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l' R O G R A M A 

Segunda-feira. 20 de J unho - Faculdade de Letras da Uni versidade do Porto 

M<lnh:i 
09h30 
IOh30 
Ilhoo 

12h30 

Ant1lr:ll ro J - Hcccpç:\o de p:lfIjc i pan ' c~ c dblribuiç:10 de pasto\:> 
I\bcrtura dos Trahalho!> 
Confrrénci .. Inaugural - Prof Doutor Pedro DI:I') - Artistas t :1T1LrICC') c a 
:.ua mohilidade no mundo de CXprclosaO pOrluguCS:1 
AIIIIO(o 

A.ifllCcUru 1-1-IldO-/8I1JO 

, - St'HUO - I' rc"idcntc - Prof Doutor Jo')c Albeno t\'I:u.:hado 
14h30 N:u:lli:1 t-,'Iarinho rcrn'ir~I-Al\'cs 

Anisr(/~ e Amficn 1igtldo~ d' ar/c da W"1/! lias SaUIOl X\'II-X\'I/I ASI'(,'!u~ a'l 
SUtl II(mil/tIIlr I,m}15sioIlUl 

14h·n 'brl:l Helen;! Qdu Hc..xor 
0, oJkitli~ I1!ccdni(os '1(1 (ld/lde nOlllld Ik )111I'odm- (J(('. X\11-XIX) 

I 'hOO M ... ri:\ Marg'lrida ,\ccwluoli de Ilrito 
Frutllllr/o Lnlll)S: dnt'uho,' tltSI,Il1l1O til- um I,irllol" Iuso'/J/Clsiklrv 110 snulo XX 

I 5h 15 rau~IO S;mchô Mamns 
5ih nm" JOl};t: Ex(lll/Jlo de lIIob",dml~ al"/bllCa .. r"'MIlp<> dI' Alllullnw JI"SHIIfI 
dll Sl"gllml/I melmle 110 SCl . .':\', 

15h30 Fb\lo NasS<lr 
I\!ahilir/(uk: C1Iri~lU), C1IIIJi~"~ 110 CSlmça oll1l1::olli(O. Ol t.UUlUlho) /k l..mull 

15h45 I\)-\O:'llllho Araujo 
A/gmlllls ideicls c/c /iiI .. do /lIIuor Dlitllhlg,)S Schio''''/I11 

16hOO EU)!.~1ILo dc A\'ila 1 ln,> 
O FlIgell/lello AIIII)IIIlI RodrigllC) Ribeiro .. SUlI plluiw p,ofissimwl nll Babia 
)fracnll.~r'l 

16h15 - 16h45 I'au'>., panl Carl' 

2" 5r<~da - Presidenle - prof Doutora Sonia Pereira 
16h45 JoaqullIlJ:limc B.,rrm. Ferreira-Alvcs 

Anisllls r Arrificcs /1(1 5t do POliU IItlS obrtlS dtl sede vac:mlc ,/to 17/7 li J 7i I 
17hOO Ten:~' Leunor Magalhães do Vale 

)11110 Amol1iolle!li,!i de Pdliucl: a Ilwbilldadr dr 11111 l'S(U/[OI lIa/iunu nu Ilol'lugcl' 
no 51'( II/O XVI/J - /IlIIUIÍtl5 111115Ii(IIS r cncomendadares 

17h 15 Anna Maria MontemJ de úrnlho 
D/I Ofu Ina /l AC/I(/cnlla. A rransr,ào do Ensino AIII)/lW no IllOsil 

17h30 Jost Alhcrto Machado 
Um t//)o drigilllll d;: 1H0bilid"d~ /lrttslir., o procule de CriSlina d" SU~. ia ao 
nd de Portugal 

1 ;h45 \"riam Ribeiro OI1\'cira 
El1wllllldQll's /,.-a(l/l('n5C) c /tsbocras cm Mrnas Gertlls ScIUCI1I1S!a) 

18hOO Aurora Car.tpll1lw 
Ow'i\'naria baianll ,'o/mll"l, o~ oun\(') l" 'Ult~ ()bra~ 

18h l 5 'iOllia I'crcit'õl 
Ar/151M r Arllji("f~ ali C.II;:,lral (k 5a/lcul",; ClI1ligll ignjll dosJolluas 

18h30 :\11:1 Mari:1 Borge~ elul~ \13rino Uch:l 
.')cu.,srido de A1JIl'u do O~' O) RC/(Ibulol Rococó 110 A/mUJO 



Programa 7 

Anfil.'ml"O 2 - 1411.30 - 181130 

, ~ Scn flo - Presideme - Prof DOlllor \'Itor ~rr:lo 
14h30 Lucia Maria Cardow RO!>õb 

O I(SWUro tio SI' \Hlw dI" Coimbm, ,\nl6nio I\ugu~w Gouctlhn CIUI,' li "K0'- da 
/ Hs/()rla e 11 rig"r tio descn/1Il 

l .. h" 5 Domingos T:l\'are~ 
~c •• .slbl1rdadc e Cul/ura lia oblalllqul!fctol1ica do A/tolJndlldlO 

15hoo Mana Ikn llllde Moul"3 rilh3 
/)i<iCu$sVcs /touca) 1"111 fQrIll1 do $ISlellln dcfcnsl\o "a Parmoo.lIJ srculo XVII/
fi /coria c II Jlr"<ilica sel,arada I)rlo Arfa,aico 

15h 15 jost Ctsar V;lscuncc1oJS QUlnt:'\o 
VIIIIl Obm-Prima do ~mllncuumo- nOI'cccnO)/,! /'o.lUgU() 

15h30 Manuc1jo-.lqulm \Iorelra da Rocha 
Aspt'ClOS nrns/icos r rSlt/icos no abm do AlquilcclO CM/I)) GlIllac 

15h" 5 MIguel Faria 
Joaquim M<lchndo dr CaSEm r o~ MOl1umrnlOl r~CIH) dCS/lllad(!l '10 B III)!1 110 

final do prrJodo cu/umal 
16hOO Amónio Wl1Wll ::;il\'3 de Sou-.:J 

Rela~du ;:1111;: mWll1C/lS dI" caligrafia c onllllll cn/{l(.lo dr dOCUIllt'n/Oç da Jjn/lia 

da stculo XVIII 
16ltl S - 16h45 P;1U~;1 p;lrn carl" 

24 ~cssclo - Pres ide nte - Prof. DOUlora :'-1ana Helena Flcxor 
16h45 Vllor Scrr.io 

Amómo e Nlco/au \'irlm. DOI~ ,mlloH'~ manrr'U!tl) (li: Lamego .111 tl'USJWHI 
rbt'ro-lIll1cricorln 

17hOO Mun u.:l AugU~1O EngrâCi:l. Anlunc~ 
A Ftlb ricu ,Ilr Co'w f Flt'i Manuel de NOSSll S ... nhof(l nas Esllldns do Mo~triro d., 
~ml<.l Tirsv 

I i h 15 M;1ri:l Leonor n.lrbo~ Soares 
Jose Rodrigues - dC)Cllhllndo /u~{1/'Cs, ligfllldo !tll/.il [fi) c rUlI/C) 

17h30 Is~hc1 Mayer Godinho M ... ndOl1~a 
/)mnenICO I'rolll:ilr.' um pimor bolonh6 no l'orlll,'{1I1 )Om1ll10 

17h45 Regina An;1c!cto 
Jose ,'a COSIa ... Slila, um arquilcao /NJ./lIgu6 cm /ClltlS Irlasilell'O) 

18hOO Nelson Sanj;1d 
As fron/rrras do ul/lolllll'- cngcl1hciliJS, 1II111.'ltImico), nalllraliSIII} c IIIlblll~ mi 

,\nw<;ónia, 1750-/820 
18h 15 ltus Albeno C:lslllliro 

A mobilidndc dos ar/is/os cama fnclflf de dcs('Il\oh-illll'lllO d" saber or'lfs/ic{) c 
clo'nllfico 

18h30 Maria do Carmo PIres 
O ,\!I/uiUCIO JOlI' Gelllldo dtl Silltl 5111~/in/!(1 - WIl)/I1Uor dr ôIHl{()) ,/to /HI)~II
gem, Cll Wrlll1J~ c "cnrl(.mç/lCws 

20hOO j;Ul13r 
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Manhã 

Tarde 

VII Coltlljuln Lu50-BrasilCllu 

Terça-feira, 2l de Junho - Viana do Castelo 

8h30 r.mida para Viana do CaStelo 

10h)0 
IOh45 

Centro de Congrcl>!>ol> de Samiago da Bar!':1 

Sc!>sao - Prc:i>idcmc - Prof Doutor F!:h'lO Nass.'tr 

Fernando AIlIÓllio IhpUlola Pereira 
Elna Trind:\dc 
Palario r Rr5ldtncia dos Go\cllladon:s Grrais fio) Grao -l'ará. Os projUfOS t/r 
Ltllld, 

111100 tduardo I' ires de Oliveira 
MllItc/iime, de Araujo. OUIIUS o/htll"(s 

IIh15 I'ausa paro (:1ft 

11 hJO Fr.HlClsço Ildefonso L.11lU'lr.l 

Artr5wS (lU(' Imballltllcuu para (l Com/mil/1ft! de J(,SIl~ II(! cOIlupcdo C 1111 feirura 
de l"Cw/Julol> 

11h45 LUIs Alcx:mdre Rodngues 
MI'~I'C5 de IJblOl c/c mqulrcclUl"a r sociedillJcs 'IUI' clllprCllarom a WI1SUlI(UO de 
I".mles 1111 Ikim-A/lI' r TIII~-Ol>-,\IOI1lC5 

J 2hOO \'Iaria Jo;io QUilHas 1..o~s BapUSI:l ~C(O 
\\'llhdll1 Ludwig VOII Erslmfge (l77i-/855), UII1 pirem)" lUhural tuflslÍco 
rllm: a A/cl1wnha, o fha.\iI f! Porrugal 

12hl5 PaulaCardOll:l 
A mlJela da confrana dll 5allmsmlO Sacramenlo da IWfja .\la/Ii::: de \'Iana tio 
üIstclo. Os ol'/Isws .. os l"uS"uUCls dcco,<l/i\(}s 

12h30 Paula '3es~a 
O Mos/eiro dI' I'ombeiro i as suas CIlCUUlCndtlS dI' 11I11IIIm mll,al 

12h-tS Almoço 

15hOO 
161130 
lih30 

181130 
19h-ts 
20hOO 

21hOO 
22h30 

Visita ao cellt(\) hblórko de \1an:l de C:1:.tclo 
P:lrtid:l pOlrõl a I'ó\'oa de V:lr:i111 
Chegada a Tcrru!>o (recepção pela autorid:lde aut .. rqulC:I ). 

Visita. glliada a Chid:ldc 

Centro ll hi lórico de Rale:.. Vblt .. guiada ii 19rcj:l de Rale!> 
Leilura da rachada da Igreja Malri: da Pó\'oa de Var:im 
\isi la gui:lda:1 c.xpo:.kão ~Obras de /l.l iscricÓrdia~ do Museu Municipal 
de Elllogmfia e História da PO'·oa de Vanim 
)anlar 
Rcgl'C!>!>O ao Pano 



t>1anh:t 

rarde 

Programa 9 

Quartil-feira .. 22 de J unho - Barcelos 

8h30 Parlid" para Barcelos 

Auditorio da Cãmara Municip(11 

J ' 5ess(lo - Pres idente -Prof. DOUtuf(1 Anila Maria \lonteim de Carvalho 

10hOO Rui C:uha 
A Madeira e a lIIobdidodc no MUlldo de E.\""prcssdo Portuguesa de AniSla5 e 
Arri!iers A lIeCo'"sstdadt de {onSlilulCdo l/e um 0.111eo de dados 

IOh15 (\'bclc \uJal Fern.1ndes 
i...tJbor I' Alu, Il.'glSC1VS e memorras. tU lelll) do f(l"::'o 1lI1jSfl(1} no espaco /uso .. brU)i/cuo 

10h30 Amon lO PUlientd 
Anróllio Cmu:l'tlli c a Tom:: da Ultn"frsicladc ,/t. Coimbra 

tOhi5 - Pau~lI pllni (:1 ft 
11 hOO - António José de Oli"cir,! 

A ddividm/c de etllIlIlUld,m::s. dou nu/ores c /lilllOres dCl Ell ltc .. Doum .. c-Mil1l)() 
flU Gui l11(\ f(les (/5i2 .. / i98) 

l1h15 - Ana Marg:lTida Ponrla 
A h:lbriw dr Cetülmea das DeH'sa) - 1)('/"("IU'50 bwgrdfico dos seus Iltl ll (ilXlh 
onis!cls 

I I h30 - Mana de hluma L:u:.<:blo 
ti mo/Ji/ ill'lde gtogr<lfica t esltllCQ do ("lIwllrmlUl Manuel \Ieircl da 511lil 

II hiS - José rrancl~o QueIroz 
Os Amlllu({i - Ires gerucocs de UIIllIfwl1ilia de WI!~las 

12hOO - José Carlos Mcm:sl's 
ArrlSlas r Arrificl'S lICl Baixa Tclll1cga c no \'!11c d., )OUS{/ (X\'II .. XV111) 

12h30 Almo<,'o 

r Sc).)(iu - Presidente - pror Doutor Rui Carit:. 

IShOO Edilson MOlla 
O Oficio elo a\ft.)grafo c a {Ilflograjlll 1'.)t·Iu,l(uCSl:1 elos $fm/os XV" c XVIII 

l ShlS Sus;lIIa r-.[ato~ Abreu 

15h30 

15hi5 

16hOO 

16hlS 

16h30 

17hOO 
19h30 
21h30 

Diogo ele Casl.lho r Joüo de Ru/lo 11111/1 /WI, CliCl illl ulgcn no I!/I~ado do Mo~rc'Ím 
de 5. 5(11\"(u10l da 5eITII (Scnll cio rilal) 
Antonio M:l!lud Vibrmho Mouralo 
f'rallrisCil J()S~ dr Resclldr 110 MI(~el( do emule ,/c uopoldlllll 
Manuel I\;c\(:<lo Graça 
Dml1Í1rgds de Ohlcira\la)11 - PefíUI"$O de um riscad.'1" umud/JI" ou lia rC:S/J<lnw" 
b./ ldm!c IC(llita I!(J Pano de mt"/Id.)) de Oilm.rl1lUs 
Celso fr.ancisco do .. 5.1I1tO<; 
A CajXl/Huof do COUlento de 5 DOUlUI.!:I)) de L.~botl 
Amónio José de Almeida 
A t.!obilidCldr do impressor qllll1/II'IIIÍ$W AIIMmo tle Moft:;: 
Maria de r~tlma Hanaque 

O no\'o r o I'elho; mestres C aprcndi:::es IWl'inww baiana. I i90-1850 
"bit:. :1 Uarcc10s 
J311lal" 
Rrgresso ao Pono 



1" [\'lcsa-redonda - Faculdade de Letras da Universidade do Porlo - 23 de Junho 

10hOO - IlhOa Anl1u~alro Nobre 
l'residente - Pror. Doutora Lllcia Ros;l~ 
O I~t'slilum CIIIlIO Imllica '/0 arquirccro 

I I hOO - II h30 l'orc o de 1-IOIIr.I 

r ~ I esa-redonda - I~aculdadc de Letras da Universidade do Porto - 2.3 deJunho 

II h30 - 12h45 An fiteatro Nobre 
Prcsidellle l'rof. Doutor JoaqulrnJaime Ferrclr.I-A!vcs 

A ituporrd'lcia dos f lwdos Ar'fuil'blicos pam o coullccimclllo c/r artislils 
13hOO Encerramento do Congresso e aprcscntaç.lo de conduSÓC:' 
13h30 A tmo(,:o 



Apresentação 

o VII Colóquio Luso-brasileiro de Hblória da Anc, realizado na Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto em Junho de 2005, deu cominuidade aos cncotUras bilaterais 
organ izados por invcsligadorcs dos dois paises que tiveram o seu inicio em 1990. Desde 
essa d~t[a. houve a imcnçào de promover periodicamente iI reunião de especialistas para se 
fazer um balanço da pesquisa cicmCl1ca desenvolvida em Portugal c no Brasil. no âmbito 
da História da Anc. 

Nas alllcriorcs edições (Coi mbra, 345 de Outubro de 1990; Ouro PrelO. 3-7 de 
Novembro de 1992; Évora-Câccres. 21-H de Fe\'ereiro de 1995: Salvador (Bahia), 22-26 
de Setembro de 1997; Faro, 25-29 de Setembro de 2001;c Rio deJ:lnei ro, 1-2 de Outubro 
de 2003), foram lam .. :ados os alicerces paro uma reflexão sobre a ane luso-brasileira nas 
suas di ve rsas \'enenle~, lornando-se agora possÍ\,el buscar matrizes , definir conceitos, c 
redimensionar questões pri mordiais que possibilitem uma maior inteligibilidade do rCHÓ

meno arlistico no mundo de expressão portuguesa. 
Como Coordenadora Cientifica responsável pelo VII Colóquio, decidimos propo r o 

tema Artis/as e m-/ifices e sua lIlolJil it/c,de " 0 mUlldo tle cXllressdo po rlUgucsa como moti
vação celllralizadora das in tervenções, dando-se :.equência ao trabalho que o núcleo de 
História da Arte da FLUP, como membros do CEPESE (Cemro de Estudos da Popu laç;io, 
Economia e Sociedade. da Universidade do Porto), tem vindo a desenvoker na Li nha de 
Invesligação Arte c Pwriruó"io Cullural no Non e de Por/ ugal, aprO\'ada pela FCT (Fundação 
para a Ciência e para a Tecnologia). Assim, das cinquenla e dua~ comunicações, vime e 
duas são da aUloria de membros dessa equi pa , contando-se iguahnelHe entre os partici
pantes, os seis colegas br3sileiros que colaboram no projecLO (Maria Helena Ochi Flexor, 
Eugénio de A\'ila Lins. Anna Maria r-.·Iollleiro de Carv.tlho, Sónia Pereira, Cybele Vidal 
Fernandes e Maria Benhi!de Mou ra Filha ). Ncsta edição dos encomros luso-brasileiros 
tornámos a decisão de convidar nomes \·eteranos que, desde sempre, paniciparam nestas 
jornadas de trabalho mas, paralelamellte , demos a oportunidade :\ no\·a geração de mcs
tres e doutores que tem \'indo a realizar pesquisas no campo da H1stória da Arte pCfTTli
tindo, desta fom1a, que surja uma renovação saudável a nível da mo~tra cienuflca. 

O evemo rea!i::ou-se no Porto entre 20 (' 23 dcJunho de 2005 , tendo sido a sua orga
nização a~~egurada pclo~ docentes da Secção de lI istória da Arl e do Deparlamento de 
Ciências e Técnicas do Património. As sessões decorreram nas instalaçôes da F;\wldade 
de Letras do Pano (dias 20 e 23), no Centro de Congressos de Sant iago da Barra, Via na 



12 Na/d/ia Marulho F,,.,'Cira-Ahrs 

do Caslelo (dia 21) c 110 Aud itório da Câmara r-.lunicipal de Barcelos (dia 22). Os traba

lhos liveram imcio com uma sessão solene no Anrileatro 1 da Faculdade de 1 eiras do 
Pono, contando com a presença das Autoridades Académicas, do Presidente do CEPESE c 
dos rcprCsclllantcs das Autarquias que apoiaram o e"ento, lendo proferido a conferência 
inõl uguml o Prof. Doutor Pedro Dias, na sua qualidade de Decano da História da Anc cm 
Portugal. Devido ao numero avultado de inscrições, foram programadas sessões simu ltâ
neas durante lodo o dia 20 de Junho. 

Durante o Colóquio foram efectuadas diversas visitas de cstudo, orientadas por espe
cialistas. cUJa formac;lo foi efectuada na Faculdade de Letras da Unlversidade do Porto 
(Pror~ Doutora Paula Cardúna. Dr. José flores, Prof Domom Lúcia Maria Cardoso Rosas. 
ProL Doutor /l. lanuel Joaquim Moreil"l da Rocha, Dr~ Dcolinda Carneiro e Dr. Joaquim 
Alves Vinhas): no dia 2l deJunho. a Vi(lll(l do Castelo (Centro histórico c Capeb de Noss., 
Senhora da Agonia), a Póvoa de Val'zim (CI\;da.de de Terroso, Igreja de São Pedro de Rates, 
Igreja M:uri:: e /l.fuscu /I.·lunicipal de Emogl"3.fb e História); e no dia 22 deJunho, a Bm"(dos 
(CCl1I ro histórico. dC!>ign:1damCnlc ao Sant uário do Bom JC!>us da Cruz), 

A m:1Ilh~ do dia 23 de Junho foi reservada para a rca!iza~~ão de duas mesas-redondas 
q uc propiCiaram momemo~ imponamcs de debate e rencxão, como podemos compro,'al' 
pela !citur..\ das sfnteses que constam nas prC!>emes aCtas, e que apomam para a necessi· 
dade: 

- de cstabc!ecer o diálogo emre arquitectos e hiSlOriadores da ane, já que para a sa!va
guarda do património ê de suma imponância a coordenaçãO das intervenções; 

- de va!ori::ar as divers.,s fOlHes, e panicularmellle a l>esquisa arquivlslica, como ele
menlOS vitais para o avanço da História da Anc: 

- de exigir o reconllccímcnlO pelas entidades ciclllíflcas superiores do impacte do tra
balho eolecli\"O que lelll vindo a ser levado a cabo pelos invcstigadores de ambos os 
pal~. 

Ao fazermos o balanço do VII CO!óqUlO Luso-brasileiro dc História da Ane, congr..uu
Iamo-nos pelo I\Ivc! cientifico atingido. p:ttcnte nas comunicações apresentadas e pelas 
conclusões havidas das mesas-redondas. que recolocam as questões fundamClllais neSle 
momemo para a História da Ane no lIIundo ponuguês. Agradecendo penhoradamente a 
todos aqueles que nos apol3ram na orgaru ::ação. expressamos o nosso profundo desejo 
que esle esforço de dezasscte anos tenha sequência na próxima cdiç:lo em lerras do Bm!>iL 

Pono,Junho de 2007 

Natál ia Marinho FERREIRA-ALVES 



Artistas e artífices e a sua mobilidade 
no mundo de expressão portuguesa 

(coJ1fen~J1 c ia inaugural) 

Pedro DIAS 

o conhecimento c um:\ realidade dinâmica. constan tcl11cllle em mudança c sujeita a 
formulac;.io de hipóteses, - nunca a annnaçôcs peremptórias ou dogmas - conSlfUlda por 
;-lque\cs que têm por profiss:'I.o, ou por proflssáo c por gOSto. em simultâneo. desvendar a 
realidade na sua multifacetada aparência. (' ainda mais complexa essência. 

A História da Anc, área do Saber de :lUlonomização relativamente recente, enfrenta os 
problemas de todas as ciências jovens. com hesitações metodológicas. rclacionamclllOS 
com outras afins ou próxima::. mal definidos. o que, no scu conjunto. podemos considerar. 
por analogia com a vida do 110111('111, uma simples questão de imaturidade. que o tempo se 
encarregara de superar. 

Durante algumas décadas. os pioneiros da HiSlória da Anc !'onuguesa e os pioneiros 
da História da Anc Brasileira trabalharam isoladamente, sem COnt:l.CIOS entre si, sem a 
consideração do que é essencial no objecLO primeiro das m:uérias que cstudavam, COtllO se 
o Brasil das capitanias. o Brasil colóni::t ou o Brasil reino-unido nada tivcsse a ver COI1l este 
recal1lO da Europa. esta faixa atlântica. Reino, COIllO ent~lo se dizia , idiossincratico para o 
olh;lr dos europeus. troféu npclccido para o Trono de Cnslela. desprc::ado pelos se nhores 
do Centro e do Nane da Europa. desejado pelos mercadores holandeses. italianos e ale
mãC!>. e teimosamente independente. com os olhos sempre fixos. no mais além do que o 
hori.:ollle. 

Na verdade. a História de Ponugal ê um rosário de comradicões e de impossibllid:ldes. 
sempre e surpreendemcmcnlc ultrapassadas. e uma dessas impossibilidades foi a Mim'en_ 
ção do Bmsi!". 

N;lo nos interessa. agom. saber se a Cone de Lisboa conhecia ou não a América do Sul, 
anles da viagem fundadora de Cabral. pOIS o certo é que Vem Cruz. a terra dos papagaios 
c do pau tintureiro, não se j untou aos velhos Mundos, nessc dia de Abril de 1500. mas 
quando o Rei Venturoso o anunciou e descr('\'eu. ao Papa, aos monarcas de toda a Europa, 
aos imeleCluais das Universidades e das comunidades 1Il0n:iSlicas e caledralicias, c aos 
letrados e pensadores que vi"iam jUllIo dos prmd pcs, que lhes garantiam o sustento. E 
sublinhamos -in"cnç:io~ . pois o que os europeus passaram a conhecer não foi a realidade 
do chão dos tupi-nambás e a sua sociedade, mas aqu ilo que os olhos dos portugucscs fiI
lraraTll, com os condicionalismos que o fonissimo elllocentrismo. emão vivido. a todos 
hl1punha. 

Durante trezentos e vime e dois anos, paulatinamente, a panir de Lisboa, c num iIHer

rcgno de algumas décadas. de Lisboa c Madrid. foi cri~ld3 Ul113 teia de relaciona melllos 
politicas, económicos e culturais. que cnfon11aram o cmergente Estado brasileiro dos alvo
res de OnoccllIos. 
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De uma situação de descontinuidade de povoamento, da atomização de grupos huma
nos isolados c vivendo num patamar cvolutiyo idtmico ao que a Europa e a Asia conhece
ram dezenas de milh,lres de anos ames, a nO\'3 Nação, com lima língua oficial e vcicular 
unificadora, com fronteiras bem definidas c bem defendidas, bem conhecidas, o que então 
era raro, com boas vias de comunicação, com uma agricu!LUra c um comercio prósperos, c 
até lima industria a desabrochar, surgiu como uma potência regional , idiscutivelmcmc, a 
mais poderosa de lodo o CominclHc Americano. 

A presença da Cone Poltugucsa no Rio de Janeiro mostrou, e ainda hoje ê. prova, que 
o Brasil era pane integrante t, desde o inicio do sêculo XVIJ1, o motor de um Estado des
cont ínuo territorialmcme. mas uno no plano ill5tiLUcional e político. e assim reconhecido, 
cm todo o Mundo. da Corte dos Qin do Império do Meio. a Madrid, Londres, Paris, São 
Petersburgo e \Vashington c, nallll'almelHc, em Roma. 

Porém, as circunstâncias políticas do início da década de vime de Oitocentos, com a 
crise institucional. em Lisboa, e o mui-brasileirismo das Cones Constituintcs, ddensoras 
de um claro projectO recolonizador; com as sucessivas independências das colónias espa
nholas da America: e COIll o legitimo desejo dos muitos luso-descendentes , panicular
mente dos ~conimbricenses", a começar por Jose Bonifácio de Andrade e SIlva, que cons
tituíam o mais coeso grupo de conselheiros de D. Pedro IV, de uma plena autonom ia 
relalivameme ao Reino: e o nunca esquecido amor desse monarca ao seu ricão tropical , 
levaram à Declaracão de Independência, quase de imedialO aceite pelo remanescente do 
Império Português. Em l825,já Lisboa e o Rio de Janeiro se tratavam de igual para igual, 
e as fcridas estavam saradas. 

A 1'!istÔr1a da Ane não c um saber isolado, que possa prescindir da interdisciplinari
dade, mas aIHes é profundamente devedora a sub-disciplinas históricas. como a Religiosa , 
a Económica, a SocÍ;lI. a Cultural, a Institucional. a Politica, e também a outras áreas, â 
Ant ropologia, a Geografia, à Cli matologia, à História das Técnicas, e, no caso de territó· 
rios separados por mares, ã Hidrografia, à Astronomia, iI ConStruçào Naval, etc .. ele. 

Antes de dissertar sobre um edificio. mosteiro, câmara ou p,tlácio , cidade, vila ou luga. 
rcjo, escultura. altar, pintura, baixela ou alfaia preciosa, temos quc perceber porque razão 
esta ou aquela zona do território se destacou, em dado momento. em detrimento de 
outras; porque é. que cenas bairros ou urbes ganharam a forma com que chegaram aos 
nossos dias. ou a épocas recentes; qual a justificação. para a co locação, cm detenninados 
pom os, dos dispositivos de defesa. pequenos fones. muralhas ou fonalezas complexas, 
porque é que esta ou aquela igreja ou capela foi tamanhamelll e enriquecida. A verdade é 
que não é paSSivei perceber a produção arlistica sem ligar a evolução humana, as fases de 
expansão e as de retracção demográfica. os ciclos económicos, o pulsar da cidade e do 
campo, o estado das relações diplomáticas com O crescimento Oll com a estagnação da 
construção e da urbanização , da decoração de templos e palácios. 

Hã muito , que aprendemos que as manifestações artísticas, populares ou eruditas, não 
nascem c crescem do nada. Fazer Oll tentar fazer HistÓlia da Anc. apenas com preocupa· 
çôes formalistas, pode ser um notável e estimulame exerclcio de inteligência, mas os resul· 
tados nada acrescentaram ao conheci mento do Passado, ou scja à própria !iistória. A sim· 
pIes descrição, a analise, por mais penetrante que seja, a consideração da qualidade ou a 
fa lta dela numa obrã, tendo por base matrizes e escalas de v.llor que sâo sempre circu ns
tanciais e que, ciclicamente. o tempo se encarrega de alterar, não podem constituir a essên
cia da actividade dos profissionais d3 História da Arte. 
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No nosso oficio. lemos que abrir o leque de preocupações, necessitamos de prestar 
atenção comínua a todo o emomo da produção :lniStiC3. Mesmo quando estamos em pre
sença de um simples anefacto c)o(cculado por um homem num estadia de C\'o]uçào tecno
lógica primaria c penencente a ulIla comunidade d ita "pnmiti\'a~. h3 que considcroT loJO!> 

os elementos que connu imm pam o acto em si da produção c da forma obtida. Nada, 
absolutamente nada é frU IO do acasO. nada indcpcndc das ci rcunstâncias. 

E vem ludo isto a propósito de quê? Exactamente da necessidade de considerar a Anc 
de Portugal. do velho Reino, c do 13rasil, num contexto amplo, num complexo geográfico 
e temporal, a um tempo sincrónico e descontinuo. e out ro. d iacronico. No inicio de 
QuinhcllIos, ainda quase nada se 5.1bia do Brasil. logo D. Manuel I manda\'a aplicar urn:l 
pane dos lucros fulUroS, na construçào do Mosteiro dos Jerónimos. em Lisboa. na Pr:ti:l 
da Avemura. Como seria difereme Ponugal se n:'io tivesse consumado a sua epopei:l ultra
marina. As nossas vilas e cidades ribeirinhas não se ti nha m enchido de Cas.1S com parla
das epnelas decoradas, não leriam enriquecido as Misericórdias, n:'io haveria tanta capela
-fu neraria ricamente ornamemad:l, de fidalgos mercadores Ilobi li tados, o rei não p;Jlrod
naria talHa capela-mar de igrejas conventuais c mo násticas, de paróquias ou das ordens 
milita res de que era pad roei ro. Não se encheriam os arcazes das sacristias com custóri:lS, 
navClas, turibulos e cruzes de pr.H3 dourada. ou mesmo de ouro, fruto de doacões pias de 
gente enriquecida com o comercio ultramarino ou com a venda de produtos exôticos à 
Europa do t-:orle e ã Europa Mediterânica. não se re\'~lcria lll altares e púlpitos com panos 
de seda bordados da Ch ina, não pisariam os sacerdotes e senhores os moles tapete~ da 
Pérsia e da India. não refulgiriam os diamantes c rubis de Cei lão, nas coroas de tanta ima
gem de Nossa Senhora, oferecidas em acção de graças pela boa fo rtuna e salvaç:lo do 
corpo, durante a viagem. E que dizer do quin to das Minas Gerais. que po~s i b i 1i(Qu "s 
empresas rêgias. Que pobres seriam Viana. Braga, Barcelos, o Pano ou Lamego se m os 
cabedais arrecadados nas indias ou no No\'o Mundo. 

Mas. para além da imponantíssÍlua quesliío económica, há que considerar O goSto pelo 
eXólico, o que se, nos p.1iscs do Centro d.1 Europa. ficou reservado aos príncipes. entre nós, 
democratizou-se e rOi comum mesmo junto do povo miliclo. O facies do Ponug.11 de hoje é 
ainda muito dC\'edor aos proventos dos Descobrimentos e da E,"<JXlnsão Mantima. e ao gOSto 
por tudo o que era diferCIlIC c novidade. Mas, em scmido im'erso, e contra a \'o ntade do 
~Velho do Restelo" , também os pOrtugueses moldaram grandes pedaços de Mundo, numa 
acç.lo amrópica de alLem~'ão da paisagem, sem paralelo. alé meado::> do SL'culo XIX. 

O quc ainda hoje se pode ver, no Brasil. amenor a 1822, c o lanto outro que desapare
ceu, foi resultado da presença portuguesa. Este imenso pab desenvolveu-se e cresceu gra
{,~3S a chegada, inslalaçM e permanência de ponuguese~ c dos luso-descendentes, e de 
gente de tantaS outraS regiões, que para la levamos. ou foram, por si. na nossa estelrJ., ou 
mesmo Contra nós, passando dc UIl1 terrilório quase deserto a um paiS densa mente 
povoado. que está hOJe en lre as dez maiores potcncias económicas do Mundo. 

E mdiscullvel quc, mesmo que não nos th'essemos instalado na Terra de Vera Cruz. 
nos alvores do século XVI, c permanecido. atê 1822. a região se teria desenvolvido, mas 
seria, obviamente. bem di fereme do que é hoje. E es5.1 cli fercnça. que temos vindo a lentar 
deflnir. ao longo dos últi mos anos, o comribulO pOrl uguCs. 

Não existem hoje razôes, para a desconsideração mútua daquilo a que poderemos cha
mar as "histórias regionais" de Portugal c do Brasil, e mcnos ainda da situação de cada UIll 

dos territôrios, no ;imbi lO de lOdos os domínios da Coroa Porlugucsa. 
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Julgamos ter provado, noutros estudos. desde logo na no::.:.a comunicação ao anterior 

Colóquio Luso-Brasileiro, realizado. hã dois anos, no Rio de Janeiro , que as grandes obrns 
publicas brasileiras. nomeadamcllIc, de defesa e u rbanização, cmm decididas, quando n:'io 
meslllo d ecididas c projectadas, em Lisboa. A mesma conclusão decorre da leitura dos 
estudos que dedicámos ii administr:lçãO das cmpreitadas ofki:lis. no ótado porruguês da 
índia, c lambem em Marrocos. nas Ilhas At lânticas c nos territórios da Arriea Subsaliana. 
E não se tmla apenas de fortificações ou cdificios públicos de car.\cler civil. mas também 
de construções de carácter rcligio~o. 

Um passo imponantc para a cen tralização da administração dos territórios de além
-mar foi a criação do Conselho Uhramarino. por decrelO de 14 de Julho de 1643, de 
D. João IV. Era. inicialmente, composlO por trés conselheiros e tinha. sensivelmente. as 
mesmas [unções do cXUnto e fugaz Conselho da India. instituído por D. Filipe II, em 
1604. For:lm+lhe alribUldas as matérias e negócios de qualquer qualidade tocames às pos
sessõC!> de além-mar. nomead:HllcIllC. as que diziam respeito a conStrução, aumento, res
ta uro, manu1enção OU reforma das fortalezas e Outras obras publicas. 

Ao Con~elho Ultramarino tin ham que ir todas as cartas e despachos cnviados ao rei, 
desses territórios. As suas aU'ibuições eram cnonnes, e a Corle conseguiu. assim, comro
lar mais eflcaZlllente todos os territónos de além-mar. É evidente que foram a 1ndia e o 
Bra~11 que mais tempo tomaram aos ilustres conselheiros, recrutados entre a nobreza e 
a lt o runcionalismo aulico. Com o passar do tempo. es1C org!l.o conheceu algumas altera
ções no seu funcionamento e. em 1 ;63, Sebastião Josê de C,'1I'valho e Melo, o todo pode
roso pri meiro-ministro de D. JOSé I, criou OUlro mais especializado, a Secrelaria de Eslado 
dos Negócios da Marinha c Domínios Ultramarinos. 

Os assuntos religiosos, mesmo os que tinham apenas por objecto obras em igreJ3s e 
ou tras instalações do clero regu lar Oll secu lar, passa\'am peJa Mesa da Consciência e Ordens, 
insti tuição criada por D. João III, cm 1532. com \'ocação essencialmente juridica. Illas cujo 
ãm buo se foi alargando. paukl.linameme, e estendida a todo o Império Ultramarino. 

Tendo em atenção que o d0I11111io ponugués el11 terri1órios de além-mar foi diferente 
de região para região, e até na I11CSllla área ge:ogr.ifica. não podemos lama r qualquer caso 
como p:lradigmatico, para aquilo que podemos. para facilitar. chamar Kimpcrio~. As ilhas 
atlflll tica~ dos Açores. Madeira, Cabo Verde, São Tomé. Fernando PÓ e ano Bom, elll re 
OUlras, eram desabitadas. Tudo o que :\1 se fez. foi de raiz. :\ Illaneira do Reino. E ceno que 
houve particularismos, ditados pelos materiais existentes e peJo clima, no quc toca â 
Arquiteclura, por exemplo. ou à exposição a forças inimigas. no campo da Fonificação, 
mas, na essência o sistema foi o mcsmo. Não se passou de forma mui to diferente com o 
Brasil , pelo menos nos primeiros tem pos. pois o estadia evolu tivo dos natÍ\'os não penni
tiu aproveitar muito dos seus modos. do seu saber fazer. No polo oposto, esta a actividade 
portuguesa no Japão, onde n:1o erguemos uma única conS1rução:i maneira da Europa, 
c ate (b hábitOS alimentares, o trajo, alfaias de culto e objecto::. sofisllcados do quotidiano 
adoptá mos. nascendo desse modo uma nO\'3 Ane. comu mmente designada como 
Nal1+bam. Na China, no SiãO, na India Central e Meridional, no Ceilão e no Império 
Mogol, por exemplo. consuuimos igrejaS de T113lriz europeia, com planta e prospectos ~a 
romana". mas já a decoração delllonS1r.lva a adopçãO de modos loc3is, criando-se um mes
licislilO riquíssimo. Ê essa riqueza que ainda hoje nos maravilhn nns igrejas portuguesas 
da Inclia. nas fachadas de Diu. nos retábulos de Damão e de Goa. nos cruzeiros do 
Guzaratc c da Kerala. 
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A Expansão Portuguesa, política, económica e socialmente foi maleáveL pragmálica, 
adaptando-se os nossos âs gentes com quem contactavam, aos seus modos .. É claro que a 
mentalidade do Homem de Quinhentos não era a mesma da do Homem de hoje, e havia 
questóes, como os dogmas da Fé , que tinham limites I11Ui LO estreiLOs: mas isso não era 
exclusivo nosso.Mas mesmo aqui houve tentativas de aproximação , de que a "Questão 
dos riLOS sínicos" é a prova mais eloquenle. 

Percorrendo a documentação dos scculos Xv, XVI e dos dois séculos seguintes, perce
bemos claramente que o Homem Europeu acredit.ava na superioridade da sua Civilização, 
da sua CulLUra, da sua Sabedoria e da Sua Fé. relativamente a todos os outros. Mas não 
acomecia isso com lOdos os povos. Não nos consideravam os japoneses os Illll1bam-ji, os 
bárbaros do Sul? Não se negava o Imperador da China a receber os nossos embaixadores. 
porque eramos seres inferiores além de que todos os reis do Mundo lhe deviam obediên
cia? Não nos despresavam as castas superiores da Jndia, porque os grandes não se metem 
em barcos, para viajar? Não nos cuspiam na cara um líquido pegajoso branco os nobres 
de certas tribus da África CentraL para nos purificar, antes de lhe diriginnos a palavra? 
Não se julgavam todos os muçulmanos 110 direito de nos escravizar, por não acreditarmos 
no Corão. e scnnos infiés e, por isso, seres inferiores, apenas coisas sem direitos? 

Não se estranhe pois que, onde as sociedades estavam cm estãdios e\'olUlivos que não 
lhes pennitiam opor-se, peJa rorça ou pela diplomacia, os portugueses tentassem construir 
"Novas Lusitânias" , como os renícios, os gregos e os romanos fizeram as suas colónias, na 
banheira mediterrânea, à imagem e semclhanç.a das cidades de partida. LevanL'lr casas ou 
igrejas, fortalezas ou edifícios administrativos e equipamentos, ao nosso modo, "à nossa 
usança~ , para usar as palavras de Afonso de Albuquerque, era um verdadeiro imperativo 
ideológico. Assim o fizeram também espanhóis, franceses, britânicos. holandeses, nos 
séculos XVII , XVIII e XIX, e até brasileiros,j:i na segunda mctade do século XX, ao cria
rem Brasília, no meio da Amazónia. 

Tudo iSLO. para chegarmos ao pomo de concluir que as criações artísticas. nos territó
rios ocupados pela Corte de Portugal, durante o largo período a que podemos chamar da 
Expansão e. da Colonização, tiveram, predominantemente, uma matriz europeia. lmitava
se o Reino , no que ele linha de OIiginal, quc era pouco, e no que era adoptado e adaptado 
da produção dos grandes centros difusores da Estetica e das Têcnicas Artisticas, sobretudo 
de Itália; e em todas as disciplinas, da Urbanização ii OurÍ\'csaria. Quando era possível, 
recorria-se a exponação de obras feitas cm Portugal, que tanto podiam ser simplesmente 
os portais da igreja do Carmo do Rio de Janeiro, os azulejos de São Francisco de Olinda, o 
chão da igreja franciscana de São Francisco do Conde, ou uma igreja inteira, co mo a 
baiana Conceição da Praia. 

Vimos atrás, que a Corte de Lisboa planeava cada acção , e coordenava , iltravês dos 
seus técnicos, o que se preparava, no Brasil e nos outros tenitórios. Foi dada, obviamente , 
panicular importância às obras de Fortificação e de Urbanização, de que temos abundante 
document.ação que comprova o rigor com que tudo era feito. As posturas e os regimentos 
eram seguidos pontualmente, pelos agentes da Coroa. Mesmo no campo da Arte Religiosa, 
este dirigismo era uma constallle e. mais e mais, vamos encontrando provas documemais 
disso, algumas surpreendentes. Ainda ha apenas algumas semanas, deparamos com dois 
projectos para o Arcebispado da Bahia . para "Sertão de Baixo", das igrejas de Nossa 
Senhora do Socorro c Nossa Senhora do Rosario , que, pela dimens..10, julgávamos locais, 
mas, efecth'al11ente elaborados, em Lisboa, pelo engenheiro Rodrigo Franco. Mas, do Brasil 
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também eram enviados projectos, para construções noutros territorios, desde logo da 
África Ocidental, mas também para o Reino. como foi o caso do da capela de SaIHO Ovídio 
de Caldelas. estudado por Manuel Joaquim Moreira da Rocha. 

Do Brasil. paniam engenheiros c arquitectos para outros lugares do Império, como 
aconteceu com o famosíssimo fonificador José António Caldas. que esteve na Ilha do 
Príncipe e na Costa Africana, nomeadalllclllc. em São João Baptista de Ajudá. cujo pro
jecto foi executado por outro brasileiro. JOSé Torres; Floréncio t.!lanucl de Bastos, enge
nheiro no Gr.lo-Par.i que. cm 177+, foi tr:tbalhar. para Angob; Francesco Tossi Colombin:t, 
activo antes na Madeira c na fndia , e que estc\'C no sul do Brasil. nomcaclamcnlc. cm 
1756:)0.10 Coutinho. já activo em 1649. com obra em Pernambuco e Ma:agào. foi depOIS 
para Cabo Vcrde, em 1696. 

t: verdade quc h:\ muito quc se comprovou documclllalmcntc a presença maciça de 
artistas lusos Clll terras brasileiras. Nos uhimos anos. multo especialmente. têm-se multi
plicado os esLUdos que seguem os percursos desses homens. desde o ricão nalal, e tam
bém as oficinas que criaram , nas mais diversas capitanias, multas delas com características 
peculiares que as permitcm individuali:ar. pois de algum modo libertaram-se da malriz 
inicial. portuense ou bracarense. A ligação ao Reino c obvia, mesmo quando deparamos 
com arqllltectos ou tracistas de ultares, que: nasceram nu lIalia; como Antónto Landi, com 
um legado imenso em Belém do Pará, a catedral. S:lo João Baptista, Nossa Senhora do 
Rosário dos PrelOS. todas do pt'liodo pombalino; na França. em Le Havre. como o jesulla 
que aportuguesou o nome para João de Almeida. que, por 1661. traçou o projecto da 
igreja de nossa Senhora da Luz , no Maranhão . por incumbência do nosso padre AntOniO 
Vieira; no Luxemburgo. o caso do padre Betenndorf, que desenhou a igreja jesuítica de 
São Luís do Maranhão. cuj:l primeira pedra foi la.nçada em 1690. Todos est .. l\ .... m ligados à 

Corte, pelo menos atravCs do Padroado Português e das provmcias de além-mar das dife
rentes ordens. também nele integrJdas. 

A mobilidade dos arlistas. que não sO arquitectos e engenheiros, foi gra nde . a par da 
illlervenção. atra\'és do envio de projectos. para todo o espaço ultramarino. A generah
dade dos construtores. en talhadores e ourivcs que demandaram o Brasil fixaram-se defini
tivamente. mas uma pcrcelllagem não dcspicicnda rumou a outras paragens, para o Su l, 
para o Rio da Prata. ou para Oeste. para os ,'ice-reinos da América Espanhol:l. como Maria 
José Goulão Ião claramente provou. em trabalho longo e recentJssimo. Alguns passaram à 
Costa Africana. com pcrtl1anéncias mais ou menos longas, como vtmos acima. 

No entanto, para que as for111as viagem não é necessário que os artistas se desloquem. 
O papel dos encOlllendantcs é também relevante. quando não mesmo o fund:ullenl3l. para 
o estabelecimento dos programas, da planta complexa de um edifício, sé catedral. mos
teiro. convento. colegio ou simples igreja paroquial. casa da Câmara ou palacio, etc. Os 
nobres que serviam na india , por vezes como governadores ou 111esmo \'ice-reis. passavam 
pelo Brasil. sendo a inversa igualmente valida. t-,'Iuitos dos mis~io nários, e sobreLUdo os 
que detinham cargos su periores nas congregações. como os vis itadores, andavam de terri
tOrio cm território. Esta mobilidade faziam com que as modas fossem le\'adas de um lado 
para o outro. quando não elemcntos iconogr.\fieos. como gravuras ou tr.ltados. que depois 
eram usados a grande distância. Que curioso foi o encontro do italiano Joao Baptista 
Cairato. em Goa. com Alessandro Valignano. conseguindo o jesufl.'l planos de cdificios do 
engenheiro seu compatriota, lev:ldos da Europa. quc depois lhe permitiram tmcar a Casa 
Profess;l do Bom Jc:,us. E que outra maneira temos para explica I' a mesma iconografia no 
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tecto de São Francisco da Penitência de Ouro Preto. e das sobre-panas do dormitório do 
Seminário de RachaI. se não a dispersãO das mesmas séries de gravuras. neste caso abertas 
na oficina dos irmãos Klaubcr. em Augsbu rgo. 

As ordens religiosas, fo[[emente centralizadas. procuravam impor modelos, sobrewdo 
nas casas mais imponames. Nesta politica os jesuitas foram modelares. como modelar, 
para o Brasil. e o estudo de Anna Maria MOllleiro de Carvalho. Embora não houvesse um 
modelo único, ba\;a partidos, seguidos com frequência, quer na Madeira. quer nos Açores. 
em Cabo Verde, cm Angola, na Índia, em Malaca. em Macau e, naturalmellle, no Brasil. 
Eugénio Ávila Lins deu-nos igualmente uma erudita lição sobre o que se pass;l\'a, no 
mesmo campo. COI11 os beneditinos. 

Mas. já que aludimos aos conlactos com o Oriente, cumpre dizer que eles também 
existiram. para. além das formas arquitectónicas. religiosas e militares. Temos bem docu
mentada, nao só as enormes importações de imaginária de marfim, de charões, de porce
lanas das dinastias Ming e Qing, mas também a deslocação de centenas e centenas de ope
rários. sobrcwdo marceneiros e oleiros. originários de Macau e das pro\'incias vizinhas. 
para trabalhar na decoraç.ão das grandes obras realizadas, no Rio de Janeiro, logo a partir 
de 1808, quando chegou D. Maria I e o Príncipe Regente. 

Este comércio de obras de arte era facilitado pela própria 3ituação do Brasil. escala fre· 
quente para o ecifieo entre Goa e Macau e Lisboa. com paragens razoavelmente longas, 
que pem1itiam o contacto dos viajantes e, naturalmente, o comércio de algumas obras ou 
a sua encomenda especifica. tendo, obviamente. que se esperar alguns anos pelo seu cum
primento. 

• •• 

Vai longa esta nossa dissertação. Devemos {erminar. concluíndo que temos hoje I:tnça
das as bases. para um entendimenlO da Ane do Brasil e da Ane de Portugal. no seu verda
deiro contexto, o do Império Ultramarino Português. É cena que, em relação 3 Inclia, logo 
no século XVI. se insti tu iu o vice-rei no. e ao Brasil, tempo depois, mas Lisboa foi sem pre, 
efectivamente. de onde partiam as directi\'as das grandes obras: arte oficial foi cJartl mctlll' 
de matriz reinaI. 

Longe. houve esp;lço para particularismos. idiossincrasias. correntes com alguma auto
nomia e aee com incorporação de elementos de outras cstéticas, locais. maioritariameme, 
mas também hnportadas de lugares terceiros da colonização, como são. no Brasil, por 
exemplo. os grandes cruzeiros das casas franciscanas, à maneira indiana: os "leões de Fó" 
dos terreiro::. de São Francisco de João Pessoa e do Recife, obras estudadas com tanto 
mérito por Paulo Ol'llli ndo de Azevedo: e a fachada "mexicana ~ da capela da Ordem 
Terceira de São Francisco da l3ahia. Isto só se justifica pela mobilidade dos encomelldall
tes. e eles são fundament;tis, par:\ o entendimento de toclo o processo criativo. Julgamos 
que o seu papel ainda não foi devidamente cOl1sIClerado, no contexto da produção artís
tica, quer no Reino, quer nos Domínios U1cramarinos. Mais do que aquilo que se tem dito 
e escrito , impunham-se de forma leonina aos areislas. 

A cooperação entre historiadores da Anc dos dois países é fundamental , como estes 
cncolHros têm vindo a provar, para terminar. de vez, COIll preconceitos e fantasias, embora 
<,lgumas ainda se \';l0 lendo, infelizmente, na literatura publicada. de UI11 e outro lado do 
Atlântico. Sabemos que a circulação dos livros é difícil. dentro de Portugal e. mais ainda, 
do I3rasil. onde as barreiras entre Estados parecem intranspol1lveis. 
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Na verdade, sabemos ainda relativamente pouco do que se faz lã, e sabe-se, lá, lam
bem pouco daquilo que, aqui, vamos hzcndo. Por OUlro lado, a própria questào demográ
fica é um ohstaculo dificihnen\c ultrnpass:ivel. ja que os un iversitários e outros cspcciaJis
laS ponuguescs tem dificuldade em dar resposta a tantas solicitações dos colegas 
brasileiros. cujo número ê dezenas de veles superior :10 nosso. Interessa-nos fomentar as 
parcerias universitarias. trocando experiências. mas sobrclLIdo criando esquemas que pos
si bili tem a mobilidade sistemática de docentes e de alunos de pós-graduaç:.10. É ceno que 
já começam a ser prcpamdas e até defendidas dissenações de doutoramento, em universi
dades portuguesas, com qualid:lde indiscutivel. que existclll sistemas de co-orientação, 
muito desejáveis. mas são siw;lçõcs pontuais quc urge sistematizar c. enquadrar no àmbito 
do relacionamento institucional entre os dois palses . 

• • • 
Estc VII Coloquio Luso-Brasilei ro. que agora iniciamos, será scm qualquer dúvida, 

mais um passo para a fonllação de uma verdadeira comunidade ciemifica lusófona de his
toriadores da Ane, e para uma maior abenura do leque das tcmáticas a ver:.ar. fugindo a 
temas recorrentelllelllC já tratados até à exaustão , nem sempre com intuiLOS meramente 
ciem[ficos, temos, para isso, que ulmlpassar consmmgimentos, desde logo burocráticos e 
financeiro:., com a criação de instrumentos de aproximação mab eficazes e illais baratos. 
nomeadamente , atraqõ;S da ins1i1ucionalização de uma associação, e de um sitio na imer
net, que possa ser uma verdadeira mesa de café, em que nos encontremos, ao fim da tarde, 
simplemenle par;) cavaquear, ou para tratar de assuntos mais sérios. 

Saúdo IOdos os panicipantes, panicularmcl1le aqueles que nos acompanham desde o 
pri meiro destes encontros, e agradeço penhoradmlleme ã Universidade do Pano. aos cole
gas do Depanamelllo de Ciências e Técnicas do Patrimônio o convite. para iniciar os tra
balhos, honra que não recusei, pelo imenso prazer que isso me garantia. de ver tantos e 
tão bons amigos. 



Algumas ideias de arte 
do pimor Domingos Schiopetta 

AgOSlil1ho ARAÚJO~' 

Imrodução 

De \817 c do segundo lustro do decénio seguinte chcgar.lIn-nos noticias de mais trêS 
produções, uma delas em série. de Domingos $chiopCl13 (CCI. 1788-IS37?) ' , O que nos é 
possível hoje examinar e, sobretudo , os lCXLOS de sua própria alltorb referentes ilquclcs 
U'abalhos. de cena modo configuram, neste amigo de Sequeira, um semido eslelico pré
rom;\ntico. 

o telão do Teatro de São Carlos 

Em 1817 reabre o Teatro São C.'\rlos. apresentando dois nO\'05 panos. lmport.:l-nos, por 
ora. a breve de.scrição do telão ('onuda num impresso da cpoca que chama\';l a atençào do 
publico para tão destacável momemo da \'ida sociocullural: 

-O Triunfo de Ga\atêa faz o assumpto do Pano de T:lI::lo. Csta Ninfa apparecc em huma 
grande Concha elevada sobre as ondas , acompanhada de hum apparalOso cortejo de 
Ncrcida~, Tritõcs, e Dcoses Marinhos; cntre os quaes se divisa lambem o Amor sobre hum 
Delfim. No fundo do quadro se deixa \'er Polyfcmo no alto de huma montanha, tangendo 
a sua nauta, c rodeado do gado , quc apascenta. 

A pai::agem deste Pano he inventada. e desenhada por Francisco Cochi; e as figuras 
por Domingos Eschiopetc·' 2. 

Para \:i de um dirccto e inequl\'Oco informe sobre a distribuição de competências, de 
que tantas \e::es o historiador de :lfIe não possui prova documental mas apenas mel hor 
ou pior fundamentação para atribuiçocs. retenhamos neste passo o contribu1O firmc par:.t 
o aumento dos nossos dados sobre Cochi, até aqui assaz vagos J. E, cm particular, a l1len· 

ç.lo de uma das especialidnc!es n que se dedicava Schiopeua. 
Na verdade, iremos encontrá-lo mais adiante identificando-se corno pimor "figurista" c 

"prospetico", no ãmbito de uma preparaçâo e pratica na csfcm do espectáculo teatral que, 
como vimos no nosso anterior estudo. Cirilo lhe reconhecia (embom a ela o confinassc .. . ). 

E um seu compatriota apoiado por muhiplos informadores, geógrafo rigoroso e incan· 
sável 110 tratamcnto dos dados, far-se-ia eco, no inicio da década de 20, do recon heci
mento unânime da lidemnça de Schiopetta na ampla área da decoração: ~Parmi les pcin
U"cs dccoratcurs tous les Pomlgais s' accordem :1. mellre au premier rang ~'hmoel da Costa 

• Depanamento de Ci~ncias e Técnicas do Pammófllo I ELU . r. 
I :,obn.: ~tl: aru~ta vd. Ago~\ll1hu ArauJu - · t\rtc~ vana:., duro~ lcmpus. NOla~ p3r-J o cstudo de uma ramiha 
unIa-portuguesa (w 1 i88·183B)··. I\r'·/SIIl da Faculdade de I..írl"a$ - Cittlcla~ c 1 tOlicas do Parrirnonifl, I S('t"ic , 

\'01. I POrto: Faculdade de letras da UIII\cl"loiCladc do Porto. 2002. pp. 153 169 
J Noucia. Li>.boa, Na 11111'1'0",10 Regia. 181 7. slp DI. 
} Ror<'i n) da 1 óposiçdo Trarral POl1ugursa Usboa: amara Mumclpa\ de Lbboa. 1937. p. 1-1 
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(. .. ) Nous ne: parlons pas de Domenico SchlOpeua, parce que , étant ltaHen. ii ne pem 
figurer damo un oU\'T3gc cons.1cré LLnlquement aux Portugais~ i. 

o Pano de Boca do "Tealro Thalia" (Quill la das Laranjeiras) 

T::ll C01110 no palácio da RU3 do Alecrim , também na Mlíl casa de campo o jo\rcm 
Quintcla promovia cmão a nlllsica: "No leatro prh'ado do sen hor Barão de Quinlcla , 3S 
Laranjeiras. perto de Lisboa. camou-sc a opera italiana La CCl1crcU/ola de Rossini : t , ape
sar de lodo o elenco ser co mposto por amadores. as árias e os conjuntos foram tão bem 
cxccutado~ que, segundo a opi nião dos conhecedores, nem mesmo no Teatro de Ópera de 
~. Carlo~!oe unham ouvido mcJhor"~. 

Aparclllcmcnte, estaria ainda a ser Ulilizada, nesses fin:us de No\'cmbro de 1822, uma 
construção precária, enqU:lIllO algo de maior, l11ais sólido (c precioso ... ) se ia erguendo: 
~O senhor Barão de Quintel3 estj prcsclllcmentc a construir no seu palâ.do de campo nas 
Lmanydras um teatro cm pedra nada pequeno . segundo o modelo do Teatro de S. Carlos" CI. 

Doi:. mais t:udc, eSlava a obra conclULda: .. o teatro privado do Barão de Qui11lela , nas 
l..am njclT'3.s (perto de Lisboa), já eStá pronto. Irá ser iluminado a g:b. Uma ,·c: que a ilu· 
mi nação a gás é aqui uma nuvidade , o proplietârio mandou vir de Londres o aparelho e 
algumas p~soas que se ocu pam da sua insulaçãO. Se r.í diricil que o tcatro sep inaugu· 
rado no decorrer deste ano: ê muito clegante. solidamente conSlruido c bastante grande 
parn um teatro pri\'ado- 7• 

Logo depois. cm 1825, e editado um pequeno opúsculo que documenta preciosamente 
as relações de 5chiopc!!a com o futuro Conde de Farrobo s e:l intervcnção muito rele· 
van te que leve no ramoso teatro <J destc expoente da mundanidade: 

• Adrl~l1 Iblbl - E.)Ql !llausllqur SU l Ir Ral/lUll1C dr ",,11ugtll C! d' AIgww. CQIllI)(lr( oux QU!I('S E!arl ,Ic I' hIlTJI~. 
ri lllil'l II' tm (OU/I d' ""ri .ur I' tlallJ(!ur! ,Ic, 5c:ICII (C>. des Lctlll'S er llrs nrlJllX-Alh pIllllli Ics Ponusois dr. d(11X 
1ll'lIIlSIIhi'ln_ Dtdil' ti StI M/J)nrl' liCí hdi'lt, ' )(Ir (. -l. tlnClen J'rufessrur dr Gtogwphle, de Phuiqul' 1" flr 
Marlt(lIltUlqU!'!, :\krl1brc COITnpmlllmll dr I' tllht'nt'e de Trl',ist'. ,"re elt \'IlI II P:lris, Chc:;: Ro!) 1'1 Gra\lcr, 
Ubr.urcs, 1822. r 19; 
S CromCl cmüda dc Usbo" p-1r.1 l.CtPZtg. cm 20 dc -":o\'.:mbro de 1822. par:a o Jornal \//gl'nter"r MI.!S/kolfvh .. 
:rilung _ d. Manuel úrlO'> dc Brito c [);1.\"td Cr:u tlller - Cronicl!5 d,t I ida lIlu~lutl PO'I II.l!Uotl na rmnrira m.-IIIIII' 
II" .... (1'10 XIX u"bo:I- Imprcn",' ~;tdonal- ÚlSJ da "ocda. 1990. p. 5). 
~ Ibldcm 
7 Crónica cn\'lada de Lisboa. CllI No\o!mbro de I RH - d /bilkm. p, 62 
~ ',ohrcJuaqulll1 Pedro Qmntchl ( IOOI · 186Q), 1.~ Bar.lo de Qumrela ~ 1,0 Conde de I arrobo - muno aba:. l3do 
propnetário, monllClll~ na E:.lrcm:ulur:l (entre os mló\cis, e aUm do célcbt'c paláCtlll\.t Rua do Akcnm, km 
hrCIIlO) um OUlro seu \1'3trO pm'alh'o. no I'armbo. pró:>omlo dc "tia l'ral1c:t dc Xir.l) e lin:mcetro poderosls
~imo; e lllllTCS:mo nas ~rc:lS da mdüsma, (olll ,'rclo, !>Cguros. tr:lnSjl()l1c;" espectaculos; :lmigo t :lpOlantC d:t, 
mÍt:lau\'as do m:llor oomposnor e pianista da epoca.Joao Dommgus Uonnempo ( 1775-1842); melóm:lno m~
rnndo c dOl:ldo (maiS a execular. !!Obrcrudo lrompa. que a compor). bem como dlngcme d~ acadC/lll:l~ mUS1' 
C"Jb; politico hlxral c c>collndo pelo Ao\"erno p;lr:l dtnglT:I InspeC('âo-Geml de TC-Jlrm., o Conscry;nOrio Rcal, 
"II prC!!ldlr;i !>Clcc::ç\o de pimores e e,-"cultorcs:l en\iar;) Ex~lçiO Int~n\aciona l de 1855; meccn:l!> de :lniSlas 
como o pimor AnlOlllQ Manuel d3 FonstCll (1796-1890) c o gT3\':Idor jO:lqUIlII Pl-dro de SoUS3 ( 1818-1878); 
l';II,lle ll'\) e catador :tramado; ~dandy mwpcnh .:1, e le, _ !o3.liClllcmo:., de enlft a \':ISla blbhogr:llia que lhe c 
dediC:lda ou (Um ele 5(' eru=:a, e pela po.'r.pccllla !!O(iológica :ldoprad:l, Joso.'-AuAuSlO rmnç:l - O RollUlUlllntO 
cm I'mlUgaL f'/(hlo.k //1(10. ~",jQ{ull1t1'lIis 2" edl~'ao, Lisboa. Uvros Ilon%.onte, 1993, pp. 143-150 c Manu 
ViCII~l de L:ITlalho _ PrnSIJ'- ( "m II " ~ QU II '/(<ll/tI c/c Silo C(lIlo} na /ltlulal!(fI dos )lsrclltlIs yw"!<l((llIlUnlW/II OS desde 
fins tio sa XVII I 'w~ no.sos diu~, LlSI)Q3: Imprl'll"" N~ClOt\;ll- Cas;J. d:1 /lAnceia , 1993, pp 68-i O. 
~ O le:III\1 pri\'ado do Bar.\O de QU\nlel~ liX~lli;:a\-:t·se na parte lcsLt: ..lo que ~ aelualmem". o Jarchm Zoológico, 
fl11 Selc Rio~. r..:O) pmnciros 3tms de 4O,.'oOb:1 dlrcCç;lO de FonunalO Lodl, ~ remodelado c benefICiado CO I11 
Ullla deeor:lçlo amda 1ll31~ f:lU)IO~, fa:cndo·<;(: a I'l":IIJCr\ul'3. no lim de I'e\'erdro de 1843 Em Y de X lcmhro 
dr 1862 um mCO:'ndio dcstról" \('alr.I. J'C)\:mdo apenas a fachada 
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"Desejando, segundo minhas debeis forças, arrerecer ao 111us1rissimo Senhor Barão de 
Quinlclla hum tributo de minha amizade, c reconhecimento, c obtendo sua acceitação 
sem fCStricção, me dediquei a pintar o Panno de Bocca do seu Theatro panicular; e esco
lhendo de minha fantazia assumpto para o meu desenho concebi aquelle que abaixo se 
descreve, n;io só por escapar aos Programas triviacs, por isso que diariamente usados; mas 
tambem render huma devida homenagem a hum Genio que emprega todos o~ seus disve+ 
los, c cuidados cm alentar as bcllas anes já com efficassissi rno exemplo, ja prestando- lhes 
coragem, e fazendo-as reviver com o sopro animador, e mão benencente~ 10. 

Como se esperaria do trato social educado, e em particular das gentes de Letras e Artes 
colocadas em posição de dependência, representa-se logo de início uma pseudo-humil
dade ("minhas debeis forças"). Mas de imediato tal convencionalismo se desnuda; e o que 
se patenteia, repetidamente, é já uma ambiguidade no relacionamento (melhor diríatnos, 
na relação de forças ... ) entre os dois homens. 

De racto, aparentemente, o artista deseja manifestar o seu ~reco n hedme11l0" ao 
"[ lIustrissimo Senhor"', ao protector que às ~bellas artes" presta "coragem" e as faz "revi
ver com o sopro animador, e mão beneficente'". 

Mas tem já extremo cuidado em vincar de que modo o faz. Com deito, SchiopeLl3 
coloca-se num plano de amizade. E o seu "'tributo" como que veicula uma homenagem a 
um par (o amador distil110 que, na interprctação e composição musicais, Joaquim Pedro , 
de facto, era, colhe mcsmo elogio primeiro que o seu estatuto de mccenas ... ): "hum Genio 
que emprega todos os seus disvclos, e cuidados em alentar as beBas artes (..,) COI11 cfficas
sissimo exemplo c...Y. Aliás, o homenageado nada tem a sugerir, nenhuma interferência 
lhe cabe no projecto: apenas aceitar a obra (de eOl11ínua e notória lltência. não se esqueça), 
"sem rcstricção"". 

E Sehiopet13 vai até subir a parada: a pintura do pano de boca para o celebrado Teatro 
Tália annnará ~ ainda antes dos méritos que engrandecem o seu fUlUro proprietário ... - a 
valia do autor, determinado a cu lmar a originalidade "para escapar aos Programas triviaes, 
por isso que dialiamente usados" e, por13l1lo, seguro de basear a concepç,lo do desenho , 
de trabalhar o "'assumpto", apenas "escolhendo~ na sua "fantaz ia". 

Depois da dedicatória, Schiopeua passa a expor o seu programa iconográfico: "No 
meio de trevas se divisa no primeiro pavimento hum Genio alado com hum brilhante 
facho na mão, do qual ema na a luz que recebe todo o quadro. ES1a figura representa a 
fantasia do Artista, existindo a seu lado um pequeno Genio, o quallem no Escudo as 
Armas do []]usuissimo Senhor Barão de Quintella, designando-o assim como fomentador 
da imaginacão do Artista. Á esquerda se apresemão tres figuras que pelos seus attributos 
caracterizão a Poesia, Musica, e Pintura. Oaus Genios na acção de se. abraçarem represen
Ião a União, e Amizade, bazes indispensaveis em que se firma a duração de um entreteni
mento tão respeitavel, como interessante. Notão-se á direita a Malhematica c Astronomia; 
omatando o quadro, como aeeessorios, differemcs dos outros Genios que pelas suas appli
cações marcão as variadas Artes, e Sciencias. 

Em distancia se aviSl1l Phebo no seu Carro. dirigindo-o a perder-se no horizonte, indi
cando assim a aproximação da noite cm que os espectacu los d' esta natureza costu mão 
realizar-se. No centro, ao dardo do facho sc \"I:' a legenda seguintc - Rcs IlOIl verba - annun-

lU Sousa Vilerbo _ Ane5 r Al1i.\las cm Portugal Can(nbul(VrS l'am a IILsroria das Ancs r InduSllia~ I'ortllgllcza.\. 
2.' cd. (correcta e augmentmla). Lisboa: Livraria Ferin. 1920. pp. 30·31, Nute·se que o grundc pesquis:u!or l1ãü 
produ~lu qualquer aruilisc desLe LeXLO. 
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ciando áS Arles e Sciencias que he lcmpo de se animarem, cmregando·se âs respeclivas 
tarefas~ II, 

O aUlor juslifica a noite como o espaço ideal paro a realização dos espectáculos (musi
cais e te~tlmis) tão rrequent es na Quinta das 13r.mjeims, apontando-os como duplo exem
plo: pela inscricão num progra ma de progresso da nação, q ue do exercicio das Arles 
Libcr::lis e Belas se de"e alargar i\ actualização (" ne tempo de se animarem. entregando-se 
âs respectivas tarefas") das Ciências e das Arles Aplicadas c Oficias: e pelo encontro :.in
ccm (o abraço entre a ·Uni;io" e a "Amb:adc") entre indivfduos de belll di\'crsa condiç.io, 
disponibilidade Sf:m a qual II prática anistica da circullsl1ncia, tanto como la=cr social
mente consagrado quanto como promoção de desel1\'olvimcmo pessoal. não lerá o êxit.o 
que a todos mOllva. 

Notemos. porem, que se o "fomentador- de tudo isto mio deixa de ser devida e hem)· 
d ica memc idcntificado (~cx i stindo a seu lado um pequeno Genio. o qual tem no Escudo 
as armas do lllustrissimo Senhor Barão de Quintclla~), a ele se avantaja - em consonância 
eo m o que já acima focámos ... - a "Fantasia do Artista". Na ve rdade. é ela (ou ainda, 
sublinhemos, a "imaginação do Artista") a "figura" que im pera. "no meio das trevas C .. ), 
no primeiro pavimento (, .. ) com hum brilhamc facho na mão. do qual emana a luz que 
recebe lodo o quadro". 

Por fim, Schiopeua elucid:Hl0S sobre o percurso do lrabalho: 
~ Procurci dcsveladameme desempenhar o Programa referido. caracteri=ando de lal 

maneLra as figur.lS que se reconhec:l.o ao primeiro golpe de vis ta as significações que repre· 
sentão; não só as do primeiro pavimelllo. mas todos os differCIlICs Gcnios que servem de 
Or1l;lInCn lar o quadro, e que tcm um nexo absolulo com O principal pensamento" 12, 

E assim confirmamos duas das suas orientações, pelo menos para a tipologia temálica 
cm causa: estrita subordinaç:lo da tJÍlltura (10 pillwdo; unidade entre as partes e o lodo: e, 
postO que no cumprimc lllo rigoroso de um prévio ICXIO discursivo, opção clara , através 
das soluções dc caracterização das figuras. pela leitura sincrona c imediata. como é limbre 
das anes visuais. 

A obra dc Schiopclta pode ler sido estreada próximo do cntr.lr da Prima\'era desse ano 
dc 1825. De facto. o librclO da que terá sido a primeira ópera le\'ada à cena no no\"o teatro, 
da au toria de Sa\'crio Mercadante, ostenta um rosto orgulhoso: II CClS(c//O dei Spirifi, ossict 
VIolcllza, e Cos/afl::::(I, Dl'lItI!lI!(I Gim;oso iu dLu.' (lui tia re"pmscu/arsi !lc/ TC(II!'O dei Bara/l' di 

Qui/lte//cl. /lei SilO p(l/az:::o di Wlllp(lgllll n(ls l(ll"llllgci r'w; , NeI glOI'IIo J -f dc Mar::;o WIIIO di 
1825 13, O proprio pimor Domcllico Sclliol'cua foi um dos membros do Coro di Pmwri H, 

Em + de Dezembro de 1826 o rutLLro Marechal de Caslellanc participou. jUll10 com o 
Em bai xador de França. numa grande e completa festa nas Lan.llljcims. com a qual, confes· 
sando o seu deslumbramento, Só as do Primeiro Império aguentariam comparação, No 
lealro assistiu à representação da comédia L Amam fI Ir Mari e da ópera CU A\ ... ·el1lwicri, 
de Cordell::l e Giordani. destacando (além da magnificência da montagcm c dos b.'1ilados) 
as vo=es. nos papeis principais, de D, Francisca Romana Martins. do proprietário , de 
Nico lau Klingelhoefer e do pi ntor Schiopctta: e, nos co ros, l3aronesa de Quin tela, 

Ir Idem _ /Ilt1km 
!lldCI!1 -Ibidrm 
IJ I bh()U:l Nella ~Iampana di BulhÓl'S. Com PCnllJSSlonc dcl1a !>'lcu dn Dc!.cmbal}to do Paro. 
I .. t/lidcm. p '5. 
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D. Clarisse Duprat e Conde de Ceia, entre OUlroS 15. A Schiopeu a coube a personagem de 
Hum Mcid/lho 16. 

Em 1835 Domingos Schiopen<1 jâ não integra o coro de mais unta das represelltações 
com que. esforçadamellle se entretinham numerosas figuras da grande burguesia liberal , 
estando tambêm ausente da fun ção cenográfica: "0 Sccnario é tod o 110\'0 pimado por 
Faew 17, r: Lodi 18, c ROlllbois ISicJ" 19. 

Atê lã, porém, a sua face la de cenógmfo ter-se-á manifcstado nesse tcatro panicular do 
magnata Quimela. como já ames no Teatro do Salitre 20 t, principalmentc, no São Carlos, 
recordemos 21, 

As seis vistas de Sinlra c Colares 

Do que até agora pudemos reunir, a última produção de Domingos Schiopena - e la1-
vez a mais valiosa (ou mais perdurável... . já pela efemeridade da maioria das outras, já por 

l' Jo:\o PinlO de Carvalho (TInop) - Lisbo,] ,I .. Ourrow PuhliGI("M pó:.lUIII<I. eourocnadl. I"C\OSI;l e anolada por 
GUS[;WO de M~IOS ScquelJ";1 c Luiz de M~cedo. \"01. I!l LIsboa: Grupo ~ AT11igos de Lisboa". 1939. pp. 9-10. 
10 Gri AV\'fllt!uicri: drama cómico. Iil" 2 'I(to~. "ara SI' rql1"CSfl1tor rUl ThCCll ru ,IQ Hunlo tIi- Quuud!ll, rIO ~eu I'alacio 
de campo, na~ Ulr/mgt"f<b, <:111 a dia 411~' Dr~elllbru de /826. Lisboa: Na Typografb de Bulhócs, 1826, p. 5. 
17 TeTa sido o te:-;Io da peça que uti1i~,\mos in/III (\'d nOla 19) a f011lc, n:l.o cilada. que pc:mlLUU:lO prof Dot11or 
Jo:\o l'erc11-:1 da .!:.11\"a Dla~. D,reetor lla Facu!d:lde de Cit.ncias d,\ UlII\"crsidadr de Coimbra e Comiss.irio do 
Go\"enlO jU11l0 do~ TealJus Nacionais de S:l.o C:srlo~ c de D. l\1:1rül II . :\ dicionari::'1ç:\o deste nomc - cf. a [lubli· 
CllÇ:\O da confer~ncia que profeTlu cm Lisboa. no InsmulO ha!iano, em 21 de MaLO de 1940: CCl1ogr"lljos i/alia
IW~ erll POliU.!:!!! Usnoa. Instituto dc Cultura Ilaliana cm I'orlugal. 19-H (sep. de "Estudos Jtaliano~ cm 
Porlugal". n .o 4), p.9. 
\ij Sobre o arqullcelO FOI1LLn~to I.odi (1812-1) - sobrinho de I-r:mc\'~o Alllonio 1..,)(11, emprcsjrio do Tcatro da 
~ua dos Condes de I i90 :l 1 i92 c: o primeiro que !C\c o S:l.o Carlos; pelo casamCnlO de sua pnma MMW11:l 
Carlola com o 2.0 B;!r;io dl' Qui11ll'la. póm:nle pro:-;imo des,e, a panir dt· 26 de Muio de 1819: e conheeido 
ó\Ulor do Tealro D. \laria II. inaugUl"lIdo em 1846 - \"d Sou!>;! Vilerho - Didol1l1l10 His/órico f DocwllculIIl d(/~ 
Arljuirraos. EU,L(cnJlclros ~ COt\)lndQ/"cS Pcrrugul'Sl'".s Rcprodu("~o em fac-sfmi1c do e:-;cmplar eom data de 1922 
da BibhOlcça!h INeM. Pref~do de Pedro Dias. Vol. III. l..15boa: Il11prCllSa Naclonal - Ca!>:l da Moeda, 1988, pp. 
351-353: e Gustavo de MaIOS Sc(.[ l!Clr:l - HI~!ór!a <lu 1i:Dtm ,"IIÔIllIllII). MUI'ill II, \"01. l. u:.boa: s/n, 1955, pp 
49·124. 
19 O SUlllll1lblllo. Melodrama scmi.\crio para M: r.'lm'sell/ar· LU' Tlw(I/!"(J do Cmule do Panvbo nu sua QUUlhlllllS 
I..a/all,lj:ciraS bu:l. Em b<71rfkia dll) Viul(IS c Orfdos das Ilrsgrll(adas Vic/imas cxcw/ilIfllS III'S/(I Cidofk de U~boll 
dn.w,l( o gMl'rllO ria LlSwllilCdo. TrJdu::ido por José Augusto Corrcl:l t cn l. Lisboa: Na Typographia de Eugenio 
Augusto, Rua da Cruz de Páo:1 Snlll:\ Calh~nn~ N.O 12. 1835, p. 5. 
Sobre o cenógJ";lfo milanês Aehi ll e R~mbois (ca 1810-1882) que el11 1834 rOI conlr~lado para ;I Úptra dt 
Usbua vd. Joona Cunha Leal - GiI'Sellllt· Cinaul ( 1808·ISi9): l,rrnlr'So r I11ml . Dissertaç:\o de /\\cslrado. polico. 
piada. Lisboa: Faculdade de Ci~ncias Sociais e Ilumanas da Ul11vcrsidadc NO"a de Lbbo;l. 1996 
II! No Sól!ilre ,rabalharam os maqulnlSlas italiano:. Pedro S<:hiopeHól c, sohrelUdo. longa c profiCU!l1l\eIllC, 
lcodoro Biandl' I\i [lmtar."'1 o~ pOflugUl"SCS Snll~o Caelano Nunes (1719·1 iS3), ah:ls lambem amor do risco 
do edifieio, \: SC\IS disclpulos Gaspar José Raposo (I i62·1803) c Manuel da Costa ( 1755-182?); Cirilo Volklllar 
Machado (I Htl-1823): c Feli" J~ Fcrn"nuc. (1 ii3-1811), dlSClpu lo de.JerónilllO Gomo;:, Teixeira. que "regia 
os The,lIro~ do $.,litre, e da Boa hora em llelt.m" por 1806-1807. II:wcndo nós doeunle11lado a prescn~a de 
Domingos ScIIlOpCH:l como "Pinlor, ArqmtcclO. l' l\1aqULmsta" p no Vcr~o de 1808 (d. Agostmho Ar.uiJo
AIIC~ "Ii, UI~ . P 154), o,;remos q\l~ 11 sua :lcti\"idade ler.1 preeedido a dc Eugl!nlo Joaqulnl A1H'S, laml)('m d/SC1-
Jlulo de Jerónimo Gomes Teixeira. qu~ fez "de sua Invenção bons SCCllnrios no Thea,ro do 5.11i1re". ondc per
m;L!\eci~ elll 1826 - d. C> 01[0 Volklllar Machado - CoJ/r((do de Memorias, rdarh'as ds lidas dos "!luores. I' 
EscullOrl'S, Arrhiu'eros, (GmmdmtS PorlU.~ur::cs. E dos ES!r·an>:ciros. quc cslilnâo 1'111 POl/llgal. ruolhldas. c mde· 
IlUdas por ( ... ). Pirl/o" ao Sr!"\"icoJ de S. Mag(statlc o 5crlllol" D. Jml<1 VI 118231 , 2' cd. (an01ada por J. M. Teixeira 
de C.ln"lho e Vergilio Correia). Coimbr:l: ImprcnS:l da Unl\·cTSldadc. 1922. pp. 161-163. I i3-1 i4, I i9·182 c 
147,H8; e Gustavo de MaIOS SequeIra - DepOIS do Tcmunala. 5ubsidias para a r listoria dos B!lInos Oridemais de 
Lisboo. l'ol. 11119181. Lisbo~: Academia das Cil!ndasdc Lisboa, 19671rcllllp.I, p. 3i6 
li Vd .. ~lêm de Agostinho Araújo -,h/l'S Idrio) ,pp. 162- 165, o libreto lhljlllLa C11l Dada: dramll sedo. 1'111 2 
aeros. para se Ir/Jll."M"nwr nu Rrul Thl'altu dr S. Carlos. CI11 o dia 13 dr. 1111110, fc/i:: "alal/ci" do Scnho,. D.Jodo VI. 
Lisboa: TYP<;Igmfia de Bulhõcs, 1821, p. 6i. 



26 Agosriuho Rui Marques ARAUJO 

caber a esta o CSlaLUto de mú.ltiplo de ane) - e o conjunto dos seis grandes desenhos bIo
grafados de temática si mrcnsc. Pela data (1829/30) e interesse iconogrâfíco há muito que 
anda ele referido n, 

Mas este trabalho tem um lugar de destaque na história da li tografia cm Ponugal e 
logo por uma qualidade técnica que o co loca clUre as melhores produções da Oficina 
Régia LilOgr:i.fica na SlIa fase inicial, sob a direcção compelemc deJoao Jose Lccocq, for
mado em França 23. 

Depo is. seja-nos permitido recordar o nosso csbo~'o de valorização critica, quando 
apoIHamos "o olhar algo pré-românLico já do cenógrafo Domingos Schiopetla ~, justa

mente a propósito desta "meia düzia de vastos panoramas da vila de Simra c de Colares, 
numa riqueza gráfica de mintldas arquitectu rais e de mutações atmosférica:. da qualidade 
da luz, prenulleiador.\mentc bem pontuadas por pitorescas fi gurações de costumes ... "l~, 

A publicidade ao Iançamcnl o destas UlOgrafias contém diversos ponncnorcs de inte
resse para o conheci mento do mercado arlistico no sector: "Preço por cada collecção 
9$600 rs. metal, e sendo esta mpas avulsas 1$4+0 rs. metal por cada !tu ma. Adverte-se, 
que as primeiras duas estampas se aehão ti. \'cnda na Real Officina Lilhografica, c na loja 
de AnlOllio Boch na esquina da rua de S. Francisco. A:. pessoas que quizercm subscrever o 
podcnio fazer nas mencionadas lojas, indicando o N.'" e rua da sua morada. pagando 2$+00 
rs. metal. ao assignar, e recebendo as duas estampas" 25 . 

Mas, considerando a redacção feita e paga à linha pelo anunciamc (o que era vulgar 
nestas promoções profissionais) , impressiona sobremaneira a oportunidade da escolha do 
assumo, pólo primeiro que jâ era de uma \'crdadcira actividade turística 21>: a certeza da 
boa expectativa para a edição, quer intenta quer eXlernamellle ; e, C111 especial , a auLO
valorização de SchiopCH:1 co mo pintor de paisagem, que regista do natural e sabe bem 
sublin har a desi nência cost umbrista: "Scndo Cilllra. em Porlllgal. huma das mais beBas 
si tuações procuradas com avidez pelos viajantes estrangeiros, c sempre admiravc! aos 
olhos dos proprios naciollaes, espertando a illlaginaç~io do Artista Domingos EsquíoppC/a, 
pintor paízista , figuris ta, e prospctico: a huns c a outros amadores do beBo natural , orre
rece o mencionado Artista humll colecção de oito vistas de Cilllnl , cm pOnto grande, lil-

12 LUlZ: X:wicr da CosI:l _ A 01"'1 hlO,lil'/lfica dr lJ<:Jtlungu) AlIlonio de Sequeira , Cum um esboço 111~lorico do) infci05 
da 1I/I'I81'iifio , ' /II POl'tu,I;ol, Lishoa: Asstlçi,lÇão dos I\rqucologos POrluguest's. 1925 (sq>. de -Arqueologia e 
Hl~lóna- . '-01 IV). p. 22: Henrique de Campus FCITCIr:l Lima - "Colc-cçOcs de E.l.tamp!ll>, Apont:lmenw s 
Bibliogr:lficos-, Anois dus (Jib/ime'll~ r tlrquil'o$, II Sem:, \'01. VII. Lisboa: 1926. pp. 83-84. te [ln"lIluto dc 
::>mtra)- EXpOSi(uo 8lblio.lcollograjica III' Sintra, ül!âlogo. L1Sb<)3 (I':LI:I(lO Fo::;); Secretariado l":\Cion31 da 
Inform:L<;:.io, Maio de 1952. "p (II ..... 61 -60). 
II ErneslO Soa rc~ _ A Ojicilta Rl'gir! Liwgrdfiw. Jlequcnr!s aeh,'.!:/I) 1I(It'(1 o estudo d/I Blslórla dr! liwgrafill eUl 
Ponugal. Lisboa- Associaç;1o dos Arqueólogos Portugu=, 1932 (sep úe -ArqucologLa e Hl"tona~, \'01. X), p. 
7. 
!1 Agostinho AraUJO _ O paloc/o nr.')gOliw l/C M,m~crrall' C a SIW Irll uw ao longo do Pn'-Roma.tlisnlO (J 791-
1836). Sunr.'; InsttlUl0 de Sintr.l. 1988 (sep. das Actas do - I Congresso Im.cJ'llacional: ~llItra e o Rornanusttlo 
Europeu". 23-27 Úl' Setembro d~ 1985), p. 187. 
l} GI' ~('la de Lisboa. n° 186. LI~boa: Na hnprcsS-.lo RegIa. 8 de Agosto de 1829. p. no. 1'13 nOtLC1!l de ncsta 
\llesm:. loja da zon!l do Chiado se \'enderem. 011:1' ano~ antes, papts pllltados de Frnnça - cf. Cm:cl" dr 1.lslwa. 
lish();l: 26 de pe\'Cr<:lro de 1818. 
lb Ago..tmho t\mujo _ O /JQlaCin IH'Og6lico de '\/OIlM.'nalr, ,oh. cu: e Idetll - -t\ obnl do p3\;lh.10 da QUilHa de 
S. Pedro (Sinl ra)-:"O ::"'1I~o nohre do P:l1:\C10 de SetC:lLS (Sintra)". "O de~ t ino eleito das vilegiaturas: a regi:LO 
Slnll\: lI~cH: "Imagens de Smtrn-. ExJl.:rilllcia da NUlull:z:a r Scnsibilidmk Pl'e-Rumc1l1uCtl cm ponuga/ Tn.ws ,!c 
l'illlul'a r seu COI];IIIIIO (Ji80-/825), POrlO. cd. do Autor. policopl:lda. para apresen(aç'J.o a pro\-as de 
DOUlüralnelllO cm H1S10n:l. da Anc n;I Faculdade de Letras da UnL\'el':>idadc do Poria, subsidIada pelo Institulo 
NaCIonal de In\,(:sl;g3C:'lO C;enllfic;l. 1991 (dbscnaçao ebbornda sol> a or;enla<;il<) do I'rof. Dall/or c.'1r1o~ 
Alheno Fcrn::il':l de Almctda), \'01. I, pp. IR-22. 25-]0. 96·107.141 -1 72 c 265,287: c \'01. 11. pp. 81-85 
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hogmfadas pelos dezenhos que exactamente copiou das difTercnlcs posicõcs mais picto
res<:as, conservando até usos e variedadcs proprios daquellc apr:IZi\'el paiz~ li, 

O publico -alvo desta ediç:io n:'io faluria a SchiopellOl , enlre a nobre::a e a burguesia 
liberais com quem hã muno convivia e o apreciava como artista pláStico e musico. 

Recordemos, além do Farrobo, e por exemplo, o poeta c dmmatu rgo D, Gaslil.o Fausto 
da Clmara Coutinho (1772- 1852), que tomou pane no Vintismo c foi sócio fundador do 
Conservatório Nacional: ~No In\'erno passado uma sociedade aristocrálica produziu no 
le:uro pri\'ado de D. GaStão a ópera 1\ jaumico pc, /(/ IIIUS;((I, de S. Ma)'r, bastante melhor 
do que se poderia esperar. -Iomarnm parte só alguns amadores, da burguesia. e nenhum 
musico profissional~ !II, COIllO já dissemos. foi ele o autor dos versos que se liam no Arco 
Triunfal erguido pelos muradores do Rossio em I de OU lubro de 1820. obra devida aO 
"insigne Pimor. e Archheclo DOllllllgOS Esquiopena"l'.l. 

Entre outros nomcs lambém documentados como promolores de concertos dom61icos 
reunindo os amantes da musica (profissionais e arndores, arisLOCrataS e burgueses), no 
pcriodo de 1816 a 1814, estava igualmente Paulo Zancb, ql\e j:l mencionámos como grava
dor e editor de música JO, e que não podia ignorar o compatriola lenor, compositor, arran
jador, violista e alé letrista que Schiopetla foi. com voga inqucstiomi\'c1 entre 1820 c 1837 11 . 

Sem duvida o artiSla soube explomr a nomeada dos temas escolhidos, como. por exem
plo, a Quinta hoje denominada de Ma::::ioni, a sudoeSle de Colares, onde o "England 's 
WeahlllCSI $on- fora recebido , cm 9 deJulho de 1787, como o naufragado Ulisses nos pr
dins de Anllnoo: wA servan l of the lale King's ",ho ll:ls;l ver)' large propen} in Ihcse envi 
mns illvi led us \\'Ílh many bows and cnngcs ilHO his garde n. [ thought m)'self entering 
lhe orchards of Alcinous. The boughs literall)' bem under loads of fruits, lhe slighlesl 
shake Slrewed lhe ground wilh pIUIllS, orangcs and apricols. 

This villa boasLS a grand anUküll cascade \\ith tritolls and dolphins vomiling lOITems 
of water. bUl I paid iI nU! half lhe aucmion iLS propnelor cxpecled, and reliring under lhe 
shadc of lhe fruil trees feasted 0 11 lhe golden apples aml purple plums lhat \\'erc roning in 
such profusion aboulllle.The Marquis. aware of my predilection for flowers, filled his ca r
riage \\ ith camation and jasmine; 1 never S3\\ plants more remarkable for si::e and vigour 
lhan lhose which ha\'e lhe luck of being so\\'n in Ihis fOrlullate sai!. The exposition likc
\Vise is singularl}' happy, scrcened by sloping hílls and defended fram lhe sea airs hy four 
ar fi\'c miles af Ihickets and orchards. I \\'aS ul1\\il1ing la quit Ihis \Vood}', shehered 51'01 
and lhe Marquis flaners himsel f I shaU be templed LO purchasc i!" n. 

Pretcndeu Schiopcu<l, inegavelmente. distinguir c ho nrar o proprietârio, também 
musico amador e filho de um not:"\\'el mecenas: MJosé. Dias Pereira Chaves (., .) faleceu aquI 

l ; (,.,=ela de li,boa. II.~ 18ó (cu). p 770 
.!II Cnill1C!l.'lI\1;lda de 1.J5bo.,. I.'rnJulho dI.' 1821 _ d. ~i.lnucl (..arlO!> ue Brno e O:l\1d Cr.mmer - Ob. Or., pp. 
~cg-4 

N AgllSunho AraujO _ Ana \'1111.,5 (an cid. pp 158--161 
li! ,\gO!ilinho Ar:aujo -Algull5 gntVlldores !lClr.o) na I.'dl\-:lo de muslC! (1765-1830)·. Os Rrrnos Ibtncos lia 
Idll/h- '\!tdUI, uuo dc Hom~"a,r;em <m PmJ.~sor Domor HumberTO C"dos IJaqllcrn MOR"110 (Coordenaç:\u ue LUb 
Ad~o da rOTlSCO, luIS ÚlrlO!i Amaral c Mana fcm;mda Fcmrrn SaI1105) , \'01. III Pono: Faculdade dl"" I.etras 
da UII1Wr5rdadc do Porto I LI\"~l1I~ Cinl1:::açjo Edllora. 2003, r 13H 
li Manuel Morais (Selecção, rc\'i~o c nOlas) - Modtnhus. luudllUS r C«I'llJllcta:.. COrtl !KornpO:lJIll(IIncIIW (1,: Vlo((I 
r Glliwrm Inglesa (5I'clIllJ. XV/!/-X1X). Prd~üo d.:: RUI \r,eira Ncry. Usbo~: Imprensa Nacional- C:r"" dJ Moeda. 
2000. pp 27 ~ 151 -ln 
U William Beckford _ ThcJounral oJ ( .. . ) 1/1 POIrug<l1 aliei 51'''111 1787·1788. I;dllcd \\Llh an ImroduclH.II1 :llld 
(\()IC~ b) lk1yd Alcxandcr l.ondon: Rupcn Han-Da\'b , 195-4. p 129. 
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a 18 de Fc,"creiro de 1824 com a idade de H anos. Era um homem multo culto, sobretudo 
por ler feito grandes viagens, que mantinha relações com os melhores aniSlas do seu tempo, 
e cujas qualidades eram mui to estimadas pelo Papa Gangand li , o falecido Rei D. Pedro c a 
m;lc do actual Rei. D. Maria. Sobretudo. os jo\'ens :mistas prinCipiantes perderam com c\e 
um grande apoio. Pode-se dizer que os melhores dos nossos virtuosos lhe devem cm grande 
parte o seu progr~)() n:1 ane, porque desde sempre que ele os reunia cm sua casa. onde se 
fazia música quase todos os dias c onde muitos achavam um meio de se inSlruir. Ele fazia 
co m que se ensaias:.cm as melhore:. obras recentcs, c tanto isto COl1l0 a possibilidade de 
locarem cm conju lHo com os mel hores artIstas (que ele também convidava Illuilas vezes) 
era muito vamajoso para os jovens: ao mesmo tempo apoiava muitos musicas sem fortuna, 
pondo·lhes bons Instrumentos gramitmnellle ii disposicão~ )}. 

Conclusão 

Já havíamos (l:1do coma da sempre bem acolhida polivaléncia de Domingos Schiopena , 
a quem coube provar os seus talentos de arquitecto efell1e risla, cenógrafo, retratista e 
musico numa das menos propícias ra~cs da história da sociedade ponuguesa H. 

Julgamos agom ter podido evidenciar não apenas novas compet~ncias técnicas, como 
dccomdor, paisagista e Iilógmro. mas igualmente uma imponante sintonia com valores 
sociais e culturais da geração vintista, desde a crença no progresso innanando as Artes c 
Citncias ate ao compromisso entre bem distintas camadas sociais por via da convicção 
ideológica, sem prejuízo de invulgar desl.1que para a aUlOnomia c papel criador do artista, 
certo do poder da sua '"imaginaçiio" cm rumos de educa I" de/eitalldo. 

A amizade com o Quintela finand;ldor dos pedristas e csu'ela mâxima da "ida social 
romílntica, bem como com Sequclm }1, o mais indi\'idualista e genial dos artistas do tempo 
(que o retratou com aquela cumplicidade que 1.1nto marca a sua extraordinária galeria de 
figuras) surge-nos então com rara coeréncia 36. 

II Cn'miC:1 t:!1\"I:lda de Lisboa, em No\"clnbm dt 1AH - d ~13nllcJ Carlos de Brito c D:rlid Cr.lml1~r- Ob dr., p. 63. 
II AI1.0SIInnO Ar:mjo - ~Ancs \"jrias ... ". an dr 
l, O clo::.cnho do M '.A.A, que representa o :lONa romano cm bUSIO, comu adulto arnda jOH·m. denomma-o 
SchioJl'fI1' Foi oren:crdo ao 'iu",""u em 1898 por J05C" lurs \Iomcnu - cr Diogo de t-bccdo - Doollrrgi)s Stqul.""ira. 
Lr:.boa: Reali=açi'les Ams. 1956, esl. LXI: c Mana Ahce MOUri<;e;1 Ik~umum - Donringos Arrlómo dr Socqul'ira 
lk .. ~nhos. Usbua: Museu 1\::lclonal de Anc I\mig~ . 1972-75_ pp 114 c 265 (n.G 685). Entre munas OUlras opor
lunld<ldcs de COnl:lelO (wbrelUdo a P.1mr dos aeuntecimentos de 1820; mas, J;I anles, d..,da a ungem familiar de 
Schiul)('IUI no mClO eenogr:l lku do 5:llitre, 3 aprendi:agl.""m com Ma::.::onCS/.""ll1, a JI\"u1gaç:'l0 de obra ::.ua por gra
vura desde 1808 c tmnbtm cnl~O a Sl13 pfC!>i:nça cm trabalho publICO efémero rcl CI";lnLC, ao l:Ido de nomcs t:\o 
s.~1rcnu:s como Ciril0,Joaqulm da COSia ou lienriqucJosc.' d:l :'i1\"3. como f(.'velámos;:l lntl'r\'ençlo no ~o Carlos 
pelo menos desde II:U 7 - ef. sUI"a - uu 3 penença a eOl1\ul1\ebdc llahan;l do t..o"'IO. \"t:.udta dos Qurnlelas, ctc.). 
n..'COrde·~ quI."" o adolbCe1l1e Morgado de rarrobu rOI padnnho de b.1[lIl::.mo dos dois filhos de ~.,'·quelT3 . Manan:l 
Ikncd!la Vllón;a e Dommgos. em 1812 e 1814. e por ell: magnificamente fiX3do cm desenho e pmlur.l, como é 
muito conhecido; e que no \'er:'io de 1818 Já se dl\"Ulg:r.\":t p;rra o c;,mr.n~elro Unl,1 p:UlÓO que foi o pnndp.11 (nl.."1::. 
nJo (jnlco ... ) melO de :ll'l"Oxnnação eml't' o ,,:r-.;Hcl artISta Ilahano e o prócilgo mecenas. , .... ,hent;rndo: -( ... ) os 
conccn"" de :unadorn em ..:a. ... , dOJo\..:m Il:r.r;l.o dt QUllllela ( ... ) O senhor QUllllc1a (que é lido como o llIalS 
neo herdeiro de Ponuga]) poder-sc-:i IOrn~r num poderoso apoio dn mu~icl\ (. .. )" - cf LUI: X:!\'ier da CoSIa - A 
I1l<JI re dr CUllU)CS. Qumhv do pinror Domingos AmOllio dl' Sequl'lrtI Usbo;l' sln. 1922. pp 162-163; c crómca 
envradn de l.J::.Uoa, elll 19 de Agosto de 1818, "pud Manuel Carl"" de 8nlo e David Cran1l1Cr - Ob. cil. p f9 
- T:tbua das 11u~tr:rçol"~ flg~. I - Litografra. prelO I branco t: arn~rcl0 (reprOO. de AAV\' - LI":::I cm 
LisbOll.Cmalogo. l.Jsboa· Museu da MU~lca. 1995. p 63): ]: - Dcscnho, c:m'~o,l:trl::' c aguarela (rcprod. de AA. 
v\'. _ Socqu.:ira /768·1837. Um p.muguts Iltl nmdanço dos /Cmpos Cal.l logo. Lisooa' Museu [\aelona1 de Ane 
Anllga. 1996. p 143); 3 - I..uogrnfl:l. prelo I hronco (reprod. de An~ dt SIOOp - QUIntas c Palados 'IOS 1II1·cdo· 
II'S dI! Udxl(l Porto: lIvrona Ci\ili~a"IO Eduoro. 1986, p 236):.; - Dc!.cnho, CólT"l"ô'rO c &1;: ..obre papel castanho 
(rt:prod. de Diogo de Macedo - Ob. r /IK. ril"). 
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Fig. 1. Charles lcgrnnd. Fig. 2: Dom mgos Antonio de Sequeira. 
Tea/ro das Laranjnras COl1llr dr farrol!tJ 

fi~. 3. Donllngo~ Sdll0pC1La. Fig.; Domingos António de Sequeira. 
QUllua dr jose Dias Damingo~ S(hiopl'11II 





Da Oficina à Academia 
A transição do ensino anístico no Brasil 

Anna Maria Fausto MOIHeiro de CA RVALHO 

Inlrodução 

Vincula-se a oficializaçàQ do ensi no artislico 110 Brasil, e sua conscquclllc , 'alorizaçào 
como profissão alitônoma e deslacada n:\ sociedade.:l fund:t('ào. cm 12 de agosto de 1816, 
da Real Escola de Ciências. Arles c Oficios I, no Rio dc]anciro, sede da monarquia ponu
guesa desde 1808. Dirigida por Joaquim LebrclOll 2, chefe da Missão Artística Francesa 
recém chegada li cidade por iniciativa do conde da Barca jUlHo ao rei D. JoãO VI (1816-
1826), a Real Escola tinha como objclivo desenvolver a aprendizagem aTIIslica 3, com o 
apoio de um insLilUto govcmamcmal LcOtiCO-prático e Lécnico-profissional. Passados quatro 
anos, c ainda sem funcio nar, no\'os decretos mudaram seu nome para Real Academia de 
Desenho, Pimura, EsculturJ. (': Arquilelura Chil e, em seguida, para Academia Real de Belas 
Anes, No em:mto, seu começo cfClivo dar-se-ia em 1826, sob a direção do pimor ponuguQs 
HenriqueJost da Silva, com diversos anistas integrantes da Missão nomeados professores. 

Como contribuição decisiva p<lra esta mudança do estatuto da ane no Brasil, credita-se 
também ii Missão a di fusão dos preceitos do Neoclassicismo , expressão arLLstica da face 
burguesa c conservadora do pensamento ilumin is ta do Século XVIII. em oposição ao 
Rococó, sua face liberal e cones~i. Na verdade, esL."lS duas esté ticas visavam a autonomia da 
arte de seus conteúdos a jJliOli - religiosos, meL."lfisicos, e~is(cnciats, etc., próprios da cul
IUra do Barroco, que as antecede, O Rococó, restringindo a Artc ao problema do próprio 
fazer, isto é, da concepção e da técnica , que deveria ser si multaneamente iO\'cntÍ\'a, diver
sificada, ãgil e caprichosa '! , E o Neoclassicismo, evocando co mo modelo exemplar parJ. a 
Ane as formas c1assicas - a realizaçào do Belo, visto como um valor absoluto c universal. S 

As novas eSl(: ticas em Portugal e no Brasil 

A autonomia da ane vista, assim, por este ângulo, permite-nos emão dizer que indi
cias desse processo jã se anunciavam no Brasil desde meados do século XVIII, ainda em 
pleno período colonial. E tais indicios eram s imllltâneo:, ao desenvolvimento do 

I O dCCll.'lO funda a escOll! t' fixa as pcnSÕc. anuais d~;da~ ao~ I'CSpcellvos pror~res c funci onllrios. 
1 Ex-secrelario da Acadelll1:L de Bcb~ Arlt'S do InSliluto dI.' f'r:mça, LI.' Orelon, bOlla"am:>la, CUro em drsgrn~'a 
rom a Rblaurnção, rcpreselll~da por lUIS XVIII , Com ele "Icram importante!> artblas, como Augusle- I (enri
Vn:lor Grnndjean de Monligny (~rqU1ICIO), !\sçollll>-J\rnome Tauua)' (pinlor de paisagem). )can-Baplbte De 
l!rel (pLIIlor d(' hlstóna), Augusle-Mari(' Tnunay (escultor) c Charles-Simon I'rndicr (I'r;J I'ador). Outros ~ el:t se 
I!1corpornram como professores: Scgismond Ncukomm ( mU~leo, compositor c organista) c Marc c Zephcrin 
Fem:: (escultores), 

I ArquitClurn, PmlUr:! , Escultur:!, Gr:lV\ITa, MtiSICl c Oflclos l\lcc:inicos, 
i Jean Sr\ROKIV'''' A 11\\(:ncl1o da Lill.'n/(u/c - /700· ' 189. $;\0 Paulo, Edltor:l da UI1L"crsidadc Estadual de São 
Paulo, II;I<H, p. 18-20. 
S Giuliu Cario ARG.~"'. EI Anc Moacnro - 1110,/970. \'alencia, FCrL1;1tldo Torres _ Ednor, 1983, p 6 
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llulIIinismo cm Portugal, aonde <I:. novas idéias chegaram prelendendo substituir o pensa
mento escolaslico-cancsiano, que atê enlão dominava os principais campos de saber, pra
ticamente nas mãos dos jcsu ílas há duzentos anos. 

Na arte, estas mudanças ocorreram mais cm Il1vellcórico do que pmLico. Com efeito, os 
valores artísticos no mundo português não se haviam desligado LOtalmcnte de sua panicipa
(ão nas manifestações religiosas c monárquicas. resultando num paradoxo a transmissão 
daquele conceito de modem idade, quer na vcrteme Rococó, quer na Neoclássica. O Barroco, 
que ai imperara por mais de cem anos - da Restaurnção ao período joanino (1640-1750)
subsislia ainda . cm ccrlOS aspectos, como pano-de-fundo na cultura daquela sociedade. O 
Palácio Rcal de Queluz, por exemplo , iniciado em ccrca de 1750 como residência dc vera
neio do futu ro rei-conso rte D. Pedro Ill b, fo ra construido dentro da cstética do Barroco
Rococó , tornando-se, na Metrópole, a expressão mais significativa do gOStO cortesão portu
guês da época. A refonna pombalina de Lisboa, iniciada após o terremoto de 1755, seguira 
um modelo urbano e arquitetônico próximo da racionalidade neoclássica, mas suas normas 
de regularidade haviam sido tmnsgredidas ao se permitir uma decoração fanlasio$.1 e requin
tada nas portndas das igrejas e palácios reconstruIdos. 7 Nos dois casos, artistaS estrangeiros 
foram chamados para colabor.u· com os portugueses, como o arquitelo húngaro Carlos 
Mardel , que trabalharia com o engenheiro-mar do reino Manuel da Maia. com o arqui teto 
Eugênio dos Santos e com o escultor Machado de Castro nos projeLOs da nova cidade; c o 
arquiteto, decoT:ldor c ourives francês Jean-Baptiste Robill ion que, com sua equipe de anífi 
ces, complementaria a obra arquitetônica de Mateus Vicente de Oliveira cm Queluz, e ainda 
se encan cgaria do traçado dos jard ins e da decoração dos principais salôcs. 8 

A realidade é que, mesmo nC$se mamemo renovador, o ensino artístico em Portugal não 
conhece a regularidad e inslitucional, c nem mesmo física, de uma Academia. contraria
I11cme ao que ocorria nos grandes cemros difuso res da arte na Europa desde o 
Renascimento. Do passado, persistia a aprendi!agem da arquiletma (' das anes flgumt ivas 
vinculada à Oflcina Régia 9 c às imponantes oficinas de Coimbra , Evora. Viseu e Pano. O 
intercâmbio art is lico. que existia sob palronato real desde os tempos manudinos, alfavés do 
envio de bolsislaS ao estrangeiro c da importação de professores, anis!.'lS e de obms de arte, 
so bretudo da Flandres e da Itália, in lensifiC":l-se no período de O.JO:lO V (1707- 1750), com 
ii construção do Palácio-Convento de Mafra e a manUlenção tli da Casa do Risco - o J11tlis 
importante celeiro de transmissão do Barroco romano em Portugal 10: c também com a crin
ção da chamada Academ ia Portuguesa II, cm Roma, na verdade. um pensionato real para o 
aprimoramento dos alunos mais lalentosos da Metrópole, que runcionava no palácio cardi
nalído de Cimarra. e sob djreção romana. 12 Em 1760, imerrompe-se o intercâmbio com a 
Academ ia, devido às relações nada amisLOSas de Pombal com a San!.1. Sé. Na sua geStão, o 
Marquês cria o Co légio dos Nobres (176 1-1766), no antigo l1ovicitldo dos jesuitas, em 
Lisboa, para o ensi no dos principios de arquitclura militar c civil : na Fábrica das Sedas, as 

11 Pelo eas.arncnlo com sua sohrinha, D. /I.-!JriJ.. herdeira do trono porluguc" (J 777· 1815). 
7 JO~-I\UgUS10 flMl'ÇA. l.isboa p()lll/xl/ iHlI e 1.1 Iluminismo. LIsbo.1,li\'l"Os Horizome, 1965. p. 116. 
8 José-A lIgu~to FlW'u. 1.i5boll l'olllba lilla e" Ifumillismo. ( 196'5). p. 187. 
~ EstabeleCida em LIsboa nos tempos /.lc D. /I.-l3nucl. soh:l chrcç-Jo do pllllor Jorgt' Afonso. 
1<1 I nki~do pelo arqullcto-mor /.l.:.: D. Jo:lo V. o g~nn:lnQ itahani~ado Ludov ic~. 
11 Estabelccida pelo embaixador ponugul!:; l~lI\ Roma. D. 1\lc.x:lIldrc de Sou.:; •. José da Cunha TAIIORD.~ , Reg ras 
,Ia Arte da I'iulura. Lisboa. Imprensa R~&I;l . 181 5. p.231-232. 
11 Jost-Augustu FI1"'';~A dJ. .:;omu l,crdidQS os :Irqui\"os dessa Acadelma U svml I'o",IIalina c (I Iluminhmo. 
(1965), fi 183. nota 54 
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aulas de Desenho Aplicado. Em 1780. o Intendent e-Geral d~ Polícia e Chanceler-Ma r do 
Reino , Diogo [nacio de Pina Manique . inslltUl os Cursos de Ane da Real Casa Pia, 110 

Castelo de São Jorge. sob a prOleção de D. Maria I. A Academia do Nu. lambém Cundada 
naquela ocasião. com aula de modelo vivo. foi muito mal recebida pelo povo. tantos eram 
os preconceitos. Em 1785. ainda por iniciativa de Pina Manique junto:'l R."1inha, recomeçam 
os estudos na Academia POrlUgUCS<l, em Roma. Naquele mesmo ano. ela funda lrês Aulas 
Régias - a de Desenho e Arquitctur.l, que. no entanto, s6 passa a funcionar cm 1800, numa 
p,me do COll\'CnlO do:. Caela nos; a de Escuilllra, instalada numa dependência do Tesouro 
Velho de Lisboa: e a de Gravura, na Imprensa Real. 11 Pela aproximação dos franceses na 
invasão dos Estados Pomificios, a Academia POI1ugucsa CIll Roma é Cechada em 1798. Com 
ii vinda da Cone pam o Brasil, a Real Casa Pia e a Academia do Nu deixam de exiSlir e os 
demais estabe1ecimenlos de ensino _místico passam a levar uma vida precária. Uma situaç:1o 
que pemlanece até a rcinslalaçlo da sede da monarquia em Portugal. em 1821. 

No Brasil. é evidenle quc essas novas lendéncias contribuem para a laicizaçlío da arte 
colonia l, cujos indicios já eram sentidos desde meados do século XV111. E, sem dÚ,rid .. l, é 
no Rio de Janeiro que se pode melhor reconhecer estes sopros do Iluminismo português. 
que iniciam a virada do processo didático anterior. A posição estratégica do pono da 
cidade, escoadouro natural dos minérios das Gcr;lis desde os finais do scculo anterior, 
lOrlIa-a capital do Vice-Reino. cm 1763. c propicia a ascensão de unta significativa bur
guesia de comerciantes, a compclir com a nobreza e com o dera na encomenda de obras 
de arte e de arquileturll. 

No ensino de Arquitet ura , diminui o encargo dos meslrcs-arquitet os convcntuai s e 
aumenta o dos engenhciros-militares ponugueses e estrangeiros que, alem de dedicarcm 
alenção aos problcmas defcnsivos da cidade. passam a se ocupar de obras civis relevames. 
Intcnsifica-se também a contribuição dos rnestrcs·arqui tclOs leigos, cOnLr.tlados por 
empreitada. Até a chegada da conc em 1808, algumas residências apaiacetadas e mon u· 
menlOS públicos de grande impacto haviam sido construídos, e esses investimentos revc
Iam lima no\'a mancim de apreender a vida urbana. 

Nas Artes Figurativ;ls (EscLL 1LUf3 e Pintura), o ensi no seguia lr:ll1smiLido por ,trlistilS
artesãos provenientes das corporações de ofício - religiosas ou laicas - mas cujos 
Regimentos de org:ml=:lção profissional não eram aqui tão claros como em Portugal. 14 

Sabe-se porém que a maioria desses artistas já havia tido algum lipo de especialização em 
Ponug:ll, uns poucos também na Itália. Eles modilkam, cm pane, o mélodo empilico de 
aprendizagem através da cópia de estampas. gmvur.lS ou gesso, em prol de técnicas mais 
moderna~ de representação. Por exemplo. na pintura, o conhecimemo. através de edições 
ponugucsas, dos Tr·atados de l)ers/JCCfi"a, de Andréa Pozzo 15 (1732. 1768) c da 
Iconologia. de Cesar Ripa ( 1764 ,1767). Na escultura públi ca, o acesso à fundição cm 
metal, :ltravés do sell exerclcio controlado no Arsenal de Guerra (ti. A Illaeslria e uma cerla 
inventividade que esses artistas revelavam no domín io do seu razer - mui tas vezcs I11CS

cl:lI1do alribulOS da cu hura lusa c bmsileira aos clcmel1los iconogr.ificos importados _ já 

U AdolJlho Mora!.:;. d.:: !o~ RKI~ FIUID. O EUWIQ ArllSlico. SulJ)tdio I'UI"II" Sl(lIlli)w";lI. 1816-/889 ]l 5i 
li Livr(J d(Js Rcgilllcnws dos OjJ1ciJICS ,\/ecanicos 1/11 mui nobre C sempre leal Cidade c!r LLXbO(l (/572), publi
~adoc pn:raciado pelo Dr. Virgilio Corre" •. CrJimbra. 192.6. p. IX. Ibnnah LI:\IL "A PÍ!\1ura Colonial no H.io dc 
J'lllciro". Rni5111 fio SPIIAN. 6. Rio deJanmo. 11.113. 19i2.. p. 14·2.0. 
IS "</'SI/celila I'icronun CI ArchilCClOtlrm. 11,0111:1 1693-1700. 
1" C()l1hC~JdrJ como Ca!>.1 do TrClll 
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os diStinguia com alguma singularidade naquela sociedade. ainda que só uns poucos assi
nassem suas obras. Mas de modo algum esse reconhecimento se equivalia ao do arquileto, 
nO\:ldamentc aquele \'1I1cul:tdo a Ullla corporação mitil3f. 

O paralelo desellvolvimento aqui do retraIO. da pintura de paisagem. de cenas urba
nas, de cOSlUmes, modelo vivo, mUlreza mona e alegoria (pura c historiea), mostra \..1.11\

bém uma pane imponalllc desse processo de laicização da arte colonial, ocorrido cm 
Setecentos, no qual. de qualquer modo. a encomenda oncbl teria sempre o maior peso. 

Os arüstas da lransição 

Nüo cabe nC:.la comunicaçào a analise da arquitcLura desse rnomcnlO renovador. 
C~'ntramos nossa atenção nos artistas do período que contribufram com um novo ol h~r 
para as Artes rigurativas do Rio de Janeiro: 

V,\IT'\'TI\1 P,\ FO'!.(CA r SILVA, conhecido como r., IDTR[ VAU]'.'T1\1 (1745-1813), U1l1misto 
de urbanista, arquiteto e escultor, l11augura na urbe carioca a escultura publica de caráler 
não rdigio:>o. MulatO. ele em dono da 11L.1.is importante oficina da cidade. a quem "reco,., iam 

IOdos os wtis/as do I~ io deJancim, IIIOl1l1CIICe os ouri

ves e lCl\'rllntcs I){I/'{/ obtC1'em dcscnJw:. (' moldes (. . .) de 
!Lula que demwula:.sc luxo e gosto-Ii. Autor do tra
çado racion:üizanlc uo primeiro Passcio Publico da 
cidadc. de seus pavilhões c fomes ornamentais, e 
ainda, dos principais chafari!e5 que a cidade teve 
na época - encomendados entre 1779 e 1795 - o 
artista mostra, nas esculturas que concebeu e e"e
cutOu em mctal rundido para CS::.C!:i logradouros. o 
conhecimento de um no\'o gosto e de uma nova téc
nica: pir.\mides c obeliscos, figuras mitológicas II" 

animais da r~una brasileira, sào claro-" rererências:\o 
antigo , a mitologia. ii. história c :1 C:llalogaç,io da 
nalUl'C=a. que pemlciam cstêtica ilulllmista, 

A arte de Va lentim expressa in"entivid~de, ao 
conciliar [onnas do Rococó a um scmido nativista 
seu, ainda que e"ót ico ao olhar do eSlrangeiro. 
Suas csculturas eSlão modeladas segundo as leis do 
naturalismo ólÍco e da multiplicidade de ritmos. 
Há :linda uma evidente preocupação em Illart:ã-l~s 
com a Ic\'cza. a fluidez e a dinâmica do Rococó, 
representadas em virtuosismos de delalha memo 
fannal e rcquime5 de cambiantes de superfide. Por 
exemplo. na ~N ;nra Eco" ( fig.l), a primeira está
lua fundida no Brasil, :1 Illovimentacio das massas 

Ir No di:er de um ~II dl:oClpulo S(nl~O Jo~ de " a~r~ ao pnmelTO biO);mfo de \alcnllnl. Manuel dc t\raujo 
PORTO'!\LLGNL "konografi:l Bm~lkj rJ", RcvislCl do 111GB. Tomo '\1;". 1$56, II 370. 
III ra:i:l par com.l ..1<> "C3(;1dur Narcbu-. na umamcmaç:io do Ch~fnn~ da~ MarrcCl5, Sabe-se que \'aknllln 
modelou alllda :I~ C>.1:llua~ d.., 'Apolo" c de "1\1.;l\:ur(o· para ..,ncimar O~ dOIS P:lIl11u)ô do Pa~~clo Pub1tco c 
qU(', infcll:mCIIIl'. !:SltlO dc<;.;lparc'ld;1~ 
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distribui-se de modo a provocar um Jogo de 
tensões no IOdo da cOllllXJsicóio, como na \'olu
metrla exuberante. na postorn não c!;i::;sica, nas 
inncxõc!) do corpo c nos panejamcnto,> cm dia
gonal. O rosto lem uma exprC!>silo :,ua\'c, mas 
scn!)ual. c a:. rdcócs são ligdramclllc amul:lla
das. O corpo. mal encobcrto por vestCS cm ren
dilhados e trnnsparências, re,rcla. SQb a ronna 
roliC:l. o gesto delicado. 

Sabemos que V;tlcntim iniciou sell aprendi
zado arn..,tico cm Portugal, levado por ..,cu pai 
(um português contratador dc diamantes al11a
siado a uma escrava arrlcana) e de onde \'01-

rl~ 2, l..tandro Joaquim - 'Poc:I d1 B.1lti.1~ (1795) 
Ole" ~h..., tcb. I U. ~ 131 cm 
'Iu"\t"u H''>l ,lnh' '\:UKlfUJ 

10U, aos vinle e pouco ... anos, apó:, :1 mane deste. l de se prC!>umir que tenha tido COll1al O 
com a reforma racionalizanlC de Lisboa. COI11 o luxo cortesão de Quclu:: e Ioda a <,i tuação 
paradoxal "h'ida na Mctropole no campo artlstic(). I" 

LI "ORO J O .... QL'1\1 (1737-1797). artista mulato. contcmporâneo de \ 'a1('n lll1l. inaugura 
na artc c;lrioca a pintura de pal.:.agem não mais como acessória ao tema, mas como um 
clClllenLO isolado e consUl uilll C' prinCipal da rcprcscmac:'io. 

Os seus "painéis e!lpt icas'". executados em cerca de 1795 C(lIHO um eomplel1lelllo orna
melllal dos dois pa\"ilhõcs do terraço do Passeio Publico, que clc!:iconma\'a a Baía de 
Guanabara e seu elllorno. Illosu-am cenas da nalllrcza. do cotidiano, do urbano e das res
tas da Cidade O"ig.2 ) 2t.1. O anisla quer documentar :1 cidade cm suas particularidade,> cul
turais c mdl\'iduais. o que demonstra o car::lter náo 50 profano, mas oficia\. dc sua pilllura. 
A construção pictórica é simullancamcnlc planar c cic\o rãmica , rebate as pt:r::.pectivas. 
orgal1l.:ando a cena em raixas horizontais para o aliO e para os lado~. num giro pela orla 
litorânea da cidade e da hala. que Jdmite um jogo de reciprodd:lde,> para alel11 dos seus 
limites urbanos. el11 zonas consideradas de romaria - as cercanias da igreja de Nossa 
Se nhora da Gloria na direção sul c ;I do L'l.:arclO, no ~cmido norte. O art ista demonstra 
um;] concepção e técnica afeitas::\ din:1miea c virtuosismos do Rococó: nas faix;ls que 
eompoem estas suas telas prevalecelTl o sClllido de equivalência sobre a hierarqllla cspa4 
daI. de 1l10\"llTlenlO bre\'e e fugaz :,obrc a ideia de permancncia e durabilidade 

O escr.I\"O alrorriado MANUI.L DA CL'~II .... 0737.1809) inova COI11 o retraIO oCidal. Como 
se sabe, o retrato - mdividual ou colcti\'o - c um gênero pictórico que se rtrma na cultura 
humanista do Ren3ScimCnLo e CXCI'CC um papel fundamcllIal 11;1 criaç:l0 de ullla boa repu
ta,ao ou na consolidacão de SIlI1IIS. !\este desejO de aUloperpctuaçao. os matOres el1eo
mcndalll~ são as classes da nobreza. do clero e da alta burguc...,i;I, que se querem ver rcpre~ 
scntados segundo os códigos moraL.." culturais, pror;~ionais c estetlco~ da época H 

Se em Portugal o relr.ll{) J;\ :Iparc(( .. igllincall\'amelllc CI11 mcados do Século XIV, 110 

Iklsll esse género fora proibido telll lugares publicas alê meados de ~Clecentos (Lei de 10 

19 .\nna 'IJTia r 'IOI1I1'lro de CIR\ IU"l Mn/lO: \alrJllrm S.l<.l I'aulo. (:O~K- '\.1111, 1m 
l,· " 1'~1."3 de Arr.l!ol;lQ na C.!óri;\··. "PC~C;I d.1 [J;I!çIJ" ~ 1";lgua d'l lIuqllciraoda t\juda~. - Lsquadra lnglc~a··. 

"P;.rnd:J Mili'.1r'" e "Procis,;~o M.1rítima·· Museu HI~loli~lI Nõldol1:1l r~, ã<) dC'<.1f1,11"Ccidos O~ rt'l:ml'o):\ prodll
~"'o :IAncob 
li Norbcn "<..II,nOIIl. LA,., du rmm!1 -I l'J/llu$ grandc) OClllrn t"IIldl"'·l'nn. 1-120·1670 Colónia. Ed1\lIm 
Ta..hen . \qq .. , fI.20, 
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de janeiro de 1689). Só era pOSSi\T.I a concepção 
de retrato pOSI IIWlle/U , como o do benediLino "Frei 
da Madre de Deus Scixas da Fonseca Borges", 
execulado por J05t DE OU\ f:IRA ROSA (? - 1769), 

importante mestre de pinlura sacra, que assinava 
suas obras. c do qual se presume que C~lcve cm 
Portugal na <'paca de Vieira Lusitano. onde len a 
aprendido as I('cnicas da perspectiva e do c1aro
escuro!!. 

Manuel da Cun ha pertencia à influente fa l11 íli~1 

do cônego J:lllu:i rio da Cunha Barbosa. A expensas 
de seu dono. que já lhe reconhecia o talento para 
as artes, foi aprendiz de pi lllura do mcslrcJoi\o de 
50u=:1. d isclpul0 de Oliveira Rosa. Depois, foi man
dado a Lisboa para aperfeicoar-:.c, mas não se Sllbc 

hg. 3, Manuel da Cunha - 'Rclr:1l0 do 
Comlc de Bobadcla~ (c_ 1760) onde. Na "olla. ele produziu intensamente visando 
Ol~" )Oh..., tela alcançar, com o gan ho obtido, a alrorria, que afinal 
Corm:m .... dr "ma Tcrcs.1 conseguiu graças também :'t ajuda cconômica de 

uma abaslada fmmlia de llIe~t i ços. E autor de eXlensa obm pictorica religiosa. mas se des~ 
taca lambem na civil. nOL.1damCllle nos retratos particulares e oficiais. O "lk t r<l.lo do Co nde 
de Bobadela" 23 (fig.3), governador do Rio de Janeiro en tre 1733-1763. foi-lhe encomen
dado pelo Senado da Câmara e inaugurado em 13 de agosto de 1760, com permissão do 
Rei D. Jose, para que ai ·'pcrpellWIII CI1IC se conservasse pam estimulo c exemplo defuluros 
gOI'cn uulorcs'· H. Como na tradição da rctratistica curopéi:l mais frequente, a figura é repre
sel1lada cm primeiro plano, em ?, c e111 meio corpo. O rosto seria e o po rte altivo dizcm 
respeito ao estado e a autoridade do retmtado: os IraJes, ao seu cargo: pona armadura com
piela, manto venllc\ho-vinho fO rt-::ldo de arminho de "ice-rei , a Ordem da Cru= de Malta c 
a faixa vermelha de chefe milit.lI·. Traz:'t mão direita o bastão de comando forrado de \·dudo 
vermelho, a mão esquerda na cintura sobre o cabo ocre da espada. O décor, embora 
lllodesto. fj z pane da composição cênica desenvolvida no Barroco, na qual um pesado cor
tinado, em segundo plano.:1 direita, provoca o efeito de perspectiva e teatralidade. O fundo 
paisagfslico - a Baia de Guanabara com naus de yclas içadas - tem a ver com sua atividade 
de Capit:i.o-Gcneral da Região Sudeste, enlão !>ubordinada ii Capitania do Rio de Janeiro. 

J OAO FRANCtSCO Muzzt, pintor de descendência italiana, estudou com o mestre Oliveira 
Rosa, do qual recebeu noções de perspectiva. Trabalhou como relnllista, c('nografo c dese
nhista bOlãnico. Ele inova a art e colon ial carioca com o retrato colctivo. Suas telas "Fatal 
e Ráp ido Incêndio .. .'· e " Feli z c Pronta Reed ificação do Prêdio do Reco lhimelllo do 
Pano", datadas de 1789 c assinadas 25, podem ser consideradas documento "oficial" de 

n 'i<!gundu o ln~l .... riador de ~ne do ~l·ul0 XIX. Gn":ilg" Duque. Francisco Mnrqucs do~ S,~,--r(h ~Anl~lil~ do 
Rio dcJnneim Colol1lal". /{,~'isra do IIIGU. volume \111 RIO de J30clro. tmprcn5;1 KaClO\l31. 19·12. p . .... 9 
H Aru'llmellle o quadro penclln' au a(c,,·o do Mw.cu HblÚriCO '\adotl31. no RIO de Janeiro_ 
2< Fr.1nClsoC<l Marques dos ~,"TI"'. Rnbru do IIIGlJ. (1941). (1459. 
~ s " t·aUtI e Rápido Incêndiu que redu::iu :l dn::.'1~. em .H de agosw de 1789, 'I tgreja, ~uas ll11agen~ e lodo o 
prcdio du Rl'Culhimen1o de N, Scnhor.I do l'ano. sah~u"lo-sc unicamenle ilesa de ent re as chamas ii mibgrl)!>:l 
image m da me~ lml Senhora M

; ··Feli : c I'f<m la Reedificl(:ão da Ign:ja e de lodo du antigo prédio do 
Rcculhimclllo de N, Senhom do I':lno" Alón d,,,, ulscno,:õc:. cU3das. as dU:Is telas lr.u:cm a daUl do .... '1.1 lme' .... (25 
de ag05(0) c do ~u (Cml1nO (H de da'·'l1bm) r: os di~crcs "\tu.::1 ;1I\"<;I1IOU e delineou" Mu:>c~ eas,ro M:lp 
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uma reOllidOlde hislárico-~ia1. Nest:l última, alem de imprimir à representação um ritlllo 
instOlnt:1neo e um det<llhmnellto vIvaz e precioso, próprios do Rococó , Muni destaca, em 
pnmelro plano, as principais figur.\s de autoridades públicas e religiosas (á direita na tela) 
e de corporaçocs de oficio (á esquerda). Nelas pode-se distingu ir D. Luis de Vasconcelos a 
conrcrir, num gesto de mando , a reconstrucão do préd io incendiado a Mestre Va\e nlirll . 
Ma!> cle. astutamente, representa cste arti.sta Iigeiramentc à frente do \tice·rei e detendo 
nas milos o "risco~ da obra, ou seja, a aUloria do projeto, numa clara demonslraç:io de que 
lhe reconhecia o estatuto dc artista. Este c o único r"eII"3LO que se conhece de Mcstre 
Valentim. de Leandro Joaquim e de outros distinguido~ oficiOlis do Rio de jOlnciro no 
periodo colonial. 

j 051: Lb\~DRO 1)[ CAR\AlHO (? - 183-+) roi oUlro importantc pintor de retralOS e tam· 
bém de alegoria histórica. Natuml de :-'1uriqui. Estado do I~io de Janeiro, consta em sua 
biografia publicada no século XIX lI>, que ele estudou desenho com um ~ hol1lel1l pardo 
chamado Manuel P:HOIa", um lllC!:>Lrc desconhecido. No entant o, por sua aprimorada téc
nica. notadameme no dese nh o, Itbloriadores mais recentes, C01110 Quirino Campifiori lo 21 

c Fr.Ulcisc{} Marques dos Sal1los 1S• acham presullllve l que ele tenha sido discípulo dc 
importantes mcslrc!j-pirnores da cpoca. eomo Lcandro Joaquim e Raimundo da COSta c 
Sih'a, cste uhimo ramoso por seus quadros sacros. 

Scgundo O biôgraro Manuel de Araújo Pono-Alegre, ele rez munas rClralO~ por enco
menda da nobre=a e da burguesia. 1Q Pm'ilegiado pela ramília real. ele é o aUlor de um 
retrato de D. Maria 1311. de pelo menos quatro de D. Jo:\o VI]I, um do principc D. Pedro e 
OUlro de sua mulher, D. Lcopoldina. 12 O "Relralo d e O.João VI", dal:ldo de 181B B , e 
conSiderado o melhor dos que foram feitos do soberano. Sua I1gura. \...1mbém em pose Inl
dicional, dOlluna inlcirame l1le o primeiro plano da leia. O rOSIO é seria. o olhar, Vivaz, 
tl1a~ a po~tum, mais natural, tendo a milo direita apoiada sobre a mesa. ainda que junto ii 
espada. passa uma atitude menos empertigada e altiva do que a do retrato de sua m;le. 
Traja uniforme de supremo co mandante militar. com as inslgnias e comenda .. reais. O 
pesado cortinado na cor az.ul rcal com drapeados pam a direita é um elemento articulador 
do segundo plano da leia, o quc çonfere luminosidade c tealralidade ii. cena. deixando 
emre\'er o rundo na penumbra. 

Na alegoria hislorica. vale aqui citar "A Família Ue;l! sob a proleção da Virgem do 
Carmo", quc o próprio JOSé Leandro consider3\'a ~ua obr:'1 prima e que mfeli=lncme \:!ota 
desaparecida. Pintada para o :.Illar-mor da amiga Capcla. Real, por esta obra ele foi agra· 
ciado com a Ordem de Nosso Senhor jesus Cristo. 

OUlro pllllor que se dbl inguc no retrato. na alegoria histórica e. :Ilnda. na natureza morta 
e na paisagem, é MA~UFI. DII\S Dr OU\[t!t.\ (c. 1763-1837). Pardo, numincnsc, nalural de 
S:1I1t:1I13 de t-.lacacll. ele inida seus estudos de arte no Rio de j:tneiro e. sob a prolcção do 

~ \lanud de AraUJO P<.IRTO-ALl-GRF. 'tanUl:1 DU:ln~ 'IOrclT3 de Ai! \"1 1)\1. (;un::l8:I Ih:Ql T 
I'QUlnll0 C"'IPlHPlUlO, A /'iIllUW!tI"!1I11I1(.)((III( IIIl Colômo. /800· 1830 . RIO d ... J:lne1ro, ldICÔ<.'"!> I'makOlhck .... 
1983. p,:;2-53 
li! f'r;aIl(l'>(:O MarquC'5 dO'i <'\'-1\)\, 1~(\iSIa 110 IHG8. ( 19UI. !' 527_ 
!~ 1-T3ndKO Marques dmo S~"".,... I~,·,·islll do //fGR, (19H). P 528. 
J\l POStcnOr a 1808, pro\"3\'cllllcllIe baseado ~m alguma C'>1311lpa. llOb a rainha enlouquecer.! em 1792. MI lN 
II Doj~ esuo no \!lII\:. um nu lllGII e o quc foi n'lir.ldo da Igreja de S;lu ".'dm d(ls C!cngl)!> ao ser cb dcmo· 
Ilda 
Il Tcla~ de gr.lndcs dirncnsõcs. d:lIada~ de 18!1 e pcncm:crlle~ j "'1111n Cn."'"1 dn lo.\lscntorOl;\ 
H 'Iu<;(:u lil!olóm:o ;":;"1(:\011;11. 
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hg. -I. Manod Dia. dt OhH'ir:l - ~A1cgona:'l 
No.>:! ~nhor.1 d" COI1~ci(.'ilo- (I f! 13) 
úl~" ... ht~ Ld3. I.!i' ~ 9!5 ,-"I 
M\I.cu l\~d"II~1 de Ild,,.-:\m·, 

lmcndeme Pina Manique, prossegue-os em Lisboa, 
nos Cursos de Anc da Real Casa Pia. Está clllrc os 
melhores ~lUd:lIllCS da Aula de Desenho c Pintura 
que. em cerca de 1787, receberam aUXIlio para se 
aperfeicoarem na Academia Ponuguesa. CI11 Roma, 
como D O\IlNGOS ANTÚl\10 D[ SfQt,;ElRA. aUlor de um 
retrato seu)';. c que viria a ~er um do~ maiores 
nOlTles da pimura pOTlugucs.'\ do ~culo XLX. 

Manuel Dias permaneceu cm Roma por mais 
de de! anos, lendo frequentado as aulas do pintor 
1'0,\11'1;0 G!ROL,\~IO BATONI (1708-1787), um dos 
promotOl~ do Neoclassicismo na lwlia 35 c que foi 
aUlor de diversos quadros profanos c sacros II" Por 
C!>scs seus cstagiof" no exterior ele ficou conhecido 
pelos cognOlllCS de "O Brasiliense". em Portugal c 
de "O Romano", no Brasil. De volta ao Rio de 
Janeiro. ele Instaura uma nO\'3 mentalidade no 
ensino das artes. oblendo a criaçào. pelo Go\·crno. 
da Aula Publica de Desenho e Figura. ca rgo quc 
exerce por vinte !;cis anos. Abandonando o reclIrso 
chdallCO colonial da cópia de estampas e gra\'uras. 
ele dcsenvoh'c () esl udo do d~enho do n;!lural c 

das :lulas de modelo vivo, no!; 1110ldes da Academia do Nu. de Lisboa. Mal reccbid:l pelo 
povo. assim como em ponugal. devido aos rones preconceitos da e:poca. a pose dos mode
los VIvos era rcita no seu arclicr panicular, iI Rua dos Ourives. 

Demre sua:. imunems obra!; J7, destacamos a "Alegoria a Nossa Senhora da Conceição" 
(ass/dat, IS L3) 38 (fig.4 ). histórica e comcmol"Jth'ôI dos feitos do pnnelpe regente D. JOão 
no Brasil. A retórica do quadro é uma celebracão oficial. publicitaria: um elogio au pro
gresso lrazido por seu gO\'erno no sendo que se inicia. O ruturo rei esta representado como 
o condulUr da história til: um passado de L..,oi:'tmento colonial para UIlI presente de luzes
com a abertura dos pono:. as 113çôes amigas. em 180S J9. sob as bêncãos da igreja c a inter
cessão de No~:.a Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. a quem são dirigIdas as 
suplicas de prole(,:âo:to futuro sobcrano e seu reino: ~ Icrcllrio, deus do comercio, mostra
lhe as Armas Ponuguesas grnvad<l:' t.:m seu escudo: o papa. secundado por São Pedro c 
outras figuras cardinabdas. invoca-lhe ii f-,o\atemidade - MonSlra IC ('s~c Malrem, 

Do pOntO de vista formal, o pintor mostra uma curiosa fusão de temauca religiosa, 
prorana c mitolõgica. sob uma expressivid;lde tonal mais próxima do Rococó. que dircrcn-

J.l l{clrato deMal1ocIDIJ.!>deOh.·ciL.:l.descnhodcl)ommgoS:\mOlllode.iequel1.;1.cxi.LCIIIC no AI/IIII!I Cif/w 
Mu.'Cu <.1,1. JandJ.!> \'crde' LI.l:loa. l--ranci.sco t>.brqu<'S do. ~_~,1(l" Rc,úw .lo IHGll . (1942). fl~. 7 J, 
I~ ('iulio Cario AR .... ,\:-. Srorill rid' Arr,· IfIIli(Uw. ML1ano. RCS Llbn 6: GrandL Opcn: ~_ r :\. I 'No .. fi 367 
\to Cm",) o. quc ptrnuu de ~I1COI11Clld:l p:lr:1 ;t l\a~llica da Estrel:l Ctll LI.boa. 
lT" I~ .. naLl) do.: D, j0;10 YI r 0011:1 C:lrlOla Joaquina" (o.: de HH5). Mll"Cll IIt:.hlm;o t-,'luon:lI,Alq,:ori:t :10 
N".dl1lcnto de D.ma Mana da Glúria" (c_ llil'lJ), InStnUlo HI~LurICO e Ct'ogl';1lko BI';1.lll:lro; "Alegoria:'l 
Cllidadc Romana~ ldc.paTedda); "O G~njo da Amt'n~-u" (dcsapaITcttb -l'açQ. !>.11a d,,~ Vto.:e·Rcls). 
III /I.hlSCU '-'aeioll,,1 dl' &I~-Ane-; 
)<l RCl'og:\\':tlll-SC ;\ leI d,' 1 A dl' m:m;o dI: 1606 LtUe tllljJ\:tha a (010111:1 dr 1ll:!lllrr contacto com qualquer n:l(:'o 

que n~o ro~w (>onu)!.;II: al\ara de 2i d~ nu\ctllhro de l68i. que prOibia os navio~ s;udos do Br.bll de tocarem 
('111 qu;\lqucr porto 1"'>1r.l1lgCLTO 
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cia:1 intensidade lumino:.a c inlcn~irica o jogo interno do~ rcllc:\os_ O espaco se cOlHrai, 
com a ausência de profundidade prospética. que direciona ;1 lu;:; para fora. para atingir. 
com o ... cu n:ncxo. lambem o espectador: o cspa(,,~o!oe l.:ondcl1:>>I com o movimcnlo Circul:w 
cm torno d.1 \'irgcm. No 1.'111:\1110, CSt:l I1Aura colllra~l;I lia composiçãO. por sua fonml da:,
~icizanlc que alUa Icomo o eixo de c4ulhbrio c cujo manto azul funciona como um Coll
traponto de cor radical naquela lrradI3(;10 luminosa. 

Manuel Dias de Oh\Clnl foi agradado por D. João VI com a O rdem do CrislO. No 
entanto. por decreto r(31 de D. Pedro I. cm 15 de outuhro de 1822 ele foi aposentado do 
cargo de profc::.sor de DC"tcnho c Pinlur:t. sendo 'iubstitlmlo pclu futuro dlrClor da 
Academia Imperial de Bck\:.-Artcs, o pimor Henrique Jo ... c d:1 Si "'a 

Variu.., ol]uno!. seus de5(aCar:ull-~e como pintor\.'., dentre eks rR."Ll~C.O PI Llll.ll 00 

Ai\IARAI (c. i i80-1830). CUJ'l obra ,"Iria completar o proces~ d~ transição do cnSlI10 ;Iro .. -

UCO elllrc a Colôma (' o Remo, I\mlo. \:l\.' foi lambem aluno de Jean l3aplisle Dehrct, c fun
dOll. cm 1827. a Sociedade de '; .. 10 LUGI.'.. Ullla agrcmi:\cão de pintOrc~ sob patronato lih\.'ra1. 

A:. sua:. "Alegorias do:. Qua t[\) Contincntes" foram-lhc eneomcndada~ para adam"r o 
sahlll princlpol] do amigo pal:\Cete da \Iarqucsa de "'aI110 ... 411, alll;lIlH: de D. Pedro l. ~;,o 
pimura ... a fre!.co. c re\·clam um nnido campromi::.::.o com II NCllda:.:.icismo. A base das 
qUollro composicôC5 e. anles de tudo, o desenho. O .. mudelo., (.'..,1;10 nitidamente calcados 
na escultura .-\5 figuras. ccntrah::ad:b no e!.paço PlcturiCll. express,.1111 nilide:: até o rundo 
da tela e. ainda. eqUlhbrio c idealidade, .. \ telll,ilica c dc alcgori ... pura: a "Africa" l' pel''-O
lllfi cada por uma figur'l fcmlnina do antigo Egito. pon:mdo :uribUlO:. l1ulologico ... que 
cvocam a nlllica hero11la casta c guern:::ira de Diana Caçadora (o tTC"'<:CIlIC. o ... ..,cio.., d~I1lL
dO'> .• 1 hlllça). RUlllas de templo::. com p:llmciras ao fundo lcmbram a p,ü"agclll e:l gnlll
dcza perdida da antiga civilização: a " Europa" expres..,:l UIll:! beleza formal de deusa 
romana. d\.' encolllro:l uma paisagem que e\'oca uma .tnluilclura CI.tS..,iC.L a "Ásia" c"oca 
O 1\\110 da graca c d ... \·oluptw)!.id:lde do imaginario curopeu ::.obre a mulher oricm:li; c. 
finalmente. a "América" t rqH\ ..... cruada pela figura de um;\ India de tmço.., classici:mnte<; 
em melO .1 p;ti .... 1gem cxuber.mtc c :1 fauna exóüca do no\'o mundo lropical. 

Cum e.,IC., artislas terminamo::. o percurso cronologico que anuncia o ad\"enlO de um 
Il()\"O olhar para o estatuto d.1 Anc e do Anis"l no Omsi\. PcJ:lS c:lmclenslic:l,> de :uTl higui
dade:. C!>leucas c sociais que expressam em suas obras, c cm .. ua::. dda.,. (,>IC.., artisw:. .... 10 
lestemunhos desla deli"a Illudança em cur..,o, do 110H) c,>plrito que .. e anuncia. detHro 
dos 1imlles e possibilidades coloniah 
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A Fábrica de Cerâmica das Devesas 
percurso biográfico dos seus principais anis tas 

Alia Margarida PORTEIA 1 

Ti\'cmos já oC3si:10 de dCl11onstmr. com a nossa disSCrlllÇ:lO de ~" cstr.\do. a excepcional 
impon:inda hi.,IOria c anislica da F:ibrica de Cerâmica das Dc"csas, em Portugal c não só. 
Comamo,> aprofundar bem mais esta quc,>tao com ri dissenaçào de Doutoramento cm 
curso. NCSIC trabalho. focaremos somente o percurso biogrMico inicial dos três homens 
que mais contribuir.ml para este empreendimento anislico c indu,>lrial. assinalando com 
especial destaque as questões da mobilidade:!. 

Amónio Almeida da Costa 

A principal figura da Fábrica de Cerâmica das 
Dc"csas. () seu mento r e impulsionador foi 
António Almeida da CosIa. 

Amónio Almeida da COSia cm filho de José da 
Costa e de 1I.Iana do Carmo I fig. ll. Foi bapti::ado 
:I ! 7 de De::emhro de 1832. António te\'e, pelo 
menos. mais cinco irmãos: Francisco. Vicente, 
Maria. José e Joaquim, todos nalurai s de S. 
Domingos de Rana, sendo que Irê:. deles -
Francisco.jose c joaqmm - viriam a <;cr call1ciros, 
tal como António Almeida da Co!>ta. Aliás. o pai 
de lodos eles - José da Cosla - era lambem can~ 
teiro e ingressou na obra do Palácio da Ajuda em 
1821 como oficial de C;llHciro. Um tio paterno de 
António Almeida da Costa - Manuel da Costa
também participou na mesma obra: primeiro como 
aprendiz de canteiro e, mais tarde, como oficial de 
c:lnteiro. nos anos de 1804. 1813 c 1816. 

Assim !>cndo. Antonio Almeida da Costa era Fi/.:. l. AnlóllIu ,\hllCld~ d~ Co--w 

ntho. sobrinho e aOlbado de canteiros. Num con-
celho como o de Cascais, polvilhado de boas pedreira:. activas c perto do grande mercado 
de cOII!>trução da capita l, natural seria que ali existissem bastantes canteiros. Aliás. 
S. Domingos de R.'ma foi o bcn,'o de vários Olllros can leiro!> oitocentistas. nomc:ldamcl1l C 

I IIl\(sugildorJ C 1lo1:)ClrJ da I CI. 
l ESle Il.""XIO lcm como naS(' o nosso lrab~\ho DO~lt1'!GUFS. .\nn M:lrgnrid" Ponda - , \tUôlll!) Altm'ulC/ c//I Co,r" 
1'11 Fdllrkll de C.-:nlmicQ tia, DCIt·SIIS. AIII((~lknln.Junl!II,llo.-: IIlIllUf(I«(10 d~ um wm/,r':\I) dc IIrtn iltdu~ll"iC/h 
(1858-/$88 ). DIS~("Tl:l~'à,) d.:: Mc~tr~do em I Ilslória da Anc cm I'orll.lg:ll orimlad~ pei:l Prof. DOUlOr:l Lud~l 
RO!>óI~ e ólpl"C5Cm:ld~;\ l':lculd~dc de Lc(rJS da CIlI\crsidóldc do Porlll. PorIO. 200] (:!. \"ol~. P01!<:opl;Ldm;). 
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das dUà.., m;l.iorcs e mai~ importunte!) famihas de canteiros oitocentblas da região de 
I isboa: O!> Sal~., c os Moreira R:uo. 

!':lra a époC'".1 antenor à vinda de António Almeida d:t COSia par:t o Porlo. a sua blogr.l
na é amda obscura. Contudo. pelo que conhecemos da sua obra posterior c pelo!:. dados 
adtll<t referidos. tera CCrI,HllClltC adquindo a sua funnação inicial de canteiro na região de 
Lbboa. Aliás. c como a:.sinab UIll boletim industrial de 1913, Antoniu Almeida da COS1:1 

era oriundo de Cascais C' aí viveu "wll!/llJlodcsro (an1dl/! are ao alio Je 1851, lIno CIl1 (11Il' 
,'cio lili/m/11m para CSIlI ôllwk I Ponol rw ofitinll do C .. ) t\nUJ/OlIssi I [mldio AmatuccW. 

Não sahclllos se António Ahncida da Cosia lcria ,indo da rcgi:lo de Cascais intencional
mente para a ofkina de Elludiu c.,r\os Am.uucci. E possi\'el que Amónio Almeida da Costa. 
ao chegar ao Porto. já trOUXe3~ referências a oficina AmaUlcci. tendo em conta que, na 
cpoca, o meio d.\S oficinas de mannore era rclati\'amentc pequeno. Alias. Ellüdio AmalUcci 
linha relações comerciais com ii região de Lisboa. onde adquiria o Illarmorc para as "U:b 

obm ... Por oUlro lado. FlllldlO Amatucci poderá ter sido colega do pai de AmÓnio Almeida 
chi CO~l:1 na obra do PaláciO d:t Ajuda. pojo, foi :ti que fez () ~eLl tirocl11io em escultura. 

Parecc-nos certo que Al1Ion io Almeid:1 da Costa \'cio mesmo para o Porto no inicio d;1 
dêcadn de 1850. Tal significa que \'cio para o PortO com cerca de 11) anos. podendo ler 
vindo já C0ll10 oficial de canteiro e não C0l110 um mero aprendiz. Fm usboa exi~ti:nn mui
tas mais oficina::. de cantaria de mármores. dada a maior procuro nc::.sa arca. Face a esta 
maior oferta de canteiros em Lisboa. Amónio Almeida da CosIa poder.! ter optado por se 
c::.tabelecer num local onde o mercado dos mánllores C..,la\,a em crescimento. 11\:lS ainda 
por explorar dc\'idamente. 

Se António Almeida da COSta chegou da regiãO de Li .. boa Já rormado como cameiro. 
cstamo~ certos que "cio aind:l aprender bastante C0111 EllHdiu AI1l:llucci. dada a qualidade 
artistica deste ullimo. ElllrelanlO. em OUlubro de 1854, naquele que foi o primeiro ano 
leclivo da Escola Industrial do Pano. Amónio Almeida da Costa malriculou-se cm geo
melria c ornato. Foi o unico canteiro. nesse ano, a fazer exame e;1 obter apro\aç~1O na 
cadeira de ornato 3, 

Em 1855, Antônio Almeida da CO')I;I era o primeiro c:mtelro do Pano com uma for. 
mação escolar em ornalO e modclaçao concluída. O prumissor canteiro casou pouco 
tempo depois. em 27 de Setembro de 1855. lendo então 23 anos. A jO\'cm esposa era 
Enlllia de Jcsus Maria. ll:lScida cm -1- de Fe\"erelro de 1837. Naluml da paróquia portuense 
de Santo Ilderonso. era filha de Silvestre de r-.lacedo e de Mari:l Jc I im3. 

António Almeida da COSia lcroi permanecido na oficma de Enlldio AmallLcci ccn.:a de 
se is ou sele anos. Emidio AmalUcci foi até uma das lestemunhas do scu casamento. cm 
1855. Porém, ja casado e com uma formacão escolar aplicada condUlda. não demorou 
multo tempo ale que Antônio Almeida da Costa se des\'inculasse de Emfdio Ama tucci. 
pam abrir a sua propml oficina. lima \'cz que o merçado dos mjrmores csta\'a em frallco 
crescimento no Pano. 

Nos imcios do século XX, Lufs Ferreira Girão afinn;wa; Bcm /857 cS/abe/ccclI o fll/ura 
gnllulc illdus/rial [António Almeida da Costal lIIodcs/a c pequeml oficina, /Ia Ru(/ c/o 

I A m"i"r parlO: dO'> ~lun."l'; qu ... rn::l[UCIlI:L\":1 a I -...;nla [ndu~lJi:d do l'ono 11.\0 lxxl!;1 ~r ru.sldU;l ;.s aula~ o: 11:1<1 

~hq~a\":\ ~cquCt II Ir a e.xamc. MU\lo~ alllllO~ m.Hrn:\,la\"~m,sc ~IUl;, ;'CJ.:UU.lOS na IIIcsma ladeira ~m nUlllll li 

~o1\dujrclll. Pal":l ler condllu.lo J. cadClra {I.; ,mUlO l'om apro\"aç:io logo nc~ lULO. AmOl1lO Almeida da Cosia 
ou 1('\"1;\ (õllcnlu [XIr.J a arca ou 1'111;\" lO:"C dc se esforçar I)."hlamc. pol~ II:iO cm tilill'<oltLUar dc noite- e: lr:lll:Llh,lr 
d~ dia com hOr:lriu~ di.' bburJ."\u l>o:m 1I13is ~1;lll;ôld<h> do qUi.' hOJe: 



larcll1jal, elll pouco tempo IO r1WI1c/v-se sobremodo conhecido 1)01' sua inte/iJ::i'l1ciC! (' gCllio 
clIIJl recndcdol c tralJallllldor~. LUIS Ferreira Girão acrescentava que a mesma oficina de 
canta ria rapidamente aUlllenLOU "wnullldo-sc 1I0tt1\'eiS ll lgll ll.~ " os ImbaIJws executados, /a is 
como o 1II01lU111CI1/0 d(~ D. Pedro V lta Praça c/a Bmalha", no Pano. Contudo, antes deste 
monumento. a oficina de António Almeida da Costa executou alguns trabalhos l:lInbém 
célebres, incluindo mcsmo peças de csculLUra. Por outro lado, é passIveI que a oficina nâo 

ten ha sido aberta em 1857, mas apenas em 1858. De fac to, no inicio de No"embro de 
1858. António Almeida da COSia ~Hluncia"a num jomal que aCl1hava de se estabelecer na 
Rua do L1ranjaL n.u 68. onde se prontifican. a fazer lodo o tipo de obras em mármore e 
granito com a maior presteza e csmero por preços cómodos e razo:iveis. 

Na primeira fase da ~Ull vida oficinal, António Almeida da Costa tcrâ rcali::ado so bre
tudo obras de monumentos sepulcrais. I~ pOSS1Vc\ atribuir aos pnmeiros três ou qua tro 
anos ela sua oficina mausoléus no Cenlltério da Lapa (Pan o), no Ccmiterio do Prado do 
Repou~o (Pono). no Cemitério de Cha\'(!,s. no Cemitério de V:1longo (rcgi;io do Pono) c 110 

Cemitcrio de Oval' (região de Avciro)~. No ent:l.Ilto. podemos ;lfinnar. desde Jâ. que algu
mas obras foram encomendadas por eminentes figuras da sociedade ou por prestigiadas 
in~tiluições do Pono. as quais lançaram Amónio Almeida da Costa como mais um dos pro
tagonistas da cena anJSlica po rtucnse. Exemplos disso são a enc.:olllenda, por parte d.\ Santa 
Casa da Misericórdia do Pano elll 1860-1861. de quatro bustos de imponmues benfeitores 
e a capela do Visconde de Pereira Machado. lia CC11Ii tétio da Lapa, executada e111 1861. 

Antonio Almeida da Costa fa leceu a 7 de Novembro de 19 15, tendo sido sepul tado no 
Cemilerio de Santa Marinha, cm Vila Nova de Gaia. 

Jose J oaquim Teixei ra Lo pes 

Jose Joaquim Teixe ira Lopes nasceu a H de 
Fevereiro de 1837, cm São Mamede de Riba Tua 
(Trás-as-Montes). sendo fil ho de Amonio Teixcird 
Lo pes e de Ana Agueda Cardoso lfig. 2J. \ 'cio a 
falecer a 16 de Março de 1918, sendo sepultado no 
cemitério da sua terra nata l. 

Segundo um periódico do inicio do século XX 
e alguns autores cOl1teJ1\por:íncos. J OSé Joaquim 
Teixclra Lopes teve um modeslo inicio de vida 
embora desdc cedo se tenha revelado um artista. 
Em 1850, com apenas 13 anos, lera vindo para o 
Porto, para o atelii! de Ma nuel da Fonseca Pinto, 
professor de escultura. 

Embora o ano exacto da vinda deJoseJoaquL1n 
Teixeira Lopes para o Pano careça aind:1. de uma 
comprovação documental, parece que Antonio 

Almeida da Costa e JOSé Joaqui 111 TeixeIra Lopes Fig. 2. Jo~t Joaquim TCI.\cira Lopes 

• S<.lbrc l'S(a~ obra~. ,"cp·se QUU ROl.. )0:.<' Franc\SCQ FerreIra - Os Cl-milt'ri()) ,lu Pono ('" IIIU fWlfl'Utla oilO
(<'tltlsra cm I'OtlU.~"/ COuwli"rI(dn c/a \Úi'llr;1l mmdm,(/l ,!ti IJCtpdtw(,jn da tnt'mrltlll Tc~e dc Doutornmcllto em 
Itbturin da . \nc ~pl'1"SO:n1ndn à Faculdnd..- I.k lclr;", da Unh-crsid~dr do Pano. Porto. 2001 (2 \·ols. em 1 tomo~ 
poIiCOJlI3dos). 
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chegaram ao Pono ~cn~ivelmeIllC 113 mesma epoca e obti"eram pane da sua formação 
arll:.tica com o:. escu llOrcs pOrluenscs III:IIS conceituados nos inicio::. da decada de 1850: 
Enlldio Amalucci e Manuel d,l Fonseca Pinto. 

Em 1853. Manuel da Fon:.eca PUHO transfere a sua onuna para Vila Nova de Gaia e 
JoséJoaquim Teixcim Lope:. ler;) seguLdo o mcstre. Ao que se Julga , a mudança de Manuel 
da FOLl:.cca Pimo para G:lia pl"endb-::.c com a sua actividade como executante de figuras de 
proa para navios. no que José Joaquil1l Teixeira Lopes (cra cohtbor:ldo. As.sim.JoseJoaquim 
Teixeira Lopes \·ai praticando modcla(,':lo de figura:., quer em barro, quer cm madeira. 

José Joaqmm Tci..xeira Lopes tera ca:.ado com Raquel Pereir.l Meireles. sua prima. no 
ano de 1857 '\ascid3 a 28 de Abril dc 18·+1. era filha de Antonio PerciraJunior, de 
s. Mamede de Riba 1\1:\ e de Mana da Conceição Meirclc .... 

Em 20 de Janeiro de 1857, JOSé Joaquim Teixeira Lopes matriculou-se cm de~enho 
lincar na Escola Industrial do Pano. sendo el1130 dado como cscuILor. Ficou aprovado 
ne ...... e ano. 

Jo~e Joaquim Teixeira Lopc:. fl"equemou também a Academia POrluel1::.e de Belas Artes, 
tenelo tido aulas de de::.cnho com JO:iO António Correia. I~oi ainda aluno de Francisco Jose 
Resende, que \'iu nele um dos .)cu:) ma i:. distillloS alunos. 

Em 1861 ,Jose Joaquim Teixeira Lopc:. panicipou com um bu::.to em gesso na primeira 
verdadeu"3 expo::.ição industrial realizada no Pono, pelo qual obtevc uma medalha de 
cohre. lerá :.ido e::.ta a primcir:.t "ez que o jm·cm jose Joaquim Teixeira Lopes oble,'c reco

h){ 3. L~L,itu:\ dI.' p~~ \Ianud.l'n1 

nhecimemo püblicu pelo seu trabalho. Refira-se 
que entre os expo:.il ores conta\"a-se lambem 
Amónio Almeida da Costa, O qual panicipou eOLll 
um buslO cm gesso. Em Ilutro trabalho adio"llltd
mos que este busto em ge.,so apresclllaclo por 
António Almeida da Costa seria lal\"c= o modelo 
de algum dos que exeeu[Qu ell1 mármore para o 
lIospital da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Contudo. confrontando os relatos da Imprensa 
com o catálogo oficial percebe-se que são um 
mesmo busto. exposlO co mo sendo de An tó nio 
Almeida da Costa, l11a::. efectivamente executado 
por Jose Joaquim Teixeira Lopes. 

Durante O ano em que frequentou a Escola 
Imperial de Paris, 186-+-1865, JOSé Joaquim 
Teixeira Lopes modc:loll lima das c:.latlLas quc veio 
posleriomlenle a integrar a produção eCr3mica da 
Fábrica das De,·csas: a '·União fa= a rorça~ H-lo 
sob a dirceç:\o do scu mestre François JouITro}'. 
lendo sido a mesma alvo de boas cmieas aquando 
da Exposiç-.io de 1865, no Palado de Cristal. 

Jose Joaquim Teixeira Lopc., apresentou igual
mente obras na l'XpO.sIÇ;lo trienal de 1866 da 
Academia Ponucn.)c de l3elas Artes. entre elas: :I 

MAmi':ilde", a wl3ondadc". a "IndustriaM, O "ColUer
cio", a '·Umão f:1= a f01"(;,L". o wRio Douro··, "CnSlO" 



c o "Pai Cabinda". Em 1869, Teixeira Lopes participa novamente na exposição tricnal da 
mcsma Academia. des13 vcz com a cscullUnt "Filho pródigo", pela qual recebeu o primeiro 
premio. Os modelos destas estátuas vieram a fa:.er parle da produção da Fabrica das Dc\"C5as. 

Assim. pode-se concluir quc muito poucos anos apos a abenura. da oficina de mármo
res, Amónio Almeida da Costa passou a ter como seu colaborador aquele que veio a ser 
Ulll dos melhores modelado res oitocenllsta:. em Ponugal. J OSé Joaquim Teixeira Lopes 
viria a ser fundamc1ll31 p:m\ alguns projectos emblemáticos excculados por António 
Almcida da COSla, como o monum ento a Passos Manucl, CIIl Matosinhos [fig. 31, c o 
monumcnto a D. Pedro V, na Praça da B:llalha {Porto} . 

Feliciano Rodrigues da Rocha ') 

Feliciano Rodriguc~ da Rocha cra cantei ro. 
N:lsCCU cm 28 de Outubro de l8-1-I, 110 lugar dc 
Caparidc e faleccu em Ou tubro de 1930. l'OlIl 89 
ano!> o [fig. 41. Graças 30 precioso cont ributo da SU:l 
nela D. Emília Braga. podcmos hoje afirmar que 
Feliciano Rodrigues da Rocha era natural da fre· 
guesia de S. Domingos de Rana e. por isso mesmo. 
conterráneo de Amónio Almeida da Costa, embora 
mais no\'o do quc c!>le. Era um dos sete filhos de 
Agoslinho da Rocha e de Luísa Teresa i. 

A primeira mulher de Feli ciano era An tónia 
Maria de Oli\'eira. falecida em 27 dc Setembro de 
1887. Tiveram nove filhos. Do ~eu segundo casa
mento, com Emilia Sobml , ralecida em 18 de Maio 
de 191 8, houvc -l filhos s. 

Possivelmente. Feliciano Rodrigues da Roch;1 rlg" rehci~110 RodnguCl> da Rucha 

veio para o Porto para lr:lbalhar n3 nO\'a oficina de 
Antonio Almcida da Costa. Pode ler sido apro prio ;1 recrutar canteiro!> na ~ua tcrra. É 

uma hipótesc que necessita de ult erior confirmação. Segundo a sua neta D. Emília I3rag". 
Feliciano Rodrigues da Rocha tertl vindo para o POria para COlllinuar os seus estudos na 
:irea 3nistica. Quando ve io era ainda muito novo c Irabalha va. de fac to. nlllll:l ofi ci na , 
eSlUcbnc!o de noi te. De qualquer modo. Feliciano Rodrigues da Rocha assina quase lodo:. 
os recibo~ que enco ntrámos da oficin;1 de António Almeida da CosIa. desde finais da 
década de 1860. Em suma, Fcl ici:tno Rodrigues da Rocha eraja colaborador de Amónio 
Almeida da CosIa pelo menos desde 1868. Feliciano Rodrigues da Rocha nunca le\'c lima 
oficina só sua e, sendo canteiro, acabou por ficar sempre na sombra de Alllon io Almeida 
da COSla. que era m:us em preendedor e versatil. Por esta razão, está ainda hoje por deter
minar até que pOnto vá rias ob ra~ atribuídas a Amónio Almeida da COSia c/ou a JOSé 

, (.r:IIlJe parle du!> dado,. que aqui inc111111l0S devem-se lO lcslcmunho da nCla Jc Fclici:Ul<l Rodriguc:. da 
Rocha. D. frmlia Br:lgJ, J (1\ICm agr.Jdccemos. 
I, A data dc fa!c<"''''<'nlU "CIU do seu epit ~no, no ja:igo nO 254/H do Ccmiténo dc Agr:nnonle. 
j $..'gundo um documento manuscrito de Feliciano Rodrigues d'l Roch~ , dl1.1do de Jlneiro de 1928, nn \lasse 
de ill~ nem D. Emtha Ik<ll'a. 
~ ~l'undo um documento mnnuscriw de Feliciano Rodrigu\'!> J~ Rodw. d;ll;ldo dcJ:meiro de 1928, n:l pu~se 
uc ~lla neta D. Emlhn Braga. 
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Joaquim lehci ril Lopes, da fabrica de Ccránllca 
das Dc\'csas ou fora deI:!, n:1o serão da autoria de 
Feliciano Rodrigucs da Rocha. Sabemos que uma 
das primcir,b obras. no Porto, em que leliciall tl 
Rodrigues da Rocha panicipou foi no monumento 
:l D. Pedro \~ na Praça da !3alalh:1 [fig. 51. 

Os Rodrigue:. da Rocha c os Teixeira Lopes 
eSlava1l1 igualmelHe unidos por laços familiares. 
nomeadamente pelo casamento enlre dois fil hos 
de Feliciano com duas rilha:; deJo ... eJuaquilll. 

Pelo menos Irês do:. seus filhos \-ieram a fun-
dar uuponantcs f:'ibricas de cerâmica: em OlIveira 

ti do !3airro (futuro t-,Iuseu da Ol<lria e do Gres) e CI11 

Ermesinde (actualloll.llll cultura\). 

A fundação da Fabrica de CcrâmlcU das 
Devesas 

lig. 5. DC1:l!hc do pedC~I;l! do 1ll011urllCn!O a 
D. Pedro \, nu PUflO (1861-1864) 

Aind:l hoje existcm duvidas quanto á fornm 
(01110 foi fundada e::.w fáh ric;\ de cerámica [lig. 61. 
Entre Jmlbo de 186-t e Maio de 1866, 1\ntónio 
,\lnlC"ld;l da Costa teve \Illl negado paralelo ú "ua 
oficina com João !3ernardo de .\ltlH'ida. de lllodo ;\ 

produzirem e venderem ca l. Eslavam Fll11stalados em pane do que vilia a .,cr (l quartcirao 
no ne da Fábrica de Cerâmica das Dc\,ts:ls. 

Em 1866. António Almcid:l da CO::.I;l lransfornli1 a sua peljuen:\ fabrica de cal nUllla 
fáb ri ca de cer:llnica. sob a I1mla COSia & llreda .. \ ideia era produzir {' comercia1i:ar mate
riais de con~lruç:1o. nomeadamente H:llm Porem, logo l'm 1867 foi formada outra ... ocic
dade - a Costa. !3reda & Tdxdra Lopes - especificamente destinad;l II produc:1o de cera
mica ;lrtlsliea nas mesma ... inst;l!:\çócs da ... Dc\'esas, calHando com (') talento e os vario ... 
modcJos já feito" pelo colaborado r de Amonio \lmeida da Costa, Jose Joaquim Tcixeir::1 
Lopcs. 

Fig Ú. 

Fabncl de Ccr~mU':l 
d;b Dc\-, ..... 1.~ 11<) 11lll'l" du 

~ccul" \.\ 



r,~ 7 
/I.!.,ddos d( eSlllua. 

num d0~ ".ll;llogo~ 
0.1:1 I';obro"" o.Ia~ 1)~\'r~.ls 

hg H. 
fo.lO~lru;lrio dr :l~uIcJos 

(I;. r~brka de c.::r:UllIea 
da" D,·\'" ... 1~ 

Emreta11!o. cm 1870. António Almeida da COSia, BcrnardoJose da CO::.I:! SO<lrcs Breda 
e Jose Joaquim T eixcira Lopes desfazem a ::.ocicdadc de cerftmica an ISliC:l. mantendo-se no 
el11alllO a emergente fábrica cm labor:lç~io. sob a direcçfto empresarial de António Almcida 
da Cü::.la. Tcra sido por esta altura que António Almeida da Co::.la reuniu numa só sOôe
dade a oficina de mármores do Porto e a Librica de Cerâm iCil das Devesas. com a firma 
' \111ónio Almeida da Costa &: Ca, sendo sócios Antón io Almeida da CosIa e JOSé Joaquim 
Teixcir:1 Lopes. Em I R74, Felicbno Rodrigues da Rutha passa a ser Lambém referido tomo 
sócio. embora suponhamos que estiwsse sobretudo ligado 3 oficina de cant:1rias do Pano. 
José JO:lquim Teixeira Lopes es taria ligado e:.pecialmellle 3 F:ibrica de Ceni mica das 
Deve::.as. onde fa:ia modelação - modelação C::.Sa que faci lmente poderia :-.C1" passada 3 
pedra na oficina do Pano [fig, 71. Antonio Almeida da Costa di\'idia-<;c e111re os dois esta
belecimentos. 1:1I\"cz privilegiando a oficina de m:innores, ai": porque residia jUlHO ii ofi 
cina. Porém, \':irio~ ano~ mais tarde acabou por se lllltc!;lr para junto da Fábrka de 
Cerftmica das DC\'csas, mantendo-se somente Fc1kiano Rodrigues da Rocha no Porto. 

NOlc-se que. CIII 1868, um tal Fr:;\lcisco Rodrigucs da Rocha. filho de Agoslinho da 
Roeh:l , natural da regifto de Lisboa. cameiro de IS anos, mat riculou-se na Escola Industrial 
do Pono. Rcsidi3 então 113 Rua do Lanmjal. onde Antóni o Alrmcida da Costa tinha:\ sua 
oficina dc m:irm01"cs. Francisco Rodrigues da Rocha era certamente um calHeiro desta ofi-
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FABRW\ tERmW~ E DE FUNOI~10 018 OErEZAS c,. 
SUCCURSAL NA PAMPILHOSA ., 

à~t~~~H1} à!f,~~~:rtà lf};à ~~a'ti: ~ G;< 
DEPOSITO E OFFICINl OE MlRMDRE 

~6S, F'lua. do I....o.ra njal.l'7ES-PC>FlTO 

Est~tUllS. "~SQ5, e muitos objecto! proprios p3r:l. orn:lrncnto interior e exterior em 
b:1r~o fosco o \;dr:l.do, l ubari a 03 outrO! objectos em grés, tijolos COlllmuns e refr:v:t.:..tios, 
":mada colleeo;ào de Azulejos e IRdrilhos. lelhas de no\"oS lllod.:;IQs, ala ri:!s CORlmUflS, etc. 

e:!l fina, br.1nc:I, pard:l e hydr:mliC:I. cimento l'orll:1nd, g('a~o pRr:I uluques (' 
pua :1.dubos, cré: pô de pedra c areja de dilferentclI qU:l.lld~des, etc. 

Tom."III-se cJ:leorumendllS de qualquer artigo que n:\o h:lj,.. fabricado, t.,nlo cm 
marmore como em granito, barro, ferro ou bronl::e, etc., pu difftceis que sejam. 

I'ig. 9. Anúncio de finais do secul0 XIX da F~brica dc Ccr.'lnlU:lI da~ Dcvcs.1~ 

cina C parente de Feliciano Rodrigucs da Rocha. Dada a idade de Francisco Rodriguc!> da 
Rocha, supomos que fosse irmão mais novo de Feliciano 9. 

Acrescente-se que [rês irmãos de António Almeida da Costa viriam a trabalhar tambem 
na sua oficina do POrto. dois dos quais acabaram depois por montar a sua propria oficina: 
José Almeida da Costa e Joaquim Almeida da Costa. Talvez por esta ra=ão António 
Almeida da Costa agregou a si como sócio Feliciano Rodrigues da Rocha e não um dos 
seus irmãos. Amónio Almeida da Costa tcve também sobrinhos call1ciro::., dois dos quais 
tivCr:Jm oficina no Brasil. 

Conclusão 

Na segunda metade do século XIX, três arUst:ls humildes, com origens cultumis e geo
gráficas diversas. acabaram por constituir no Pano a maior e mais marcante conccllIração 
industrial de produção arustica em Portugal. De um conjunto inicial de oficinas no Porto e 
e111 Gaia. em 1877 e:':lstiaja uma rede de dcposilOS comcrci.lis em Lisboa, em I3raga, cm 
Viana do Castelo. cm GlIimar;1c:" na Régua, em Lamego e 110 Rio de Janeiro. Poucos anos 
depois, cm 1886, a Fabrica de Cerâmica das DevC5."b abriu sucuTS:.I1 na Pampilhosa do Balão 
[fig. 81. Par.llelamente, as oficinas cerflmicas nas DevC5as ampliavam-se de tal maneira que 
f~cilmet1IC a fabrica se tomou a maior do paiS no gcnero lfig. 9J. Esta fábrica, que foi uma 
verdadeira escola de artistas cerâmicos. modeladores e ~cuhorcs, marcou indele"elmemc a 
Imagem da arquitectllrJ. pOrlugues:l de fin:lis do sêculo XIX, lendo cstendido a sua innuên
cia anisLica .1 IOdo o pais. a Espa nha , as antigas colónias e ao I3r:\sil. Apesar de ludo, esta 
inOuência não se encontra ainda bem aferida fora de POT1.ugal continental. Há ainda muito 
pam eswdar e !>obrctudo, panl salvar c "alori:zar na própria Fábrica de Cerãmica das 
Dcvcsas, que ha mais de vinte anos agoniza com um fabuloso espólio, entalada entre inte
resse::. mesquinhos c um processo de classificaçãO imermináycl c conturbado. 

~ Emh,lr,l D. Emitia Br:lg.'l lÜO It'nh:l Il'Jdidn confirmar eslC dado. 



Amónio Canevari 
e a torre da Universidade de Coimbra 

Amónio Filipe PIMENTEL 

Na longa sucessão de sedimentos edificados que, no dCCllr~o de mais de um milhar de 
anos, configuraria, lentamente. o complc~o que hoje se designa de Paço das Escolas da 
Universidade de Coimbr:t I, ;, IOrrc setecentista que albcrg;l o relógio c os sinos que regu
lam a vida escolar constitui, obv iamente. uma das mais jovens :ldi(õcs. E, não ObSI:1I1 IC, é 
ela. mais que nenhuma llu tra . a imagem icónica por excc!êncÍ<l, não apenas d3 escola 
~ccular mas, por via dcla - c da ligação idiossincrática que plasmou com a própria cidade 
onde se alberga -. dessa mesma anliquissim:l urbe. sobre a qual avulta co mo um fa rol 
dominando o promolllório onde. de facto. morfologicamente::oe levanta. 

Uma lal circunslãnda vcm-Ihe, eddemememe, da sua condição de tom:, por mllureza 
proeza constmti\'a, na desproporç:io congenita entre ousadia da altura c escassez de base, 
que, da. mitica Torre de Babel ao rarol de Alexandria e pelo:> tcmpo:> fora, tenderia a confi
gurar semioticamellte, nestes in\'crosímeb ediricios, o próprio ('(hos das respectivas pátrias 
lUlc!õl!"es 2. No caso de Coimhra, lOdavia, torre sineira e hodria, albergando as Cllmp{Uls e O 
relógio da inSlituiç,'ia escola r, õl dimensão simbólica desse padrão vcnical, alto de 33 
metros, \,('m acrescer-se ã função primardiõll, discipli nar e rilual , de relevo celllral numa 
comunidade universitária e 11um:! corporação rOnemC111C consciente da sua ident id:lde 
histórica (c, por consegui nt e, proflllldameme ritualizada), :>cndo essa outra di mensão 
autoritária responsável por uma originalmilografia, de c;u <ktcr humoriSlico, que ao longo 
dos seculos e ate aos dias de hoje aureolaria Um 1ll,lI'CO arqu itectónico necessariamente 
cat alizador das antipatias (nl;ls igu:llmcntc dos afectos, no cadinho da saudade) de uma 
popu lação por natureza rebelde a LOda a intenção discipli nar 3, 

I Sobre as ongens do Paço das Escnbs - originado a p3rur de um:l monumen!:Jl alc:l.çOl'a quadrangu\;Jr, ~dln
~:ld:l em nn;ll~ d0 !>Cculo ;.. wb a~ Ol'd ... n~ ,,k Ahn:lnwr c que, l'HlI :\ furttlkaç:lu ger.ll da urbe onde se Illl \'
gr,wa, conSlilUiri:l. scgur:llnente, o m~ls :lmblcioso progr:lm:l de arquirCClUT:l mililar dmaml~:ld0 pelo C:ltir~do 
unHada lia I'cmn~ula -, bem cumo wbr~:I no[u~'ilo d:l ... ~lrulUnl ",JlI!c,IJ,1 ,III' .Ia ~(u10 :\\'1, \'cp-:.!! 1\l1h!l11 0 

nlipe PlIneTllel...\ Mmoda da S'I[w,/lItiu, 1_ O Pa,,, Real dr ('ol1!1IJ1R dm .nigrlls ao ,'~rohrlrrnllr11la da 
Ullhrrsid,wr, COlmbm, AlmedilUl, 2005, 
1 C<.1m efclto, j:I [ ..... '1JTl Bmll~la Alocl1l pondcr:ma l:Irg:lllleTlIC !>Ob~ :I~ -lOrrc~ l1l:ll~ ldun!':lS" e sobre o que (on· 
~lder:l\~1 :I 101'IT Ideal, bem como sobre:l "finidade de pro]X1rçôcs com as colunas que d~e os amigOS se [h\'l; 
recomenda\a (dr, Dr Rc :kdljlcaloria, ll\'TO \"111. cap, \', Janer RI \'\'r:\ (prólol,{o dcl. Janer Frc,>mllo Nunez 
(lr:ld de) , /'.bdrid EdiciollCS Akal. 1991, pp, ) -\3-)+4!. 
I E:,.là por condensar, \'erda(klr:nnellle, o,) p:llnmónio mual e ~l1nb6lico que cn\-oll'e:l IOrre d:l Ulll\el!ildade 
(que anlecedc em muno ,I ~l1:l edific-J(:'iO. remOnl:ldo as suas orrgens moolc\':ll!>, 'luando:1 corpo\';l(ão se regu. 
lava pelos smos da :X-), de p3nicubr rclednci:l quando Counh\';l, como aI.": lempos mU1l0 recenlCS sucedia, 
pouco 111315 er;! que um h:llo urballo ell\'oIH~lldO:1 acrópole l" a Ullil'C$'~idadc c quando o som do~ SlllOS (:llU CS 
da cdirlcaçáu dos intimero~ ohSlkulns :lTquileclónicos queJ o;p~ns;'io ur1JamSIlC:l neeCSs.lri:lmenle dissenli
\luu) :.c repntUlla h\ t'~mtllt ... pur luU" a mandm Uladma, :\kl1l du I':blu uocumentil!, há lOJa ulIIa lr~Jl~liu 
or~1 sohre:l m:lleria que urge recolher enquamo.": tempo: sirva de exemplo ,;.obre a ur).\emc nece~~ldadt dc~~\ 
opcrn~,lo, :l I\'CcnLC c inlcli;: morte do Sr. LoureIro, not:wcl per..uIl.\gclll. "h0lnem de scle oheim;" ':, por :lnO$, 
relojoeIro e smelm d:l 10m', que conlK,,<:ia como ninguem e de que nos falou com um cnlUSla~mo 11lIgualá\'cI c 
cup ~ci~nci3', por esse r:lClO, n:lo pode j~ :.cr rcgisl:lda. A mulo de l'xcmplo ~brc :I IIlromla~'ão que p<''l,a:.s:\ 
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E, na verdade, desde il1lciQ!) de Outubro de 1537, recém-chegada a Coimbra c na imi
nência de a!ojar-:.c no velho Paço Regio. qUI: ;l Uni\'cr~idade insistia na tr.1nsferéncia, de 
Lisboa. do precioso instrumellLo horürio, adquirido cm finais do scculo xv c do cOlTes
pondcl11c sino, porqua1llO, :lfirmava, "nã podia :!'\,(,I" boa Mdem sem relógio", Cien te das 
razões que assistiam a C!>cola, autorizaria D.João III, cm Dezembro de 39. a sua colocação 
no interior do p:ilio. ~:;obrc a porta da cmlrada do IcrrfQ dos paços" , mas o complex(l 
esquema funC ional engendrado pelo reitor f-rci Diogo ele Murça. de molde a albergar, a 
partir de 15+4. o pleno da~ facu ldades no que haviam sido alê enlão os aposenlos da 
Rainha'" seria rc~pons:\vcl pc1t1 lnln!>umância do especioso engenho (o u melhor. de U111 

novo, que entrcl,IIUO o substiLUiria) para uma situaçãO mais próxima da logbtica escolar 
que lhe compclh] regular: o cubelo voltado ao pátio. que abrigava as escadas cenlrais dos 
aposentos do Rei, alleado em virtude dessa operação 5. Problema:, estruturais decorrentes 
da edificação, sobre essa torre, da no\"a casa do sino, estarão IXO\'avdmente na origem da 
decisão, tornada em 1561, de levar a cabo a cdificilção de uma torre de r:.li=. alojada jU11lo 

ao :1ngulo noroeste do terreiro, cujos pl:mos seriam cometidos aJoão dc Ruào e cujo ca111-
pan:írio deixaria rasto n3 co nhecida vist3 de Coimbra de Pier f',.[aria Baldi reali:ada C111 
finais do seculo XVll sendo. de igual 111odo. presumi"elmcl1t e figurada numa das sobre
portas dos Gerais, modeladas por Laprade poucos anos depois. 

Destinada - ou, pelo menos, utilizada também - para as dbsecçóes de anatomia (na 
"casa do sino. por ser dara e boa"). seria celebrada ainda no secu[o XVIII. quando mais 
não 0:\ j:l que um monlC de escombros, cedendo espaço para a 110V:1. como (I '"milhar 
obra que tinha aquela cidt '". E <l Slla reputação estará prova\'elmcnte n3 origem da que, cm 
l598. edificaria no Colégio Fon~eca de Santiago de Compostela o arquitecto portugucs 
Mateus Lop~. a qual. por seu lurno (ou esta outra, que hoje temos). se repercutiria ainda, 
no século XiX. no projecto concebido por António Iturralde para Ullla torre do relógio, 
não edificada. a aduz.ir ao edificio uni versi tário de Valladolid, [ao escassos são os exempla
res deste dispositi\'o arquitectónico nas amigas edificações uni"ersit:irja~ europeias 6. 

E rndicar:.i ai. ao lllenos em parte. nesse seu carácter de 10m: laica - mais próxima, por 
co nseguinte. das torrcs de relógio que. desde o:, ~ecu los XIV e Xv, se haviam dinllgado 
nas casas das câmaras. que do~ usuais campana rios eclesiásticos (circunst:inda que não 
poderia deixar de rcnectir-se ao ni\'c1 morfológico) -, o lahéu , lançado em 1917 por 
Simões de Castro (e que deixaria rasto). de que:l torre leria ficado incompleta ("despro
vida de cimalhas, de punmidcs e ele cu pula, lemlina num terraço rccl;mgular resguardado 

11:1 d"cumC!ll~~-au Unl\·i.:~ll.lna. I'eja·sc o ~cgUl11lC 1recho. C).:~r.ldo Clll 22.07.1653: -DI~ I'r:m .... \11~. PCrUI13!l 

rdlogociru dCS13 Vd< que clk de rn~lldado di.: V. s.r. 13r1gl't) O~ ~l1l0~ da IOrrc por r:Llecirn."" do I'nneipc q. [Js. 
I('m 10 Teod"~lo de Br:al!.anca! cm que pcJhl dc~p:lSS() do u:.rnpo t' exC'lu"c. c rcspondendo lamhem i.:om 0:

~IIIUS as c.:..:équias da SC~ deo oulcma c. c.oalro sin:\t>:. mm pe.SO:lS 'lue p! isso hLlS<::ou p' o :nudarcm- [Arquivo 
d~ UI11\"i.:r~](bde de Coimhra (t\ue). Turri.: d~ l;nll·e",id~d ... Rclogw, Ida)llcit"O. sillOs. 1603·18961 Para urna 
ideia geral sobre u e.paçu llIL1ográfico ocup~du p.:b lorr\" da Uni\"Crsid~di.: entre a cumunidade academic: •. 
t :UlIO 'luamo »ubre ~ ~ua fllnç:lo rrtual. ,"cJam·se Jose Ramo» B:ll1dell":l. Uui\'crddlli!c dO' Calml"u. tal/feios do 
Illlrlru (j'l!lIdJ " Cd~ do) Me/IIS, Coimhra, t~H , 101110 II. pp. 19-25 t AnCl Cri"\II1:1 Bano'011l~u de AraUJO. "i\~ 
hUl~\~ c o~ dias da 1.:1lI1·e!"!;Hi1dc-. UllIvcrsillildr(s). HislQna. Memoria. I'ospo:cril"lb. Actas do Con);rC!>~o HI510Ila 
(/il VI1Í1 C1)idiUle no i~ CCn!':"lhlrÚJ d" $IIU FLltul,,~<jr.J, COirnbr:l, 1991. 1'01. 3. pp. 365·382. 
~ dr. AnlólllO I'illpe Plrnelllel. ob. CII .. pr. -+05·-+10. 
I erro irkrn. r/miem. pp. -t<H c -+10-412. 
~ Cfr id~lII. i1ndcllI. pp. ·+lU··H3 e bibliogmfl:l rcfmda 113 nOla 1259 c MariaJo:.c R<:dondo Camcra. Uml C(I!>(! 
fl!llll la "'''/1IdllI10. f:1 E/h/lCiO HI~I<)ri,r.J de lu Unh'crsid",k dt' \iIJlmlu/id, Uoivcr~ldade de \"alladohd. 2002, 
pp. 36·)7 c 41. 
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por grade de ferro", escreveria cmão 7) perplexidade que provavelmente engendraria o 
dcsilllcrcssc da critica hislórica, o nde parece pesar ainda hoj e a opinião de António 
Augusto Gonçakcs que a cominava. cm 1901. de "massa inerte de c:mt. ... tia ... Ao que adu
zia: ~Sob o POlUO de vista da ane. é simplesmeme um padrão de ilTefr:1gãvcl insensibili
dade estetica. Podia ser maior Oll menor, serrada ou prolongada , ficaria sempre lal C0111 0 

é: um paralelepípedo inexpressivo, de lamos metros de allura"K. 
A despeito dos seus reparos, porém. Simões de Castro nau dei;.,.aria de apodâ-b de alra, 

c1Cgatll,(' c garbosa e Jose Maria Viqucira, naquele que é o mais interessame relato produ
zido por um viajamc culto sob re a Coimbra do século XX, de igual modo não pouparia 
cncómios, sublinhando la ga llmtfia de SI! dcmôoll 9. E como COIlSLrução de qualidade, obra 
maior de uma estetica refinada e ccnrraJ. a tratariam Luis Xavier da Costa e \"et-gllio Correia 
("construçào notabilissima" lhe chamaria este). a que não duvidam associar o no me de 
Ludo\'"1cc 10. o grande obreiro dos empreendimentos régios de D. Jmio \~ sabido como era 
que o monarca rejeitara os planos rornecidos pda Universidadc, impondo outros gizados 
na Corte pdo arquitecto I1wis pC/i/(). Porem. a emergência de nova documentação. permiti
ria, gracas ii. acesa controvérsia que se estahelece em [orno da edificação da nova torre e 
demolicão da primitiva, comprovar enfim a intuição que, pouco a pouco, viria tomando 
corpo entre a historiografia da arLe II. de ser o seu verdadei ro autor Amónio Cane"a ri , o 
arquitecto romano que. por esses anos. ocu p:\\'a posição central nos empreendimentos 
arquitcclOnicos do Ma,t;I1i1l1imo, para o qual justamente edificara, no Paço da Ribeira, uma 
famosa iOrre do relógio de dara analogia. Com ela rica. pois. por fim. esclarecido um dos 
enigmas da arte conesã de D. João V. ao m~mo tcmpo que se faz lu:: sobre. a história de 
mais um dos multi pIos sedimcntos que dão forma ao vel ho e rascimlnlC palacio uni\'crsita
rio, bem como. em fim de contas, sobre ;;lS razões de fundo da SU3 peculiar morfologia c do 
aspecto ilUlcablll/o que "parentemente OS1en1.1 - do mesmo passo que começa a recortar-se 
mais nitidamente a conuoversa aCllvidadc do romano em terras portuguesas . 

• • • 

Na \·erdade. era conhecida, desde a sua publicaf;ão por Simões de Castro, em 1917, a 
provisão de D. João V, de 17 de Dczembro de 1728, dirigida ao reitor Francisco Carneiro 
de Figueiroa, rejeitando as plantas elaboradas por Gaspar Ferreira e infonn:Uldo que "111 <1 n
dandose ver por Arqui tectos desta cone não aprovarão a Arque1elUra da do' Torre e pello 
mais perito se mandou f.1zer a qUI? com esta se \'05 remete, com a q. enviastes, da mesllla 
altura e grandc=a, ma:. de milhar rabrica, e na forma da d' nova planta mandareis fazer a 

.. Augusto Mcndes :'i11lúc!> de Cas tro . "A Torre da t.:nIH"r~ldadl· de Cm mbr.!·, (ou"lm! Bo!clim de Defcsa ~ 
PIllII<l)',lIIula, anu 1. 11" J. Fcvereiro de 10,11 i, p. 1 fi (a me-.ma opmiao recolheri:! J R.'l1ll0!> Bandc'nl. uh. cit.. p. 7. 
nota ). 
H "hlifinu!> da !';mH:rsidadc", ilIIIIIHlt;O ,!tI Uni'·<Tsid<ld,. d,' Coilllhra. Aml<l!rul\'o d~ 1901-/902.. Coi m!Jr:\. 
tmpTC!I<;;J d~ L;ml·t'!'>,d:ldc. 1900-10,101. p. 7. 
~ COltub,u /lII/I"·'51OIIC$.\ II1)1il.' d, 1m ililTi"lU! "). Cuunbr;l. CU1111bm hlilUl~l, 10,157. P ! 10. 
1(' Luís Xa\"lct da C~ta. A, bd'J..:>-,m .:s pldSliws cm 1'1111111:111 durame" <enol" XVIII. Ush.;>;,. J Rodrigues & c.! 
I::dnurcs. !935, p. 26 e \'e~illO Correia.·O EdifH:IO da UI\J\cr..ld~dc. Notas de Arte e Ihslória-. Ollra~, vol I, 
C<)im),ftl. COimbra. Por Ordem J:J UIll\·cTSldadc. 1946, p. 135 
11 erro Paulo Pereira, -Torre do Rdugw··, D'l;,ma.W du Ane llanoca cm P"nugal. U~h(la. Prc~cn\a, 1989 , 

pp. 402-403:Joaquim Olil'cira Caet~no. "A rqUltcctos. engenheiros e me.stre_~ de ohõ.\s do '\'1"cd\110 d3s Águas 
UI'rt"i- hi!..'lh·" MOlla (coon:1. dd, D.jmlu \ ' c I) ubaslnullrllw tk d.l(U<1 ti USlJml. Llshoa. (.Jmara Municip,11 de 
Lbboa. 1':1':10 (caL). p. H e Antonio Filipe Pimenlel. "Domu, SUl' iclltiur: o Paço das Esrol~s·. Mmnun,·Ilill,. 
11" 8. I I~bo: •• 1998. p. 38. 
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Torre" n, 19ualmemc conhecido era o dlspenclio de -f8 000 r5. fcito com a referida traça 
pela arx:a escolar (_pJ satisfaçam do ArqU!lCUO que fez a planta p.".1 torre da un.d,··'), em 
17 de Janeiro de 1730, que Vergilio Correia sumariara cm 1936 13, verba que. na verdade, 
produz um violento contraste com os modestos 6 400 r~. que a 6 de Marco de 1728 haviam 
s ido clllregucs a Gaspar Ferreira para o mesmo efeito. conforme já Si mões de Castro havia 
rcponado H. Mas de IOdo se desconhecia 3. polémica que envolvera a sua construção c 
onde, C01110 sempre que se " zang,ml as comadres'- - emergem as verdades ... 

A obra começara. de facto, em Abril desse ano de 1728. cerca de um mês depois de ter 
sido liquidada a Gaspar Ferreira ii respectiva planta. com os lr::tbalhos na ped reira de Ançã, 
desbastando a pedra para a nova torre, ao mcsmo tempo que, no Paço, se iam aCUlllU· 
lando areia, caL madeira e outros materiais, Entretanto, em Junho, o descimento do relÓ· 
gio da torre antiga 15 assinalava simbolicamente o imcio da Slla demolicão, arrematada ao 
proprio Gaspar Ferreira, em 30 de Agosto, por 19 200 rs, H" sendo que cm imcios deJulho 
se inici:ua ja o transpone dos entulhos li, E c cm face destes factos, que o tesoureiro da 
Capela, movido de genUlna ind ignação anistica pelo sacriricio da velha torre ruaneSC:l 
(sem que a sucessora se afigurasse poder vir a levar·lhe vamagem). ou por mero despeito 
de má~lít1gua Ulú\·ersitária. expoe à Mesa da Consciência e Ordens, eertamente em finais 
de Julho ou principias de Agosto. o escândalo que. em seu entender. grassava n:t 

Universidade - e que por essa form" faria rebentar. 
A saber: o sa.crifído, sem causa que em sua opinião o motivasse, daquela que design:1 

como a "milhar obra que tinha aquc!a cideM • com c!cvadlssimos cUStos e sem autorização 
rêgia, por lal forma que a nova lOrre. cujo ~AUlOr hera hum Gaspar Ferreira emalhador, 
metido a ArquitCIO". nas suas pa lavras, \iria. além do mais, prejudicar o gcral de Medicina, 
as cnsas dn secrelarin c escada e pórtiCO dos Gemis (onde avultavam as cariatides de 
Lqmlcle), em \'inudc de ser o lal Gaspar muilO protegido de alguns deputados. mas ori· 
gem, de facto, das exorbi tames despesas realizadas na casa da Livraria, Heeomendava, 
assim, que se suspendesse ti obra çOlllcçada. ate ser examinada por engenheiro da Cortc 
para determinar o mais COllVClliclllC Hl, 

A cana cairia C01110 lima bombajullto da Mesa e do próprio Hei que. em 31 de Agosto, 
oficia ao vice·reitor (ausente Figuei roa) e. do mesmo pas:.o que lhe remele cópia da mesma 
e estranha o lançamento de obr3 nova sem sua provisão. exige os necessários esclareci· 
mentos sobre a matêria cm çausa I". Ao que o vice·reitor procede, defendendo a ausenci3 
de provisão ~por se emendeI' que C0l110 era de reparo, e reed ificação de obra antiga" e SOli4 

n~" lorre d;1 Cnl1'e"'ld~de, • pp 17~18 . pubhl':mdu lambem] R:unns B.1.nd ClI·:1 a pm\1';.:io (,.l.l·C Pm\l~on 
dI! UI1l\'n~UIIU"', tomo 1\. n 152) (' o essendal da inlol1l1a,àn de S. c. (O I:.difldo Ilal'/lncf)uladr .. , t011l0 II , 
pp. 6·i nOla). 
IJ AUc.... Rrn'lla " dr~l)c~a da 1II1ivcl'.\id(l,,,,- 1729 ·32, n 721 (dr. VergUio Correia, '0 Cd.fleio da 
Ulll\'crsidadl' p. 135). 
1-1 "/\ Torre da LnilCr«idadl: .. .", p. 17 (AUe, Rrwlu ç Dt'spcStl l/II Vnilwsid1U/c, / ,25·28, n, 77~'). 
I~ 1\ t: C. IJc~~-:;a. fL,Ia1õ IJo:I" a,I:,-,1I/' 1:11'1110 Goma ü.l.stdllh.1,.Cl COII! a "!.'Cl d" l!J1Il', ~1II<l\ t' rd~lI). J ,28·29. Ib. 1-1· t'h~ 
lo crr I<I,~IU, IllIdclII. n, 40 
H Para;\ 11I~IOrm da construção da lorre, \'eJ;\'~c, AUe. Torre eh UmlCl'l>iJadc, Obl<4 c/c W1151r11cdo,jcrills (' 
!IIiHnl'Ú~, 1 (28, 1,29, 1,30: Obllb c/c coILSlnlCIl<l.ftlias .. lII<11r';III$, 1,3/, /732, li33; Dnp;.'SIl\ fi'UM "do (lXClue: 
{cria., r IIhlloTial\ , 1 (29·1 ,30: /)nl'fSll\ ft~l\[l~ I'do axclllc MmCU5 t..rOntcllll: [frias e lUolcr'iili~. 1,30·3 I: Agencia, 
!J"s/!('su> ft'IW~ I'da tl,l(C'ldll de Coimbl'<l - Ohnb da Umwrsid<1d .. - "gnllc~ /JOIIWI~"~ Dum te Brrno Gome< 
Cruwnhch'II, 1i'09·/ iJ5 ( DespC"-l~ eom a ·tom: d., Cml cl'l>ldadc. ! 73t·31): Receita e Despesa. Rariw r D~~I,~)l1 
.III Vlli\'CI'sitla'/t. J (29·32 (onde se n:glsla, a fl. i 11',.:1 rel1lCSSl para lbboa dos -18 IJOO IS. dCSlmados ao 3r(jui· 
tecto da COTle que fc: a 11\)1 a 1'/:1111:1) c RcuiW ~ (1'~Ih.')Il da L'IlII'f["Sitlml,', / ,33·36. 
UI t\rqUlI'O:; N:1cion:tl' _ Tom:: do Tomho (TT). 11.1,-';'1 da Con"';'lt'nua c Ordem., M:tço 60, doe. 33. 
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cilllndo ao Rei que ::lUtonza~,><, a conllnU:l(,:ao do que c...k:.iglld de 'C/W'dlclo da IUrre "POh 
sem os ~inos se não podi..'m rq\cr a.., cadr.'" porq. cmqY' se n:lo lC\":l111:l a Torre:.l' hadc;. 
l11l.,k p,O\'f:mar pello retlngio dl) co1l" d:l COl1lp.~; C p~ os quartos por hum de parede- 20, 

A G\pcios.'l dc:.igna~·;lu de I f"m a{tlo dada pelo \ ice-reitor à obr.:t da IOn'(' nO\.1 (c cOITe· 

1:\11\':1 dcmn\üJIO da ,1I1I1g,l) lera pmdu:ido irritação mi Me~'l c no 11101\;m:a, que cOII:.klc
raram "arectada a descu!p,,'·!I, pelo que.:1 7 de OU llIbm. ,;cguc reprimenda cm forma 
(dirigida J este c a hJdo:. os deputados metido:. no conlu ul), c:'lnmhando uma vc:: lU;lis o 
!anç;lIIlCIHO da obra sem ti competente pro\ is.io qlH' a aUloriza:.,>c, :.cndo da crccti\amcnte 
de demolição e reedificacão, d::t qllalrl;\o ha\ ia aparcllIclllcllIC 1i.'I'clllilla IIcssecid,'. Ord~na
-se. as:.i111, a suspensão da mc:.ma ati.: nova ordem . requisitando o Rei a planta e orça
mento de çus(O:. [lifO ,,{'/lO} A!(/uilt'!d~ q di} {/ injIJnIUI(t'1O !QH;V VII\ulos (e de que CXlgl' 0:-, 
re..,pcç!l\'o.., reLHorio.., 'Mbn: a.., eOlH.:rcta:. deficiências da torre \'elha). do mC!>mll p.I ..... ..,O que 
ordena que ~e meta preg.io para :.c ~1!'I'cmatar pelo menor preço. eXlgmdn In[imlla~·au ~obrc 
c) ..,i..,tema de remuncração de Gaspar [ernnTa 21. 

Figuciroa. enactanto regressado, apr~:':..I-SC a respondcr pelo miudo .1 illlimaçáo real, 
cscklrcc~ndo que mandara su .. pender o:. trabalho .... c ·'..,om.IC ..,e com inu:lm a trCt;;\r a cal q . 
estalla em pô p.~ ~c n:l0 perder, e o amnçu. e GUTCIO d,l pedra p.~ que com o imcrno se 
n:'\o li=e .. :.t' o campo in\'.luia\'c1"', tcndo afixado igu'llmcllte os editais. c:;clar~c~ndo. porém. 
que ··n.lo hOU\t'ra quem 1,IIWi1!>!>e. mab q. o :\L~ das obras Gasp:1r rrr~·. cujo lan~·o reme
tia, nu ... nao o orcamel1to do cu:.1ll da obra "por nlo hau~r n:lquell;\ cid .. · quem a ~lib.1 

medir e or.,:ar". E.xpedia lambem :1S al1idôcs do':> arqulteetos sobre o c .. tado da lorre .lI\ligol 
e duas plantas que fi=em o FerreIra Ao mesmo tempo \"olla\·a ,I defl'nder <l deá".1I1 dll ..,l·U 
d~rrube com <I prec:lricl:ldc (13 sua c~trutlLra. em razào do que. pareccnJo cOll\cnic1l1e..,e 
de<;<;e maior altura a LOrr\? nO"a, fora o mcstre de 0 pl11i:io de '1m' ··..,e dc\'i:l alargar mab p.~ 
mayor ~egurallça·· 

SeguIda me me ... acode .1 ól.gU.l du e.lpOle sobre a qUC~lao da provisão. afirma ndo que 
"dandu .. .,e principio a ohra dis~m elle R.or q era nccessr." d :1r cOllla a \'. l\ lag." e cspcmr 
licença :.ua

M

• ao que se opusera o deputado Geraldo Pereira Coutinho. protestando qUl'"a 
Iicenca cm escu=ada pello CUS1UlllC ler lInterprct.1do o eSlmulo·; que. na verdade. ck pro· 
prio hana estado ausente por questões de 5.1ude. 1\\as que. de faua.·não podIa ncgar':oC 
que rora culpa procedcrse nesle ea:.o sem licen~·a·. A n:rdadeira re ... pon .. abiltdade da 
demoltç:h) da lurrc nàn CI';I. porl'm, em .. ua opim.io, da Mc...a da Fa=enda. "por ser [Jl'Ofrb
s<il) alhea da Sll,j", ma<, dlb "A l'quilelo,>, que asim lhe,> paresco, e \1 aCOIl~dhanlo·· ... 

Repele então as criticas do lesoureiro da Capela sobre os inCOIl\·cnientes da edine,\c~lo 
da nO\':1 lorre para o gfllll de /l.kdicina. escada c ponico, j:i cOlllorn:ldos. di=. pedindo ao 
Rei se dignasse conceder licenC:1 p;\r:1 a prosst'clIcãO da obra "na forma da uhima pl3tH:l 
do ~ I ' . de que resultava ouvir-se melhor o sino e o re lógio da Cidade c porque corrcs
pondena melhor as obras da Ln i\"Cl'Sldadc. todas renas com p,rande=a c de co ntrari<) ..,e 
perderia .1 t!e..,pcSJ reli;!. or(.ld~1 em m:HS d~ 3000 uu:.ldu.., F rc..,en ,I p<lrJ () fim () melhor 
,l rgUlTll·nw: o de que o p roprill Rei h<l\ i.1 -lI1o~(r.td() (1czcJu.., de q. 1M "Ild.~ non:~,:t a Sl·len
d.1 de \[athematica p.~ q lhe ha\ia \, \[ag.~ ordenado COlTl pra:.,>e 1.'" nO\w,. e in~trull1cn
lOS ~[:llhemalÍeo.." c parecer Hcce!ó.lriu ha\'cr na Torre hum obscr\"alorio por não achar o 

l~ ALe !'ru\ll>O~'S. PnJ\Is.' .. ~ tRq;bh'\ ). 172J·li12.1l\" n" H'i. 112'51\ 
l.1 Arqulvo~ '\,:lcional~ _ TnITC du lO11lhll (ln, \tC'>.l da CQI1~ltllll,1 c Ol\kn~. M.I'<J óO. J<J<.: 33. 
21 Mnl! lbuklll. 
:l .\V( Pr,~\1<óo.",. Plllll""'\ IR(J.:I~ht'J), /ilJ·/7Jl. Ii, n' H';. n 2'Yh··tI 2'5'5. 
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I~t 0.0) Capaci outro citio maes capas, e com a mayor altura e largura deUe se: c\ilaVa a g.de 
dcspcza se se houvesse de fazer o observatório cm outra p.te como repn'=entara a V. Mag.e 

c a largura bastava ser capas p." "Inte pessoas" 21. 

É C111 face disto que, ponderados na Mesa da Consciência o intrincado neg6cio em que 
a obra da torre se COIl\'cncra c a planta dela feita pelo mestre de obras universi tário c 
remetida pelo RdlOr. se decide cm:arregar Lá::aro Leitão Aranha , deputado da mesma e 
superintendente das suas obras, alelll de cónego da Patriarcal , de que "mostrasse a d.~ 

p];ll1ta :lOS ArquilcHoS des!n Con e", E. como fosse desaprovada. Use mandou fazer OUlrn 
pe110 Arquitcu o Roma no António Call3vari··. a qual o própril) Lázaro Leitão entrega na 
MCs,,1 a flm de ser expedida para Coimbra. como efectivamente fo i. em 17 de Dezembro, 
:lco l11panhada da C:l rta régia onde se informava o prelado d:l reprovaçjo da plama que 
enviara por p:me dos arquitectos da Corte e de como ~ peIo m::lÍs perito se m:tndou fazer a 
q. COIll esta se \'os remetle com a q. inviasleis, da mcsma altura e grandeza mas de milhor 
fabrica'". O rdcnaY3-se-Ihe. cm confonnidade. que pela di ta nova planta ~ll1andarei s fazer a 
Torre~, mio por arrematação mas por jo rnal , recebendo Gaspar Ferreira ao dia, sob a direc
Ç:l0 do mesmo Geraldo Pereira Coutinho sobre quem o reitor descarregara a responsabili
dade do derrube da torre antiga. mas que em flm de contas era agora 10U\'3do "]1ello bem 
q. me tem servido na superelltendcncia das obras dessa und.c". De \'espera seguira a ordem 
para O pagamento dos -+8 000 r5. "p.' salisfaç:io do Arqu ilelo a q.m se mandou fazer hua 
planla p.a a Torre q. se ha de fazer na dilta Und.C'" H . 

• 

ConduLda cm Julho de 1733. apos um dLspendio de 1-+ 543$522 rs .. a crer cm cont:l
bilidade adrede elaborada,!;. a obra da lOrre universilt\ria gerara nccessari3111ellle alguma 
lurbul ência na \'ida da in~tiluição, desde logo por suceder, quase i11l~diataL1lente. a outra 
eLll[lr~sa ahameme dispendiosa. como o fora a Casa da Livraria 16. E tal se repercutiria. 
fosse nas criticas do tesoureiro da Capela. fosse nas reservas da Mesa da Consciência. E 
ou tro tanto Sllcedla com a capacidade d e Gaspar Ferreira (cuja fortuna profissional na 
obra da Livraria se talhara) não l,lnlO para le\"nr :1 cabo tal cometimento. mas paro projec
tar a nova ob ra. sendo cena que o l e~oureiro não mentira ao comin:i -Io de cma/JwdO/: 
mClido (I A 'ljllif{·ro 17. E também Pereira Coutinho. lente univcrsilário, fl=era na conslrução 
da Livraria a sua carreira d(? superimendente das obras escolares, aliâs com competêlH.:ia, 
como a Mes."\ tcnnina ria por reconhecer ;10 conflar-lhe de no\'o o encargo da direcção da 
torre. E aI . prO\·3vc\mente. adquirira o gOSto que o levara a ser o aUlor moral. a fazer fé 
nos documentos, do derrube da primitiva torre. 

t\ escolha de Gaspar Ferrci ra ptl!"a projector da nova obra dever-se-a. talvez. ao desejo 

de a laz~r pass,.r desapercebida do poder cemraI e celltmlizador (que dificilmente aprova
ria l:'ll encargo. na esteira do enorme dispêndio a que co nduzira :J. reccm-conclULdil 

II AI~IUI\'oS "a<;lon:us -lorTC do Tumbo (TIl. I\Ic~ da ConsciC:ncia c OrdclI~. M:lço 61.\ doe. 13 
~; Ur. idoll, ihi,lnn c AUC. ProvlSOCS. Pmvi~,)n (R~)::ISIOS ), J723·/iJ2.liv. n' 1-+5.11157 e 25$. 
], Crr. AmUWtld J/l L"nilcrsid",1r d .. COII1I1Jld, wlno !edi\(l de /8ii·;8. p. 255. 
l~ Crr r~rnõlndL) T~\"(,Lr~ d~ Fonsec:l, A Unilc"ulmk l/r (,Jimbnl (nOO-/iil) . F~llldo ~OClal (" ((llll"'''I(I). 
COllllbm. Por Ord('"llI da l·IllI"!.'I'>ldadr. rol. "'\U:l Lni\"cn;uau,. COlli1I1IJr1~r l1~is". I lN". pp. -+95 " 778. 
1. "obrl'" Gõ1!lp:lT l'~rTC1!'J \·C):1-<;I.: rund~l11cntall1\cl1lr AntÓll1Q lilipc Pllucn lc1 . "Gasp:lr rclTt."'lr:l". DiWlll/lri".I11 
Al1l'/JamlCa CII1 Pmlllg<1l. ll,.boa.l'rcscnca. 1989.l1p· 18i-ltiH. O livro que 1 ~1ll0S em prcpar.lçlo ~brc:l Cn ..... "l 
da 1 "'nlila UIlIVCl'>II:lrl:l esclarecera "l11phlll1~n(C:l !õOhCj:l JU~le:n ,bs p:llavnls UO tcsourelro da C.1peb. ao 
UOCl1l11rn1aT;\ .hH'I1S;'O pr'lr.~lon;d do mt!Slrc de ohr:ls U",'·Cf'i,UJrio. 
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BibliOleca), como coisa caseira c de ::>omenos, imeJl\o que a carta do tesoureiro da Capela 
fruslraria. Que 3. Universidade, uma vez chamada:'l colação, não depo::>itaria exagerada ré 
na capacidade de Gaspar Ferreira para improvisar-se em arquilecto, nem. tão pouco, 110 

fruto do seu esforço (modestamente remunerado com 6400 rs.), dcmonslra-o o faclo de 
o reitor Figueiroa se ter apressado a solicitar-lhe nova planta (que refere C01110 a ulrima 
plaula do j\.J.r) que, ao ser intimado, remete ao Rei com a primeira. O connito que, ain da 
em 1733, estalaria entre a Escol;] e (l arlificc a propósito das deficiências do risco que dera 
para as letras dos mostradores do relógio dessa mesma torre, e que redundaria no paga
mento por ::>ua conta do trab.llho do fundidor, lr.lI a natureza dessa relação 21-\. 

Foi na confusão deste I1cg6cio que o Rei e a Mesa da Consciência resol\'eram pôr 
ordem, cienlcs da inevitabilidade de levar por diallle a obra iniciada, visto encomrar-::.,c já 
reduzida a entulho a primitiva torre. E na decisão tcrá pesado lambem a relevãncia da 
obra para o desenvokimen!O dos esludo~ matemáLicos c das observações astronômicas na 
Universidade, recomcndada~ pelo Rci e o parecer de Domingos Capacci. que não leria 
achado "outro cilio mãcs capas" 2" Assim. pois, observadas pelos arquitenos da Cone e 
ubviamentc rcprovadas as traças provinciana::. de Gaspar Ferreira, seria o encargo do novo 
projecto comelido ao mais perito. o qual. por esses :mos e peb aura que rodeara a sua 
vinda em, sem dúvida. Canevari, recém-chegado. aliás,:'l Corte do Magnclnimo. aureulado 
por alguns lrabalhos de renome na Cidade Eterna onde, de resto. desde I 72S que se ocu
pava no serviço do monarca. edificando a Academia dos Arcades. Relacionada tradicional
mente com o projecto do Aquedulo das Aguas Lh'res, que chegaria a dirigir por espaço de 
alguns mcses - ames que a controvérsia em que se CIl\'oll'eu com os lecnicos portugueses 
comprometesse a sua credibil idade, ditando o seu afastamento da obra (c do Reino) em 
1732 -, a sua estadia na Corte portuguesa ficaria associada a lIlter\'ençóes no Paço da 
Ribeira e no do Paniarca, ao Tojal c à programaç:10 dos fogos de artificio para a celebra
ção, em Lisboa, em inícios de 1728, do casamento da Infanta D. Maria Barbara com o 
Príncipe das Asturias, D. Fernando. Mas, sobrcLUdo, ii realizaçãO da celebrada /Olre do 
relógio desse mesmo palácio lO, fixada na iconografia e que constitUlra a principal razão da 

lJ' erro AL:C. Fa:cnd:l dJ L!1I\'er~idad". Lclllbral1(as ela .\I<":a'/iI l-a:,.'I'/(/. n. 801·81 
"" Cum t""ft""iLo. vem " propl)~1I0 n:knr '!l\C a ~u~p<:n~\" J.a \lbr:l du ()h~ry,\lorio a.>lronÓmiro de- EI<-de-n. ~ cuja 
cdifica~-:lo ::.c "-'1erificana o castelo, na scqucncia da rdomm univcrsltária de Iii 1, »cna dU .. mia. nàü por mzu(::, 
de cameler croncumro. mas por se ter chegado a conclus;m dr ser o local drs;ldcquado;\ finalidade prelendida , 
vindo ;I. ~cr subslilufdo, como é SJbido, por Outro edificado por M~comboa no P;Ílio d~ Umversidade (con · 
fürme dCl11üjblrart'mo~ no 1" 1'01. ,h !1lunografia 1\ M,J/mlu du StdJúlo,-jid." que parnc eoufinnar a <,lel,ao de 
D. C1pacci. 
)<l ~obr" a aÜlqdadc dc Amolllo Cane\"an rdaClonada com Portugal \"cpm-sc: rr.lnu~co ~13rque~ de ~ou~a 
Vilcrnn. Dirimwrio Ilm"nrn t' D,'WII"'IlIU/ dos A"iUi/U/l)5, E"gt'II',rim~ r C()"~lru/<lln POUIIgU,·Sf5. 1 ishoa, 
tlllprcn~:l t\aelon:ll·Cas;, d;1 "'·Iueda. 1'::188, \"01. L pp. 160-161: Avrcs de Car\"alho. D.)o<1o \. c II une do 'cu 
IrIllJ!<l.l.!~hua. 19(,1. \"01 11 . pp. 311, HI. H3. 357 c 359·371;Jo..t I-cm:mdc~ Perclra. A a(\u"GlI"lI~/inl do /Iii , 
",eim /"lllllBl:U d.· Li51mu. disserlaçào de meslrado pol".:op,ad ... t ,~bo ... Faculdade de C.encia~ ~oei;,,~ c 
Huumnas da UIlI\"ersldadc Nova 01" Lc.llüa, 19Há, pp. 61 c 79-8LJ: i,klll. "Antonio eunC\Jn". Dlc;<)II(I' W (/" AI/r 
!3(lI"Iu(G ;:111 POl1l1gal. Li~lxm. Pre5-Cnça, 1989. pp. 10i-108; Ins.alv" Moila. ·O Aque-duLU da~ Agua~ Lil'rcs e o 
ab'l!>tecimenlo de agua a Lbboa"'. Iri~aha Moit .. (l:oord. de), D. João V c <l ab'1$ll'(lI1l(111O dr d.~ua o Lisboa. 
Lisboa, CámarJ Munic,]>,,1 d~ Lisboa. 1990 (cal.), pp. 18·23: JO'lqulln O. Caelano. -ArquLleclü~ ... ". ,b,delll 
pp. 7-+~77: P:\o!a raram. -Amónio Can~l'ari a LLsool1a (1727· 1732)"". Giowmlli \'di POllogallo (J707· 1750) " 
la (ll/wm IIJl1Illna dd ~tll.l/(lllpO, Roma. Arg05. 1995 (cal.). pp. 57-6-t,Jo~ Manuel AhL""!> Tcdutl, fr~[il Rtgia 1111 
II~l!1po de D. J<II10 \: Poder. cSJU"C!áculo. Ul/C cfbllCIU. dl~~rta\'ào Je dOl.lturatll~nto pohmplJda. Uni"cr~Idade 
Portucalen;,c Infante D. llcnnquc. Puno. 1999. "\111. P 178: Ana Paula Rebelo Correia. "fogos de ~rllr,cio e 
õ\Tlirtcio~ de rogo n()~ ~tculos XVll e XVlll a mais e-remera da5 ~rles efémeras", A.l1r Efrmcra l"1I1 l'onllJ;<1I, 
Lbooa. Fundaç;1o Úlloustc Gulbenk!an. 2000. cal., pp. 115-128 
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intuiç;io historiogrâfica que levaria a identifica-lo como O mais periro dos arquitectos da 
Corte aludidus na docUmentação conhecida e. desse modo, como o prc:.uml\'cl autor da 
actual torre da Unjversidade de Coimbra 

Não sabemo!>. porém. se a perícill de C:mcvari. no aelo de ser-lhe encomendado o novo 
projecto para a lorre de Coi mbrn, se estribava já enl1l.o 110 talento com que lmçaria a da 
POllriarcal ~I, Certo é documentar-se a sua presença em Portugal desde meados de 1727 11 , 
datando do OUlono do ano segui nte a clabor.lção do seu projecto para Coimbra (entre :J 

rcquisiç;io das plantas de Gaspar FerreIra. a 7 de Omubro c a c"pcdi,Jo da sua. :\ 17 de 
Dezembro). o que tom;\ meramente viável essa prcsun~·ào. Mas, sobretudo. seguro c não 
ser a 5U:l celebrada IOrrc d() rclôgio, cm fim de COnt;b. mais que um c;nnpanário, erigido 
sobre a ba~c de uma velha lorre prcexislcme, como indiC:1 clar:lmenlc Francisco Xavier da 
Silva e corrobora Vieira Lusuano, no poema O IIISigllc Pi,uor C Leal CslJOSO - ao aludir aos 
estragos reilos pelo lerr.unoLO na Wantiga B.'l5e cm que só padecer:.I'· 11 - e conllrma a ICO
nografia J". provavelmente destinado a permitir (como igualmente mostro a iconogrnfia) a 
cOluelllplaçào dos sino~ f relógio a p:ln!,. do Terreiro do Paço, Um dos quesitos, elll 11m 
de contas, que haviam orientado a elaboraC'.Io do projecto unjvcrsitario (ou pelo menos a 
segunda traça) porquanto. como ficou visto, o reitor alude à "rorma da ultima plama do 
M.c". de que resulta\'''' ouvir-se melhor o smo e o rdogio da cid:lde. 

O que c lIlqueslionávcl c que a mesma sina o pe!'3cglliria em COimbra: de facto, :l 
:lltur:.l e largllr:.l da base da nova construç;lo (bastalllc ampliada, por aquela ra::ão, elll rela
çãO i1 torre original) seriam definidas \1a planta de Gaspar Ferreira c em função delas se 
havia procedido a obras no :lnglllo intemo do palácio unh'ersitãrio, mudando a janela do 
gemI de Medicina e o portico de L'lpr:.ldc e mexendo nas escadas, confonne o reitor miu 
damcnte explicara ao Rei. para 3talh:lr os I1ICOI1\'cnú'nles apomados pelo tesoureiro da 
Capela l"i _ obras que tudo aconselhava a respeitar. E definido fieara lambem o .:;cu aeaba
lllelllO C!lI fonna de temco, a fim de nele providenciar o observatório recomendado pelo 
Rci. onde mstalar os insrnwU:lll OS Mmhfmaricos a eonte nto de Dommgos Capacci. em 
observância. cm fim de COntas. à utilização pragmalica de lal estrut ura. que n=e ...... com 
que a casa do sino da amiga torre ros~e u ... ada para as dissccçoe" de anatomia. ~ por ser 
cl:tra e bOi}" . Ao romano n;'o restava, pob. \luis que reformula-la. ~da mesma al tura c 
gr;mde=a mas de milhor fabrica". 

O que efecLi\'amentc fez. criando. com a torre da Universidade (que não com a da 
Patriarcal). um raro protótipo de torre campamiria civil. serena e majestosa, um pouco 
seca nas Slla~ Imhas se\perametlte lllodcJad:ls, quebradas somente pelo la\'or delicadb~ i tl1o 

do fronlfio , orig;.inalmeme rematado cm atico. projectando o reloglo, como notarhl 

II A. lI.: C.arvalho apont,1 \I anQ (k 171i:l par:J a ~U:l ITah::I~'ao, <'mINra ~Cn1 qualqun apmo documCIlI.11 (dr. 
D. Jndo V . "01.1. p . .361). 
lJ A qUCSI,'10 da \ I11d, de C;uu,"-an. que 3. hisloriogr'JII:I lr.ldKl0nalmclUc csL,hcle('e etn 1 ns, ~na clc1I11Íli\'a-
1I1('11IC n::'I.11- Ld, por Paol:J rtrr.ln~_ ao documentar a SU3. p3nicb de Ronl.1 e111 9 de Junho de 1121 lI:ndo rece
bido Q pnmc.m p3pmcmo em Abril do cmh""ador Andre de Melo e c..,Slm ("Amot11o c.,m·.;an, -, p 'i), A 
Ilrl111eir:J obrJ documemada _ O'> ft)g~ de an.fldo p3r:1 (I t.'3'ia1l\enHI li,"", Pmll.pcs cbs ASlUna~ - fClIlOnla a 
J~n('im de 172H (dr J. M T .. '<ilm. 1'0111 Rrgilt ,-ui 1_ pp, .!77-.!7H). 
1\ Cfr. !l-ousa Vhcrllo. Ditiutldl j". ,\'1.11. I, p., 16U-161 
H H .. ..:I1\'anwlU\!. Ioda a .conogmha 'Õl'lSCCn!."L.1 do Paco da Rihclr:l , se o~cr\',lda (om 3Ienç'i1l, dn("1Jl11"t1IlL li 
CXlsltncia dC'>S., anlig;. 10m:. no e:,<3(\0 local 01ld(', na iNllogr:lfia d.1 prUl1tir.l mCladl' .lo !>t:culo :-. \'111, SU~Ir:i 

;1 cddmJJ 10m: de úne,"an 
l, ".-qUl"r. t'\anona." _ 10m: do Tomho (TI), \1e~1 da Con~i('nc.a (' OrdC1IS_ Maço 00, doe. 33 
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Nogueira Gonçalvcs. para uma posiÇãO insólita nas turrc:> portuguesas ltl. E que levaria o 
viandante Viqucira a louvar ess", sCllcillc.:: dicciocllCSca 37, de que aliás fi::era pro,,", nas 
obras romanas que a haviam precedido l8. E que mais avultaria. certamente. a conservar· 
se ainda. aureolando o suprecndentc obscrvatório cm que "fil1al conSiste, o douramelllo 
original da g rade que a coroa , pago a Manuel da Silva (n1:lis um dado para a vida do 311ista) 
c11lJulhode 173+ 3'1. 

Mas também Gaspar Ferreir,! tem pane de reJe\'o na obrJ final. Se o seu palmares de 
cmalhador, metido a A/qui/cIO o não habiliw,ria, certamentc. a conceber a nm'a torre à altura 
da grande:.:a a que a UnÊ\'crsidade estava habituada (ao menos desde finais da aJUcrior 
cenu.iria), c:.sa mcsllla sua intuição p.1ra O rigor da e:I(ecu('ão do om:uo c a cicncia prãlica 
adquirida na Casa da Livraria, desde que assumira a sua direcção (c de que ai fi::crn pl'Ova), 
não deixariam de ser reconhecidas pela Mesa. ao confiar·lhc a nova empresa- mcsmo que 
a jornal - rendendo-se, como cm quase lodos os aspeclOs do COlllro\erso ncgocio em que 
a crcccão da lorre se havia convcrtido.:l situaçãO dcJaefO criada por não haver ~quem 1:111-
çasse, mal:. q, () ~I.t d:b obrils Ga~par Frr!·'. como se <lprc:>s:.tra:.t informar o reiLOr. ao $(!r 
pressionado a aprcgoar a sua arrcmatação, Pelo quc <I ele :oC deve, inquestiona\'clmeme, 
cs!>c ~saber fa::er- que avulta no trabalho realizado, c sem o qual a belaJabliea riscada peJo 
roma/lo se teria fatalmente pervenido. 

E c essa reli:: articu lação de competcncias. plasmada no produto final , que explica a 
desconfiança com que. no seu despeito. as \'e\has torres da cidade ha\'iam de assis ti r :\ 
chegada da nova, galharda. ~Illuy altiva. e soberba M

• como descreve, em humonstica e aca
démica prosa, em 1732. o jcsuila Manuel Francisco da SLi\'a, na sua curiosa Cana cm q. se 
rdarllo os dous sinos /lO\'OS, hum dll Compllnhia, outm lIa Um/.>'. li wj" TQlTC houl'c grandes 
0l'pos;çoens das ou[ras~o, No que constitui. cm nm dc contas. o melhor testemunho de 
quc <I aura carismática que haveria de rodear a emblcmátic<1 conslnlc:lo. ja ensaiava os pri
meiros passos amcs de concluir-sc a sua própria edificaçãO, 

\ti (Ir ItI\Cl1!llll<l Anlsll/(J de I'tlIlUglII - CiduJr de COllllb,.a. usboa. Ac~dcmia NalLol!.11 de J3c1a" Ancs. 1947. p. 
IQ(lh Para;l hl~Hin~ du r('\ógio. ,'cj:l-S!:: AUC. Esçntur.l5 d:1 Uní'CI'>.dadc, U,- 48. 11)100 2°. fl. H 1. Agtnda. 
COII/(lS tln /tn".,_'>(l que se fa::: 1'<11' mll/Lllm/(J) -/Nlgmuellws fei/tlS I/Clo '>$rrh'cfu Dr )000 de .wUStl Anlll}o. '731·32, 
II "." II" 52.!l. I \-; Agenda. IJnp('sdS f4'lllh 11f'111 Ag""ciu cm Coimbra - ()IJltl~ <lu lillJ\('r)'itlatle - Agetlln 1),:m1it'goI 
Dlwl/c. nlm,) Gomes Ca,wllhdru. 1709·1735. hv.e nG 55. n. 30; "I3r~\"~ Ilolid;l do Paço ( Edif;cio da~ t'.sdlUIa) 
tl!! Unl\'cr~ltlade dc Counbnl". Alllllwri" du UniH'r$idot!e de Cuimhrtl. 1867-68. COimbra. hnprCIl):J d!! 
UnJ\'cl'>ldad~. p .. : \bnuell.opes de Almcida. Arles r oflcim cm tltltWllrllr"s ,II' L'niunidruk \'01. llt , Século 
X\ til Oi2Ó·! i531. Cuuubrn. 1974, PP 90-92 c 97-99_ 
J; j. M \íquclra. Cmlnbrn p_ 211 
\/I err. Paulo \.m:1a Gomc). O essclI(ul! !>Ilb,., a UrqullUIIHu IHlll'Illu rln Pmluglll. Usboa. Imprensa Nacional
Ca,,;J da \Io.....u. 1987. pp }8-39_ 
.* erro Al'e. .\gcncia. COlltM ,Ia tlcSI/CStl que se fa::: ro' mandlldtls - p<I.I:,ml(""m. feil<!S JH'lo OCr1,cftl Dr. )00.0 de 

.!)OU)U l \tiIU}O_ 1733·34. h, n O 53. n II,' c (P.1r:c a (l'iIUr.J I' lranspone da grude) Despcra5 feiras pda A);<'ndu <'m 
Cflltubro - OlmlS dn t:III\-cnillmlc - ASflUes Dollun);tIS DmIlTC, 6cllw (;0111(') Cr15111/tJlrlla, J 709·1 735. \t". n O 55. 
"[)C5pcsas lom a Torre da L11I\cr..idadc". 1731 ·32. n 28 c 39. 
1\) Biblioteca Gcml da l,;nwl'J"S!dadc de Coimbm. Ms. 1091. p. 55·5th. l'ar;I'1 hbtôna dos sinos da lorre. \'ejam
se: AUc:. Torre da Lili, cr..ld.ldc. J)n/lô(l) fedas p.:!o ogcntr 8(IUO Gomes Caswtlhdrtl lQttI U ob." II" I<lrll', ,1111)' " 
td(l~JQ. 1728-29. n 131 \'·132~ Df~l't~(lJ frifo~ [/CIo ogtn!(' MIII,'U) Montô"" ft . j(l~ c mm ... i!lis_ 1 nO·31. fi 22\'. 
2),'·2Q_ 114, tló: Rrlllgiu. rc/ajoctw. WI<I). 1603-/896: Recl'ua c n..~pf·i.l. f\ogUClr.I Gonçal\cs. Inn·ttldJ'w. , 
1". l06b-IIJ7. 
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Turn.~ do Rclogio da Paln;ul.'ll 
(Zu;:;\r1C, \'I~IU .lu fnn"im dll P,I(U. 

dC!;Cnho;\ pcnl c 1750. 
\1u'>Cu I.b Cidade. I '~'I<la. porm.>, 

Torre d:l Unl\cl'»,daul.' dl COUllhr;1 
(\l.~l(I );\:1":11). 

Arlllhml fi!!" .. · PIMF.\TFI 

\bl.3 do pnl1liu~<.l .::amp.ln.1l;O d1 C.'1p • .:ko Rl':1l 
(anummo. \ lsI<I d" Tt'llt1lV.Jd 1'.1(11. otco ... hn.· h:U. l l~l 
rol. JmJ;t' de Bill.." CaSCli .. , 11'""11,), 

l~cprl''iCntaçaLI \I" prulllllv;\ TOrre d,1 Un,\eJ'>olC.bdc 
{C"!;.uo ... de Laprade. Gn,m. o.:. 17021. 

10m: da Un'\"cl'»,dadc de üJll1lhra 
(Ilurm dI) camp;lnano) 



A mobilidade do impressor quinhentista português 
António de Mariz 

Fr; A!1tól1io~Josê de ALMETDA OP 

li mcmuri:\ dn~ 1111'U5 prurl"!>>orl'~ na fLUI" 
J()S~ An1ónio Fcrrcir.l de .. \hllcida. 
rláviQ c.;onçakc!>, I' 
Carlos Alberto Fern:lT:1 lk Almeida; 
c do<; meus confrades: 
Fr. ltl1.11 de AlmciJ:\ Rolo ar I' 
Fr. An1onio do ROo;..1rio GP 

Esta comunicação mdica-sc nas pcsquisa~ que realizei entre meados de 1999 c finais 
de 2003. especialmente como bolseiro da Fundação para a Ciência c a Tecnologia, cm 
ordem à elaboração da minha Tese de Doutoramento . sob a orientação do ProL DOUlor 
Fausto S. Martins, entregue no dia 16 de Junho de 2005, na F:lculdade de Letras da 
Universidade do Porto. onde iniciei os cSLUdos uniwrsit;lrios no ano lectivo de 1972173, c 
onde obtive os graus de Bacharel c de Licenciado cm História. 

Além de rdcrir as lTludanças de local da oficina lipografic:i de t\lllonio de Mariz, anali
sarei as panadas das duas edi(ôes que fez do Fios Sa/lcwrum de Fr. Diogo do Ras<irio Ol~ 
as mais interessantes folhas-dc-ro~to que cste impressor estampou. e d3S quais ti\'c a gmça 
de encontrar gmnde parte dos modelos que uti!i:::ou. 

Encontramos António de Mariz com a sua oficina tipográfi ca mamada em Coimbra 
em 1556, ano em que d<i a estampa, em latim, a Logiw Aris(O(e/is sragilila:: (Ans. 832). 
Inritula-se l)'pograp/lUs Regi!4S e decora o rOSIO desta obra com o brasão do cardeal-infante 
D. Henrique. Nas calenda~ de Janeiro 1561 sai dos mesmos prelos conimbricenses uma 
nova edição desta obra. osten lando desta \ e::: na folha-de-rosto o monograma do Nome de 
Jesus C/HS) , adoplado pela Ordem fundada por Samo Inácio de Lo)'ola como seu emblema. 
É de supor que a cdição de 1556 tenha sido desejada pelo Pc. Inácio Martins 5J , que nesse 
ano iniciou em I:\'ora o curso de Filosofia, o qual tinha dado anteriormente em Coimbra 
(Mauricio. 1959, p. 25+). Em 1551. tinha o cardeal-infa nte D. Henrique mandado cons
truir em Coimbra um colégio para a formação de clérigos, cujas obras suspendeu quando 
resolveu fundar um colegio para a Companhia de Jcsus cm Évora (Cid, 1997, p. 396). 
onde cra arcebispo (vd. Maurício, 1969. c.1761). 

Porém. a 3 de Junho do já rderido ano de 1561, encontramos a oficina de António de 
Maliz sediada não já na 'Lusa Atenas' (Coimbra) mas na 'Roma Ponuguesa' (Braga), impli
mindo os Carmina de João Dcspautério ([oannes DcspauteJius), o gramático flamcngo Van 
Pauteren (ca. 1-+60-1520), juntamente com o seu célebre compêndio intitulado De Artc 

GIWltll1({(ica (cC !\lanins,J.V. de Pina, 1967) "(um qwlnlsdwll ((Iiis aei pueronlll1 instiwtiollCI11 
11 ceC.~s(lrijs" CAnso 834). E<;ta obra ostenta no rosto o monograma do Nome de Jcsus. Logo dc 
seguida. a 9 de Junho, sai dos mesmos prelos em Braga uma obra intitulada /Joe/fi11a 
ChrÍ,\/WIL WI11 algi!ll!:i omeücs [,-, o Rosay,-o de nossa Senhora CAnso 835), ostentando também 
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no roStO o monograma do Nome de Jesus. Nesta última produçào, Amónio de Mariz intl
LUl<t"sc "empresar do senhor Arcebispo Pnm:ls" , ESlC Arcebispo Prima:. e o dominicano D. 
Fr. Bartolomeu dos Mártires. que em 1558 linha sido eleito para a cátedra primacial de Braga 
(Rolo. 1965, c.7+0. na qual sucedia ao carmelita D. Fr. 13al lôl~ar Limpo. Om nesse ano de 
156 1 linha o 'arcebispo santo' (como era designado o Beato \3anololllcu dos lvlartircs) cha
Iludo os membros da Compan hia de JCSLLS p3m o Colégio de S. Paulo. E de calcular que o 
nosso impressor tenha vindo de Coimbra para l3r3ga precisamente pam imprimir os manuais 
escolares de que O~ jcsun3s necessitavam para o seu ensino. lama mais qUt' o novo Missal 
Brm:arCll$C tinha sido encomendado pelo amerior arcebispo cm Lyon IFig. [I (Od rioz. 104). 
D. FI". Baltasar Limpo linha decidido edi tar um no\'o missal para a sua diocese, com rilO pró
prio, após 1I111:\ visila pas[om!, durante a qual ""crirkou que havia poucos missai:. c esses cm 
mau eslado e deficientcs nas rubricas" (Rolo. 1964. p. 29-1-). 

Sai dos prelos bracarenses de António dc Mariz. a I de Julho de 1567, a edicão p ri n
ceps do Fios S(l/l(tonWl do Pc. Fr. Diogo do Rosário or (Ans. 8H), com o titulo: l/isró,-ia 
das vidas c JeitoS her6icos c obras illsigllcs dos santos ... Esta obra tinha sido rcali:.ada. como 
sc indica no tnulo. "de m:lndado" de D. Fr. Banolomeu dos Mártires. A portada [Fig.21, 
que orna os rosto!> das duas panes em que ela é dividida. tcm semelhanças. no cabecel e 
no cmbasamclllO com a portada do 1"0510 do Missal BracclrcllSc impresso em L}'on, cm 
1558 I Fig. l l. COlltrariamente :is obras saídas anteriormente dos prelos de António de 
Mariz, t;!>ta é uma obra profusamente ilustrada. 

hS' 1. /lfb,a1c iK\:/(l Isurn é- .mhnrm AI/1uC 
nnlwJ<'II~b tcd.,,>i,r ""lmultl)? PrnU,H(~_. 
(D. Fr fuh:b.~r lunpd aDon). I.\'on· 
Pctru~ I-r.ldm. 1558. ms!U. 

Fig. 2. I'r. Diogo do ROSJ.rlO OP-
I/i"ó,io .II,J~ S,m/os. Jlr.lga Anlmuo de M:lriz. 
156i 1 Parl('. m~lo . l~~lado. 
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A imagem da Senhora com o Menino, que orna o cabece! da lIislór;(I ... dos 5wllOS de 
1567. é cópia em espelho da que figura como remate do rrontisplcio do Missul Bltlcarel1se 
de 1558. Também a parte de baixo parece inspirada na edicão lionesa do Missal Bracarense, 
com os leões heráldico~ ladeando o escudo do arcebispo. D. Fr. Baltasar limpo utiliza as 
arm:lS da fanulia limpo (vd. Gab.Est.Herald., 1971), enquanto D. Fr, Bartolomeu dos 
Mártires. quc nào era nobre por nascimento. escolhe as armas da sua fal1lilia religiosa, a 
Ordem do~ Pregadores. 

Apesar de canser"'lr a líLUlo de '·[mprcs:.or do Arcebispo de Braga Prima~. &c .. ·. dá ii 
eswmpa em Coimbra. ne~sc ano de 1567. um Compclldio e SUIIIlIrio de Confessores, obra 
acabada a 30 de Setembro (An~. 8-+5). Continua a imprimir em Braga ate 1569, ano cm 
que regressa a Coimbra. onde volta a imprimir O CompclHlio c Sl/nlloio de Confessores. 
agora "emendado por mandado do senhor Bispo de Coimbra". obra acabada a 30 de Abril, 
conservando o Ululo de "Impressor do Arcebispo de Braga". 

Ao imprimir em 1570. em Coimbra. a~ Canas que os Padres e Irnuios c/a Companhia c/e 
Jesus, que ancião lias Reyllos elcJllpdO, obra acabada no mcs de Julho (Ans.855), intitllla-~c 
já "Impressor e Uurc)'ro da Vniversidadc-. amando a panada desle livro com as armas do 
bispo-conde D. FI'. JOão Soares OE$A. Podemos por isso 5upor que lenhH sido por C,lUsa 
de imprimi r Obl"'àS para o bispo de Coimbra (e conde de Arganil) e dos jesUllas que tenha 
regressado 11 Cidade dos Doutores. 

Por alvará d'el-rei D. Seb;lstiào . dalado de 26 deJanciro de 1572, foi concedido a Anlónio 
de Mariz um privilegio por 5 Hnos para a impressãO dos Missais Novos, com condiçào de os 
imprimir dentro dum ano a partir da dala do referido alvará (Deslandes, 1888, p. 68: 
Anselmo, p. 238/). EfcClivameme, publica em 1573 a primeira ediç:1o desses missais, imi
lUlados Missellc Romanlrlll, e..\"" decrelo sllcrosal1c!i COl1cilii 'lii(/cn(jl1i I"CslilU!WII. Dcsla 1 ~ edição 
conserva·se somente um exemplar na Biblioleca Nacional. em Madrid (Odrioz. 128). Tmta· 
se de uma obm muito ilustrada, como o pude comprova r de visa, a mais ilustrada que sai 
dos seus prelos logo a seguir ao FIos 5llllcl.0l1ml de Fr. Diogo do Rosario. Vollará a imprimir 
eSle Missal Romano. dentro do quinquénio do privilégio. em 1575 (Ans. 868: Odrioz. 129)
iSl0 segundo o que pude apurar. Em 1574 tinha impresso um Missal A!allua/c l~om(ln() 
(Odrioz. 163). ou seja. um Missal abreviado ou Manual (Odriozola, 1996, p. 181). 

A segunda edição do Fios SallCI01WIl de Fr. Diogo do Rosário sairá da oficina de António 
de Mariz, agora sediada de novo em Coimbra. O rosto da W Pane desta edição !Fig.4! tem 
semelhanças com as portadas [Fig.31 do Missal de Va léncia (Missa/c HlIelllimun), impresso 
em Venez;l, por Luca Anronio de Guinta. em 1509 (Odrioz. 87). Desla segunda ediçào do 
Fios 5mZCIOI11111 de Fr. Diogo do Rosârio descobri Irés impressões diferentes nas minhas 
pesquisas, ãs quais chamei A, A bis e J3 (Almeida, 2005, II Pane, 2. [.2). 

Anselmo (A.J .. 1926. nO 872, pp. 252b-253a) descreve a porwda da impress.-io B e01110: 
"port!adal que na pane sup[erior l tem a figlura] de Cristo Salvador e na infleriorl a 
representação da Ceia, com legendas apropriadas .... Em relação :'lquela que aqui reproduzo 
(e que foi eSlampada nas impressões A e A bis) [FigA!, na ponHda da impressão B. as 
pequenas estampas de santos, colocadas aos lados, foram subslituidas por IlIrjm:. com bru
tescos. Anselmo só a~sinala as peças superior c: inferior. Estas pertenceriam a uma campo
siçào da qual António de Mariz nào utili:Oll as duas peças laterais que dc:la fariam pane, 
tal vez por entretanto se lerem perdido. 
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Segundo <b minhas pesquisas, a origem desta ponada parece estar numa OUlra impressa 
cm Veneza, por Luca Antonio de Giunla. em 1509, da qual derivam diversas ponadas 
impressas na PClllllsula Ibérica. EnC:Olllrci esta ponada veneziana impressa por várias 
vezes, tom vanames. no Miss(lk iuxta rifw!I lllme Ecc/csiac Hllclllillc [Fig.3!, c constitUldas 
por seis peças. uma \'1.'2 que as colunas laterais admitiam a substituicão de três conjuntos 
de co rpos illlcrmêdios il1lcrça lados, correspondendo ao conjunto de duas peças cm que 
figura, no exemplo reproduzido, a Anuncianlo: admitllldo lambem a substituiç:lo do corpo 
central da parle inferior da composição, que. no exemplo reproduzido. figura a Ultima 
Ceia. A SU::l estrutura é deveras complexa. e s6 a o!Jserv31.::io das várias portadas existentes 
nesta obra, com as suas diferentes combinações me permiliu desconinar os lugares de 
junçãO. muilO bem encaixados. 

As obras ib&ricas copiadas Oll inspiradas nesta que encontrei no decorrer da minha 
pesquisa são as seguintes: UITI fromisplcio impresso em A1calã de Hcnares, na oficina de 
Miguel Eguia, a 23 de Janeiro de 1 5H. nas folhas-de-roslO das duas p~mcs da F.nu/iUl in 
dm'ilico.~ IJ.~{//mos r:.:posirio (Carda. 198-1-. fig. 54. Cal n" -1-9) I: e um frontispicio impresso 
cm Valencia. na oficina dcJoan Jorrre. cm 1528. c na de rrandsco D]a:. Romano. em 1536. 
Em l528, Joal1 Joffre imprime esta panada cm dua~ obras: o TrllClalllS seu Qucs!Ío de 
SI'O"(CCO ... , de Arnaldo Albcnini (Ga]Tl:l. 198-1-, fig. iD. ,."al n" 8+5). c as Quesriones super 

riS J. ,\I,)><:lk tlL>:W riwm I"m .. E.dnldr \\dt~ujn .. 
Veoell~ LuCI Antonio de Giunt~. 1509 
1'611011\ - [)Q1l111l1C1\c·. 

rig i Fr I)io~o d,) Ros;lrlIl 01' -
lIiswria" .<l".' 5mlt(!.~, COlmbr.r ..\011.\1110 ue 
Mali:. 15i1 A biS. tlP.me. mSlo. 
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qUlUlUlI1/ilmul1 SCIIlt'Juiarull1, deJuan de Cela)'a (Mendoza. 2002. fig. 58. p. 13~). No 
~gundo destes linos. o fronu:,plcio c cxactamelllc igual, ou :>cj3 com a mesma peça na 
parle de b;lixo. ao que, ano:> mai:. tarde. em 1536, Imprimira, também em Val~ ncia , 

Francisco Dfa~ Romano. no Tlllcwdo de /a forma que ~(' /w de tena CII /a ccldnu(iulI dd 
gcncml concilio; J acerca de 1(1 Il:JOnllllciOIl de la) glc:.ia. do Donor Gucrrcro (Gan::ta, 1984. 
fig. Sq, cal n" 825). Esta entalhadura valenciana c por sua vez copiada cm SC\ ilha. por 
J Ll31l \':ll"cla de Sal:tmanca. em [53'L no frontisplcio de Lo~ MOf(J/es de 5(111 Grcgorio 
(Ga rcIa. 1984. cal. nU 697), no qual as colunas laterais são 'iuhstitUldas por pi lastras for
madas por pequenas estampas colocadas umas sobre as OUlr.l:' na "ertical. 

Enquanto que as portadas venezianas 5.-10. como disse. con~litU1das por seis peça~. a~ 
ponadas valenciana:. ncla~ in~pirndas são ronnadas por quatro pcças. A nossa portada de 
1577 de\'c ler sido. origmalmente. constitUlda lambem por quatro peças. Trnla-se de U111 

modelo de que fala Anu I' Anselmo. numa nota escrita cm 1992 intitulada "Cma portada 
11:10 itlleiriça dos :ltlOS 1537-1539"" (An.,dmo. Artur. 2002, 1'1'.81·85). Fi: por isso uma 
reconstituição hipotética do que I.cria sido esta portada na S1l3 ongem l : Na nossa port;lda. 
nos pil;;tres ou nas coluna:.. que ~u:.let1lariam o frontão. deveri3tll e:.13r rcpresemados a 
Virgem ajoelhada e de lmio~ postas. do lado direito. cm direq'ào da qual \"oa. descendo, a 
Pomba do Espirita Santo. que esta no umpano: e. do lado esquerdo. o anjo da Anunciaç:lo 
(em .Illludc scmelhamc à que observamos no Missal H./cnÔlllto [Fig.3]): o Verbo de Deu~ 
e!'i laria escondido no ventre da Virgem. onde encarnou. 

No ja cilada fromispicio nnprc'i!>o cm AleJIa de Henares. na oficina de Miguel Egu;a. 
cm 152-+. raltam lambem. como nn no::.so caso. as colu nas que sustentariam primitiva
mente o fro111..10. notando-:.c todavia a parte superior dos caplteis, ~emclhante a que figllrn 
nos exemplares de Valencia. Ncsle!> fromispicios espanhoL~ SI) lah;l:l Pomba do Espiílto 
SaIl IO. que figura na entalhadura ponuguesa. 

A r:llla de \-erdadeiros pilares no desenho da anterior portada do rOsto da II Pane foi 
solucioll3do numa portada das ediçõe.." do Missa/c Romalllllll. Lmpressas por António de 
Mari;:. em Coimbrn. em 1583 (Simões ~335) e cm 1586 (l3PMP: RES·X\·I-B.9). 110 rolio 
[2801 da I~ .sequência. mediante a aplicaçao dos pilares da portada que figura na I ~ cdiç:l0. 
bracarense. do FIos Swufonllll de Fr. Diogo do Ros:i.rio IFig.21. com Anita CIl/"iSfi e 
EvangelL~las. entm o frontão redondo com De:us Pai e a ha:.c com a Ceia. ISlO ali:ldo ao 
raCla de o Evangelista por baixo da Pomba não lhe voltar a:. cost~. como na portada que 
reprodu:imos [Fig.-+ 1. mas pal"(~ce l' estar a receber espcci:ll inspirJção. Não se percebe por
quê tal defcr~ncia par:-r com o eva ngclt:' la-pimor em dClerimenlO dos outros três. Tudo 
isto sõ se explica por causa de reaproveitamentos. 

Analisemos agora mab poíttlcnorizadamellle os c1ementos conStantes da nossa por
tada. comparnndo-os com outros semelhantcs das outrns portadas j:\ referidas. 

A descrição feita por Anselmo da parte superior. ou cabecel. desta panada [FigA \. 
que transcre\'emos acima. é incompleta e apressada. pelo que resulta. quanto à identifi
cação iconografica. incorrecta. No que di= respeilo à figurn celUral. trata-se de uma des
criç:l.o raplda Dentro de um frontão cu(\·o. no centro do IImpano. está representado 
sim DeliS Pai na figura de CrblO CTII majestade - idcLltifiC:lda por Anselmo C0l110 "a 

figlura l de Cristo Sakador~ -, ladeado por dois :mjos em alill1dc de adoração. as mãos 

l :-.l;\.o pUb1G1I"C1 aquI ~""",l rc.:un~LIH1iç:IO \"i,u~1 por f:l1t~ de CSp3CO. d~du w pW .. r .. m .... r lIlc1Uld,~ 'lU;l\N ima· 
gCll~ 
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postas, tratando-se com Ioda a probabilidade de. dois dos três arcanjos (Miguel c Rarael) . 
Â esquerda do Pai. de:.cc em voo picado a Pomba que represe nta o Espirita Santo. Nos 
pilares Oll colunas que sustentariam este frOlllão deveriam estar representados, como 
alrãs afirmei : ii nossa esquerda o arcanjo $ào Gabriel (o terceiro que falta ) sa udando a 
Virgem Santa Mana, que estaria figurada na pilastra da nossa di reita. sobre ela descendo 
a Pomba do Esplrito Santo que está no limpa no, incarnando no seio da Virgem o Verbo 
de Deus. O exterior do arco eslá ornado com a inscrição".AD LAVDEr ... !. ET. GLORIAM. 
SANCTI5S1ME. TRIN ITAT1S.", o que nos indica CSl:mnos na presença da representação 
da $a lll bsima Trindade, o que corrobor.t a idcllIificação que proponho. A Illcsma inscri* 
Ção j.parcce já. nestc caso por baixo da figura do Todo· Poderoso ladeado por dois anjos. 
no cabeccl do fromisplcio. impresso em Alcalâ de Henares, na oficina de Miguel Eguia, 
cm 152+, o qual. como disse, é cõpia fiel do Imprcsso vcneziano. cxeel1lado na ofici na 
de um membro da célebre famfli:l de imprcssores. os Giumi, que tinha out ros llleJ11bos 
instalados pela Europa. inclusive em Espanha. No impresso complulensc faltam l;l1l1 * 
bém , como no nosso caso, a~ colunas quc sus tcntariam primlU\'amcllle o frolHão , 
notando-se todavia a pane superior dos capité:is. semelhante iI que figura nos exempla* 
res impressos em Vale ncia. Nestes frontispicios valencianos só fOl ha a inscrição. Tanto 
no veneziano como nos espanhóis. faha a Pomba do Espírito Santo, que figura na enta· 
lhadura portuguesa. Vemos pois, como já Erwin Panofsky (1997, pp. 63·71) tinha assi· 
nalado, que a figura de Cri~IO em majestade pode re presentar a Divindade, e por isso 
ser a represent:lção icónica da Santissima Trindade. 

N;t ponada que aqui se reproduz [FigA I. estão colocadas. laterahnellte. três pequenas 
estam pas de cada lado. formando como que duas pilastras. Por CIma de cada estampa 
estão impressas inscrições ldenLifica ti v3s dos personagens representados. Trata·se dos 
quatro evangelistas, no~ mesmos lugares que nas panadas dos roStoS da edkão princeps 
IFig.21, embora se trate. claro estâ. de eStampas de OUlras entalhaduras. Emre elas, as 
imagens do~ pnncipes dos Apóstolos. Ped ro e J>:1.lIIo. no lugar ocupado pelas Anila Chrisri. 
No que di::: respeito à estampa que quer representar São Pedro há um equIvoco. devido ~ 
semelhança clHre o seu atribULO espeCIfico (a chave) e o do <Ipostolo ~all['lago menor (o 
arco lriangular dos pisoeiros J ) 

Na pane inferior esta representada a Ulli rna Cl'ia I Fig.4 l. J~us cle\'a a hóstia (com a 
inscriç:l0 ihs, tendo sob re ;"\5 três letras o sinal diacrítico de abreviatura) c o cá lice.. 
Encontrei composições scmelhal1le~ cm três li\TOS impressos em Salamanca , dois dos 
quais 1I1issais. São eles as COIISliluliones aJllwc Sa/llulIlticellsis AClldemiac. ~.Il. ISalmanticae: 
Alfonsus de Porras tt Laurcntius de Llondcdci. ca. l 5291 (Ruiz 170. est. p. 1408), no rosto: 
o i\'lissalc SccwululJ\ ordi llcm Prcr1;calOllull Siicfi Dominici, Salamanca, Andre de Poninari, 
156 1 (13P13: Res. +52 P.), nos fólios 1,7 "".19+1,1-+2, e 184; c o i\lissal(' ... OI~lilli~ Salleli 
BenediCli Va1liso/clal1i, Salamanca, Juall de Canova, 1567 (Rui z 6++; Odrio:::. 11 7), J 

sequência. ró1io~ 112, 11 8, 126, 128,"', e 178: II sequência, fôlios 28, +4 ,.." 53, 91, c 150 
-diferindo as imagem, dos lados, de folto para. fólio·. A maior semelhança da xilogravura 
portugucsa é com a primeira . Dela devem ter derÍ\"aclo as duas seguintes. A segunda tcm 
pormenores em espelho: direcç;lo do manto: len:eiro apóslOlo, a contar do centro. vir:mdo· 

J o lIreu mangular do~ pl5OCm)~ ( \~I()lIb(){II 'n): "1\ ana[cs d~ la Ed,d \leula, cn Alcm:lIl1a. se w~Utuyó cl p~l" ue 
b.:llallcm por un II/to rrülrlguldJ (\voI!OO};cn). orm nblrumcmo dc balam:ro, e~pttic de (Xinc de (,";1rJar. que 
cmplc:lI1 l()~ lejcdoro:'> y ..ombrcccros pau :\hs:\r d rLdtm. CRe-JLI . 1 .. 199ó. I 21 \"01. 5 . P 185. 
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-se para o lado. A hostia não ICIII nenhum símbolo na pr;mcim, tem uma cru:: na segunda. 
e o 1115" na terceira. Enqua11l0 nas duas cspanhola~ a~ inscrições S30 iguais . direre a 
segu nda parte na portuguesa. Com a Junção desta peça, ao mistério da incarnação do 
Verbo, figurado nas outras u'és peças supcriorC!> da porlada primitiva, aliava-se o mistêrio 
da transubstanciação do pilO c do vi nho no corpo e sangue de Cristo. O que não é de 
estranhar na folha de roSIO de UIll Missal. Aliás a origem desta imagem parece esta r, corno 
atrás afirmei , numa ou tra c~ t :l1llpada (Fig.31 no M1SSlIIe iux/a riwm alme fedes;a/! 
\~lell/ille. impresso em Veneza, por Luca Antonio de Giunta. cm 1509. nos fólios [ II e 
11811 . 

Nc!>tc mesmo ano de 1577. António de Mariz editar:i um Manila/c Missalis ROIII(l11i 

(A ns. 8i3: D. Manuel 156; Simões 358; Odrio::. 164) . Vohar.t a imprimi -lo. segundo as 
pesquisas que efeclUei. em 158-+ (Odrio:: . 165). 1591 (Odrioz . 166). 1596 (Ans. 909; 
Simões 359: Odrio:.. 167). c ca.l 599 (Odrioz. 168). Entretanto publica. segundo o que 
consegui apurar nas minhas pesquisas, mais algumas edições do l'Ilissalc ROlJlll1lum: u ma 
em 1 580~; as já citadas de 1583 (S imões *335) e de 1586 (BPMP: RES-XVI-I3-9); e uma 
(l1I;m.l. que apresenta duas datas. 1588 no rosto. e 1589 no colofon (Odrio::. 130). 

Uma outra obra lilurgica também muito ilustrada que ~:Ii dos prelos conimbricenses 
de AntOnio de Mari:: é o El1ehindiO/I MissWll1J1 Solclllliwn, fI VOliHII1II11 . e\1ll Ves. fI COllll,lct. 
IOlÍuS mmi .... da autoria do SochalllreJoão Dias. impresso em 1585 (A ns. 887: Simõe~ 

224). Traia-se de uma recolha de melodias gregorianas, um \'crdadelro Gradual ( para a 
Missa) e Antifonario (de Vcsperas e Completas). 

Amónio de Mariz continuarj a imprimir em Coimbra prccisameme até 1599, só se 
:tu!>el1lando da c idade do Mondego por duas \'c..:es. A primcin.l. para imprimir em Leiria , 
em 1575. o Passio11(lrium de M:muel Cardoso (Ans. 869; Si mões 128). A segunda. quando. 
fugindo da peste, \"ai para $crnache dos Alhos, perto de Coimbra, onde imprime. a 8 de 
Abril 1599. a 2~ edição dos Dialogos de seu filho Pedro de Mariz (A ns. 90S: Si mões -+81) . 

~ I_emlm.:mo~ que .. ."t.1 sigl3 C Plll'a t: ~illlplesmemc .... brc\i~tura do Nome de Jhí::ill) O raclo de alxlrcct:f mui. 
las ve:es imprcsS3 nas hÓSlias. levou a que ~ inlerprcslasst'. popul3n11c11I1:. como ahrc\iatur:! dcJcsus Hóslia 
~llIa, ou, lIIalS Crudlt.1 IllC11I C, como ahrcvialUr:! de Jesus Hommum S:alv:llOr (Jesu~ ~:lk:Jdor da HUJ)1;lIlid:LJc). 
, Excmpl3r desconhecido eXISlcnlt em fo: Coa. sc.gundo mronnaÇ".lo ckJu;1o Serr.Llhelm. que o des.cohriu 
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A actividade de entalhadores, douradores e pintores do 
Entre-Douro-e-Minho em Guimarães (1572-1798) 

Amónio José de OLIVEIRA ~ 

L Introdução 

No decurso dos séculos re<lliz-llram-se inumcras encomendas de talha na vila de 
Guimarães, de que. para muitos casos, apenas nos restam uma memória documental. Esses 
espêcimes, resuhamcs de encomendas pomuais ou illlcgmclos cm vastos programas deco
rativos, traduzem a importância económica c religiosa de Guimarães. Mas valem também 
como testemunhos de percursos artísticos: de encorncndadores, em particular. c da vila de 
Guimarães cm geral, e da fo rma como estes se 3nicularam no espaço gcogT"jJico do Entre
Douro-c-Minho. Memória d:.\ passagem de cónegos c prelados da Colegiada de Guimarães, 
priores e prioresas cOIl\'Cnluais, de irmandades, do mccenaLO do arcebispo D. José de 
Bragança, esses exempbres contam-nos ainda outras his1 6rias: de ostentaçâo, de riqueza, 
de gosto, de devoções particulares e au! de ri,'alidades, principalmente com a Sé de Braga. 

Este importante capitu lo de valOLização artística de Guimar..ies, eonstiLUi -se assim como 
um importante testemunho de uma produçãO regional com caracteristicas determinadas 
por cruzamentos vários, JIIas também de um universo mais vasto, cujas fronteiras ultrapas
sam o COLllexto da urbe vim:mmense. Falamos das encomendas cxtcriorc:. reveladoras da 
nutuação do gOStO e da import;lncia de outros centros artísticos, designadamente dos 
actuais concelhos de Braga, do Porto. de Santo Tirso e de Vib Nova de Famalicão. Todos 
estes encomendadorcs favoreceram a laboração de deslacados mesues entalhadores, doura
dores e pintores oriundos do Entre-Douro·c-Minho que exerceram a sua acüvid:lde em 
GUilll:lràCS, para onde foram chamados par..1 conceber ou dar corpo :l empreitadas de maior 
ou menor envergadura, para as qu:tis a clientela rica, fosse ela o Cabido da Colegiada, os 
cenóbios da \~la, as confrarias, ou as ordens terceiras, reivindicava qualidade e prestígio. 

Estas obras de talha, por vezes executadas em parcerias estabelecidas com mestres vima
ranenses. apartaram uma determinante mais valia ã fonnaç:'o cmplrica destes artistas, per
mitindo deste modo às oficinas locais um cont.1cto com a obra de outros mestres e oficiais, 
dando continuidade a vel hos discursos artisticos ou introd uzindo novos. Apesar dessa con
corrência. que foi também uma aprendizagem, as inúmeras encomendas penl1itiram que 
na vila e seu tenno se desenvolvessem oficinas que rcspondiam a essas solicitações. 

Esta nossa iIHen1ençâo fundamentada essencialmente no fundo notarial do Arquivo 
Municipal Alfredo Pimenta, que se projecla num fLLluro trabalho sobre a obra dc talha da 
vila de Guimarãcs. permite constatar o labor artístico de mestres oriundos de diferenLes 
locais do Entre-Douro-c~M inho no período eonsidemdo. Neste cswdo iremos apresentar 
uma visão global da actividade e mobilidade desses mestres, analis:mdo a documentação 
notarial e a bibliografia sobre esta temática . 

. Vicc-pre«idcllte do Conselho Executivo do Agrupamento de Escolas de Ponte (Guimar:'lcs). McsLre CIIl 
llislóTia c Cultura Medicv;lis; Doutorando em Históli:t de /me na Faculd~Je de t.elras IPono. 
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2. Fernão Carvalho (mestre imagináIio) - 1572 

A referência mais antiga que se conhece relativa :\ actividade em Guimarães de artistas 
oriundo:. de localidades do Emrc·Douro-c-Minho reporta-se ã obra de talha da capela
mar da Colegiada. Traia-se de um co ntrato notarial existente no Arquivo Municipal 
Alrredo Pimenta datado de 1572. A construção dcste retábulo insere-se no 110\'0 espíritO 
cOlllra-reformisla saído do Concílio de Tremo (564) que encerrou com directrizes muitO 
específicas no que conceme ii criação anística I. Aliado ao poder cconomico e empreende
dor do Cabido da Colegiada de Guimarães, foram os grandes factores r~ponsá,'eis pela 
rcnovaç.io do interior da Colegiada e pelo desenvolvimento das artes decorativas. 
Reagindo contm a Reforma adepta da depuração dos interiores dos templos, a Igreja 
Católica vai recorrer às anes decorativas com o illluito de as colocar ao serviço da fé calÔ
li, ... A esla conju ntura devemos aliar as cerimônias li túrgicas rea!i=adas na Colegiada e 
capelas anexas, conjugadas com sermões, alfaias cm ou ro e praIa, rica paramelllaria 
oriunda de diversos cemros europeus, que contribuem para criar um ambiente de maior 
aproxim:lcão com Deus e a uLiliz:lção da ane como um meio de propaganda do 
Catolicismo e do próprio esplendor do Cabido da Colegiada de Guimarãcs, 

A 28 de Maio de 1572, nas pousadas do Reverendo Bailazar Gonçalves. arcipreste na 
Colegiada, foi redigido o contrato de obra do retábulo do altar-mar da Colegiada, pelo 
tabelião Manuel Gonçalves 2. Ball:1Zar Gonçalves ajusta com Femão Carvalho, imaginário, 
morador na rua Nova de São Hemo da cidade do Pano, a feilma do retábulo do altar-mar 
da igreja de Nossa Senhora da Oliveira, confonne "a huma muoslra que (IU/~ pcm isso fez", 
pela qU:ll11ia de 120$000 rêis. O encomendador obrigava-se a fazer o pagamento cm qua
Iro preslaçôcs iguais: o primeiro na feitura deste contrato; o segu nd o que se lhe daria 
"quando livcr o IJallquo e o frito do meiofeilos~; o terceiro "se lil !? clara c ClZlrcgua ra qualldo 
livcr JdlO o friso de sill1(/ com as colunas"; e os restantes quando obra for acabada e assen
tada. Para maior segurança do encOlll!?ndador. o artbta apresentava como seu fiador João 
de Avelal', forneiro, morador em GuimarJcs. 

Fernão Carvalho comprometia-se a finalizar toda a cmpreÍl:ld :L c a assentá-la no dila 
altar-mor ~de ludo 110 IIcccsareo da feitura deste coll1raw" no dia de Natal do ano segui!1le 
( 1573), No programa constru tivo é mencionado que as Ilguras constantes no retábu lo 
seriam fciws em talha. No que concerne ii imagem de Nossa Senhora que estava "na dita 
{JJJIOSII"C' Ita lião fam lIelll era obrigado c. isso porque a ill1a,~elll ele Nossa Senhora que ora cs /a 
n(l c/ila Colegiada (".) no aliar 111001' {. mesma IUI eS/l.r 110 dilO n:l{/hLlllo~. Desta forma, a 
anterior imagem. cOllli nuaria a ser exposta na capela -mor l. 

3. Manuel J oão (mestre ensam b lador) - 1685 

A 11 de Outubro de 1685, ManuelJoão, cnsamblador, morador na rua Chã do Pono, 
comprometeu-se a executar as grades da capda-mar da igreja do com'ento de S. Domingos 
pelo preço de 1005000 rCis~. O prazo acordado para a concreliz3<,:,10 da empreitada teria 

I QUE[RQS, Carla ~na Ferrclr.t - Os I"('rdlmlu) ,III crdllde de l.trlllcgo c u seu cOlunbulO para a fOnrlll(110 d" WIW 
~)colll regiunlll (J680-li80),1~1mcgo. CàmOlra Municip.11 de Lamego, 2002. ]>.39. 
1 A.M.A.I~ '" Arqul\'O MunicllJ;t1 AtrredOl Pilllmla (Guim3r.1I:>;) , n01..1 do taheli:io MOIltud Gon(:1.lves. N- IO, n~. 
zoo-zo], 
1 Esta 1I11,lgcm do "",culo XlIl. em maderr.l. lllLcgra o espolio do Museu de AIlx:rto S:lmpaio (N " de Ir\\'. t\lAS 
EI). PI)~sui as scguimcs d"ncn~: 1\11. 84 C111. 1.11&_ ]Z cm. 
~ BRANDÃO. D_ Dommgos de Pinho - O!JI"lI de ralha dourada. CI1samb!llgt'1ll c pintura na cidíldc do Porl0 e lia 
di".:,·:.<' "u I'Ull0. DocUUlflUUçãu I (StrUl05 XV /I XVII). \'01.1, Pono. 1984, 1'1'. 611-613. 
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como limite o dia 15 de Fevereiro do ano seguinte. As despesas do tr.msportc das mesmas 
grades do Pono para Guimarães correri;tm por c011la do execUlante. Em comraparlida. o 
prior do convenlo de S. Domingos obrigava-se a d3r-lbe quando andasse a assenlá-las 
~cama. mesa e um moço para o ajudar" ';. 

Esl3S grades deveriam ser executadas de acordo com as que se encontravam na igreja 
de S. Nicolau do Pono. com excepção de serem mais baixas que elas uma mão travessa. 
Podemos dcst.1. fonna verificar a difusão artística que :.C efectuava entre a cidade do Porto 
e a vila de Guimardes. Estas grades foram des trtndas com as sucessi\'as obras de amplia
ção efectuadas na capela-mar. 

4. Luis Vieira d a Cruz (esculto r) -1 698-1711 

LUIS Vieira da Cruz é um mestre com actividade co nhecida no Pano. I3raga e em 
Arouca, durante os finais do século i(VIl e o primeiro quartel da cemüria segUInte. A sua 
obra n~io tem passado despercebida aos historiadores de a rte, pelo que podemos esboç.\r o 
seu percurso artislico. Em 1693, em parceria com FrulUOSO de Azevedo executa o retá· 
bulo de Noss.1. Senhora do Pilar na Póvoa de Lanhos0 6; cm 170+, arremata a execução do 
ret..'\bulo de S. Francisco Xavier na igreja do Colégio de S. Lourenço do Porto ': cm 1709, 
realiza o retâbulo da Santissima Trindade da Sé de Braga 8; em 1710, trabalha na igreja de 
S. Paulo de Braga e na igrej3 paroquial de Santa Lucrécia de Aguiar<l: cinco anos depois 
trabalha na capela do antigo hospilal de S. JOão t\larcos de Braga 10: em 1712. na igreja de 
S. Martinho de Tibães II; no ano seguinte. compromele-sc a e.xecutar o re(ábulo da capela
mor da igreja do convento de Arouca 12. 

Ao conjunto destas obras identificadas a Luis Vieira da Cruz, podemos acrescentar a 
sua actividade na Igreja dc S. Sebastião de Guimarães e na Capela de SanlO António, da 
rreguesia de S. Tomé de Caldelas (Caldas das Taipas), (cmlO de Guim<lrãcs. 

A 15 de Outubro de 1.698. Luis Vieira da Cru:: , entalhador, compromete-se a executar 
perante I,) juiz e 111ais oficiais do $anlissimo $..1.Cra111ento da igreja de S. Sebastiào. a C3S<.1. da 
uibuna e peanha para o Sam íssi mo Sacramento. pelo lanço de 1105000 réis 13. O entalhador 
apresentou C01110 :.cu fiador Miguel Dias da Silva morador "as Lagcs do Toural tles/(/ " i llll ~ H. 

, Id~!lI . ibidcm. pp. 612·613. 
I> SMITH , Robert C _ -A casa da C~mal':l de Bl':Iga (1753-1756)" 11\ scp Bracara Augusla. ,·o1.n.llra)::a. 
1968.p.39. 
1 DocUIllCnto publiÇ;1do na inlcgrJ por BRJ\t'\oAo. O ])on1ll1g05 de rinho - Obm (ft- ralha dOl,lwda. clI5<lmllltlgem 
" jlinwm IUI Cidade do Pol'IO c !IU tlil)('('sr do P,mo. Docum.'IHa{dol! (1700· 1725). \'012. Pono. 19B5. pp,llO-213. 
8 SMITH. Robert C. -lIbra (i r . p.40: MeU! - Amónia Fern:!I'a Vi//!(". Esculwr bcnedili/w 110 5Cculo XVIII, \'01 .1. 
Li~bo:l . Fundaç10 C:llouste Gulbcnkl:m. 1<}71.p l66: ROCHA. M:lIludJoaquun MOTCII':I da - "Altares e invo· 
caÇÓl'S rui St' dl' Braga;\ ronna(~1I de um espaco COnlr.1·Rdonlll,:,I:1" m ,\Iu~cu. n02. 1\' stne,l'ono. Cin:ulo Dr 

Jose I'igueu-edo. 1994. p.40_ 
'lSMITH. Robert C. - ",\ C;l.s;J d:! Câmara de Bmga (1753-1756) .. ." . pAO; REIS. t\mónio 1'. Ialos - "A an~ II:! 
:lrqmJ!OCCSC de Bmgil sob a egide do arcebISpo D. Rodngo de Moura Teles (1704·1 72tH: o oulo. :IS ohras t· os 
artiSlas". in Congres~o InternaCIonal do IX centen:l.rio da dedicacão <1:1 St de Braga. Actas. \'01. \lfl . ijr.lg:l, 
UIl1\'crstd;tde C'lIÓhC;l Portugucs,11 Caindo Metropoluano e Pnmacial de Bmgil. 1990. p.389. 
10 SMITH. Roben C. _ obr'il cil .. p,,·IO. 
II Idl'lll. ibulem. p.-1O 
I! DOI:umemo publicado na intc,:;ra por BRANOAO. D. Dmlllllgos de Pinho _ obm (II .. pp.6J9-64 J. 
13 "COI\CI'Gloqur fa~('m oJws r mai, IljJcdafs da SaulIssimo dc). )cba)limn tlrsul l'iII" wm Lui5 \ 'icira da Cm::: (Ia 
(iI!ude di' Braga". A.M.A.r.. NOla do mbchão BGb Lopes. N-419. nS.I08v-IIQ. i"o momento da J5~LlmIUra dc:.la 
nOla nOlarial. o artlSla recebeu 25$000 réis para:l compra de m:ldóms c o rCSl;llllC Sl:r, lhc'la J;tdo no l'im d" 
obrJ.A~ ferrJgens scn~m por CO!1I~ do enmmendador. 
1'1 Es le templo que se Jocaliz:!v:!junto:to Toural. em 1892. fOi delllolido, pass,1ndo nesse ano a IgrCJ:! do e:< II IlIO 
con\'ento de Santa Ro:,:I de Linm. 3 assumir run(õcs de igreja ]I,lroquial da freguesia de ':>. Scb:u,.u:ill. 



72 AU!ónioJosi dI! OUVEIRA 

Em 7 de Agosto de 1710, na casa da residência da igreja de S. Claudio do Barco era 
assinado o co ntralO para a execução da obra do relábulo da capela de Santo Amónio 15, 

si la no lugar da Taipa, freguesia de S.Tomé de Caldelas. sendo panes imer\'cniemes, como 
arremrllantc o mcstre escultor Luis Vieira da Cru:., morador no campo de Nossa Senhora a 
Branca (Braga) e como clientes. o juiz c os oficiais da lnn:ltldadc dos Sacerdotes de $..n to 
António com sede na referida capela. 

O mestre bracarense comprometia-se a fazer a obra a le:lO mês de MaIO de 1711, sob 
pena de perder 20$000 reis, "salvo se COIlSlar dllr(lIllCnre de doença gm\'c que unha ou 01/ /1 "0 

coa/quCl" le::.o fl1l1l1iw que o desculpe /1(10 "odelldo acoelir li diw oIJrigaedo". Podemos verifi
car que a mnandad c dos Sacerdolc~ de Sam o Amonio, co ntrariamente ao que succdia 
com a maio ria dos clientes, era flcxível quanto a impedirnelllos ri~icos quc pudessem aos
tar o mestre de ter a oom conchnda no prazo pré-cstabelecido, 

Os trabalhos s6 seriam dados por finalizados, após se rem visloriados e avaliados por 
doiS mcstres peritos na arte, No caso de serem detectadas quaisquer deflciências, o mestre 
ver-Se-ia obrigado a refazê-la ii Sl\:1 custa, Em relação às madei ras a utilizar pela oflcina do 
meslre . é especiflcado que fossem "bcm Scquas e sans scm qw' tCllhelo moculos alguns". Por 
toda •• empreitada receberia 605000 réis. que o encomendador daria em dois pagamentos: 
no momento da assinatura desta escritura 205000 réis e os restantes 405000 réis quando 
o retábulo esli\'csse assentado na capela. 

O artista comprometia-se a executa r o retãbulo com as suas pcanhas e kmais COII::::lIS ~, 

de acordo com a planta mandada fazer para o d eito pelo cliente. Embora os apontamen
lOS sejam imprecisos. o documemo re\'ela-nos que a inmlllclacle ficava obrigada a mandar 
buscar o retáoulo à oficina do mcstre emalh'ldor Luís Vieira da Cmz e a sustenta-lo e aos 
seus aliciais M no tempo que se OCU!1t11'cm /la dica capella ascII/(/)' () dil O relabollo", Em COntra
partida , o mestre era obri gado a montar toda a cstrUllLra rClabilfstica na capela, sendo 
tamhém à Sll3 custa todos os pregos e escápulas necessárias. 

No contrato o encomendado!' exigia que o anista hipotec3ssc "'odos os seus JJCI1 ~ moveis 
f ele mis aI idos e por a'cl' c fe!'Sos de )(1(1 aJma

M

• que responderiam pelo cumprimento da 
obra , No cnlanto, não foi exigid3 a aprcscntação de flador. Por Sua vez. a irmandade como 
garan tia do pagamento ao artista dos -+OSOOO réis. obrigava todos os seus bens e rendas. 

Nos flnais de 191 7, esta capela foi totalmente demolida, devido a criterios de ordena
mento urballlslico que na época ~c realizaram ncsta freguesia 1(l, lOdo o espólio foi vendido 
aqu:lI1do da sua demolição, incl uindo o retábulo adjudicado pelo mesm' escultor braca
rense, perdendo-se assim O seu rasto 17. Desse templo, restam apenas relatos escritos t~. 
descnho~ 19. fOlografias e bilheles-po~tais , 

L~ Commlo refendo pda pnmelr:l \CZ por OLIVEIRA. AnLOmoJe)!,t' de; OLl\'EIRA, ligia ~1:ircia Cardoso 
Correia de Sousa - -Aru:.t:lS bmcarenscs Que Lr3balhamm cm Guim~f:\es c seu Lermo no século :\ V1ll M

• in 
,\11111//, )' :.Cne. n"5. Braga. ASPA. 1997. l)pI61-1 64, TranscriLO na mleJ:ra por idem - MO o:scultor 1111'" Vlci l"3 
tI;! c.ru; c a COll:.truçlO do rt~bulo da C:lpcla dc Sanlo AlllonlO das Talp.l'i (1710)M. in sep, ,\IUIIO, )' stnc. n"6. 
1Jr:lg.1, 1\ "1'1\. 1998, 
16 SI I.VA, I Idano Oh,'elTa - Ül/l.-lll), (Ill;,:d/u) c dOlllo/C) 110 11InbIS/)(Ido IIr GlIlIl1tmll'i t \ 'i~r!a, GUlmar.1es. cd 
do aUIOr, 1()(H. p 98-
17 AIVES.J . M, Gomes - - O SanlO António lia!> Talpb~. ln I\'mIOII) de GUhlllH'Ms, I dcJunho de 19fH, 
11"2735. pp.I_2 
IS VCj:lIIIO~ um ~Xll':lelO de um relato. daLado d~ 1895: - E esta C1pcl1a que aClUal!nclllC eXble, medindo 12.'")0 

de compndo IXlr 6,45 de largo. ~rÓr:L o :111>cndl'l' ou C1bldo suslenl3do por oiLo column!lS h!>3!>, Tem ITCS aliares, 
o mór, dcdiC':ldo .. 5.'10[0 Anlomo. \lLubr tia c;lpelta c dOUi blera.::.. um sob;l 1ll\'ocaçlO de Nossa Scuhor::l 
d'Abbadla e outro sob a do Senhor Crucificado" (GUIMARÃES, Oll\'clI':I - Guill10rdf'5 (a Santa 1\111(1 11 ;0, 
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5. Miguel Correia (mestre emalhador e ensilmulador) - 17 17-1728 

Miguel Correia trata-se de um conhecido cmalhíldor, que exerceu a sua actividade 
durante <l primeira metade do século XVIII. Este artista na1ural de Requião (concelho de 
Vila Nova de Famalic:io), lerá aprendido a sua arte na oficina do mestre entalhador e 
escultor Pedro Coelho. seu sogro, com oficina rurallocaliz:tda em S. João de Gondar, 
termo de Guimarães, uma das mais importantcs da regii\o do Vale do Ave 10. Com efeito, 
já cm 1709 encontrámos Miguel Correia em Gondar, C0l110 padrinho de b:tptismo junta
mellle com Joana de Sousa (su:t futura cunhada), de um ncófiw com o nome de seu padri
nho, filho natural de Manuel Fernandes e de M:triíl de Lemos, do lugar do Olival 2t . 

A 1-1 de Setemuro de 1711 , Miguel COITeia filho "Irgifimo cleJoam COITca,já difu uc/O c 
de j\'farill de Sá do Lugar tio Cru::.freguc::.ia de S. Sylvcslre de Requ iclo lermo da vil/a de 
Barccllos com Ihcn:za de Souza" 22 cOlllraiu matrimónio, na igreja de Gondar COI11 Teresa 
de Sousa, filha de Pedro Coelho 23, 

Após Miguel Correia ter ascendido ao Circulo familiar de Pedro Coelho, iremos encu n
trar genro e sogro em constantes trabalhos de parceria . 

Em 1717, Miguel Correia e o seu sogro, iriam u-abalhar em conjunto na igreja de S, Paio 
de Guimarães H. Através de um documento notarial de 8 de Abril de t 717 15_ :lpercebclllos
mos que o Altar das Almas nesse ano ê al\'o de melhoramenLOS e rcmodebçães, Deste modo, 
a Irmandade das Almas da igreja de S. Paio, representada por Domingos Lopes da Cu nha 
"hum dos irrifansois I' gO\'el11w lsa delle ° juis que de /lH:SCU1C servc dajmwudade tias aIIHas", e 
l3ernardo da Costa bate· folha e tesoureiro e mais oficiais da mesm:l, cncomendm-am :t Pedro 
Coelho e ao seu genro Miguel Correia, ambos entalhadores e moradores no lugar do Olival , 
de S.João de Gondar 1Õ,:t obra do scu retabulo" lUdo nafolll'" de huma plama e lIpOnfWlIcn

foS ,: 1!l1 forma do pelipe que eSfava riscado c dos apOJl/(lIHenlOS '1ue todos al'illo de (/Sillll/" c/c 
sorfe que CSCOIJl0;do o que fose milhor pera o in/enlo e C0111wô1lcmsia da dila obm", 

Gm1llaràes, Frcitas, 1895.p.106J. N" lúpommi:l desta povoaç;1.u. l'XI~IC actu,limcnte uma rua dcnOllllllada 
S~1ll0 Anlóniu que' :1lr:1\'css."1 () local onde existiu esta cape];r 
III Veja.5-C p()r c",:mplo, um d~cnh() d,1 autoria de João de Almrida TCproduzldo em VIEIRA,Jost I\UgUSIO _ O 
Minho Il,rolneu. \ 01.1, lisbo:t, Livmria Antonio Mana Po:n.:lr:l, 1686.]1.632. 
lO Pedro Coelho e um mCStTC com a<:lwid~d.: conhecida em G\lim~rãcs, Murça e 5. Jo;'\o de Covas, dumnlt' o" 
fin~is do S(!cul0 X\'11 e o pnlllciro quanel da centúria -eguilllc 
~I A.MAP, P-111. n~.35v-36, LIvro baplblllu". 5. JO;lO de- Gondar, de 10 do: SclcllIbro de 170Q 
u A.:>'-I.1\.I', 1'-329, n,2. LIVro MISto. S. Jo:)o de Ciondar 
.u Apó" a morle dl! Pt:dm Coelho (1726). )l,hgucl Correia assumiu,<'c como um dos seu" ülllro~ f~ll1lliares con
litnmdorcs da anc da talha. Migud Corrci:1 foi o ICSlamcmeiro de ('cdro Coelho {A.MA p, 1'-329. ns.61:1-68v. 
Livro par<.X.(ui.a1 mlStu. S. Joao de Gondar. 
H Em MaIO de 1913, a Cimam MUllIcip;r1 de Guilll~r;'jC'>deddc 3]JTCSCmar ao Go\cmo Ulll~ autori::"1ç!lo par'! a 
demolIção de.';;ta Igrqa. Em scss~o de IR de Marco de 1914. o I'rnl<lclue da :lularqub infom1:1;1 C;'\m,lr:l da 
TCali;:'1ção da escritUr:l da compra desle templo e aprov:I a "ua dcmoli\~o (MEtRELES, !\.I'lriaJosé Marinho de 
Queirós - O Palrilllónio urbUlIO dr GUlIIWlan 11/1 (Ollfr).10 da Época CIlIllclllpo,'Ilnco (srw/os X/X-XX): P,flll{lII~n
eias c a/lcfa(ilcs. dlsscnaç~o de mes!r:tdo :lprcscntada na Unll'cnolcl:lde do Minho, Br:t~a. 2000, pp 284-285). 
O Padre TO!'C',!to l'elXOIO de I\:el'l'do. cm 1692. f:lz uma illleressamc do:scfl\-ão de~le 1en1plo (AZEVEDO, 
lorcalo PCIXoto de - Memtl ' 'irlS 'LlsusrilmWs do amigo GWlllol'/kS (1692). Pono. 1845, pp, 331-332), 
H Referido em primeira m~o por: OLIVEIRA. AntOnio Jose de: SOUSA, Ligia M:írel:l Cardo~o Correia de 
- ~hJglllc:nto~ d>l "Ida e obra d~ Pedro Coelho, me~tTC cseultor c cntalh:ldor de 5. Jo~o de Gondar (scc~. 

XVIt -XVI11)-. ln:>ep Mmia, 3'Strie. 11°4. Bmg:!, ASPA. 1996. pp 97-98. Contrato cclebmdo na Cas.1 do l:lbdi:io 
na rua da Alcobaça. foram \o.'~lcmunlr;tS; CnstO\>ão da Silva. familiar do wbcli:.;u, Fmllel~o Gomes, sirguciro e 
Domingos Cardoso ouri\'C.';; de pr:II . .1, lodos "izlnhos do tabelião. 
lo Tcr.lsido lapso do tabelião? Num asscnlOde baptismo daUldo de 8 de Maio de 1717, no qual Mari~lla sol
tcim filha de Pedro Coelho e li Illadrinh~ , CnCOntrámos Miguel Correia como tesLemunha residellH: no lugar d~ 
úLbrcir.1 da freguesia de 5. Jorge (A.I\'I.A.P. P-l31, n.58\·,59, Livro do.' BaJlLiSlno~. S. João de Gondar). 
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Os dois artistas obrigavam-se a fa:l:cr a obra com "IOda a /JCljdSdo em IOdo o COlllentO 
dos di/os oJcsiais da IIlc.;::a da dila jmwlldadc·. Toda a obm estaria lcnninada para o mês de 
Outubro desse mcsmo ano ( 1717), sob pena de perderem 20$000 réis do preço (otal da 
obra, que estava estipulada em 100$000 réis. Receberam adhmwdos 405000 réis. 

A la de Março em 1716, Miguel Correia surge-nos co mo fiador no contrato rcfereme:l 
conStruçào do retábulo-mor c de um arca:: para a sacristia da Igreja de S. Martinho do 
Campo <Concelho de Sa mo Tirso) celebrado entre Pedro Coelho. c o Padre Ped ro 
Domingues. cura da igreja de S. Martinho do Campo H na qualidade de procurador do 
RcvcrcndoJoão Nunes Xav ier, abade de S. Martinho do Campo c secretário do Santo 
Oficio da Inquisição de Lisboa 28. Pedro Coelho arremata toda esta encomenda por 
1885000 réis. 

A 22 de Junho de 1728, reencontramos o percurso arllSlico de Miguel Corrf':ia, alra\'és 
de um contraIo que celebrou com a irma ndade das Almas si ta na Igreja de S. Miguel de 
CrcixOlllil (termo de Guimarães) 29, Miguel Correia momdor no lugar da Cabreira, da fre
guesl:l de S. Jorge de Selho comprometia-se a efceLUar um retábulo "fabricado c csmagi
l1(ulo cm madeira". pelo ajuste de 68S000 rêis. A obra leria de cstar conclUída alé ao fim 

do m~s deJaneiro de 1729; não a dando pronta até esse prazo estipulado o entalhado r cm 
~ obrigado a meter mestres illlikgellfcs c sllfcsiellfcs-para a concluirelll, sendo lUdo islO :'l 
sua cu~ta. Para a execução da emprei tada, a irmandade mandou executar pre\;:unell lc as 
plamas, No contrato é cspecific:ldo, que o retábulo seria executado na fonna de duas plan
las, do seguinte modo: ~Josse jeil{l eSIll obra tirada lXI/"//! ,J(' JIlIIIUl e parle de oUlra-. Estas 
pl:mt:ls apresentadas no momento da celebraçãO deste contrato, fomm assinadas e nume
r..ldas pelo tabelião. No cOlll rato mais é dito que a obra scria feita com elementos das duas 
pl:lntas:" lIajonJw da plimcil'lll'Jwlfa l/ue lcWlllll1llero plimdro mhc a bo/w l'dncil'io do mm 
e cs/e MW ha dll ser jei/o na jo rnw da segunda p/anUI ql4/:: Irvtl nwncro segundo e 110 meio 
tlCSltl olJ/'u ha de /nor /1IIm painrl feito de meio rdeve na fo rnw que se acha l11e/ida na pri
meira p/mI/a". Este painel:W scria fcito segundo o modelo já executado do ahar das Almas 
da Sé dc Braga li. Podemos desta forma verifica r :l difusão anistie;1 que se efectuava en tre 
a cidade de Braga e outras freguesias que. compunham o seu arcebispado. 

O Revercndo Abade JOSé de Moura, abade da igreJ:l paroquial de São Faustino de 
Vizela, prctcndendo fazer "/uuna obra de ircblllla lia capel/allloior ( .. .) lI1a/ldou c/Jalll{lr a 

17 \)OCUl\1elllo tr;U1scnto n;) ml~gra por: OUvr::IRA, AmOnlo Jose de; OUV':JI~A. Ilgl~ />.Iàrcla úrdoso CorreIa 
de Suu~a - ~ Nolub :.obre:\ obr~ de pedrurill c talh~ d~ IgTCp de 5. Martinho do Campo (1705-1716)" , iiI 
1',"igmJlc\, n"7/8, ,\roUGl. Cel\1rú de ES1Udos D. Domingos de Pmho llralld:10, 1999.pp. 109·111 
l~ bita procuraç:to aprcsent~d~ pelo Padre Pedro Dommgucs no momemo w eelebmçào da C!oI:n1ura. d:ll:lda 
de )0 de l\o\'Cmbro de 1715, rOl trasladada pelo tabelião. 
N A.M.A,P, -A~"'IICl{.:lo, obnga{dO de oUra que JI.'~ ~lIgud Como a Irm,U!,/,ulc das A/ma~ de Cnuomi/", nOI~ do 
utbch~oJost da Costa. :\-820, ns,6h'-6 .. Contr:lto lranscmo na Integra por OLl\'ElRA, AntómoJost de; 
SOUSA, ltg,a Marcia úrdoso CorreIa dr - A Aru c os arns!as cm Cumum'ln no Sl'culo .\':\'/1/, Pono, 2 \'ols, 
'993. scmlllallO de HIStoria dr Anc cm "onugal ollentado pelo Dr M:uludJoaquim 'loretra da Rocha, no 
;'Imbuo d:1 hanciatura cm Ci~nclas llistÓl'1l~ da t.:m\'Crsidade PonuC3lcnst, (daLi. ). "oram 1e>lemunh:b pre
sentcs: JIhot \'a;: , oleiro, mOr:Ldor Alr:\s Gaia I'omlh c l\lanucl Fr:LnriSCO, caml:H.:LTo da Iml:lndade, morador no 
lugar J;I Boa\isl~, c Manuel \'a:, lodos de Crcll<omll 
"\010 p':lInd temi as stgumlc:. d,tncn~: 9 Jl31mOl> de altura r stl~ palll1o~ de Jargum 
II " jritO com 'IS IIll'snws figura~ gall'<ltlli/,) c mimo (Omo se ad1Cl o all/lr dll. 1\/1,,(15 da Sctnca Sr.: da r ida/II.' cl," 
nl'(I);lj ,/ue crie di/{) ""5Ire cllsse bem elUc.lillll r muitas ,c:cs riU/UI ,/)tu c Jlelk curiOZlml.:nle por $C! cou:;:a d(I SU(l 
"' r, c locaUle a no.", n'/rglam Cltmw/I1 l1ulla ,rJlara,lo nnnlO bem t'.XlIm/gnuullJ". Tamhcm cm Braga sucedm que 
mUU:I. ~czes ° modelo:J nmtar fos!oI: um j:\ CXI.tcntc (OLIVEIRA, Eduardo Pm:. dc - - Ri>C.1r, CIl1 Braga. 110 
s«:uln XVIW, UI stp, fanun. n~21, Urav,a, BibliolCCL PubhC3 de Brag~ , 1997, pp-39-41). 
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dila soa igreja el/e dilO Migwd Correa por emelldel' rw Jacao da dita obra C .. ) vendo e/Ic dilO 
mestre o si/io e grarulesa c/a dita capella e o/1de se avia ele assell/ar lld/a a dita obra eOllfanue 
a S()(I/a/l:um e a/111m meuda ( .. ) se ajuslamm em que havil/ dj~ scrJcila a dita obran31. Deste 
modo, a 12 de Março de 1731 , alravês de ajuste directo, o encomendador estabelece com 
o mesue a reitura da obra :ur:wés de contrato notarial celebrado no escritório do tabelião 
JOSé da Costa. Este contrato é riquissimo quanto a pormenores descritivos da obra de 
[alha a realizar. Apenas citamos, a titulo de exemplo, a descrição do trono: 

~dellnu da m:buna kmm 'mm /tuno com ~eus bojos r mCilS fa nDS ludo IIlLUto bem rntal/lado COIl1 ~CU.\ 

dois U/~05 na fim do mmo cujos mijos fllltaram cam seus cru./içais ilH.,meço de uIUnlltllt1n muiro Jlnn fritos 
I' truptJudos com SOIlS lumas para tlcc'lIk/'rm lumr rm 11 dila In:bww l' Se/'11111 as pOrtllS bem ClIW/JWdtIS 

cmll suo tolha olamk,5{1 como tillllhell1 po/' denlro /ooa II ((ISO da dila Irc/nma ,le modo que ndla CI)wulu for 
m::scrwiO sr llOSSil opor o ~'lIIlirimo ( ... )" 

É lambem rererido que a Iribuna levaria dois nichos com suas correspondenlcs pia
nhas para se colocarem imagens de santos. Por toda a obra, o mesm' receberia 80$000 
réis em trés pagamentos. A obra leria de estar assentada até ao mês de Junho sob pena de 
o executante pagar ao reverendo "em c1obro~ 

A 29 de Novembro de 1750, este mestre faleceria, sendo sepu![ado na igreja ele 
Gondar n. 

G. Am ó nio Gomes c Filipe da Silva (meslres imaginários) -1719 

O altar da imlandade de Santo António erecta na igreja de S. Francisco foi objecto da 
intervenção dos mestres imaginários António Gomes e Filipe da Silva, considerados "dois 
dos artistas mais ramosos da Escola do Porto da época ( ... ) que sozmhos ou de parceria , 
arremataram algumas das obras mais importantes de talha no Norte do país" 34. 

Es[es dois mestres portuenses são os autores da fase do entalhe. realizado em 1719-
1720. do desaparecido retábulo da capela de Santo António da igreja de S;'o Francisco de 
Guimarães, a que se scguirá o douramento c pintura ell1 1723, por um artis[a vimara
nense. O periodo crono lógico, 110 qual António Gomes e Fi lipe de Silva executam esta 
empreitada de Guimarães, corresponde a lima fase mais alargada (1718- 1724), em que 
estes dois importantes entalhadores exeCUlam \tários trabalhos em parceria, no Nane de 
Portugal. Dos seus trabalhos de SOCiedade podem referir-se os seguintes: a talha da capela 
de Nossa Senhora da Conceição da igreja do convento de S. Francisco do Porto (1718), 
no retábulo e credênda da capela do Hospital do Espirita Salll o de Miragaia (1719- 1722) 
e a obra de talha do coro e cadeiral do con\'ClHO de Arouca (1722-172-t) 35. 

I~ Parrialmenu: Ir:mscrito por OLJVl:lHA. Antonio Jo«(: de; SOUSA: ligia Márd.1 C.1RlO"o COrTeia 11(" - obm cil. 
)J livro paroqUIai d(" Gond:lt, 1'-310, n.38. Surge referenciado cumo viüvo de Tete53 de ~usa, momdor no 
lugar de Goncl::iro da fregucsla de S. João de Gondar 
li ALVE!i.l'\at:tha Marmho r-crreir;1 - "Em torno da Talh<l da Ign:p", 11) Munumol/Os. n"9, Dirccç.1o Ger<ll dos 
EdlflCIOS c Monum("ntos NacionaiS. 1998, p.49. Flá\'lo Gonçall'cs ao dchruçar-se sob!\' ~ dois :misla.". :tnr. 
m<lva igualmente qu ... se tr;1t3\'alll de cxpoemes da sua gerJcao na e:.cola ponucnsc ("A talha da CapeJa da 
"árvOfl' de Jcssc' da .gr('J:I de S. r-randsco do Porto e os sem. autores". sep. O Tiipt:im. I'ono. LIvraria r-em:lIIdo 
Machado,1971.p.381. 
l~ ALVES. N<llá!i:l Marinho Fcrreira - A A.1C da IIllha 110 Pano 1111 t JJO(Q IX/nuca _ Arti~ta~ e ,hl'nl<'/" '\!1lI~ri"is r. 
I~Cl1io:a. \'011. Pano. Arquivo Hbtórico I Câmara Municipal do Pano, I 989.pp.96-98 c 100-101; idfm-
• Amónio Gomes~ . in Dieillllú.io III: Arre /Jonuca em 1'0TIII.I;al, dir. José Fernandes PeTelm. I.I~boa. Editorial 
Presença. 1989. pp . .!06-.!Oi: idem - "Filipe da Sih-<l". m Diliolldrio de Arlr BaTmCII ':111 Pal1ugal. dir. JOSé 
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A 29 de ~'laio de 1719, na capeta da Ordem Terceira de São Francisco, c finnado um 
comralo de obra entre O ju iz, escrivão e imlãos da lrm:l.l1dade de Santo Antônio c os mes
tres Antônio GOllles morador na Porta de Carros da cidade do PorlO e Filipe da Silva da 
rua do Calva rio Velho, da mesma cidade Jó. A Imlandadc de Santo António pretendia que 
estes dois imagina rios portuenses fizessem uma tribuna "por ser Ilcccssmio c de muita vene
m(cio c/o glodoso Santo AnLOnio" no altar da capela de $a1l10 António, SiLO na igreja do con
venlO de S. Francisco. 

O encomendador c:.:plicitava que se tinham ajustado com António Gomes e Filipe d<l 
Silva, por se terem informado que eram "mestres peritos /ta ar/c"; o que demonstra a fama 
de que estes dOIS artistas gozavam na época. Os anistas comprometiam-se a faze r a obra 
st:gundo o projecto apresentado pelo cliente. 

Para se obter um bom trabalho, era necessário que se fizesse lima boa esco lha das 
madeiras destinadas ao enta lhe. Desla forma, o encomcndador estipulava que toda a 
empreitada fosse feita de "boa madeira de castanho". O preço ajustado foi de 270$000 réis, 
pagos cm três prestaçôes: o primeiro de 100SOOO rêis no momento da assin:;llura desta 
c.,>cri lUra, de que deram quitação; o segundo de 70S000 réis pas5.1dos seis meses e os res
tantes 100$000 réis. aquando da colocação do retâbulo na capela. Esta obra teria de estar 
concluída no dia de S.~'liguel do ano seguinte. 

O fiador dos artistas, curiosamente era o juiz da irmandade - Francisco de Abreu Soares 
- que "disse (JS fiava e fiava "01" e/lcs cm fada a aila Sa/iSJll (l10 COIIIO lam/)CIIJ eI/cs irmàos pel
los rcndimcf!lIJs da dita ill1wf!dadc a pagar cc Ihc a dita comllia de sento /! S/!/CIIW mil reis". 

Em relação ã descriCão da decoração que esta obra de entalhe continha, o presente 
documento notarial revela-se omisso. Para lennos uma ideia m:tis precisa da obro de talha 
cJl:ecLLtada por estes mestres portuenses, temos de recorrer liaS llpontametllos referidos no 
contrato de douromento datado de 1723, que segue um procedimento estético que se inscre 
no barroco nacional. com referénci;l a passáros. Oores, cachos de U"llS. serafins e rapazes: 

MI"Cwbol1o lodo dourad,) 1/ ouro IXI!11ido c subido os IJl/ssams he jlorC$ csrrifodos c os COr/lOS, c pedras 
IIIlrbiumfos c 1105 mais pm"IC admrdc o Jledir II tlila obra e os scrajJhins ( rap<l:;:c~ ('fIIeumodos (OS cal1dJos 

riUnlJcm dourados cfuscadlls c roda 1/ dita obra seru bem drllu-adi( J7. 

O relábulo da nave da igreja do convento de $. Francisco, consagrado a Samo Antônio, 
que hoje podemos observar, não se trllta do mesmo que acabámos de analisar, pois foi 
executado dccadas depois 38. Segundo Oliveira Guimarães, o actual reljbulo data possivcl M 

mente das altcmções arquitectónicas realizadas neste templo durant e 1146-1749, que ceI'
tamcnte terão provocado o desaparecimento do retábulo executado por Amónio Gomes e 
Filipe da Sika c pOSlerion11Cme dourado por JOão da Cosia. 

Fernandc5 I'crCLr:l. Li5boa. Ednuriall'resenç:l, 1989. pp.;;6-+H; IIJml- - A Talha da Igreja do Conl'cnto dc 
5:10 Francisco do ParlO. O forro d:l I1:WC central t do tr:msepto (1 i32)", in RC\"iSla da fUcllldllde de Lrlm~. 
l/i5ron«. Z' ~ric. \"01.10. Puno. 1993, p.367; GONÇALVES. r!:I\"LO - obl"« dI. 
">I> Docul11ento publicadu por OUVEIRA, /\ntónio JthC de: OLIVEIRA. Ligia Márcia CardQl>O COrTeia de SoU:>'1 
_"A ubra de talha do retábulo de Sarno António ,I" igrep de 5. t-r:lndseo de GUlrrtar.lc!> ( I i19-1 i23r. ln ser. 
MUj';II. 11"8. -+" série.l'orto. Circulo Dr. José figueiredo. 1999. ]1.193-195. 
11 Documento tr:1IlsenlO por OLIVEIRA . Amónio Jose de. OLl\EIRA. Ligia M:l.rcl;l Cardoso Correia de SoUS,1 
- obm cit .. pp. 19)-195. Dour:ldo por Joao da CO~t~. pmlOr, morador n:l rua de G,ItOS (GUlmar:!.cs). 
\ti ~sundo I'Ll'lO GonÇ3h-cs. este rct.1bulo Junt.1n"~llle com os dois TCl,ibulos cola ter:li5. tI":1I:11I1-"'-' de exempl:t
I"CS cxecutados Mnum ' IJC(I(I/c dchc.1do e fil1O" (MA talha na ane religiOsa de GUII11:tr;l.CS" L11 COlIgll'SW HI~lIlr"i,1) 
de GUiJtlllf,k~ e )11'1 Colcgrada.,\ct:lS, \"01.'1, Guimar.lo:-... [981. p.355). 
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7 . Manuel da Sil va (mestre ensamblador) - 1723 

A 25 de Agosto de 1723, a obra do cadeiral e assemos do coro alto da igreja do Carmo 
foi encomendada pela Reverenda Madre Benla deJcsus, prioresa do convento. ao ensambla
dor Manuel da Sil"a morador no lugar da Ponte de Ser"c,<;, da freguesia de S. Teodoro de 
Pcdotlle (aclUal concelho de Vila Nova de Famalicão) lI}. A obr.lteria de ser aC:lbada "o mais 
depmça qtte puder ser" , obrigando-se O altista a não "wmar ou tra ellqualllo mio acabar esta". 

O tnCSlre comprometia-se a exeCUlar toda esta empreitada, de acordo com risco apresen
tado pelo cliente. pela quantia de 955000 réis. O encomendador ficava obrigado ao paga
mento da empreitada em duas fracções: 40$000 reis no mamemo da assinalUra desta nota 
notatial k para comprai' o que lhe for necesswio~; os restames 45$000 reis quando finalizasse c 
assentasse toda a obra. Par:! inleira s.11Ísfaçào da obra e cumprimento de todas as cláusulas, 
Manuel da Silva apresentOlt como seu fiador e principal pagador Amónio de O liveira Barreto 
morador na Praça da Oliveira, de Guimarães. Por scu turno, como gar:!mia d~ pagamelllo 
dos 45$000 réis, as religiosas apresentavam os bens c rendas do seu convento. Qua mo a 
pormenores da empreitada, apenas temos conhecimento que o mes tre com promethl-se a 
executar a obra das cadcir.ls do coro e os "banquos de cliwlIc das ca,kif(js~ 10. 

Relativamente as pinturas sobre madeira que se encontram nos espaldares do cadei ral 
nada se sabe sobre quem teda sido o seu rcsponsh'cl ~ I. 

8. Alexandre Pimo Ribeiro (mestre ensamblador) - 1734 

A primitiva sacris tia da igreja do conventO da COSia, possivelmente acanhada, foi 
reconstruída cm 1734 para dar lugar a um espaço mais amplo e iluminado. Esta reforma 
da sacris tia foi empreend ida no priorado de Frei Crispim da Conceição (1733-36), que 
mandou pôr a pregão a em prei tada da sacristia em dias para isso decretados, por ser "pre
si ZCBllellte lIesesmia e conducenle para melhor açeo e gralldeza deI/a c/este dilO mosteiro" H. A 
6 de Dezembro de ! 734, na casa do capítulo do convento era assinado o contrato para a 
execução desta obra, sendo partes intervenientes, co mo arrematante Alexandre PinlO 
Ribeiro. mestre ensamblador, morador no lugar de Soutinho da freguesia de Santo Estcvoio 
de Penso (termo de Braga) e como clientes, o Reverendo pad re Frei Crispim da Conceiçào, 
prior do co nve nto e os restames religiosos da Ordem de S. Jerónimo. convocados para 
eSle aClo notarial por voz e SOI11 de campa tangida. 

Devido :'t descoberta desta escritUra notarial lemos a noticia documental de que esta 
obra inclUIU o segu inte caderno construtivo: constntç;1o de um grupo de oito arcazes com 

.1\1 DoeUlllelllO 1r.IIl~rito na mtcgra por OllVEIRt\. AlIlonioJost de - "A talha c o cadeiral da Igrep do c,.-tnno 
de Guimar-lC5 (I ilj·175·W. m Mu~cu. n O 12. IV serie. Pono. Circulo Dr.J~ Figueiredo, 2003. PIl -93-tI 8. 
-Wll'odcmos cOnlatn1i=ar 66 a~ntos. No entanto. no séeulo XX. com a fcitur:I de uma escada em madeira que 
fOI! a cOmUnICl(;\o entre a IgrCj:l e o coro Olho foi destrUIdo um dos ass~nlO~. Sobre o com :lho si lU:l-~C um 
mirante ""paçoso com gl':ldcs p~r~ o terreiro e par.! todos os outro, bdos. 
u E:5t~s pintum~ fOr.!m ah-o de um<l c.1mp<lnh<l de con~r"':l(;'lo c rc.stôluro. entre ;"Ialo cJulho de 1003. pela ofi· 
ema Sacrorum CUSIOS (Pano) , de António José Fernandes c ~usana Mencsc:.. 
1l Doc\lntemo transcri to cm primeira m;\o por OLIVEI RA. ,\ntónio Jost de; SOUSA. LIgIa MárCIa Cardoso 
CorreIa de - A Anc c Q) Ani)r(ls nu Glli,"al'lk~ 110 scnda XVIII .... Sohre este documento \·cp·~e; OUVElRA. 
AmóniO Jose de: OLIVEIRA. L\gi3 Márcia Cardoso Correi:! de Sousa - " AI'lI~tas bmcarenscs que tmbalhar;lm 
em Guimarães e seu lemlO no ~culo XV[ll ". in sep. i\ltnlll. 3· sCric, n"5. llr.lg~. MPA. 199i. pp 167-1 i); i<ll'll1 
- ~A sacristi:l d~ igrep do convento de Sam~ Mannha da Costa de Guim~r;ies (J H·H". ln Museu. n"9. -lo série. 
Pono. Circulo Dr José Figueiredo. 1000. pp. 99-117: idell1 - ~A sauiSlia d:1 igrep do corl"ento de Sanw 
Marinha da Ct}~la de Gl,llm~rãc.~ (t734)". in ti" Encomro de HiSl(lria L()e~l . Guim~rtes. Mu~eu de Alberto 
SampaIo. 1000. polieopiado. 
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esp.1Id:t~ de molduras de talha dourada; dois amanas parietais com remale também de 
talha; I:~Jc:tmcnlo do p:n;mclllo: retábulo de talha dourada: colocação de dois espelhos de 
cristal : novas porias: vidraças; reboco das paredes; azulejo figurativo nas paredes: forro e o 
tecto de madeira com as quatro vinudes cardeais -n pimada::. nos ;'Ingulos. e no meio um 
wrj;lo com as armas da Ordem de S. Jerónimo. 

Este documento constitui lima imponamc contribuição para o conhccimcllI o do 111obi
liário nacional. pois descreve detalhadamente os apolll:unel1lo::. a seguir pdo anista na 
construção dos arcazes c do::. a rmários parietais. 

O artista tinha de finalizar IOda esta magnifica obrn., num prazo limite de um ano a ini
ciar no momento da assin:llum dcste aClO escrito, salvaguardando-se o::. religiosos, de lhe 
prcstar qualquer tipo de ajuda. Sc, por \'cntura não desse a oora acabada no pra.::o cstipu. 
lado, seria pcnali=ado, tendo assim direito os religiosos, a contratar outros oficiais e IllCS· 

Ires pam a obra. à CU::. ta e risco do mcstre e dos seus fiadores. 
No que rC!>pcita ao pagamCnlo da emprci1.1da, o montame estabelecido de 1600$000 

réis, seria saldado pelo cncomcndador cm quatro parcelas iguais de 4005000 reis: no aCIO 
da celebração desta escrilUl"a, o seguinte pass..1.dos quatro meses, o terceiro apôs oito meses 
c o último logo que desse a obra por finalizada. 

Alexandre Pinto Ribeiro, ap~ntou por seus fiadores: Custódio Pinto Ribeiro -H. seu p .. 1i, 
morador no lugar de Rio Mau, da rreguesia de SantO Este,rão de Penso:João Pinto de Quciros 
seu irmão, morador na rua do Campo da Feira cm a:lrcelos: c Manuel Ferreira Vale 
Mascarenhas morador na sua quima de Macoulas, da freguesia de Telhado (termo de 
BarceloS)-I5. A imponãncia desta obra c o en\'ohimento de uma extensa quantia em dinheiro, 
justifica a maior prudência por pane dos religiosos na apresentação de tr~ fiadores. 

Este mcstre ensamblador, especialista em móveis de sacrisua. é o unico até ao momento 
cuja carreira em Guimarãcs csl,l documemada e respeclivas obras ainda hoje sobrevivem 
lia sacristia da igreja do convento d,1 COSta. 

9. Amónio Fernandes Palmeira (meslre entalhador) - 1741 

t:llIre 1 H 1--1-2. e realizada a obra do rClábulo e tribuna da capela-mar da igreja de 
Santa Rosa. pdo mestre cntalhador Anlónio Fernandes Palmeira, do lugar do Outeiro, fre· 
guesia de Palmeira. termo de 13r:lga, segundo a planta que lhe entregaram as rcligio~a~ ib. 

O Padre Antônio Jose Fcrrcil"l C1.1das, numa monografia publicada em 1881, afinna que o 

H A justiça, :1 lempcr.lnç:t. a fonaleza c a prudênCia 
"'""' Traia-se de um me-tI'C de obms de Ci'lIUilana c pcdmri3 (ComrJto refendo por OLlVF.IRA. Arl\óllLO José de: 
O U VI"'IIV\, LigIa M:trcU Cardoso Correia de Sousa -·A sacrislla chi l~rcJa do eom'ento de ~Iua ~13nnha da 
C~la de Gunnar.ks ... •. p.1(9). 
~'Como le)\ernunhas ~1;l\"am prcscmcs: MJrtUlho de \'ilas Boas Len.:lo c Jose da Srh ... ambos ·llsrSlenlf5 f 
f/lnlllilll~ 1161f duo CI1I1\ClIO' 

-+/> ~Olmg"~do de obra que fo:) o mr.slrc Amomo FCllIllndr.s Palmerra a. Il'hgroSlls Do",rrllcas- A. ".A.I' . Nota do 
labch:\o JOSo.' ,.13 COSia, N-635. 1ls.II-l-115\'.de 1-1 de Outubro de 17-11 A fala dcslC lIIanU!>CnlO fOI rcferichl pcb 
IlrilllCIf'J \'ez por Fl;l\"IO Gonçal\'~. ~gundo mronnacao de Mana Adelai,h~ Pe\"CIf'J de Mor::u::s (~A ~lha na 3rte 
religiosa de GUlmarães- 111 Congrrsso /-IISIMico cio: GumwrãCS c SIIU Colc.\:iodo, ~clas, \"ol.-I.Gulmar::\eo,1981. 
1'1'.:H9.3'O, 1101::1 I1Q63). Este documento rot publicado na 1Iltegrn por BRAND,\O. D. DomLIIgo~ de I'lnho
Obra .. k tulha ,1001\"(1cla, rll)a!llblagcm r 111111101a ria ddade da POIro <' 1111 dioCl')C do P"rw, \"01. 3, Poria, 19t!6, 
1'1'.-101-406). Sobre este comr::lIo Vide I~unlrncntc: OLlVEI RA. Amamo Jo!>t de; OLIVEIRA. Ligia M:irçi~ 
Cardo!>O Correia de Sou)a - -.-\r!isla~ br::K.m:nscs que Irnbalharam cm Guimar:lc~ c seu termo no século 
XVIII w. llp I7ó-li7 
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mcstre emalhador.José da Fonseca Lima . da cidadc do I'orlo c o aUlor do risco i 7, embora 
este contrato seja omisso qualllo a esta imponante inrorn1;lçáo. 

O mestre entalhador obrigava·sc ainda, a colocar o retábulo no seu lugar com a segu
rança ncccssâria. ficando Imr ~ua conta os pregos, restamc ferragem e madeiras usadas. E 
cstipulado que o custo das "estadas" seria por conta do mcst1"(!. 

Como pagamelllo , o el1lalhador Amónio Palmciral"cceberia 6505000 reis. No conlml0 
é cstipulado que o arlista em "obrigado mais alem da plcltlltJ a fazcI o frontal do A/cal' /'/11 

talha pello IIlesmo preco que fica decla/"atlo c alem da dira obra sem obrigado a por soa collta 
faz.er duas c",dellcias de emlalha ,x,ra a capppdla mo" COIII se II1C dcu' COIll ellas IlllicamClllc 
catorzc mil C COOlrOCelllOS .-eIS ~. 

Um ::mo após a asSlnalllra dcsta escritura, o mesLre tinha de a dar feita c acabada. sob 
pena de perder 1005000 reis. Emão. nessa altura a obra seria vistoriada por dois mestres 
peritos na arte, um nomeado pel::ts religiosas e o OULro pelo mestre, Se por \'cmura, rosse 
encontrada alguma imperfeiç;'lo na obrn, o artista daria a ludo satisfação â sua custa. 

10. Manuel da Cosla Andrade (mesrre entalhador) e Miguel Francisco da Silva 
(mestre esculLOr) - 1743 

Nu m artigo publicado em 1962, D. Domingos de Pinho Bmndão. dava a conhecer pela 
primeira \'ez a presença de entalhadores ponuenses em Guimarães durante o sécu lo 
XV II I-ul. Por um COI1l.,"1.IO de obra lavrado no Pano a 20 de Dezembro de 1743. o mesLre 
Manuel da Costa Andrade ~9 comprometia-se a execU!ar o retábulo e tribuna da capela
mor da igreja do convento de S, Francisco de Guimar:lcs, ~egundo o riSCO de Miguel 
Fm ncisco da Si!va')(), obrn que ai nda hoje podemos admirar. O mestre receberia pelo seu 
1mbalho 500S000 réis. O [lllgal1lemo sel;a efectuado cm três prestações: uma no princfpio 
da obra. outra no meio c a Lerceira no finlll do trabalho. O mestre obrigou-se a dar a 
empreitada finda e acabada a té ao dia de Natal do ano de 17++, 

1 t. António da Cunha Correia Vale e Manuel da Cunha Correia (1745) 

A 3 de Fe\'e.reiro de 1745. as religiosas de Santa Ros.. contrataram os mestres en talh:l
dores, Amónio da C unha Correia Vale, morador no lugar do Loureiro. da freguesia de 
S. Salvador de Dclãcs e seu irmão Manuel da Cunha Correia, morndor no lugar da Barca 
de Nuno da freguesia de S. Miguel de kEnu'c ambas as Aves", ambos do Lermo da vila de 
Barcelos'1, de ~fa'::.crem de el1!al/w os dois allarcs col/elrais da igrcjll desle seu convento e 
lIIail. preparos e ascos que jal/(lwlIll !,era a dila SUlI igreja a respcifO de sua elllallia I'CI"a (/ue 

.7 Obra cu .. p. )35.~lC autor II;KJ rerere dc que ronle cxtT:lIU C5la IInport:lIl1e mfomlal,""ão. 
-I.i ~ Rcl:'lbulo Mur da Ign:Ja de S. Fmncisco de GUIlTUr.lcs~ III sep MIISt"II, 2' série, POrtO, 1962 . 
... Surge como morador JUl\lo:\ r;\bnca dO'> Tabac~. e.'I":lT:lmuros da cidade do Pono. Sobll' a "da e obra deste 
n:pul:ldO mC51n: ponuc~, '"cp-se:l IjlUlo dc I:Xcmplo: .-\L\'ES. "'~Ijha Marinho fcrrcIT:l- "Manuel d-a C~:I 
Andr.ldc~. 10 Dio:iorulllo dc Ano: banoctl l"m PmlUgal, dlr. Jose Fernandes Pcreu'":I, llsboa. Editonal rrcscn~. 
1m. p 31 ~gundo C5ta ":IUltlr~ eslf II1CStK t um dos pnnclp.1~ rcspom .. ·h ·cis pela difus.'lo das C3T3cterhuC'J.l> 
da t;llha joamna portuense. J~ quc lcI"~ a ~ua arte a dl"c~ localidadcs no None do Pac. ( ... )" (obra (1/ . I' 31) . 
'10 Sobre c~tc entalhador e mc)u'c de ~rqlllleclura possi"dmcntc natural de Lisboa. ,·ep-se: ALVES, Nat;llla 
M~rinhll l'crrculI - "'1igud Fnandsco d:I ::;iI"a~. III Drcimulllal/'- Anr 11<1111"1(11 l"1II P<II1Uga/. dlf. Jost I'crn~lIdl:S 
Pereira , LIsboa. Editorial PrcsenÇa, 19S9, pp. 450-451. D. Domingos de Pinho Br:md:\o refere que o meStre 
Miguel Fr.melsco d3 5i1>-a. nomcad~melltc na d~tnbUlçao d,ls colunas, in~pirou.!oC no rctabu]0-1II0r da ~ do 
Parlo, cm que Ir:lballurn :lIucrillrmCIllC (ollra (ii, p. 453), 
" Actualmente estaS freguesias pertencem ao concelho de Vila No\'a de ramahc:\o. 
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Unham mandado /o:::.e,. sua (J/anta risco e al'0lllalllclIWs (O/lJOI1I1C a coai plama C apollfalllCn -

10:. vão ajuswdos c COI1l I'(If(ulos COlll rifes diros mCSII"CS da dita arfe (. • .r 5l, 

O prazo de execução dos doi!. retábulos laterais, era de um ano, recebendo os dois 
innàos emalhadores a quantia de 5005000 reis, No contrato é cslipulado que além deste 
prc~'O "nwis scram obligadlls d/as rc/igio::as c sell (011\,/,11(0 lia asnlfO da dilll o/na a ela r (aS(IS 

a d/cs meS/lCS "era CSlan:m c JVl1uir c CO/ICOITl'I~m l/te com hUllw Icçall! c/c prato cada dicl lW 
gell/(ll" C .. ) se \hClldo rlles 11I(5/,"eS nas casas ql/I! rI/as 1/1(' darem porque querendo c/les lli, 
viveI II outra parte alllam lião selillll oblig(l{IWi ellas rdcgio::<IS li dila rcçam". Esta cláusula 
fomece-nos deste modo um dado imporutmc, relauvo a C!ttadia dos tneslres oriundos de 
localidade!. que distavam alguns quilómetros da \'1la de Guimarães, onde tinham arrema
tado as sua!> obras. 

Dois anos depois, reencon tramos estes dois irmãos, a arre l11,lIarem em parceria o retá
bulo e tribuna da capela-mar da igreja de S. Domingos segundo o risco e planta que os 
rel igiosos tinham mandado executar.'3 Os mestres moradores no lugar da Barca da fregue
!>ia de S. Miguel de Entre as Aves comprometiam-se também a executar oito sanefas para 
;\:> frC!>las e portadas da capela-mar lavradas c entalhadas "(I() ",odenw'·. Esta obm foi arre
m:Hacla por 3605000 réis, cm três pagamenlos. Depois de asselllada a obra esta seria .. 
vis,,! c 11'\ iSIll por dois mestres peritos 11(1 arte IlUl!1 por/Ulrlc llc/lrs ditos h."\"Cll'Itdos IXldres e 
oulro 1)0'· IXlIlC dcl/cs ",esrres~. Se estes achassem a obra capaz, receberiam o ultimo paga
mento, se por ventura "sendo que se aclte alguma cousa COIurariamelUc (. .. ) aliem dc se 
rclcr o ultimo lX1gamcmo cllcs dilos meSlrcs serão obligados a demoli" fase c ajuslaI' e segurar 
((mI ,odo o 1,lilllor - a obra, 1\ obro tinha como prazo de execução um ::ano, Apresentavam 
COIllO seus fiadores: António Carvalho da Costa , meslre carpinteiro, morador no lugar da 
Charneca da freguesia de S. Dal11i:10 de Navais, Félix Ribeiro, ouri\'es, de S. Paio eJosé de 
Azevedo, serralheiro. morador 1m rua Travessa. todos de Gu imarães. 

12. Jose António da Cu nha e António da Cunha (meslrcs entalhadores) - 1772- L 775 

A 10+ de Setembro de 1771, o sccrct:irio da lnnandade de Nossa Senhora. jumamente 
com os mais adjuntos da mesma , determinam pór a lanços o retabulo. trono e camarim 
",/1: madeira dc cllll//ha ao moderno COIII bCllc/Jldciro do Ex(Clelltfssimo 5ellhOI' 00111 Plior D. 
Domingos de POllugal e Gama" 50+. 

Da análise dcste documen to, pudemos constatar os Jl1olivos enunciados pela mc."3 da 
irmandade para a execução dessa nova empreitada: 

KCUt!lU wJ<J o alra,.)c achava sml n:w/wl1o /,or se aC/1:sccnwr/1 ((11'1'11/1 I/II/)'or, e I) rdlro f~lIl\·a "'lIIe/,· 
I)/'S de ~enil" c pC.IIi:ciajic/II: 1)('1"11 IH/lh H'url"<l(dllofa::.cr lodo de UUI'), C c/I": I/wc/cI/a, de (Ural/III ao 
lIIiXlcnrll, se d('rcnllÍl/Ou sc Imsrs~t.' /1 I/rn,o~ 1m/o o CW!lal1tn c 1/(111) a(' NOSS/I Sl":nlwra c da IIII'SII1/1 f<Jmll/ 

rooo o fria/XII/o do ohor, c sc llIand,lSSC fa::rr huma c oUlra cou::.a pdla muglllalio. que ji::.nsc as dlla~ 

nKO/rl"igu,do dr ,-\nhmio clsI Crmha C"I)l1l~{1 c ~cu Inllda d .. Dc/i1o /ti fl"hg,o::lI) l/C !lanla RD'SII· A.M.A I', N-692, 
fls. 182\"·lS·h O Padre: AntOmo Jost I'cmlr:! C.,ld..", menciona "ue cm 1745 fonu" mandados ra::er 05 altares 
1:Il .. ral~ (o/rra (1/ p.335). EsIC documclIlo foi j3. refendo por Maria Adehlld ... I'creir:J de MOr:JC5 (oiJm rir., 
p.lM. 1'1;\\ III Goncah-es Sl'gundo illronn:Jt:\o de Maria Adelaide PCI1'Ir.1 de MOr:ll"o. apl1'SCllla :J COl3 dcsII' con· 
lralO de obr:J (obro ClI., p.350, nOla n~64). 
U Contr.1I0 de 17 de Maio de 17-17. Documento lranscrilO cm: OLlVI;IRI\ , AnlónioJosé d<,; SOUSA: [lgia 
Marcia CardlNl Correia de - A /lne c 0$ /ll"/i~ru) ,'m Guimorires 
, .. i\.C.N.~.ü" ArqUl'O da Colegiada de No~~ Senhora da Oli,'cirn (GUIll13n1~), IR 69 (IR., ll\TO dc lcmlO~ 
da Ir1lland:ule tk ~0.;sJ; Senhor.! da OI"·Clr:t), n -Ih·H 
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obras com lIIois camullldntlt' c bem fÓlos 110 fonna dos ,isco) qUI" 11C1(l esse esy rfcl/o se mandona fazer 
(. .. ) />01) fa~ulldoS5(' mabollo r call1(lnlll lUdo dr madeira fieana {l nlwI" /IH/O I.Ullformc e )C ('\rltlIla ( •.• ) r 

falra dr a.seio, o eamanm e /11.1111.111010 no IIIrlodn obm Id/Ia rfirlll'll/ugar 1)(1'0 dipois 110 mnmo re/ll

IJOl/o lie madeira se poder IJOI' omnr com (I/faJas de 1IIIIIa de alllh.,l/n/Or;(IS que fi::r"(l1I IIInis I isroso a 
til",,. r lIllUl III da lII('5ma sellll/)raH~,. 

A inllandade detennina igualmcnlc que a obra fosse posta a lanços na igreja e que para 
esse efeito fossem chamados os mestres. A obra seria paga através dos rendimento!> do 
dinheiro a juros que recebessem. 

Toda esta empreitada seria execul....da pelos mestres entalhadores Antonio da Cun ha e 
seu sobrinho José Alllõnio da Cu nha, 

Sabemos. por escritura datada de 18 deJaneiro de 1772, que a obr.t do lrono do camarim 
da capela-mar da Colegiada, fOL executada por Josê Antonio d;1 Cunha. mestre entalhador, 
morador na rua de Santo António (Guimarães), pelo l:mço de 62$400 réis 56• obra esta que 
deveria ter o seu fim ~CIII/ItC di" de IXlschoa de flores que bem eles/c p,"CsClI/e omlO" 'H. O artista 
apresenta"a como seu fiador e principal pagador Vicente de C:1rvalho, mestre pedreiro, 
mUnldor na Calçada da freguesia de Santa Eulália de Fert1lenlões. Neste cont mto notarial, o 
cliente é exigente no que se refere ii. qualidade da madeira, que deveria ser ~dc boa madeim 
de C(15/(1II 110 III1Ii/o be1l1 são sem podliclllo ( .. .) bem li:::as c brallca~, O que possibilitaria um ema
lhe modelar por pane do anlsta. Neste documelllo sào enunciadas as dircctn:cs que o ema
lhador deveria seguir, 3cndo mcsmo mencionado alguns elementos caracleri=adores da 
planta como por exemplo as letras c linhas de cor vcnne1ha c amarela. E igualmente estipu
lado que a obra scria re\>1sta lodos os meses pelo autor do risco ou planta '>8. 

Trés meses apõs a assinatura da precedente escritura é celebrado um novo conlrato 
com Josê da Cunha e com sell tio, António da Cunha , acerca da execução da tribuna da 
capela_mor 59, Os mestres comprome/iam-se apenas;\ util izar mi empreitada "boa 11lOdcim 
de "IS/llllllO bem sam sem fwclrieMo nem call1ru~, Além da execução da tribuna os mes tres 
poderi:ul1 ser obrigados ao seguinte: "/tuma fresta q ue 1I10s1 f(1 o ploma cllm: as CO"1II0S co:::o 

"A.C.1\.:'I.O. Ir. 69, n -IJ\" 
" Est;l (IU;tnl1;1 scn3 p;1g3 cm Ire" 1).1g. .. menlO., IgU3ls 

n "Ohriglledo t Wl"llratí) para a Ilb .. a lU' trono do camarim da capdla mOI' qut' fa::.)o::.~ ,\mol"110 da Cunh!! lom II 
) ui :;:,' mm, 10galS da me:;:,1 ,lo Sf.il lOl"d di! O/ill'lm-, A.M.A r., Nll!:1 dn Coleglnd3. C-986. ns. lóv-27v. 
Documento redigido pclo t;lhc ti~o Jo~o Rihciro. 
)8l'odcl1lo~ colocar ~ IlIpólC!>C de llUI: I) ~Ulur dn plant:l *J3 Anlunlu tI:1 Cunhn COlTI!ln \'nl~, (lO1!> enCOn lr.l11lO'\ 
um redbo p.1s.sado pelo propno d:lI:1do de 2' dr Junho de I ii2. onde pudemos ler: 'Icubi do SOl/lO' RClfleudlJ 
COIll,l:O 1'1<ui<10 .,\/1101110 de Can'(llho /'ob" camc da RJ(l1 Co/iginda IiC~tll I'jll" d( GUlmaldn nOIl" nlll.· )CIXCIUIIS 

.. !'is, IIIO.:e,""~ dll5 \(':;:<""s que lim " IIIknlrn'Smledí) do wmamn dI' NIISS<1 .srnlllml I' tnm!Jon re/o lIIais mdmlllO 
qu/' rh'l I' por orar pago I' S6tisfrlfo /)(I$s/', ola ho}1' Glllmard~s de )UU/H' 25 de 1772. (Assm3do:) Antómo tl3 
Cunlm Correia \~Ih.~- (AMAI'. ReClbo~ :11 ul!>O~ da Coleglad3 (J 770-1772), C- 1286. recibo nO 396). ESI~ 
documtnlO de\·er.t ser 3 SU:1 deslOC:lç:\o :lIt 30 esl31elro do rel3buto. 
Um ano úepub. l\.'"Cncuntmlll\h AntUlIIO dI Cunha COlllO o autor da ru.co d:b flblõb e do forro d~ catlCI:Hllur 
dn (0It&,3d3. \'ej3mo~ o documfl11o: "/773 - RUI/lO da Alllonio .ln Cunha de 3200 /'CIS. Rrubi dí) MuilO 
Rclcrrn,'" ."lenhor COIlIgO lodo MllllUd UJllô de AraUJO 1/l"S mil e dU~fntOS 'l'IS pr<Kedldos ~ \c=es qUI' fUi /XII O 
1Í.v0p U) frr~w, da {1/1K"lu mllJm tia "",s"r r Rfal Colkglndn Ik'lII 1·,1/" /i/PI1ll lIIIIIbo7l1 d~ Ulm os 1110/.11'$ r ,ivlII' 
111:)"0 o lona do mc)ma copell" Gulmal!lci de )1411/10 de J ilJ. (l\s)illll(lo:) 1\.\'l"ONIO D!\ CUNHA CORRI::/A 
VAill" (A.MAP.. ReCIbos :l\'ubos da Colegiada ( 1773-1775), C- 1287, reCibo n° 68}. 
'\<I "Obrigação c ClI!lII"llW pilrtl a Qbm di' lnbuua da earel/a 11101' du 1<("(11 Co llt"gia//llllue/u~)d=e d" Cuuhll r ~I ' II '/0 
A,uumu di' CUIII,n (0111 alllr:;:u c l'ogulJ 1111 Jl!l'~O dl15e"horn .ln Olh-rim- A.M.A P, nOl:l d3 Colegind:1 C-~84, 
n~6·h··M. de I] de '11:110 de 17i2. \1mm<;Cnto redigido pclo Illbeli:\o Anlomo DIas de Pnl,·a. o~ dob ar!!~l;\) 
l>urgem referenciado" como morado!\."l> mI rua do. Palhcllus. da "da de GUUlI:\r.\es. 
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se r-eso/velo os senhores vogclis der rncza a manelar [apar a dila fresta ou o reverendo Cabido dI· 
les dicos mestreS o qual enchera com algum OI1!a/O c/c rallla corrcsporldcn/e a mais obra", A 
obra teria de ser acabada num prazo de um ano. pelo preço de 520S000 reis, pagos cm 
três prestações iguais. Para i11lcira satisfação da empreitada e cumprimcmo de todas as 
dáusu1:ts, os dois mcstres dcr:lln como seus fiadores c principais p:.lgadorcs os mestres 
carpinteiros Domingos Gomes, Illorador na rua de Santa Maria jUllIo ao Arco, c a Pedro 
Antunes, mOr.ldor na rua da Fome da Madroa. ambos de Guimarães. 

Através de uma deliberação da Innandadc de Nossa Senhora, datada de 16 dcJanciro 
de 177+ lemos a referência doculllcnlal que o secretá rio c os mais mordo mos da innan
dade determinaram que o tesoureiro, Manuel Lope!:> da Cunha Velho, pagasse ao mestre 
imaginário António da Cunha a quantia referente ao segundo pagamento da obra da tri
buna de Nossa Senhora /.lO. 

A imervenção do imaginário Amónio da Cunha ainda se prolongou por mais algum 
lem po. Em 5 de Março de 1775. arrecadou da Irmandade de Nossa Senhora a quantia de 
20$000 réis provenientes dos "ncrcdmos quc fes na obra da tribllua de Nossa Scnhora"('J. 

Toda a anterior eslrUlUra rClabilística executada peJo mestre Pedro Coelho nos inícios 
do sécu lo XVIII. com a campanha de obras executadas cm 1771-74, encontrava-se cm 1775 
desmontada nos claustros da Igreja da Colegiada. A 4 de Abril de 1775, o secretário e os 
irmãos da irmandade de Nossa Senhora da oliveira reu nidos na sacristia do Santíssimo 
Sacramelllo decidem dar como esmola o ·· rc/abolla da tribuJ1a ve/1U1 de Nossa Scu/lOta", à 

Irmandade do Campo da Feira, tendo em coma o requerimento feito peJos innãos daquela 
irmandade que a pretendiam colocar na ·'sua ctlpdla que arrdavilo fazendo de 110'·0 c quc /lula 
seda ell1 Ollll"a e lou\'ol" do SC/Jhor c/os Salllos Paços··ú2. Deste modo, a innandade de Nossa 
Senhora decidiu oferecer o rererido reui.bulo e tribuna vel ha :\ irmandade do Campo da 
Feira dando-lhe então alllorização pam que esta o mandasse retirar do claustro e a condu
zisse para a capela em co nstrução. Além desta oferta ii Irmandade do $cnhor dos Passos, 
temos conhecimento de que a irmandade de Nossa Senhora da Oliveira, em 16 de Maio de 
1778, deliberou dar como esmola à Irmandade do Campo da Feira e Santos Paços a verba 
de 50$000 réis para ~ajuda da obra da sua igreja que andão fazcndo 1)(1ra o mesmo scnhor" lil. 

A 25 de Janeiro de 1778, temos conhecimento que o camarim da igreja da Colegiada 
roi alvo de uma no\·a campanha de intervenção. Segundo o documento, os motivos enun
ciados pda irmandade eram os seguintes: 

MSI' ae/lm'a uifomH.· assim I/O/qul' '1(lm COIll'SIJOl1dia a archiwura da mesma nibunu como porque .'iI' 

liam ,xxle nellll por· cera nrm Olllm C/JII:::a de anllaçmll de II"OIlU, ~em escada de mamo e degraos nislicos, 
qw: alem da rndrCi'nCijl, padece perigo, que pode soceder nll semcHwmc exercrcio,fal asclUado que se 
mandasse emendelr e por SOrti:. que ficw;se sem I/ dico cnu jJl:rII que se dl(:UlWS5e pcssoa capa::: que se nlOS· 

Irass .. o cculltllim. pt:fQ quI' se (I \'15/(1 o rewool!o r ui/JUliO. icl .. assc o remedia que se III'" podio dar; ou lis· 
ClISSC owro de 110\"0, liam lhe podendo dar; e (I/JHlICilcbse ItO mmerilll 011 pllr/C do qne ais!c, c qu ... a lal 
pessOCl 011 arlifiu fosse das mllis pedI/IS lia mmtria c de fo/"a dCl lerra'· 1)01. 

00 t\.C.N5.0 .. Ir. 69. fi 46 
~I A.C.N.S.O .. Ir. 69. n~. 46,· .... +? A dcciSõlo desse acr~lmo fOl IOm:ld:, a l4 de Agosto d~ 1774 (A.CN.S.O., Ir. 
69. n. 451'). 
1>1 A.CN.~.O. Ir. 69. ns. 47-47,' 
~l A.CN.S.O. Ir 69. n 60 
<>' A.CN.5.0. Ir. 69. tis. 59·59,· 
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13, José Áh-ares de Araújo (mestre cmalhador) - I H6 

A 1 de Junho de 1746, nu ma das M ca::as das grades" do eo nvenlO do Carmoó~, JOSé 
Alvares de Araújo, mcstre entalhador ou aparclhador de re tábulos 66 arremalOu a em prei· 
tada da feitura do relâbulo·mor b7, dos dois altares laterais 68 e das sanefas da igreja do 
Carmo, pela quantia de 9305000 réis. 

Com csta obra de talha, as religio5.'ls tinham como objectivo a beneficiação arUst1ca da 
:oua igreja e moth'aç6es religiosas, como podemos observar nestas elucidativas palavras do 
contrato de obra: MlllelllOr (//;eo dll dila igreja c cu/to dcvil1O~. 

O mcstre comprometia·se pcral1le o cliente. a execu tar o relabulo·mor com a sua Iri· 
buna :nc ao mês de FC"creiro do ano segui nte. Por sua vez, OS altares laterais, as s.-mefas c 
"mais alJetldios" leriam de estar assentados até ao mês de Fevereiro de 17-+8. No emanto, a 
obra só era dada por conclU1da depois de se proceder :I vistoria efectuada por dOIS mcstres 
peritos, do mesmo oficio do artista: um por parte da comunidade religiosa. outro pelo 
mcstrc. No momento desta vistoria , Jose Akares de Araüjo era obrigado a apresemar as 
plant:\s e os apontalllelllos que rcc.;ebeu durame a assinatura da not;\ nOlarial. Se por ven· 
tura não tivessem sido cU11Ipridas i1llegralmeme as disposi<,,:õcs que constavam da planta e 
dos apontamentos. o mestre bracarense era punido através de uma multa de 1005000 réis. 
Prcvendo·sc o recurso il justiça, caso algum problema viesse a ocorrer, seriam as respecti· 
vas demandas por parte do artista e do seu nadar tra tadas 11as instâncias judiciais de 
Guimarles, e por parte das religiosas na cidade de Braga. 

As religiosas competia proceder ao pagamento em duas rracções: 6005000 réis depois 
do retábulo-mar c tnbuna estarem assentados na igreja; a última de 3305000 réis, no final 
de toda a empreitada, O ellco111endador comprometia-se dur:l.I1te o a:osc1lto da obra, a for
necer ao mestre "um rcça/ll da cOl11onidadc feile e co::il1 /uu/a e ca::a/J/vl'içoa ao dilO conl'cnlO 
pera I'i\e,." c o caldo p:lra os Seus oficiais. Para maior !>cgu rança do encomendador, o 
arlbl;( apresentava como seu fi:tdor, António Luis, pintor, morador na rua de Santa Luzi:l 
(extramuros de Guimarães). Como testemunhas estiveram presentes: Frutuoso Mendes 
Brandão, carpinteiro, morador na rua de Santa Luzia; O Padre António Gomcs de Barros, 
morador na rua Nova das Oliveiras: e Venssimo Antunes, lavrador, re:.idellle no lugar do 
Assento, freguesia de S. Salvador de Briteiros. 

Poucos dias após a celebração deste contrato, c assinada no cOllvento do Carmo, na 
presença da prioresa do convento, do artista e do :oeu fiado !", uma alteração ao C01llralO 
previamente celebrado, que consistiu na SUbSliluição das plantas e apontamentos ant e
riormente cedidos ao art ista para a feitura da obra 69. as plantas e aponta mentos que a 
priores..'l e as restantes re1igios;b tinham mandado elabor:.\r, n:lo tinham agradado ao arce
bispo D. Jose de Br.lgança, seu prelado, que de imediato mandou executar novo risco: 

(» Comr:uo notam! parcialmente 1r:III5<:mO e rdendo peb pnmcir-~ \'C! por OLIVEIRA, Amónio José de; 
:,oUSA. LIgIa MarcIa Cardoso COm'la de - A (1'"1( (OS artislas cm GUU!ltIr4rs no ~U/Il X\'/JI .. Tr:mloCnlO 11:1 
mtegra por OU\'EIR.-\. AmómoJ~ de; QU\l!IRA, ugL3 M;1.Tl·ia Cardo!>o COm'la de 50~ - ·M~II·es rimo
~ ponuc"""",, em GUllnar.iCl; (1754·1768): ~1l3 octhidade Tl3 IgrcJa do Gmno e de~. DommgO!>·. ln Po/igwji ... , 
n.ol). ArouC:l. Centro de Estudo~ Illmmingas de l'inho Brandão, 2000, {no prclol. 
M O anL~ta 1ll0r:l\"a na TUa dO!> 01:'\0:, d:1 CIdade de Braga. 
b1 N~te !"Clabulo. O anista tcna de f:I!cr Um.:l lribuna ·com lodos O} num up!'udil) · 
I>I! Tratam.se dos alwrl-:' latcral~ dcdic~du ~ :)anw Ana (lado E\".mgclho) t a Nos,;.1. !:ienhom do C:lrIllI) (lado 
Fpisl0bl (CALDAS. Padre António Jost Ferreira - obra ,h" p. 347). 
"" Trnnscnto na mtegra por OLIVEtRA, t\ntómo Jose de: OLIVEIRA, LIgia Marcia Cardoso Corrcia de SoU;'.1 -
·~kstres pnllorc» ponucn~es cm Gilim.1r;ies ( I i:H-I 768) ... Foram IcsICmunh.1~ prl-"cnlcs: Antonto d:! Cruz, 
procumdor dos negocias deste con\'enlo e Manuel de Mlraml:! M:lchado, \,:mho do con\'ento. 
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"esta IUIO usrmlwulo a S!W ,\III.':;:a Q .'>Cfcnissimo Dom )I):;:c Arcebispo do Ara'bispado Primas .)cu 

Prd/ado as di/(ls plalltas I' ajlimrarnC,lIos mandou fa::.u novas p/alUas c tlpOIl/amOllos COIII mais agudc::a 
r O(CO ,Hl )IW prefd({JQ que (I(} fm:xr desta l'scn:plura de dcdllrm;mll fOHlUl G/l'l':;:cllladoÇ 

As novas plantas c apom:lmCl1l0S ordenados pelo Arcebispo D. josé de Bragança, das 
quais mab lima \'ez não e. cilado O aUlor do risco. foram assinadas pelo tabeli;io. pela prio
resa e pelo artista. este último obrigava-se a executar a empreitada pelo mesmo preço c 
condições estipuladas pela precedeme escritura. mas na ronna do novo risco. Note-se aqui, 
a ingertncia c a influência de carácter anistico do arcebispo de Braga na obra de talha deste 
convento c a sua preocupação cm transnüür uma nova e melhorada fisionomia à obra de 
talha, que correspondcsse à digni dade do cOIl"emo e do seu próprio episcopado. 

14. Amónio José Pereira de San ta Ana. J oão do COUIO Teixeira , João Pereira Cardoso e 
Luís Pinto Leitão (mestres pinLOrcs) - 175-+ 

Em 1754. é posta a lanços ü dotlramcnLO e pintura desta obra de talha, no priorado da 
Madre Josefa Luísa de Santa Rosa. tendo-a arrematada pela quantia de 920$000 réis, os 
seguintes mestres pintores portuenses: Amónio JOSé Pereira de Sama Ana, João do COtitO 
Teixeira,João Pereira Cardoso e Luís Pinto Leitão. O contrato notarial é finnado no dia 9 
de Março de 175 .. 1-. no 10cUlório do convento. na presença do encornend3dor, dos artistas, 
dos fiadores e das tcstemunhas iO. 

Das várias etapas obsel"Vndas na preparaç;:io prévia da m~\deira , que possibilitava a npli
cação da folha do ouro sob uma superfície lisa. neste docu111el1l0 é dcscriLO ponnenoriza
damen te, uma das lecnicas usadas neSl<l preparação: o aparelhamento. Como a durabili
d3de do douramento dependia do Il ümero de m:ios de gesso grosso, gesso malte. do bolo 
arménio e do tipo de cola utili zada , o encomendador recomendava que o aparelho fosse 
feito com três m.105 de gesso grosso, quatro de gesso malte e quatro de bolo annenio. num 
tOla1 de onze mãos, e que fosse utilizada boa cola de retábulo. A responsabilidade dos 
llleSl res portuenses quando ao aparelho prolonga\'a-sc por um periodo dilatado de cinco 
anos. Se por acaso, dentro desse prazo o ouro ressaltasse por falta de aparelho, os artistas 
comprometiam-se a rcrazer tOda a obra à sua CUSL1 e risco. 

Em rel~lção ao ouro, é expresso que fosse utilizado ouro subido, fino e bnmido, ou 
seja, ouro de alta qualidade, polido e brilhante. Por parte do encomendador houve uma 
preocupação estética de transm itir llma variada policromia, que não se limitava ao dou 
rado , mas a um impacto visual ma is realista , notório nos elementos decor3ti\"os do retá
bulo como os "l"afJa::cs e serafi lls" que seriam ·fuscados". 

Além da obra de talha c;.:ecutada pela oficina do mestre JOSé Álvares de Araújo. que 
çomo vimos induta o retábulo-mar, dois altares laterais e as sanefas, os mestres pintores 
comprometiam-se a dourar "Ioda a mais lalllU que se acha onum(/o a slIajgn:ja", que incluia 
os púlpitos 71. rcmates de pan as, credências n. o óculo do coro, e o rClâbulo da sacrisúa. 

1'<1 l"ranscnto na mtcgr:l por OLIVEIRA, AntólIlo Josf de: OUVE!Rt\. Lígia Mjrd3 C:mioso Correl3 do! Sou:>" -
oblll ,iI .: OUVEtR:\. AmÓniO Jo"," de - • A aCli,-jdad.-: de artIStas ponuenses CI11 GUlmar.les (1685·t768)", !>Cp. 
Museu. n~ll. 0+' sene. Pono. Ctn::ul0 Dr. José l'lgucu·edo. 2002. pp. 190-194. 
71 No documento 31l1erior não e referido a feitur:. do~ dois pulpil0S e)<lS1..::nl~ na igrej3 No cnlllmo. podemos 
3tribul-los COI11 3lgumas rescr"'3~, ;' oflcin.\ dcJo.sc dI'" Ar.tujo. 
n AClu31mcllle. bl:1S du:t~ credencias ailld~ ~Ub:>L5Icm na capela-mor. 
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POSS\\'clmellle, este uhimo rClâbulo será o mesmo, que desde 19-+3 se encontra cxposto 
no Museu de Alberto Sampaio n. 

Em relação às imagens existentcs nos três retabulos, comprometiam-se a estofa-tas ~ (/O 
moderno sobre Ollro cam ouro~, com excepção das imagens de Santa Ana e de S:mta 
Genrudes. A imagem de Santo Cristo existente na sacristia, l.'unbem seria alvo da illtcr
venção dos mestres portuenses devendo ser encarnada, istO é, os pimores obrigavam-se a 
obter um colorido perfeito que imllasse a carne do corpo de CriStO H. No al ta r-mar, os 
artistas obrigavam-se igualmente a dourar algumas t:lbuas par:t se colocarem castiçais 
quando se expusesse o San ussimo Sacramento e o lugar do Senhor que se encomrava 
dcb:uxo do sacrário. No COIllr:tto é também estipulado que dourassem os 230 -micheiros 
(. .. ) que CIlSfllma servir lias fllllsois desfa jgreja-. Por fim, os artistas obrigavam-se a pintar 
os elementos escuhóricos da bclíSSllna frontaria da portaria do edificio conventual consti
tuído pelos tr~s anjos e ser:tfins 7\ datada de 1732, da autOria de João e António Pinto. 

Enlre o encolllcndador c u artista, é acordado que toda esta empreitada seria realizada 
conforme a vontade e o agrado de D. José de Bragança, arcebispo de Braga. A e11lprcilada 
so cra dada por finalizada, após se proceder a sua vistoria efectuada por dois meslres do 
mesmo oficio dos artistas, chamados para esse efeito pelo arcebispo e pelas religiosas. Os 
artistas obrigayam-!K' a iniciar a empreitada no dia de S. José do corrente ano. A conclusão 
da obra da capela-mar estava prevista até ao mês dejunlo, enquanto que a restante emprei
tada tinha um praw mais alarg'ldo - flnal11lês de Nm'e11lbro. 

Para maior segurança do cliente , os mestres portuenses davam as fianças exigidas pelas 
religiosas e apresentavam para além disso, os seus fiadores: jose da Silva Guimarães, 
homem de negócios ejoão Caetano Moura Queirós, cirieiro, ambos de Guimarães. O!> 
mestres receberiam os 920$000 rêis em trés pres\:lçóes iguais: a primeira no inicio (\3 
obra, a segunda no meio e a ültima quando a finalizassem 71,. Contntriamemc ao primeiro 
contrato celebrado com O meS1re bracarense. tanto a alimcn1a(,'ão como a estadia eram por 
conta dos mestres portuenses. 

Estes quatro mestres pintores portuenses são ~lT\ istas com aCli\'idade conhecida, 
durantc o scculo XVIII. As sua!> obras não têm passado despercebidas aos historiadores de 

71 r:ste n.:t:ibulo fOI adqulndo em Abril de 19-+3, por Alfredo GUIIll.ar;\es. director do t-tuscu de Albeno 531111);110, 

pel3 qU:lntl.3 de 1200500. ao Asilo de ::.anm Estdáma (A.MA.S.: Arquivo do Mu.;.cu de Alberto !);lII11);UO, Uvro 
wrrcspolldt'lIcia mnnuscnto n.~ 6. oficio n e 164. dI: 10 dI: Sctemhm dI: 1945) rm Abril de-1951. fOI alvo de dou
r.llnento pdo mestre Manuel de Sous., Bmg.l. pelo preço de 250500 (A.MAS., factum dc 13 de Abril di.: 1\)51). 
I-m 1953. lOSt.: retábulu c:.t:\\'a CXPU~\u nu cLIU~tro. no ,h~~r de Alrredu GUlllIar.\r..'S -UII1 r"1I1050 "Jt"f. CII1 1I1~ (klr.1 
dOlr:lda l! do csrilo b.1ITOCO, quI' fOI d~s Ireir-.lS do Úrmo. de GUlm~r.\cs· (GuinlllrMs, Guia dr /lirismo, 2' cd., 
GuinUlrlc:s, úlm:ua MUlllcrpal dc Guimarães. 1953. p. 155). :\t"tualmelltc, enl"OIttI"a-:.c cxpo",-o 110 com.-dor dos 
G~bmetes, com o nO de imcnt.:l.lio t: 12-+ POSSUI as scguintesdlmcnsôes: alt. 214 cm; Llrg. 203 cm: proL 40 cm. 
1 .. No esmdo actual das fontes docUmCntalS compulsadlL5 ruo nos C pcnllludo saber o autor que esculpIU toda 
c:.13 nn~gm;ln;l o,srcnlc na Ign.:p c na !k1cO!>ua do con\"enlo do C:mno. Contudo, noio conHnl C!l.quncr que 
muitas "ces sucedia que as Imagens ao longo dos tempos er.lm sUjeiras àS repimuras e recnGl.maçOO frequcn. 
te~ u que pode dificultar a alnhulçJu d:, aurona dcsl.3.!> Imagen~ (I'LEXOR, M:ma Helena Ochl - -Autorias c 
atriburçOcs al:5CuJtur.J na B.lhla dos seeulos X\ltt e XIX-. 111 MII5"U, lI°i, 4' St'.ne, Porto_ Cm:ulo Dr. José 
Figueiredo. 1998. pp.19i-1981. 
1) No documento e refcndo que ~n:11II ('penas pmtados as ~uas -wl)('(us" 
7~ No livro de despcs:15 dcsta inslhulç~o referentc ao ménio da Madre Jusefa LUI~ dc 5.1nta Rosa ( I i52- 1 ;'4) 
cnCQt!lra-se uma despesa rdcren\c.i "duurudlHo da tglf)o c Itl00S uo(~illl{l~ - 4ue lUtaltza L}65S985 n':l~ (A.M.A.!'. , 
Livro de dcspCS-lS do COlI\"l:ntO do úlrnlO, MC-298. p.ó8, 1.'01;1 antiga: A-1J-1-2l). rrnta-~ da obra de doura
mento c ptlttur.l arrematada pelo. mc~trc!> pllllUr~ do Porto. Tod:l\'i;!. CS\;I despes.1 e superior em 45$985 reis 
CIII rclac:io ao eontTllto de- obra, Q quI' nos Indicia qUC;! iSrcp foi al\'O de uma maior mtcnc.nç:1o por partes 
desses mcstres ponucTbCS. 
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ane, pelo que podemos esboçar o seu percurso artistico. António Jose Pereira morador na 
rua de Santa Ana. permanece acti,'o entre 1735 e 1774 11 , Em 1747, juntamente com o 
mcstre pintor Pedro da Si lva LIsboa, c01l1promCle-se a cxccula r o douramento da capela
mar c rroruispício da igreja do convento de Santa Clara , do POrlO 7~. JO:1o Pereira Cardoso 
residi" na rua de Trás, COI11 :Ictividadc conhecida en tre 1733 c 1772 7~. Em 1750, João do 
Cou to Teixeira cm parceira com Luis Pinto Leitão ajustam O douramento dos retábulos 
l:ncmis c do rrontispicio do arco cru zeiro da igreja da Lwra (MalOsinhos) 80. Em 175\ , 
Luis Pinto Leilão surge como fiador do mestre emalhado r portuense ~ ' anuel Costa de 
Andrade, que executou o retábulo de Santa Lu=ia da igreja do Convento de S. Francisco , 
do Porto lU • Em 1754·1755 realiza o douramento das varandas c s,1ndas de talha das jane· 
las do corpo da igreja do Bom jesus de l>.lalosinhos 1il• Em 1763, efectua o douramento 
dos castiçais para O altar do Senhor Jesus da igreja da Misericórd ia do Pono S3, 

IS, Domingos Francisco Vieira (mestre pintor) - 1768 

No acto notarial, lavrado a 15 de Maio de 1768, no escritório do tabelião Bento de 
Sousa GuimarJcs, estÍ\'eram prcsel1lcs: Cris tóvão Alvcs de Melo, tesoureiro da irmandade 
de Nossa Senhora do Ros:i rio, morador na praça de $,Tiago; e o capitão Jerón imo 
Fernandes Guimarães, procurador de Do mingos Francisco Vieira morador na Pana do 
Olival e do seu fiador. Dias antes, a mesa da innandade linha posto a lanços esta obra que 
fo i rematada pelo lanço mai:. b,l1XO do mestre portuense de 399$000 reis. Segundo os ofi· 
dais da innandade, esta empreit ada tinha como objectivo a Mmilllor cdeficasam c \'cncra
çam lia mesma 5cllhora (' SUllSflll1(:oi~". 

Através da leitllrn dos ap01lla1l1ento~ assinados pelo~ oriciais da mesa, temos noticia de 
que o artista na pessoa do seu procurador obriga\'a-se a excwtar esta empreitada na forma 
~cgllintc: 

·0 ml"~mo ahar rodo ,Iou/"mlo r o a(n:simo da pra/lia ddlc sem fosco algum c i~11I (um ouro sulm/u c 

umr/}(1lr dourassc a JlIld,r do ImllJiro c SClü casr içah a romono c 0$ llXll/tI w1)os grandes t doi.s pi,/uello) 
reformmlos de 110\0 c a plOl1la CJ!tIcllu::ml" I/XÚJ a \cnllZ subido" 

Neste contrato é estipulado que o mestre pintor somentc poderia aplicar o dournmento 
em Ioda a obra na presença do~ membros da innanclade para \'crificarem se o ouro CSl1wa 
" ((II'(lS". A obra só era dada por conc1uida , após ter sido v;s tor;ad:l por mestres peritos, 
chamados para esse efeito. O anisl:l seria punido caso n.io tivessem sido cumpridas na 

17 D. Dot11!!1go~ de Pmho Brand30 apresenta Unl~ procuraç.\o d:ilada de 1735. na 4ual o mCSlre cnta!h:.dor J05t 
Tdxelm GuillUlnes confere pcxIcrc~ ii Amónio José Pereira para n:ccbcr o dmhelro que se lhc dC\'la da ohra de 
talha do aliar dos Pas~ da igrep de O\':I r (Obm di ralha dourada. tnSlllllblllgCrt! t' pintura 'I!! (idodl' do I'ono. 
\'01.3 , 11J$6, pp_ 306-307). N:lI;l!L:l Mannho Fernirn Ah'cs refere \'ários docunu:mos emre 1748 e 1774 nos 
qU:l1~ I'!>le anbla e.l:i p~mc (A /lnr di, IIdha /lO Pono na rpoco 00111)0'/1., '012. pp 632-633)_ 
1~ Documento puhlicado lU imegrn por JJrand.io. O Domm~os de Pinho _I,JJ/a (I/ ,\01.3. 1986. pp.521-5H 
19 ALVES, Nawha Mannha rerreim -Q/JllI cu" voU., pp.536-537_ 
II(! DOCUme.nlO publicado na 1/Itegra por Brand:\o, O. Domingos de Pmho - ollra (lL vol.3. 1986, pp_568_572_ 
AU\oo~ cram moradores n3 rua de I:;nll\: i':ln..-de.~. [m 1752.J(,);lo do (.oUIO Teixeira !/Iom\':! Junto li Senhora da 
iJ:II~lha , rrcgUI:~la de .!l3n!0 tlddono,o (AI VES, Nau1hl Marinho [erre",;. - obra (11_. \'oU. p_677)_ [111 1764, 
l uiS 1'11\10 l.th:!.o tinh3 52 31l0S do:: idade (idt'J>1 . ibfdcnl. \'01 2. p.707, nOla 11~710). Portanto quando Irall.l1ha 
I:m Guimar:\e.. C00l3\'a com 42 anos do:: idade_ 
~I DOCUl11crllO pubhC'ado por BRt\ND,\O. D Domingo~ de Pmho - ahflr rir. \'01.4, 1987, ppA8.50. Nc~~n 
"hum era !/Iomdor na ru~ de Cima do Muro. 
lU Idrtl1 , ibilir1l1, p_S4 
1Il l!lcm. lPid(ll1. pIOO 
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imegra IOdas as disposições constantes nos apontamentos, ou se no prazo de quatro anos 
o oura ressaltasse. Essa punição resumia-se no pagamenlo de um 110VO douramento exe
cutada por outro mestre. A im1andade comprometia-se a pagar a empreitada em três frac
ções, a última das quais após se ter realizado a viSloria final. 

Domingos Francisco Vieira apresentava por seu fiador José Vicenle Al1lulles Pereira 
morador na cidade do Porto que também não se enCOl1lnlVa presente. Ambos eram repre
sentados pelo Capitão J erónimo Femandes Guimarães , que no acto da assinatura desta 
noLa notarial apresentou as duas procurações dos seus conSliluintes assinadas cm 
Guimarães e datadas de II de Abril de 17681>4. 

16. 13oavellLUraJosé da Silva (mest re pintor) - 1771 

A 30 de Novembro de 1771 , temos noticia de que BoavenLUraJose da Silva, mestre 
pintor, residellle na cidade de Braga. tinha já co nc\uido a obra de pintur:l do retábulo e do 
tecto da capela-mar da igreja de S. João de Brito, no tenno de Guim::u;ies ss. 

Trata-se do pagamelllo de 34$800 réis , que deu Manuel Lopes da Cun ha como procu
rador de Lourenço Gonçalves da Câmara Coutinho . comendado r da igreja de S. João de 
l3rito , depois de terminada a obra de pintura realizada por BoavenluraJosc da Silva. 

Co ntrariamente aos restantes documentos mencionados neste trabalho, não encontra
mos o co ntra to de obra , mas encontramos sim, o instrumemo de paga e quitação. Esta 
escritura revela-se de grande imporLáncia , pois fomece-nos elementos seguros de como a 
empreitada leve efeito e o prazo da sua execução. 

1:1< Nos trabalhos e;.;ecutados durante o restauro da Igreja de ~. Domingo~, pela Direeç;lo Ge!".ll do~ Edifiçio~ e 
Monumentos Nadon.liS, rormn dc,;momados os al!.1re; que se enC01l1r.1V'am cll cai:o<.1dos nas paredes das naves 1:ut'· 
rais e nas paredes testeiras do tr.lnsepto, o que provocou o dcs.1pm\:dmcnto deste altar \ '0111'0 a Nossa Senhora do 
Ros.1rio. Com deito. cm Julho de 1945. ,I Du\.-cçjo GCI",l1 dos Edifielos c Monumen lO"> N"acionab procedia a des
montagem do altar da Innandade de Nossa $cnhora do Rosário para "o efeito de dcsobstnnrcm Ulffil janela ogi":11 
que est:\. iru.t:liada por deLr:t:: do meSll\O altar~ (A.D.R.E.M.N = Arquivo da Direcção RegIOnal dos Edificios e 
Monmncll\OS do Nane (Pono). PmcC.~50 admimstrauI'o da Igreja de S. Domingos, pasta 1. o fIcio de 17 de Julho 
de 1945. enl'iado ao DLrector Geral da D.G.E.M.N. pela secretária da Inn~ndade de N'S Ros:lno). O apeamento 
dos dOts :l1!.1res cncos!.1dos ;IS paredes t l!:>teLra~ do tr.UlseplO ( Nos"t Senhora do R0!..1no e Senhora do Terço) foi 
dcctuado peja lima de construção civil António Domtngues Esteves. de Valadarcs. pela quann~ de 25OOS00 cada 
um. Es!.1 firma n..':1li::ou Lgualmenle o d~-scn!.1ip.1menlo d,1» duas pneL1» extcrime. exbtcntf."S por dctr*. dos (l1I:\I\:s. 
pdo preço de 35OS00 cad~ um~ (,\. D.R.E.M.N .• Processo ~dminlstratÍ\'o d.1 Igrej~ de S. Dommgos. pasla I, pro
po~ta de aju~tc ]XLnieular ]l,lra a cxecu~~o de dt\cr..o~ trabalho~ na Igrep de S. DOIllUlgO!>, de 18 de Outubro de 
19 .. 5). Um ano depo15. o arcehtspo d e Br.tga. solicita\':l ao Director Ger.l l (13 Fazenda Publica:1 cedência dos altares 
de Nossa ~1l11Or.l do Ro5ário c da Senhora do Terço (A.D.R.E.M. N., Processo administrauvo da Igreja de S. 
Domingos. [>3SIa I. of. de JO de Outubro de 1946). Poucas semanas depois a D.G.E.M.N. auton::a a satda dos rde· 
ridos altares ]lara serem recolocados nas ign:jas do Seminário de Nossa Scnhor.l da Coneciç.-lo, cm Braga e de 
MOIl'I!':I de ColK'go.". cIU GUllnar;ks (A.D.RE.M,N .. Processo admllllStr;\lIvo d:l Igreja de S. Dommgos. p:l~l:l I . or. 
nQ 436i de 21 de Novemhro de 19 .. 6), Dado que ambas as mcs.15 d,15 imwnd:Jdes reinndica\';tm os seus direi tos de 
proptie<bdcs sob os altares cm questào, o prelado br.lClrcnsc dCSbllU das suas preter1SÕCS (A.D.R.E.M.N .. Processo 
admintSIT;lIl\'O cl.1 Igreja de S. Domingos. past~ I , or. de 9 de Seternbm de 19 .. 8), Dob an~ depoi!> a:. d ua:. inll:rn
d3d~ rctlo\'al~.lm o pcthdo de entrega do; ;,cu~ altares. apesar de não se oporem à colocaçjo de um dos al tares cm 
sul15tituiç:\o do rct.1bulo-mor d.1 ign:ja (A.D.REM,N , Pr0cc550 adml11i~trall"o da Igrcp de S Dommgos. pasta I , 
ondo de 7 de Setembro de 1950). No entanto. como ainda em 1956, os dois alt.1res rctirndos das p.1redes testeiras 
do trnllscpto COn1mual~lm dC) lllonl.ad~ , a~ ettad.1» m'1.1nd.1d~. vinham lIIais Ullla vc:: requcrer ao Director Geral 
da D.G.E.M. N. parn que pelo menos um dos altares fos:;e colocado na capela-mor da Lgn:p (A.D.R.E.M.N ., 
Processo adllluustralll'O da tgn:ja de S. Domingos, pas!.1 3. oficio de 10 de Julho de 19-+6). i\ parur dessa data des· 
conhecemos até ao momento o paradeiro destes alt.1l'eS. Do rttabulo dourado par Domingos FranCISCO Vieim foi 
publicada uma fotografia do 11161110 atms ao seu .'lfX".lmemo (M1NISTER10 DAS ODRAS PUBUCo\S -lIok(im tio 
Din:cção Gemi dos EdifICio5 c MOIIUlllClltOS Naciollais. /grrja de 5. Domil1go~ de Guimaràcs. nQ I08. 1962. tlg. NQ

)) ) . 

6' Documento rcfcre.nciado por OLIVEIRA. AmóntoJosé de: SOUSA. LIgia r>.\:jreia Cardo~o Correia de -
• Artista;, brnlOlrcll!>O que traba llt:lt:11l1 em Guimar:.'it::. .. ~. pp.26·27. 
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L7. Lu ís Pinheiro Lobo (mcslre pintor) - l777 

A 16 de Agosto de 1777, Luis Pinheiro Lobo, mestre piIHor, nalUral de Vila Nova de 
Famalicão. obriga-se a executar o douramclllO do retábulo do a ltar da Irmandade de Nossa 
Senhora do Terço existente no interior da Igreja do convento de S. Domingos. de 
Guimar.les 86. O mestre pelo lanço de -+05S000 reis comprometia-se alón do douramelllo 
do retábulo. dourar a banqueta dos castiçais, uma cruz c a eSLOfar c encarnar os dois san
lOS que se cncOnlra\'am nos dois nichos do aiLar. Esta empreitada seria revista em dois 
momentos distimos: O primeiro depois de efectuado o aparelho (são especificados 14 
mãos de aparelhoS,"): e o segundo. depois de dar o douramCnLO por finalizado. O anista 
apresentava como seu fiador o conceituado mestre organeiro D. Francisco António Solha 
residente na rua da Fonte Nova, de Guimarães 88. A obra Leria de estar conclu fda aLé ao 
úlLimo dia do mês de Abril do ano de 1778. A 2 de Junho de 1778. Lemos conhecimento 
através de um documento de paga e quitação que o artista recebeu a quantia estabelecida 
no COlllrato de obra !i9. 

Este mestre inten'eio ainda n3 Igreja da Colegiada de Guimarães. AIO de Junho de 
1780, a irmandade de Nossa Senhora da Oliveira decide pôr a pregão a obra do doura
mento do ret.âbulo e camarim de Nossa Senhora da Oli\'eim. Para esse efeito, c encarregue 
o irmão tesoureiro de mandar afixar editais na vila de Guimarães "e mais panes cm dia 
caIO para que os douradores vcllluia lanca,. na dila ol>m, e dada a qucm me/II01; e mais baml,a 
a fizcr. se lhe fará sua eso"ipl_ul"lJ , com as seguranças prccizas lia forma do cs/il/o" 90, 

A 1 de Setembro do mesmo ano, na ma Nova das O liveiras. escrilório do tabelião 
Nicolau António Pereira, é celebrada a escritura nOlarial do douramelllo do retábulo, 
camarim e mab pertenças da Iribun<l da NOS$.1 Senhora da Oliveira"''ll. A obra roi arrema
tada pelo mcstre pin tor e dourador Luis Pinheiro de Azevedo Lobo, assistente na vila de 
Guimarães, pela soma de 600$000 réis 92. Por pUfe do eneomcndador eneontr.l\"a-se pre
sente José Fernandes Guimarães, "prowradol" /Jas!muc que mosl.rou SCI' da IIIc:z:a da 
[rnulIldade de Nossa Senhora da Oliveira desta diull vil1a'l). No douramcmo, o mesue obri-

tlf1 "Obrig(l("(II1l (' (onmuo <10 douramenro do !l'rll/Jl/lo de Nos~(1 ~cllho ,.a do Tn(o colowda no (Olll'(nlO dI' s. 
Domillgo) desrcl l ;iIIa d( Guimlmks ('11111: ()) mudos d(l 1111.-::<1 cl(1 SIHI inmmdtllk c lui: I'inh(!ll) Lobo I11C5111' piluOl'" 
:\.MAr., nOla do mbchilo Nieolau Amónio Pereim, N-1085, fls. 1091'·1121', 
K7 ~Qmllm melos d~ geno grosso c Ijltlllm ck gesso maU, (51:1: elr bolld" 
QII. Aeerc;1 d~te lI1C">tn: ,'ep·>oC a mulo de e:l:l'lI1plo: JORDAN, W. D. - ~I)orn Fronciseo António Solha. orga· 
neiro de Guimarlcs-, in Bokrim de 1h!lwlllOS I/iSWrilOS. I' s~nc , Guill1ar~es. Arquivo MUnLeLp:ll Alfredo 
Pimenla. 1'01. 34. 1984. Temos eonheçimCIllO que da oficina de Fmllcisco Solha c:.ta\'3 presente no mornelllO 
da assin3lur.! dest .. eontr.!tO a Ululo de tC5temunha: Crpnallo i\ol'ais. carpimeiro, naturnl da freguesia de S. 
Salvador de Briteiros, assistente na easa de 1). Frnnei.sco Solha 
6<) ~I'(Igcl (' quiCa(am /11' dr 1055000 ,ris (si.-) qUl" c/u Lut: Pill/u:zrQ lobo mrSlrr IJIIlrOI' aos Irmdas do me:" c/a 
mll/mdode do Sothora eln 1i:I("0 (oll/Xtldd 110 CO'""ClltO c/r 5(1111 Domingos ,/eSta rilla" A MAP, IIOla do l.1hclilo 
Nicolau António l'cn:irn. N·l086, n". 135· 135v_ 
'10 :\.C.N.5,O .. Ir. 69, n 62·62v 
~t -COllllalo que/a: ti mr~a da Innand"dc IJc N05Sll .senhora de' Oli\"l''''' (lnla BnU ,om Luis Pinlrrim dr '\:('\'eda 
t.cJIrl I11C)lrc pintor (tssi~fem( IICSW I'illa". A.M.A.P., nom du tabcli~o Nicol:1U ,\mónlo Pereira, N". 1090, Os. 108· 
1091'_ Esl3vam presemcs as seguintes testemunhas: FronClsco leite. mcstre OOrbclTo. da rua TrJI'C5S.1, c António 
I\bchado, oun\"l"S, -qur foi IIrsra l'iJlu (mor/llfor III' nuz da FontE Nrn'(In. 
U! ,\ lO de Março de I iS!. os 1001!iOS da iml.1nd.1de deliberam que Jerónimo LeilC Pereira. tcwurelro da imlan
dadc ereetuas:.e o pagarnemo dos 6OOS000 r~is 30 mestre dourador pdo dour:unenlO do rellhulo do ah~r de 
Nossa Senhor.! }\ pedido do mestre a irm~ndade drhb.:rn al~rn desta quantia o pagamento de malS -+85000 
r(-i~, pob o meStre Ilnh~ dado comprimento à referida obrn cOll1tod~ a pcrrei\~o e brel'Ídade (A C.N's.O. Ir. 
69. ti. 64). 
~\ !'rocurnç~o d~lada de 28 de Agu:.to de 1780 
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g:\\'a-se a uti1i::ar bom ouro de preço de 7$000 rêis. O melai precioso seria comprado pelo 
lesourelro da irmandade que ~sc lhe ira dando cOIIJorll1cfol' lrahalhando, c scra "ago por 
CO Il Ill do dito douradol' 1'01 COlua do preço-. Numa das cláusulas do COnlrato e estipulado 
que após o dourador ler colocado qU:llro ou cinço milhciro~ de ouro no douramen to. a 
mesa da innandade mandaria chamar dois ou trés dou radores M OII quem Illuiw lhes pa l'cser 
exwu lnar se o referido douradorji:zc/' a obra 'UI fornw dos (I!'lmwmcntos e segurança es/ijJll
la(/a IIOS tUfOS apOlltllIllCll/0s". 

18. Damü'io Pereira (entalhador) - 1779 

Através de um recibo da Colegiada de Nossa Senhor.! da Oliveira datado de 1779, 
lemos conhecimenlo que o entalhador portuense Damião Pereira projectou o risco da 
estame do coro da igreja da Colegiada pela quantia de 2$880 réis9<+. 

19. Manuel Alvcs de Araüjo (mestre entalhador) - 1789. 

A 2-t de r-.·Iaio de 1789, Ma nuel Alves de Araüjo, mestre emalhador. morador no lugar 
de Santa Marinha, da mesma freguesia, do couto de L1ndim obriga-se a executar o an te
paro da porta principal da Igreja de Nossa Senhora da Oliveira, segundo o risco feito pelo 
mestre Dom Joaquim '15. No comr:lIo é especificado que o mestre utili:asse madeira de 
castanho lisa e boa. A Colegiada nesta nota notarial celebrada no claustro da Colegiada 
e5t:l.\'a representada pelo Reverendo Cónego Jose Coelho da Silva, rabriqueiTO da Fábrica 
do Cabido da Colegiada. O mestre receberia a qua11lia de 1++$000 reis dl\;didos em trés 
pagamento. Alem desta qualllia, o encomendador obrigava-se a fornecer toda a fe rragem, 
dobradica!> e um varão nccessários :\ obra. O mestre apresemava como seu fiador M:muel 
Correia Rcquião, homem de negócio, Illorador no rossio do l o uraI. de Guimarães. 

20. Diogo J osE' da Costa (mestre pi ntor) - 1798 

A 29 de Março de 1798, o Reverendo Domingos Gonçalvcs de Can'alho, abade de S. 
Salvador de Pinheiro contr.ua C0111 o mestre pintor Diogo Jose da Costa da rreguesia de 
'-andim. a obra de pintura e douramento da igreja de Pinheiro, pela quantia de 185$000 
rCis 96. A empreitada constava do douramento do altar-mar, altares laterais. púlpilO e () 
s:m lu:\rio existente na sacristi:l: piTltur3 do teclO do coro, capela-moI' e da sacristia, O 
mestre apresentou como seu nadar António Correia da Silva, mestre pintor, morador na 
rregucsia de S. Tiago de Rebordõcs (acLUal concelho de $anta Tirso). Esta obra tinh:l um 
prazo dc execução de qua tro mcses. Neste comralO é inserida uma clausula referente ao 
vigor do COlllralO que valeria por dez anos para que nesse espaço de tempo a obra apre
sentasse alguma ~f1Iina (]Orfalla de aparelho e 5cgllrllll((I" fi caria o meSlre respons.1\'el pe lo 
prejuizo dai resultame. 

'H A MAl', Recibos da Colt.'glada (1779-1780). C-1I90, dOt:o ''''ul~ nG 186_ 
9' -Escmura de wnU(lIO ao fei/III c srSumnça do Ilnltpal'O da perta prrncJll!l deI 1.~,tJ(J d~ "ISsa ~hma da Oh\'dra 
rjirmçCl a seu mrnpmncnrol" AM AP , nUl:l da Culeg13da.labeMo Anlo.inlo Dl:lS de P:lI\-:I, C-IOO], fls. SÓ·S7\'. 
'X) "C,Olu raw r obrigaçam a la/ura tI'l obra que la~cm o Rf'wrendo DOl11ingoi Gonçal\'fs de Ccln'alho I'lbbarlc do 
Sed,adm di: PinJu:-ilO WnJ Diugl! )I!~I: ,Ia Co>rl/ J>1,'51C IlimO! 1I0/regue:;:!{I r muro IIr umdulI 101110 de JJ{ln;d()~". 
J\.MA P.. nOla do tabelião Nicolau Amónio Pereira, :-'·113'. ns. I3t-132\'. Foram lestemunhas pr(,'so.:11lo.:s: 
AmaroJo~é da Siha Campo, pimor, mOl':ldor na rrcguC>.l:l de S. Sld\'ador de Joane (actual concelho de Vib 
No\':! de fall13hc:i.O) e João SolhelTO. enado do Reverendo Padre. 
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21. Conclusão 

Assim terminamos este percurso pela aClhidade dos artistas ligados à obra de talha do 
Entre-Douro-c-Minho que trabalharam cm Guimarães. lentando traçar o seu c\'cluir desde 
o último quartel de Seiscentos até finais do século XVIII. Um trabalho deste tipo. devido â 
vasta documentação existente em arquivo, nunca está co mpletamente finalizado. 
Esperamos que as pesquisas arquivísticas a que continuamos a proceder. pcnnilalll que o 
futuro ofereça novos elcmentos que possibilitem estudar com mais minúcia a mobilidade 
de artistas cm Guimarães. É por isso, que dc\'cmos assinalar o c:miclcr provisório e paro,:
lar dos resultados aqui apresclltados. 

No ciclo aqui apresentado devemos salientar que a Lallta c a pintura Vimarà!1CnSe cons
tituem um renexo do dinamismo económico, religioso c art ístico de Guimarães, pcrmi~ 
lindo deste modo o aOuxo de conceituados arlisL.1S de difcrcJHes locais do noroeste pcnin
sular, que encontravam um desenvolvimC11lo construtivo b:;lslantc significath'o na urbc. 

Alguns cntalhadores , dour:;ldores c pintores do Elllrc-Douro e Minho que lrabalhanUll 
em Guimar;les (1578- 1798) 

'oe Nome 1'm1l5~o Morada Ob~ I Quantia 

15i2 Fern:lo Úlr\';llho lmagm:lno POrtO 
Igreja de NO"5;1 Scnhol':t da 

120s000 r& 
Oll\'cirn. rc!Jbulo do alur-mor 

'''''5 ManuelJo:io 
Mcs!re enla-

Pono 
Igreja S. Domingos. gr:ldc:. da 

100$000 réLs 
lh~dor Cllpcla-mor 

IgrtJ~ d~ $.10 Sebastião, = da 
1698 LlI!s VleU:1 da Cru;: En!alhador Br:lga llibum par:1 u S:mUSSlmo 1105000 Jtb 

Sacr:nl1Cn!O 

1710 LUÍ5 Vicil"J da Cm: E,;cuhor fi"", 
Úlld:b das Taipas. retábulo 

605000 réis 
Úll'da Santo /\nt6nio 

Pedra Coelho em 
Ambos mOf:ldo~ cm 
Gondar (Guimar:lc:.): 

1717 
paTerna mm seu 

Entalhadom. Miguel Com:ia. rullU-
IgTejJ d( 5.,\,) P,lio. rcl~hulo do 

1005000 reis 
gcnmMiguc! 

r.ll de Requião (\'. ~ 
altar das Almas 

Correia 
de famahe-.lol 

Antómo Gomes cm 
MCSln:5 1m3' Igreja de S. rr:mClsco, altar 

1719 p.m:enJ com flhpc Portu 2705000 n.'is 
da Si!\"3 

glll.í.rio;, Imundadc de 5.1nto Anwmo 

1713 ~bnocl ela Silva 
\!,~!rc I'cdomc (\" N de ObT;l do <::atldral c dos assentos 

955000 réls 
cns.1H1blador Famahcão) do com aliO igreja do Canno -

S. Jorgc de Stlhn 

mil Miguel Correia 
Me-!re (Gu\mat.\cs). na(ural Ign.-p de Cn'lxollHL relábulo da.!. 

685000 r6s 
cru..1mbbdor de Rcquião (\ : N Ahl\~~ 

f,mulie-lo) 
L-

S. Jo,&c de xlho I 

lnl "hguel Correu 
\ ~' cs're ema- (Guimar.lcs), n:ltur:JI Igreja d( S.fausllllu dr \ I:c!a. 'n- 8OSOOO reis 

lhador de Requl:\o (V l\ buna da caJlcb'nlor 
Famahclo) 

1734 
Alexandre Pinto Mcsln: !lamo Eslt\";\O de 

Con"ento da Costa. Sõlcnsli:l 1600S000 rtis 
Rlhclm ensamblador 1'enso (Braga) 

• '\ntÓmo Fernandes Meslre enl.1- I :,reJ' s.."", R~', Um" I .'50500 ,'" . 
Iii I 

Palmdr:l 1l1.1dor 
P~111lcml (Br:lga) Rc(ábulo. mbuna, fmmal c duas H5000 rtis das 

credhl(b~ pam J cJIX'b.mor duas crcdf:nci:15 
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,\no Nome: profbs;l.o Morad~ Ob~ I Quantia 

I i-I3 
Manud d:l Co<lJ \teSlre Cnt3-

Porto 
Igreja de S. Francisco, nbrn de 

5005000 réis 
Andrade Ihador talha do 'lh,1T,moT 

,\nhimo da Cunha 
Del1es (\' K , 

1145 
COITe:ia \'311' e: \lcsm:s cma- r I ·) n "" 1" "" d. s,,,,, R= '<L,=. 500SOOO rtis 
Manuel dJ Cunha I1tadorcs 

-ama 1(:10 ( t;l . . 
A (Sa li ) doIS limes bterms 

I Correia (irm1O!1) 
'"CS nlO uso 

1H6 
J05C Áh";lrcs de M~'Sll\: l'l1ta' 

Braga igrcp do C:U11l0, übr:l de talha I 9305000 r~is 
Ar~ujo lhador 

--
Amomo dJ Cunlu 

IHi 
CorreIa \:Ile e MC'>tll5l'l11a- Vila das A'·e. (~mo Igreja de S. Dommgos, Rc!abuln 

360$000 rtb 
~[:mud da Cunha Ihadores Tirso) do ~h~r·mor 
COITCla ( lnn~os) 

António l'(relra de 
Sarna Anl,Jo.io do 

1I.\csm::~ Pln' Igreja do C1rm<l, douT3rncmo (' m4 Cnuto TCI~elm.Jo.'io Porto 920$000 reis 
Pcrdr.l Cardoso (' 

,,~ p1l1lUr.l da obra dr talha 

lUl~ PUHO unJO 

Domllll\o~ I'ranCl>CO 
Igrcp de S. Domillgos, doura-

1768 \\cslre pintor Porto memo altar Irmandade de Ko>S:l 399SOOO Itb Vlelr:l 
Stonhllr:l do Rosano 

-
Bo.l'cntura JQ)C da I,"" d, S. J"o d, 'mo. P'"';j- , 1771 McslTC pUllor Br.I)§! 
511--" do ret3bulo c tc('1O da ~";lpc1a·mor . 

-
Amilmo da Cunha c 

Mr:s!!"C!o fJlla- IgrcJ" de Nl1.»o:l Senhora da 1i7! :;cu )(lbnnho JIl)C da G\llm~r.le!; 520$000 reI' 
Cunh~ 

Ihadores Oh'-W.I, mbllll,l da apela.mor 

Mcslre ('111:1- Igrcp de l\ossa .xnhora da 
J7i5 Amômo da Cunh.t 

lhador 
GUIIU3r.lCS Oli"cim, "aClrcinll.lll(U( /01111 10S000 reis 

obra da mbmlll ,k ,\ussa :x-nhor<l" 

Vila t\o'':l de 
Igrqa de S. DO!lnngo~, dOlll:l-

Iiii luIS Pmhmo lobo Mcstre pUHor memo ret.\bulo Nossa Senhora ..!(JjSOOO rCi~ 
Famalic;lO 

tio TCTl'O 
f--

·0,",0, ,',re~"Ih'd" f--
1ii9 Pono 

Igreja de N05Sa Scnhor:l da 
25880 reis 

f- Oheirn, nsco da esume do coro 

Igrep de Nm.a 5t'nhora d.J 

li80 
luIS PinheIro de Mblre pllHor Assislente n:I \,ta de Qhl'Clr:I, dourJmcnlo do rew-

6005000 r6. A:c"(do Lobo c dourador (,uimar:lC!> bulo, ~:lIl1an 1l\ c m.:u" pcrtcnÇol:. 
dllnbuna _ 

Manuel :\!lcs dc I>lcsm:: C11la- Landim (\'113 '\U\"3 de Igrep de Noss:! .xnhor.l dJ 
li89 

Ar:lujo Ihador Fall1:1hdo) 
Qli\"cim, amcparo pona pnnclpal 1+15000 rNs 
da Igreja 

" I ~ d (\ ' 1 ~'''J'd'I''''h"m.d"m""m" 185SOOO réis 1798 Diogo Jose da Costa anlm la . OI'Je 
Meslre punor F r ) pnllor:l do altar-mor c n;ubu\os 

L-.c 
'anulc:'iO IaleralS 





Francisco José Resende 
no Museu do Conde de Leopoldina 

Alltónio Mmlllel Vilarinho MOURATO 

Quando no inicio de 1860 apareceram expostas, no Rio de janeiro, duas telas de costumes 
do 3]tisl3 portuense, Francisco José Resende, a crítica carioca não lhes regateou elogios. O 
painel cm que o 5(j/oio L'moscado (lO seu IJO/rlclo, olha li socapa para a mocoilll que o cseU/a (...) é 

de um helio eIfciw, - cheio de verdade e natureza. Existe graça na composicão e a me/odia das 
IWrtllonills da apLica c da prespecfiva mostra bem que o trabalho pratico da arre foi secundado 
pela reflexão e eSlUdo das regras. afinnou a imprensa da então. capital brasileira, gabando 
ainda, nesses quadros, o claro-escuro, o colorido. a iluminação, entre várias outras coisas I. 

A esplêndida recepção que mereceram no Brasil as obras de Resende - a que não roi, 
de certeza, alheia a colónia ponuguesa - fez com que o artista elegesse o grande país da 
América do Sul como principal destino das suas telas, fora de Ponugal. 

S~lo Paulo l, Belém do Pará ), Salvador da Baía'" Maceió 5 , além do Rio de Janeiro 6 

foram conhecendo as produç.ões do pintor mais conceituado do Romantismo portuense, 
logo a seguir a Augusto Roquemont i, Retratos de Camões e de O, Luís I, painéis sacros e 
cenas de costumes foram os temas que o lkasil mais requisitou a Francisco JOSé Resende ll , 

Porém, a tela deste artiSLa que. de longe. mais impacto causou no país innào. não se 
incluía em nenhum destes géneros: a ApOleose de Hahnemann era uma alegoria. Exposta 
no Rio de Janeiro, em Novembro de 1891 , provocou acesa polémica. na sequência, aliás, 
da quc parece ter agitado a cidade da Virgem. 

A Apoteose de Hahnemann constituiu um momento absolutamente invulgar na car
reira de Resende. Nenhuma outra pintura lhe mereceu tanto desvelo. nenhuma o obrigou 
a tantos sacrifícios. nenhu ma lhe proporcionou tantos sonhos e nenhuma lhe trouxe, 
finalmente , tantos amargos de boca, desgostos e desilusões. Vamos à história. 

Resende, amante da pintura de costumes populares'), fanático da arte sacra 10, viu-se 
contudo. ao longo da sua carreira. praticamente limitado ao relnHO. Odiava este género II , 

mas era o único que lhe dava dinheiro n. 

I Vd. Silva, F J ni lhcncoun d~ - Iklll[s-Arlcs. 111 -o Jornal do PUI'tO", 12 (kJancLro de 1860. 
1 Vd. Mel1o. Alvaro de - Necrologia, in "O Occidcmc~, I 7.u ano. volume XVI!, n.o 541 , 1894, P 7. 
J vd. Anónimo _ Cluh EUICJ'pc Jo Pi[rd. in "Dil\rlO d~ NOUCJ:b- (Pará), Dtzcmbro de 1890. 
" Vd. Anónimo - "O COlTeio do Nonc", POria, 30 de Março de 1864, p. 2, 
~ Vd. Anómmo - Esculpuua. lJl "O CommCTCIO do pono-, 31 de Maio de 1876. 
6 Vd. Pimcnlcl. At1J.cno - 51lnro Tlly!w dr Rioo d'AlC. Cluh Thyrscnse, $.:Ln to Tlmso, 1902, p 151 
7 Vd. Vitonno. Pedro _ O J'mror Augusro RoquLtlzonl (No ccrucnário da sua linda para PorlUga/). Ec!icJO de 
Marallus, Pano. 1929 
ti Vd, Resendc, Francisco José ~ I<daçL1c'i dos quadros dr q 1'0550 lm!Jn-ar-IILC, 15 de Novembro de 1887, m~LllJS
trito, Colecção Vitorino Ribeiro. 
'J Vd, /l.lariOLto _ Frm,cisco Jose RC:::C IL dc, in "}\ Mo:.ca-, N.o 45. 2" anQ. POrto, 7 de De::embro de 1884. p. 1 

10 Vd. Anónimo _ BdlU5 m1es, in ",\ Actualidade' , Pano. 15 de Dc~clllhro de 1883, p. I 
II Vd. Resende. FrandscoJosé ~ l)i:irio de 271\211875 a 29/1211885, 2 de Fcvereiro de 1883. r. 19. ColccçJO 
Vitorino Ril;JCLro . 
llVd. PimenLel, Alberto _ O Pono 11<1 Il"IlIIa WLI!dS. Porto. u\"r:ma Universal, 1893, p. 146. 
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Os seus clientes apenas lhe exigiam rostos "parecidos". Podia o desenho ser duro como 
betão , o colorido pesado como chumbo c a tinta aplicada com li lingua cm vez do pincel
não havia problema, desde que os carões estivessem "parecidos" ... 13 Claro que nunca se 
esforçou por fa=cr retratos tlcslumbramcs. 

Conseguiu :unda, uma vez por OUlra, ser comemplado com encomendas para painéis 
de Igrejas. Mas. os simpát icos edesiásticos pagavam- lhe (:io pouco que o dinheiro mal 
chegava para os materiais li. 

Foi já cm fi nais de 188'; , ou inicios de 85 que o artista recebeu, pela primeira vez n3 

vida, lima encomenda vt:!'C!adeiramCnlc al iciante. Resende tomava então 59 3110S c osten
tava lima longa carreira anistiea repleta de êxitos c tambêm salpicada de alguns fracassos. 
Apesar do grande prestígio que ainda detinha , cstava longe dos anos de glória em que fora 
o primeiro pintor da invicta. O Naturallstllo. que sempre repudiou , lriunf:wa por LOdo o 
lado 15 e a sua pilllura eSla,'a, na realidade , ultrapassada. 

Mesmo assim, foi a ele que recorreu o médico lisboeta António MOlHeiro Rebelo da 
Silva, quando pretendeu ornamentar O seu palacete. O indivíduo, culLOr da hOllleopalia , 
queria homenagear o fundador desse processo terapêulico, S<lmuel Hahncmann 16 c lem
brara-se de decorar a casa com uma pintura dedicada ao grande clínico alemão 17. 

Incumbiu Rese nde de glorificar o seu ídolo. numa leia com três met ros e sesse nla de 
altura, por dois e cinquclHa e três de largura. 

Resende disporia da liberdade de conceber a imagem. Poderia enfim dar asas ti sua 
reprimida crialividade. engendrando situaçôes, estudando atitudes e fisionomias, dando 
ao colorido as harmonias que cmendcsse, num suporte grandioso. Animava-o ainda, cer
tamente , a promessa de um pagamcnlO chorudo. 

Agarrou a oportunidade com unha~ c dentes, disposlO a fazer daquele quadro, a obra 
da sua vida. A 17 deJam'iro de 1885, tinbaja uma ideia geral da com posição: nela apare
ceriam Hahnemal1l1 c Minerva, a deusa da sabedoria. opondo-se ambos às representaçôes 
da "Ignorância e da "Inveja" 18, 

Começa enti\o a executar alguns esLUdos. Faz LIês csboccLOs a óleo e dois ti pena, além 
de esculpir pequenas estaluetas cm barro que tenciona utilizar como modelos para algu
mas das figuras da ··Apoteose~ . Manda também fotografar, no Biel, uma mulher, a fim de 
lh e servir de modelo da "Ignorância" 19. 

Passa depois i1 rcalizaçào de esboços a óleo pelo modelo vivo e a IOde Abril in icia 
flnalmenle o quadro. descnh:mdo algumas panes a carvão. 

Em Maio desloca-se a Lisboa. Quer mostrar a Rebelo da Silva o esquema da pintura 
que lenciona concretizar 10 . O médico apro\·a a ideia e Rescnde , eufôrico, ja s6 consegue 

Il Vd. por exemplo Rl'::>Cnde, Francisco José _ Roulw ,1Il,IIIÔQW de um n:rmro a oIro, m ·0 I'nmclr"O de J~n~i ro". 
12 de julho de 1891. p. 2: também Idem. Di:1rio de 27/12/1875 ,r 29/12/1885. 16 de Ahril de 1883. r. 27. 
Cole<ç~o Vitorinu Rrbeiro. 
li Vu. Re~nde . rr.l1\ciSCQ Jose - Dr:\rio de nl l V1875 ~ 29/1 21HI85. 12 de I)ezemhro de 1884. r. 58. Colcc(":'io 
Vitorino R1ociro. 
IlVd. Soares. Ehs;\ _ "N'ltllrah'Smo. Pintores d~ Primelr:J Ger:1ç:lo··,ln MIISCII NllCiOlwl d ... S"'""C.'> dos Reis. Pil1lllf// 
l'unllg",:sQ. 1850·/ 950. Mml~1t' rio da Cultur.!. InsÜ1UtO PonuguCs de Muscus. Mt1~u Nacional de So~n.'S dos 
I~e i s. I .' Ediç:J.o. 1996. p. 69. 
I ~ Vd. Anônimo- nrnj!S'III"tr~. PI1 "O COl11m<:rclo do Pono~. Pono. 26 de Agosto de 1887. p. 2 
11 \ld Anóllnno _ .. hSII/l/oS d'1II1<:, in «O Pnlllciro de Janeiro-, Pono, 15 d .. Selembro de 1887. p. 2. 
1~ \ld. Resende. Fr:lIIcisçoJo~é _ Diário de 27/11/1875 3 29I1VI885. 17 de janeiro de 1885. f. 63. ColcCç,lo 
Vilorino Ribeiro. 
1'1 \ld. Idclll. Ib,dcm. 30 de janerro de IMS. r 6· .. 
!iI \ld. Idelll. Ibidem. 12 de Maio de 1885. 
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imaginar um silio para elaborar obra de tal envergadura: a sua idolatrada Paris, Só ela 
estaria à altura de tão mcmor:ivel acomecimento. A magnitude da ~Apoteose" não era 
compalivcl com o insigniDcante meio portuense, Ião falho de recursos c de todo o incen
livo 11. Em Paris sim, enCOTll raria bons modtlos para as num crosas figuras quc o quadro 
abrangia e CClia bem pcno as obras dos grandes pinlores, !,am !X1sear n'dlas inspiraç,lo e liçiio 
l'rofrcua H. Em Junho, pane para a capital francesa, lcvando consigo a leia da 
"Apoteose" Z3, apena3 iniciada, 

Resende demorou-se na cidade luz até Outubro, concluindo ai o seu trabalho. 
O regresso do artista a Portugal, deveria colocar termo a este episódio: Rebelo da Silva 

"eria satisfeito a teb nos salões da sua casa. pagaria a quantia estabelecida ao pintor e a 
imprensa , uma \·c:: mais, levaria cm ombros Francisco José Resend e. Porém, nada disLO 
aconteceu . 

Tudo indica que Rebelo da Silva não gostou da pintura. Resende, dcstroçado, compro
meteu-se a levar a cabo alguns I"croques H , a fim de agradar ao cliente. A desmotivação, 
todav ia , apoderou-se de si c o enormc quadro ficou aUrado a um canto do scu alelier 
durante meses. sem sofrer qualquer modificação. 

Só em Janeiro de ! 887, encontrou Resendc o ãnimo suficiente para vollar a "Apoteose", 
pintando a cabeça do gcniosinho que mostra li Illveja as plantas hOllleopm/licas 15. Durante a 
Primavera. já embalado no trabalho, conscgue avançar bastante nos acabamentos e cm 
Agosto d:l a obra por conduida . Expõe-na então, numa sa la da sua residência , à RUa da 
Alegria 26. 

A imprensa do Porto ovacionou estridcntcmente () novo quadro de Resende. Evidelll,e 
ll\auifestaeC!o do talcnlO li, ludo quanl o de mais surprehcudel1te c Cln'ogado tem Ilroclllzidv rIOS 

moael11os tempos UIIl pincel pOl"/ugue::; 28 ou obra de eJJeilO l11agnifico 19, foram algumas das 
muitas expressões elogiosas com que a "Apoteose" foi obsequiada nos jornais da invicta. 

Mas este entusiasmo arrebatador, que transparece nos lextos da época, parece que não 
corrcspondeu a realidade, Afirmou-se mais tarde , que a "Apoteose" provocou si m, no 
Porto, um al IO ruido de c!ÍUca que muito teria afectado o artiSla JO, 

Rebelo da Silva nem sequer veio ao norte e bascado em informações que obtc\'e sobre 
o quadro , \·ohou a recusar a sua compra. Em 1888, Resende continuava co m a leia. 
Rebelo da Silva desinteressara-se dcfinitivamenle do negócio , apesar das reclamações do 
pintor JI . 

Resende , numa última e desesperada telHativa para cativar o médico lisboeta, envia
lhe uma relação das pessoas que tinham ido ver o quadro c urna carta do cônsul inglês, 
muito provavelmente elogiando a obra , como provas do seu valor. 

Ir Vd. AnónImo _ fi apoltosc de Hwrlu:mwm, ln -Jom~1 d~ M:mh:\-, Porto. 18 de /\gO)IO de 18I:!6. p, 1. 
n Vcl Anónimo _ Bdlas-ClIUS, ln "O COll1lllercio do Pono-, POrtO, 26 de Ago'lo de 1887. p. 2. 
II Vd. Anómmo _ O pUlWI' Rt:~el!Ck ln -O Commerclo PortugIlCZ··, Porto, 16 de Junho de 1885, p. 1. 
U Vd. Anonrmo -A AI'(lft'o.c dI' HaullenltllUl , ln "Jornal da Manh:l", Porto. 18 de Agoslodo;- 1886, 1'. 2. 
a Vd. R~cnde. l: ranciscoJose- Diário de 511/ 1886 a 12/12/1888. 18 de Janeiro de 1887, f. iS, Colecção 
Vilonllo Ihbciro, 
l<> Vd. R. _ BcI/as Ancs. ln -O Dez de Março".l'ono, 29 de Selembro de 1887.11. 1 
l7 vd. /\nónlrno - Bdlo.·Qncs. ln ·0 Comrnercio do I'orto-. Pono. lé de AgostO de 1881. p. 2. 
lB Yd, X - O ultimo quadro do Stu: Rezende, ln "A Pro\'1nCla", I'ono. 31 de Agosto de 1887. p. 1, 
N Vd. Anónimo -Assunw. //'m'k, in ·0 Primeiro de Janeiro", ron O, IS de .'.clembro de 1887. p. 2. 
Ji} Vd. I\nummo _ O Puna,. Rc:;:ende, ln -O PrimeIro de Janeiro", PorlU, 1 de Dezembro dt 1893. p. 2. 
\1 Vd. Resende, Francisco J~ -Diário de SllIt 886 a 22/12/1888, 7 de Março de 1888, r. 80. Colecção Vitorino 
RibeIro. 
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Mas Rebelo da Si lva devolve-lhe a carta e encarrega um primo seu, chamado Pinto, de 
responder ao anista. Resende, por sua vez, incumbe a nlha de reagir a lal missiva. A OilO 

de Outubro de \888. Clai re di rige-se dcst,\ forma ri Rebelo da Silva: 

- Ql/audo Uni 110IIlcm á sua palavra dada c/imu/': ele wna senhora, falta com o maior des
caro, que nome: lhe dá a sociedade? - Canalha! 

- Quando um homem, sem brio. sem cducaçelo c/U.l/va lha WIl homem honrado qw;, fez os 
majores sacrifício!> jJtlra cOl1duir l/ obra que encoll1mcm/ou, e como callalha que é li regei/li 
sem mesmo a vó; que liame se lhe dá? - \fel/Iam e cal/oteim. 

- Qucll1do U1I1 homem lIl(/lula I'0r um I'lm::IlfC seu, saJJujo, illlliguis/a c infame, illsu/wr 11111 
homem hOll mdo, dOC/lIC, com uma fil/la dOClHissil11a, - como se apelida? - Col)(mlc 

- E a v;lmra, feira lacaio, que é seu 1",re/lIc, merece ° chicofe app/icado aos machos de 
liteirn H. 

Qualquer hipótese de concretização do negócio com o médico de Lisboa, terminou 
aqui. Num acesso de fúna, Resende dirigiu-se à tela, raspou o busto de Rebelo da Silva e 
substituiu-o pelo de Hipócrates 33. Guardaria um ódio rancoroso ao homeopata da capi tal, 
até ao rim dos seus dias. Quando falava dele, designava-o como "miscravel pulha e dege
nerado portuguez" 3-1. 

A eno rme tela ficava outra vez abandonada no seu atelier, à espera Lalvez de um mila
gre. Qucm lhe iria compmr semelhante mastodmue? 

O milagre, porém, acabou por aconteccr. Henrique Lowndes, um escocês que vivia no 
Rio de Janeiro, adqui ri u a "Apoteose·', em 1891. ano em que D. Carlos lhe concedeu o 
Litulo de Conde de Leopoldina 3S• 

Lowndcs era filho de um grande negociante do Rio de Janeiro e fizera os seus estudos 
comerciais na Europa. A sua biografia era impressionante: organizara e dirigir:.\ variadíssi
mas cmprcsas ln e fundara ainda os Bancos do Credito Rural, Regional de Minas Gerais e 
o de Induslria Nacional. Devia ser podre de rico. O bastante, pelo menos, para se tornar 
num filantropo. Ness."l qualidade ajudou muito as sociedades da colónia portuguC$a, em 
particular a Sociedade de \3encficência Portuguesa do Rio de Janeiro 3;. Foi talvez por isso 
que D. Carlos o agraciou com o titulo nobiliárquico. 

A Apoleose de Hahne mann foi exposta ao público carioca, na Galeria Moncada, cm 
Novembro de 1891 38 C provocou acesa polémica. Ningucm viu naquela imagem uma obra 
plirna, mas as opiniões dividiram-se entre aqueles que a consideravam como Ullla obra cons
cienciosa, porém não isellla de erros e aqueles para quem era a própria negação da arte 39. 

)! Vd. Id~m , Ibidern. 8 de Ouwbm de 1888. r. 84 e 8-+ \' .. (olec,",o Vitorino Rlheiro. 
II Vd. I1glLm I 
li Vd. Idem. lbidern _ lu!.cnç-lo posterior;\(J texlo. de ! de Fe\"(~rciro dc 1892.. r. 84 e 8·h· .. Colee(;\o Vilorino 
Riheiro. 
11 Vd. ZúqUCtc. Afonso Eduardo M~t1in~ - No!m::;:a de Ponu):a/, Volume 11, Ediloti~l Eneidoptdia Lda, Usho~, 
RIO dcJ~nclro, 1960. p. 68i 
"\(I Org~nizoLl e Lhnglu, entre OUI I<lS. ~s empresas: Indúslt1:1 de Ouro PrelO. Tecidos de São Jo;\o. Cordo:llha 
N~ciol1,11. Fabnllll<lsileira. Tecelagem Flummcnsc. COlnpanhla do Ferro Galvani:ado. Quumco·lndusttia \ da 
Flor~ Or;lsileir:l. Tecidos de S,io Crist6\';\o. Companhia Mat-abt< e C:UllptY.>. COIllp;mhia Coloniz.1.dom do Paraná 
c 5.1nl.:1 GUilnna (Vd.ldem. Ibidern . [l. 68i) 
17 Vd . Idem. !btdern. p 68i 
}II Vd. Freitas. P. Senna _ 1\ Tt/a dr Re:;:w,/c. l1l -No\;dldcs~. Rio de Jlnciro, 19 de: Novembro de 1891. 
1\1 Vd. Id~'m _ A T da d( R,-:::c11<k II. in ··No"id~dcs-. RIO de Janeiro. 20 de No\"embro de 1891 
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Comava-sc, entre os ptitnciros, um erilico ponderado e benévolo que tinha perconido 
os principais museus da Europa, nos anos cinquenta: o padre Selma Freita.:.. Freitas elo
giou a escolha do tema. a composiçãO c a forma como Resende concebeu o pensatllento 
allegorico. alem das perspectivas linear c aêrea c a cxpress;io fisionómica de Hahnc.ll1ann. 
Mas eslragou tudo quando se pôs a {alar de Resende. artista que desconhecia. Dizia Freitas 
a dada altura: 

- A imprcSs(iO geral e primeira que C>.1)climcu/ci, C/o conspecto da '·apOIhcose",Joi (Igrada
"eI, c parece-m e que rccusm· Ul!! ta/elllO POSili\"(! ao seu (/ ulO I" seria lima ill)ils/ka f/agr(/ll/c, 
tallto mais que lião é WH al"liswjá perfcilO c IIlllduro, mas quc cs/uda, lraballlll c progridc~o . 
Resende não era um artista maduro? Com os seus 66 anos e quase cinquenta de carreira? 
Progredia? Mas como, se se mantinha serodiamente fiel à estética romãmica? E se mesmo 
nessa linha, se afundara mais cm experiências inconsequentes, desde os anos 60, do que 
progredira vcrdadeir:.l1nente na consolidação dum estilo próprio? 

Claro que este passo em falso foi logo aproveitado pelos detractores da ··Apoteose". 
Resende deve ler cerca de setenta aIlIlOS, corrigiram logo e por largo! -II. !:sta\·alTI, alias. con
vencidos que a mOllsln/Osa ApOl/l cose de Ha/lllemwm não linh.\ sido pintada por Francisco 
José Resende. Ele era um artista notável , nunca lhe poderia ser imputada semelhante aber
ração. Aquilo não s6 não era um q!wdro do dislinclO I'rofessor porluense, como lIem sequer 
era um quadro! Era sim uma bOla, c utlla bOla para pé que a calça só aos domingos! 42 

Aparecemm emão documentos relalÍvos à autoria da tda que comprovavam, sem mar~ 
gem pam dúvidas. que a ~Apoteose·· saira mesmo do pincel de Resende. Ignoramos é se 
tal comprovativo. acabou por abonar a favor do artista ... 

Talvez por causa desta polémica , milhares de pessoas acorreram á Galeria Moncada 
para fazerem o seu próprio exame da Apoteose de Hahncmann -l3. 

Concluida a exposição, a obra foi condu::ida ao Museu particular do Conde de 
Leopoldina. onde ficou, ignoramos por quanto tempo. Desconhecemos tambem os por
menores da venda do quadro. Sabe-se que existiu um imcrmcdi;üio nessa transacção e 
que a quamia paga por L1wndes foi empregue. quase na tota lidade. por Resende. nas des
pesas de transporte e custos alfandegários-+-l. 

Será que L1wndes tinha uma ideia mais ou menos precisa da ··Apoteose'·, antes de a 
comprar? Porque a considerou importanle para integrar o seu Museu? Qual a natureza 
desse Museu? Não temos resposta para estas e llluitas outras perguntas que nos ajudariam 
a compreender as razões que detenninar-J.tu a compra da Apoteose de Hahnemanll . 

Alguns tex tos sobre o quadro, publicados na imprensa da época e também vários 
esquissos traçados por Resende, podem hoje, ajudar-nos a reconstituir a aparência da 
"Apoteosc~. 

Imagine-se um céu infinito, salpicado de mares de nuvens; uma aurora eterna e uma 
luz c1:ml. brilhante de mil sóis+s. Eis o cenário da "Apoteose". De repente. Hahnemann 
emra em cena. Resende atira-o para cima das nuvens, muito aperaltado e im·estido duma 

+.l Vd. Freilas. P Senna _ A Hill d,: /k::l"lldc. 1Il "NO\'Id.1dcs". RIO de Janeiro. 19 de Novembro de 1891 . 
• 1 Yd. Anónimo - '\pQ!lrrl)~<· de Ifall/ tOmlllll. 1Il "Ga:rla de \lolidaÇ, Rio de J3tldro. 19 de t\ol'embro de 1891. 
H Vd, Idem. Ibidem. 
il Vd. f',1::Ich3do. M:mod Dia~ -l'lIllunr de R~::(mlc . in "Jornal do CommcrçlO", Rio dCJ3I1Clro. 26 d~ Novemhro 
de 1891 
ii Vd, Idem. 1bidcm . 
.., Vd. R. - Bdlas !\r/I."). ln ~O De! de f',larço-, Pano. 29 de Setembro de 1887, p 1 
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solenidade macambúzia 4(,. A meio do pavimenro clhen:o, retira o chapéu da cabeça c 
aperla-o sobre o peilo 47 ; nesse ma memo. chega Minerva, encayalitada sobre Ull1a 
nuvem "li c escohada por uma muhidão de querubins 4'1. Traz con~igo uma coroa de louros 
c o retrato de Hipócrates 5\). 

Minerva aproxiTna-sc de Hahncmann c espeta-lhe a coroa de louros na cabeça. Assi nala 
com esse gesto mais uma vitória da ciência. proporcionada pelo génio do chnico alemão. 
Os querubins festejam esse momemo, despejando no cS /Jaço luminoso IIul05 chóas de flores 
viçosas, como um dilúvio benigno 51. 

Mas este instamc de enorme felicidade Celc:.IC, incomoda os seres que muito abaixo, 
habitam a paisagem terrena. Traiam-se da "Inveja" c da "Ignorânc ia" que não suporlando 
cOlll cmplar o espectáculo de Lào profunda saüsfaçlio espiritual. se contorcem de raiva, 

A "Ignorância ", representada por uma mulher balofa, olha para o médico com uma 
expressão de espanto e inconsciência , rc\'eladora d,l sua natural imbccilidade 52, A 

"Invcja" , também simbolizada por uma figura feminina, reclinada sobre o solo, está dcsc~
perada, Uma tristeza pavorosa arruina-Ihe a alma e só encontra um remedio para a sua 
exasperação: morder as serpentes que arremcssa, envenenando-se cada vez mais 53, 

Desce enLão do céu, em direcção a estas miseráveis figuras. o "Progresso", O seu Iacho 
j1cmlej(mre C o unico que as poderá subtrair dos males que padeccm 5i• 

Resende proclamava assim a vitOria da sabedoria sobre a brutalidade e a cstupidez. 
Tal vez de ronna demasiado óbvia , mas as subtilezas nunca lhe habitaram nem o feilio, 

nem as leias. 
Se através de escritos e desenhos relacionados com a Apoteose de Iiahnemann pode

mos reconsti tuir a sua ico nograna. j:i o mesmo não é pass Ivei fazer qualllo ao es tilo. 
Depreende-~e que Resende utilizou uma pincelada larga , prescindindo de contornos rigi
dos e pormenores. recorrendo a um colorido algo desmaiado, talvez semelhante a alguns 
dos seus palnéis religIOSOS 55. Mas como teriam resultado lOdos estes procedimentos técni
cos? E claro que nada podemos acrescentar. sem conhecer a peça, 

Na Colecção Vilorino Ihbeiro enconlram-se "árias esquissos preparatórios que 
Francisco Jose Resende efectuou para a "Apoteose". Nc\es podemos encontrar todas as 
figuras que compunham a leia. mas falta-nos uma visão de conjunto. com algum porme
nor. Só um diminuto registo a pena e nanquim, nos oferece uma perspectiva muito sumá
ria da composição, tal como é referida nos textos oiwcentistas 56. 

Ali descobrimos. em primeiro plano. as imagens da " Ignorância" e da "Inveja". num 
tumul to de sombras. N;io nos parece que tivessem adoptado aquelas posições no quadro. 
Repare-se que a ~ Ignorãncia" 11;10 olha para Hahnemann , ConfOnl1e nos relatam os tcste-

"" Vd.l'rcll:l$. P xnna -A Ul« de J<czcmlo: ,;n "No\'1dadcs". RIO d<.>J:mcln). 19 de Novembro d ... 1891. 
H Vd, t\nonl1l1U _ A ApOlh~oM' dc J-!wm,'mcum, ;n ~Jon'al da ManhJ.~, Pono, 26 Jc Setembro de 1887, p. I. 
~1\ Vd, X _ O ulrim,) qucuJm do) SUl' RrzclTik, in "/\ Pro\'incja-. Pano, 31 de AgoSto de 1887 p_ 1 
~"vtl Idem. Ibidcm. fi 2 
'It1 \ld. AnOlllllltJ _ A "\polhcosr dr J l,m!l{''''wU!. U1 ~Jom;tl d~ 1\I:Inl1,i", Pono, 26 de Sc-tcmbro de I HEl7, p. 
JI vd. R. -lkllllsAl1n. m·O De: de MarçO". 1'0nu. 29 de Setembro de 1887.1'.1. 
~l Vd, \ld. ,\nómIllQ _ j\ Apofhros.; ,k l-/ulmcnulUn. in -O CommercLo I'orfugut'!~, l'orlO. 7 de SeLcmbro de 
1887, p. 1. 
~J Vd I"l\'ims. P. xnna -A Tdu ti.' Rr:::emlr, Ln ·No\1dadcs~. ~tO dcJaneiro. 19,1e Nu,'cmbmdc 1891 
'!< Vd. R - Bd'u~ Arlt'~. ln "O De: d ... Março", Porto, 29 de Setcmbro d(,' 18!H, p.1 
~'i VeI Frciw.s, I' Scnna - A rel'l c/o: Nc~e1lCJ.:, III ~Nu\'ldad~'. Rio d~ Janeiro, 19 de I\:o\'emnm de 1891 
'\I> Vd f'igUr:l 2 
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lllunhos da C:poca. nem <I "1nveja" se apresellla reclinada sobre a terra; está sim dejoe\hos 
e numa atitude anitiva. 

Em \'ez do -Progrt'~.s(l". mencionado nas descrições, aparece·nos aqui a "Fama". 
soprando, em dehrio. no clarim. Minerva n:1o está sentada, mas sim cm pê. coroando o 
médico alemão. Do grupo de querubins lançando Oores, nem vcsugios. embora um gênio 
pareça ajudar a deusa a scgumr o retr::no de Rebelo da Silva. 

O esquisso esta datado de Janeiro de 1885. Remonta portanto , il ai tum em que Resende 
procurava ainda delinear o esqucma compositi\'o da sua obra. Este apontan1l':nlO rcpre
senl<l uma etapa desse processo. 

Seria disparatado adivin har nestes rápidos esboços, indicias do estilo que o artista 
empregou na tela : eOnlemplou sempre esse tipo de estudos com um vigor e uma libe r
dade. absolUlmnenlC arredados dos seus olcos. 

Esses esquissos proporcionam-nos !>im. o contacto com as qualidades expressivas da 
obra gmfica de Resende, dominada , as \·e:.es, por um traço poderoso . explosivo, que 
inunda de um rilmo alucin:m le o:. pequenos suportes onde:.e espraia. 

Como teria sido a Apoteose de Ilalmemann? Uma obm surpreendente. um pesadelo 
medonho. ou algo elllrc os dois? 

A rc.spo:.la a Dta pergunta não nos parece destituída de relevância. Como 5.'llientaram 
os jornais da C:poca. bem poucas roram as ocasiões que os nossos pintores oilOcemistas 
d ispuseram para reali:.ar uma obra de grande rãlego. Uma peça que encarassem como a 
obra das suas \;das. Resende leve essa oportunidade. O que fez dela? 

Desconhecemos hoje. o paradeiro da -A poteose". Du!> nossos comactos com o Brasil, 
nada apurámos. Estará deteriorada ou simplesmente desapareceu? Acalentamos. ;lpesar de 
tudo. o sonho de Uill dia a contemplar. Não c' que lenhamos grandes ilusões acerca do seu 
valor artLsl ico. mas acreditamos que ela nos poderá esclarecer sobre as verdadeiras preo
cupações eslclicas de um dos mais importantes vuhos do nosso Romantismo. 

!"ig. ! 
[studo para a Apotcosc de H,lhnclIlunn 

(lIl1agrrn de Hipócmtcs) 
D.""'nlo .. j P<'tcI. a linI3·,b-chi,", .. ,Ir"" I"'LIeI 

! \O mmx 79 1l1l\\ 

"'" 
Porto. Orna", 'lun,e,!"L do 1'<><1(} 

Col~c~o \ '10'''''' I!,LlC"" 

\ , 
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fig. 1 
Escudt) pam a ApotcO~c de l-Jahncmann 
[)c",:nh" ~ I"'na. ~ IInu.d:HI"n. ",bre p.'pd 
140 mm ~ 12' mm 

"" 1\';1.;) a.~'l1W..w 
P""0. Clnu .. ~ Mumnp.1l dQ 1'0"0 
C"lcc~lO \'lIon"" R,br"., 

Fig. 3 
ESludo paro. a ApOIeo .. c de H:lhncm:mn 
I)c..,nh,. ~ !"'tU, ~ lml.-(b·(hm~. ~brt varri (rum colaj:;onsl 
120 "''''), 190 mm 
5.; ", d.1O 
1'1.,,, ... ,,,,,,11,, 
POrl". Omar:> \lunldp.11 du PO!!" 
(Ql<c~.u \.Iunn" Rlbr,,'o 

1' lg. 4 
ESllIdo par.! a I\poll:ose de lIahncrnallll 
Lar" ... >hn: p:>[1t"1 
3M mm ., 12, mm 

188' 
Nlc :I.-<$I'wo.I" 
I'ono, C~n\3'" "um<1pal do Pono 
('" I<C\'~" \"IIarin" R,br,", 



Relação entre manuais de caligrafia e a ornamentação de 
documentos da Bahia do século XVlll 

All lÔllio \Vi/SOl! Silva de SOUSA 

Desenhar tem sido uma ;l.c,àO constante c peninente a Ioda:, as cullUras c cm lodos os 
tempos. como provam reconhecidas pesquisas arqueo lógicas c estudos sobre a história 
das artes. Uma análise meticulosa das primi tivas 1I1scricõcs rupestres condU! ii certeza de 
que o desenho leve origem como expressão de ideias, Sen lll1lCnlOS c atê mesmo. como 
uma actividade ligada ii. magia. Desde os primórdios até os d ias actuais. a manifestação do 
desenho , no seio das divcrs:lS culturas. tem co nfiguT:tdo Unl modo tanto individua l. 
quanto comunitário. de estabelecer o cio entre o real c a imaginação. Por essa r:lz:io, U 

desenho constitui, no conjunto d:.l3 raculdades humanas, um poderoso e distintivo sinal 
da capacidade dl' expressão. Pode ser considl'rada lapidar a concepção de GOnles (1996, 
p.13) a respeito do desenho ao afimla-lo como - umCl da!) fO'lIIas de exprcsscio humana que 
mel/lor I'cl1l1ifC a n:prcsenlacclo das coisas eOlwrtas c a/)slmcws que COIllI'ÓCIIl o mUlldo nall/
mI 01/ Clrlificial CIII que \'Í\·eIllQs". Tal concciLO decorre de uma vCl'3cidadc: desenho é fun
damentalmente representação. A adesào a essa linha de pensamento c a consta tação da 
consHlncia da manifesUl,ç:'lo do desenho nas \'arias cu h ur:"!s e o reconhecimento de SlIa 

Illl po n ãncia vém suscitando. há algum tempo, um:"! pa nicu lar atencão ao desc nho 
enquanto fonll:1, de express.lo, Com o trabalho de professor de Desenho c I !istória da Arle, 
na Universidade Estadual de Fcira de Santana-Bahia. desde 1997, pude perceber. com 
m:lior nitide::, a lacuna cm relação 3 história do desenho 110 Brasil. Tambl'1ll o contacto 
com Maria Helena Occhi Flexor e estudos ofereceram grnnde esumulo para um lrnbalho 
de Invcstigação sobre a história do dcscnho da &thia setecentista. O~ mais rcl1olllados his
toriado~ da arte da Bahia não haviam dedicado atenção especial a e~sa temaLica, isto é, 
ao desenho enqual110 onla mcn t;l(,:.\O de documentos. Para estlldar exactamente o desenho 
desta nature::a , deu-se imcio, C111 2000, ao projecto intJtulado O desenlto lia nallia do século 
XVIJ/ , como acti\'idade il1lcgralllC: do mestrado em Ane~ Visua is da Escola de Bela:. Artes 
da Universidade Feder..ll da 13:i hia. Esse projecto contou com a orientação da mencio nada 
docente. exigiu pesquisa, inclusive , em arquivos de Lisboa, roi concluldo com defesa e 
aprovação, cm Julho de 2002. A conclusão do mestrado 11:\0 significou o cnccrramCIllO 
da~ indagações sobre o tema , ao contrário, constituiu UIll ponto de partida para novas 
rencxões. A ênfase desta comunicação recai sobre uma dessas rcnexãcs: a relação entre 
manuais de caligrafia e orn;unentacão dos documentos da Bahia no sCçulo XVllll. Aql11 , o 
foco da atençâo cOll\'ergc para a rcl:1ção entre a educa~·ao para a escrita c o exercido do 
desenho. cUJa interactividade se faz notar nos Illanuai:. de caligrafia da época. A tflulo de 

I Too 'ioÓ lmpona neste texto bU~M U CI1lCndmlemo desse "Inculo, na mcdid:l que po~sa elucida ,·tJt.:r----....... 
mento d:t!o hablltdad..-s para o desenho 00 omantcmaçao de dOCUmerll()S. Por csta r.l:.1 ,r.~liir:I!·~-dt!t1( '\. 
cm qu ... ~loes relativas a história c aI)!, upo:. de Il!tr.lS. .\' " ". 

~ _ I01\:C·· J 
,.", / 
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exemplo tOmar-se-a COIIIO referendai a Nova escola para aprender a ler, escreveI; contm,2, da 
autoria de Manoel de Andrade de Figueiredo l por ser esta uma obra tnuilo utilizada no 
inicio do século em eSLUdo. Pretende-se, outrossim, dCS lõ'lcar " lguIHas 3nalogia~ el1lre o 
ornato dos documel1los c as est<l1lllXlS comida::. nesse manual. Este VII Colóquio Luso
Bnlsilciro de llistória da Arte aprCSCIll:l-se lambem como uma oportunidade de comunica
ção do esulgio cm que se encOnLrarn 3S reflexões sobre essa tcmàtica. 

Embora não se pretenda aqui cntmr no âmbito da discussão ::.obrc o desenho cnqualllo 
cscriLa, ê forçoso considerar q~\(~ as analises já realizadas por cspccialislas no assumo 
podem fU\'orcccr o eSludo cm questão. na medida cm que admitem que os glifos rupestres 
são Unla forma primordial de comunicação gráfica que. ao longo dos tempos c consoanle 
as pllrLicularidades culturais. atravessou um processo de 1ransformação até alcançar UIll 

cstágio de sistemati:aç:1o da cse rita~. Se nos primórdios, e n;\ pratica, os limites elll re 
dc:~cnho e eserila foram ill1prcciso~, no decorrer da história. as fr01l1c:ira~ enlrc ambos 
foram se tOrnando mais definidas. Se. em alguns penodos da história, desvaneceu-se a 
nitidez desse cio. em outros, porem, pôde-se reconhecê-lo numa conjunção esteliea e cul
LUm.lmcntc planeada, de :>one que, desenho e escrita nunca foram LOtalmcl1lC dissociados. 
Seja nas iluminuras dos códices da Antiguidade, seja nos arabescos de cscritoS medievais 
c. na deeoraç,lo de documelltos pro"cnienl~ da Idade Moderna, a apresentação conjugada 
de desenho e escrita faz reconhecer a tónica desse vinculo. Essa estreil:1 relação entre dcse
nho e escrita põde ser ,·crificada .10 :malisar 05 documentos consultados por ocasião da 
pC!>quisa de mestrado, anteriormente referida. o que corroborou parn uma maior aprccia
ção do assunto. Comprovou-se, deSlartc, que a l3ahia do século XV11! possui uma qU<lnti
dade bastante expressiva de docu11lelllOS ornamentado:> com desenhos que , na sua imensa 
maioria, <lpresentam apurada qualidade técnica e connguram requintadas composições. 
Ta l conslata(,',10 permitiu reconhecer a criatividade e a habilldade manual do homem da 
época 5 cujo modo de ilustração sugere indagações cm lama da sua formação bdsica. A 
lllaneira upiea de expressão gnif"ica do homem da centúria em estudo faz supor uma ed u
cat;,lo que permitia desenvolver a capacidade de se expressar lambém atravé:. do descnho, 
aqui entendido como ornamentação de documentos. 

1 bsa obr.\. impre,,_;l. con~litu i malerial de Suma imponàl1oa no ~Iudo do dCSl:nho do stculo X\l1J, lantO no 
Br.l~iI quanto.:m ponuga1. por .:n~in:lr a om:unent:lr documentos, ao lransmilir eonheel!ntOlO~ leel1iço~ l'a"'J 
n d~cl1 hn da:. Iclr.b. mas sobretudo por conler dcsenho~ fcnos:'l m~o pelo própria aUlor. ,\ cartilha paSSOlL 
pe1:t ;Ipn)\·a~·i1o de Iodas ;b m~t:1.nci:lS ncc~mas. l'm ponuga1. mdusivc pelo cri\·u d3 :"I~ de ConS(:ií'ncla e 
Onll'll~ e pode. :b~lln . ser ]lublk:u1a CI11 li22. J:s"c documento foi forncc!do ao autor do prc;,cnte anigo pda 
pesquisadOr:! /l.bna Helena Occhi Fle.wr. qu..: oble\"(.· copia nueronJllIada no Instituto de EstudO'> Br:,~!kiros da 
USI~ A NO\";I brola esta oompo:.lO por quatro t .... u.:I!Jo~. Cld."1 um dos 4U;U~ sulxli\'idnlo.. cm vanos C":lpuulo~. O 
pnmeiro d~ U1~lru"Oe~ para M" e!hitl<lr a ler; o 5egundo orcr~el' m~tru,oes pa"'J ~scrc\·er. I) le/l:ClrO cnfoca a 
onogr:lfia t (l qu~no ensina :. ;.nlmdica 
] Manod dc Andr:!de de figuct/"Ctlu ~ natural da C.1pllanta do Esplrim S:lntO. filho de \1ana Coelho c AmOmo 
Mcndcs de Figue.iredo. go\"cmador e capn"o ~cner:!1 da dila c.'pttania. l'a!ee(:\l :\ -lo dcJulho de li35. G. G\R· 
\AUIO. 1998.p . .N 
~ tn AIt>\GÀO. \I.m;\ Jose. Hm<>fÍII dll ncritil. \"iscu: Palim:lg..: Editores, cap. 200) . btc e outro~ lhros 1r:!1;I1\1 
da c\"uluç:lo da escrila O pmneiro capllulo de:&ls obra5 I"l'feIT.·~C :l1Il$Criç:io nlpeslrc como um exemplo da 
fa~c emhnOn'Hl;\ d:l .::senta. 
) O ;lUlUr do presente lexlO quer rcferir·s"" aqlu :I todo aquele. '>Cp ~n:mca ou adultu. que erom subme"do~ ~o 
procc"so de alrabcll::aç:lO, na qloea Enlende·x que, J ('poça. a d('Slrez:1 manual d~ cada mdt\lduo, poderia 
lorn,'\·lo cx!mia tambem como :lIguem que urnamema\":l magnificamernc os documentos. posto que 1:11 habili. 
da,k fazIa p:ute de sua rommç;\o par:! a escrila Uma aná!iS/:. d~ m:l!In;u~ deixa enlrevcr uma eoneept;"ào em 
que descnho c l"SCnla n;}o se excluem. ;IU c·Onlr.lno. CU!l\"CI}:Clll par:l um !11U1UU f:l\"OCCC!111CIllO . 



A explicacão mais plausl\'cI para a ornamentação do~ documcntos pôde ser encon
trada nos manuais de caligrafia de uso corrente. n,l época, e que \'isa\'am o ensino dos 
collteudos principa is da aprendiz:lgem. no Ponugal setecentiSta: ler. escre\'er c COnlar, a 
que se acrescentava o ensino da doutrina cristãO e normas da cwilidade 7. O:. 1tl3nuais do 
final do sécu lo XV II e inicio do XVII! são exemplos dessa concepç.lo de educação lipica
ment e innuenciad3 pelo catolicismo e com vista a forma r bons cid,ldãos para o Lmpério 
ponugues. Assim. eram material fundamental na educação de crianç'ls c adultos. e fornm 
ut ilizados tanto nas escola:. quanto cm outras instituições c na:. aulas ministradas de forma 
panicular. Analisando esses manuais. verificou-se que o dc:.cnho consututa. além de um 
reeurso para se escre\er bem. uma fonua de ornamentação dos documentos oficiaiS. 

O uso dos manuais er::J. de tal sane alargado que. no ponugal do SeleCento:.. er::J. diflcil 
fazer u ma separacão entre ;1 canilha e o metodo de alfabetização. No Brasil acontecia de 
forma si mi lar: até o século XIX, os Iino~ utili=ados nas escolas eram Importados de 
Portugal ti e desse f:tcla decorre a inlluencia pOrlugues:t no modo d~ cscre\'cr c ornamen
lar tcxtos. Escrever. no sendo XV III. ainda COIllIll U:lVa a scr um bem precioso, porque 
poucas pessoas dominavam as suas técnicas ou 'Irregimclltllv:UI1 capacidades metodológi
cas par.t :ts ensinar. ou :.eja. era notória a escassc::. de mest res de escren·r. ler e comar, no 
Brasil sctccemiSla. No CnLantO, no eOlllexto da formação básica. hou\'e caligrafas com :.ig
nifiC1Hiv:l aClUaçüo. Dentre e les. Ulll brasileiro. t>.'la nocl de Andrnde de Figueiredo. autOr 
da obra intitulada WA nOHI cscola "ara tJlJ/rndcr ti leI; esC/r\'c" e COllln,. ... publicada cm 1722, 
em Lisboa e recemememe reed itada. cm 1973. pela Livraria S. Carlos. lambem de Lisboa. 
Muito utili=ada. em Portug:tl. no imcio do século XVII I. para a formaçao inicial. a referida 
obra permite estabelecer um paralelo entre a OIi ent:lç;lo metodológica do aUlor e a orna· 
1llentação do~ documcntOs da 13ahi:t setcce ntist:l. visto q ue a~ c~tampas propost:lS como 
cxcreu.:io apresentam uma cstreita similitudc com o:. dcscnhos que ornam 3 maior pa n c 
da documentação. 

Urgc ressaltar que os desenhos do manual fora m fei tos pclo proprio auto r. facto 
comum aos manu:\is da época e que assume um grande s ignificado. par::J. o pn.'.scnte 
estudo, porque exemplificl.1 como, na rnen13!idade do homem do scculo X\ llL a educação 
para a ornamentação de textos e. pode-se di.:er. para o desenho. con..,muia eJelllelllo lI11e
grnntc de uma boa formação. Aos mestres era exigido o dor11ln io desta habilidade e que a 
lran:.mitiSSCIll com IIIdtlSfritl e tlrrc \! aos seus di!:.cipulos 10. Por eSla r3=ão. Manoel {k 
Andr.lde de Figueiredo recomendava aos pais a escol ha acertada de um mestre quc, a lém 
das requcridas qualidfldes de virtudes, sabedoria c honradez. soubesse ensinar dctl1üns· 
trando aos alunos. com scu exem plo. li habilidade para o desenho d3S letras. EncOIllra-sc 

I> [m (flGLTIRFOO.l722. r 5) '>C fl'Odc: c:onfimlar o quc sc dIZ no !eXIO orJ npre<>eluad'1 "O IJIlllnpol cui'/II,/" 
quc dc1cll1 ler I.b .\I.~r.,. i m~lnlll 1101 di'uI/lU., tn~w I' bomJ CI1'iIIlIllC UI'" I!In!iIU/S-
; Tom~nJo mmo Tdcri:nci~ ~ ;Jfirm~<:J.o dr (WL:HU:"G. 1999. !9i). p.xIc·sc compreender quc. tam~m no 
nr-J~il. a!e mesmo :mlCS do !>teulo i\Vlll. -u ,·,lu(<I,<lO It")/ringul-5<". IlIml .h }llhos d.' (.llon05 t os mdio) U/JClld"s . 
• h 1/IlIn'1'U1/"U<lS c ",>cóO 1U/If"I}icitliS d.· 11'lIgI/IO. Ltr; csemn; (0'"0( r OHII fI.,m Ih ob)ClI\OS dil rauw{.io <""ln· 
n;(I/-

~ C.,J. (!I-l:\M.\TTO.l998. p. 41) que ;ICI\".,..;<!t1IJ "'iaM'se que li /'1111h dil Indr/lf:nd~new (/822 ) " I/II//OII<I\U<I .". 
11I'ms d,' ourr.ls lIa(fIo nllTlI'i"Ílls 0'11 fll'qucnu, 11111) 01 mUI1IWIS 11(11/1 li lIljaht'lI,ll(tlU /"1,mll'''l1ugu/"~r~-
'I l:.ssas dua) quahdadcs cncol\lrnm-~ muito bem cnfauz.adas e recoll\(,'lldadas por I1guclrcdo. (,'111 \ anos lrc
~hu~ li,. "bm de ~\la aUlOria "qui cm qUi:SIJ.O_ 
l~ Nn prólo)<o da obr;!o hguCLrt'~do o:xphcou quc n sua ncç:lo Ina além de Jprc...:ntar" ulx'n"'(\:ln(): " nu' 'no"o 
111m) II flublico lOlII nU! 1\0\'/1 r.;cOIII, na '1ual nlk! Stl mosuo tU JIICI )(l~ }ormCls III.' kl'<I\, '1"r a.) prrsclHc SI' u~wu. 
mU$ IIImbtm o'JLsmo o 111000 dr IIS IItllu:II -
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na obra (FIGUEIREDO, 1722, p. U) a recomendação para "que ensinem a cortill' as letras 
dos dois abcccddrios, talhando-as à vista tios discípulos, c l11(jl1d(llulo-lhas /cllhm; c Ilào c/ando-
1/1CS os tras/ados para os imifal'cm, sem lhes ensinarelll/lor OIu/e as /eIras plincipiam. c aC(l
/)om." Dai se depreende que a destreza manual na prática do desenho dos C3T3clcres cons
LilUl3 faClor prcpondcrnntc na escolha de um mestre. Vários são os tfechos do manual cm 
que Figueiredo exalta a habilidade para desenhar caracteres, sobretudo no que concerne 
ao traçado das capitulares, pois. estas eram minuciosamente elaboradas c c:,<igcntes de um 
traço bem mais requintado, e requeriam uma capacidade especial c um treino direccio
ll<tdo para a sua boa execução, que bem seria impossl\'el a alguns dos disclpulos, (IDEM, 
p.+9) "sem serem ajudados c/a inteligência e cxplicacào de um Mestre". que fosse eximia na 
ane de desenhar Glraeleres. Uma das suas advent!ndas no ensino da escrita é "({ue as 
leI ras sejam feiras de uma s6 vez, e l1ão de ()cd{/ços. /1em pillllwdo-as, POlrJUC assim ficall1 os 
menil10s com disposição para l! eSCrl.'vcrem liberal" (IDEM. p. 13). E continua: "qw:: os admi
[tini (I rasgos, COrlando de um golpe as letras grandes, e fazendo pe/l(ulas, porque cSlas nem s6 
fazem gala lia /cml, mlls o seu uso dcslrc:::ana pella·'. (IDEM, p. 1+). 

O próprio Figueiredo fora considerado como um meSlre dOlado de grande habilidade 
para o traçado das lelras e dos ornatos dos texLOS. O dominicano, Frei Lucas de Santa 
Catarina, no seu parecer a favor da licença do Salllo Ofício para a impressão da Nove! 
Escola, afirma a qualidade !écnica dos traslados 11 e refere-se ã prática do traco de 
Figueiredo, com grande ad mimção pelo modo C0l110 ele talhou os caracteres e. de acrés
cimo, enriqueceu com as "swileZ(ls da pella as /lIais delicadas cxplcssões da estaml'll", Para 
reiterar o que se disse. Inocêncio da Silva. mais recentemente. no seu Dicionário 
BilJlioWáfico POr/uguês, fez alusão a Figueiredo como a um compositor de "fonnosfssimo 
ca rde/C/' de le/ra" e autor de elegantes abeeedjrios, "ol1111dos de engraçadas laçarias". 

Verdade é que o autor considera como a alma da escrita a ortografia, sem a qual só "se 
sabe formw bons caracteres" (IDEM. p.5) c n~io propriamente escrever bem. Porém, reco
nhece na caligrafia um meio através do qual os conteúdos do intelecto. do sentimento, da 
alma , da fé . se tornam visíveis, ou melbor. legl"cis. E. por isso. destaca sobremaneira a 
qualidade do ((Ilhado das letras, definindo aquelas que são csmeradamcmc desenhadas 
como U111 "(011)0 bcm proporcionado" (IDEM, p. 57) como que a referir-se ii neccssidade de 
ullla habilidosa pràtlca de percepção visual na composição das letras. 

No destaque conferido por Figueiredo ao omalO dos textos encontra-se a razão do seu 
illleresse por tudo que pudesse contribuir de ronlla eficaz para o bom traçado dos cal'ilcte
res. Emcnde·se. assim, o po rquê de ler dei tado acurada atenção aos in::.lrumentos da 
escrita, explicando que (ID EM, p. 27) "Não (Jode o AnifJec exercitar com plimor as nWllu
faC/liras da SI/tlllrte sem bol1~ inslnuI1CI1/os ... ~. Era comum aos calígrafos da cpoea a preo
cupação com os inSlnLlnelllOS c maleriais para a boa execução da escrita. "A apn:ndi:::agem 
dll eSCliw iniciln'a-sr pc/as léCIIlcllS dl! posiÇãO <ia mdo e dos dedos, pell! pOS/llm COITCclll do 
corpo e pc/o lalhe da/,ena, aspecfQs c~lcS c/ue ocupavam imimemsl'áginas dos eompcm/jos" 
(ADAO, 1998. p. 19). SintoJ11~lticas, portanto, são as recomendações de Figueiredo sobre 
o modo de ensino da cscr1la li: da omamentação dos documemos: a habilidade do I11CSlre c 
engenho na aplicação do di:.cipulo , a observação e acompanhamcnto dos alunos durante 
os cxerclcios. a \'crificação da postura física para realiza-los com maior precisão, bem 

liA Cllrtilh:l do,; t- ip,ucircdo. como ~$ demais d~ ep')C";l. forJ dirccçion:ld~, no~ mcsl res. ~!unos c aos pnis dcslc~. 
c IIlduia uma serie pjgllla~ ap=lll:tlldo C~\,I1l\pas com :I finahdnde de servir de modelo a alono~ e m~ln .. ~. 
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como a escolha de bons instrumentos e ainda a preocupll(áo com o modo de prepanu a 
tinta c a escolha de outros materiais de base. 

A obra de Figueiredo, alem de um demonstrativo do bom traçado das IClms. comribui 
também para que se possa verificar a concepçào de desenho vigeme no mundo luso-brasi
leiro. ao referir-se às formas dos caracteres. utilizando um vocabu lário espCClnCO como: 
rasgos. ((Ilho, (raço e risco. Apesar do autor preceitu:lr e ex:lllar a pcrfei(ão dos lr:lÇOS, o 
emprego de algumas dessas tenninologias, como "talho" e "rasgos" , resuha em apresentar 
o desenho como fonna secundária de express.1.o. estreitamente vinculada â escrita e reali
zada cm função da caligrana que efectivamente extrapolava o clominio das regras gramati
cais e da formação dos car--JClercs e estendia-se à e:-:ecução de ornatos nos manuscri tos. 

Estabelecendo o confronto entre os desenhos propostos por Figueiredo na Nova Escola 
e os ornatos da maioria dos documentos da Bahia setecentista. const:lIou-se a execução 
com mesma tecnica. bico de pena. c a apresentaçãO de destacada semelhança em nh'cl for
mal. pOSLO que e\idenciam um radrào constalllemente repetido. de maneira que se criou 
uma unidade \'isual no conj unto de variados documentos do periodo em questão. Tal 
conStatação leva a acreditar cm uma demasiada innuência dos manuais de caligrafia no 
modo de ornamentar doculllentos, sobretudo porque essa activid:lde conslÍllIía uma 
decorrência da escrita. Esla, recorrendo à exuberáncia nas composições, ao emaranhado 
de linhas curvas c ao rebuscado dos Ira,os ennecruzados. re\"elava. por seu turno, um 
modo de expressão genuíno de uma preponderante mentalidade barroca. 

Pela simples inspeq:ào convence-se de que os dese nhos da figuT"J 1. uma página da 
Nova Escola, e da figura 2, cxtralda de um Compromisso de Irmandade. foram bem ela· 
borados do puntO de vista técnico. A efusão do crUz:Hncn lO dc traços rcpreselllando mOli· 
vos zoo e nlOmorfo~ com põe alguns signos culturais do mundo lusitano. comuns a grande 
maioria dos omatos dos documentos. inc1usi\'C referentes ao BrasiL A recorrência desses 
signos. bem como a técnica com que foram executados. dá a perceber uma harmonizaç:lo 
mlda ocasional entre manuais de caligrana e ornamenwçilo de manuscritos. alguns dos 
quais indicativos da 1I1nuência da religiãO cristã no processo de formaçãO cullural da 
Península Ibérica. 

Os desenho~ aprc~cntados na ngUTa 3. pela leve::a e seguran(a do traço e pelo apurado 
rigor da tCcnica. indicam uma mi\o dcsu-:t. com grande dom1l110 da escrita, o que se deve 
cm parte aos ensinamentos comidos nos manl1ai~ de caligrafia. Estes e os ornaI os dos 
documemos apresentam analogias que não poderiam ser consideradas furtivas. sobretudo 
quando se percebe que na base das composições ornamemativas dos manuscritos se 
encontra a maneira própria de expre5s.1.o dos caligrafas. 

A vernacularidadc da fo rma dc expressão portuguesa é perceptível com particular acui
dade no discurso ornamcmal dos manuscritos. c a sua in lrodw;ão na mcntalidade brasi
leira é de fácil atestação nos documentos pesquis:ldos. Pautadas por um csfusiante teor 
decorativo, as cstampas dos l11anuais de caligrana rencclcm-se nos ornatos dos ll1:muscri
lOS setecentistas com padrões claramenle visi\'eis, cujos exemplares se encontram melhor 
representados nas pãginas dos Compromissos dc Irmandades religiosas e nos Map:ls de 
expOrtação c imponaç;io de mercadorias, Embora sejam diversificados os documcntos 
ornamentados. a~ clivagens com os nl;llluais de caligmfia se fazem mais nítidas nesses 
dois lipos de documentação. 

O~ desenhos dos 1l1;lllllSCritoS da Bahia do seclllo XV IlI evidenciam bastante um modo 
de expressão acolhedora da pluralidade dos estilos. 
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No contexto da época ter-se tomado ~ubjunti\'o de expressões outras da anc, não des
qua li ficou o dc:.cnho como forma de exprc::.~ão que perm l! issc a lr:tnsmissiio de ideias c, 
consequentemente, a mruerialização da menwlidade corrent e. Além do que. a constal11C 

incurs;10 desS.1 forma de expressão de largo uso na orn:nnelllação de documentos dcmons
trav,l a tonalidade expressiva que o desenho possibilitou à sociedade. 

Considerando a reflexão baseada na obra de Figueiredo e na ornamcmação de doeu
menlos, não estaria longe da verdade afinnar que o primeiro estâgio da orientação para o 
desenho lenha sido desenvolvido desde a educação inicial. quando , ulili=ando os manuais 
como parâmetro de fonnação, indic3\'3-Se também um cam inho para o exercicio do dese.
nho, posto que terminava por ensinar, e com esmero, a decomr textos. 

A actuação dos caligrafas, ao que parece, mio explicaria de lOdo a formação daqueles 
que, a época. amamentavam os documentos. contudo, contribui eJecti\-amente para uma 
maior compreensão do desenho, ornalO de documentos, como uma extensão da activi
dade de c!>crever. ° que explicaria, cm parte. o anonimaLO. 

Um olhar investigador sobre :l obm de Manoel de Andr:ldc de Figueiredo, seu método 
de ensino da escrita, possibilitOu O reconhecimento de sua obra enquanto subslraLO rele
vante pam todo estudo que objective UIll entendimento abrangente dos desenhos da I3ahia 
do século XVIII. 

A escrita, l1a cartilha de Figueiredo. não foi somente o bctor de aglutinação dos outros 
saberes -ler c contar - mas também. elemento corroborativo da arte do desenho. 

A atenç:io ,nribuida, no lllanual analisado, â fonna(;ão das letras nâo significou unica
mente uma merecida exaltação da arte da escrita. e de lUdo o que contribuía para o seu 
perfciLO domlnio, mas também uma orientação efica: para o desenvolvimento da destreza 
manual na pratica dos ornatos c habilidades para a composição arusuca. A parte o endere
çamelllo ao dom mio da escri ta, os ensinamentos de Figueiredo contidos na Nova Escola, 
enquadram-se seguramente como orientações impO!1antes para a aplicação ao dc:;,enho no 
Setecentos. 

Ê mister reconhecer que a documentação oficial da Ba hia setecentista pode ser consi
derada como um suporte muito utilizado. no qual as babilidades para o desenho encon
traram espaço para desenvolvimento. 

As dificuldades na busca da autoria da ornamentaçãu dos documentos encontram 
explicação, cm grande parte, no facto do desenho não ter, ii. época, alcançado o patamar 
de expressão autónoma em relação às Outras manifestações da arte. 

Na pcrspecli\'a dos manuais de caligrafia do século XVIII, consoame análise da obra de 
Figue iredo, cscrC\'cr significava não somente aprender regras gramaticais. mas também 
lraç.ar letras c ornamenLar manuscritos, enquanto desenhar constiULLa um processo para 
apreensão da escrita e que possibili tava o dcsenvolvimelllo de habilidades manuais c arlís
licas. Sob essa óptica, o desenho enquadrou-se nos moldes de expressâo da mentalidade 
da época, revestindo-se da tipologia espeClfica do penodo c assumindo os e1emelllos com
posiüvos proprios dos estilos artisticos vigentes. Por esses motivos, o calfgrafo em questão 
exerceu particular innuência na decoração de manuscrilOs e os ornatos dos documentos 
da Ballla setecentista , pel:t elevada qualidade técnica c estética, podem ser considerados 
como integrantes do conjulllo de l1lilnifest3çôes anisticas do universo eulturalluso-brasi 
!eiro. 
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da Jrmandade doSenhO!' 
B OII! JdllS 

figUr:1 1-
CompllJlIliS50 d, Irman<bdc do xnhor Bom 
Jesus com o )Qbçr:lno 01010 de ~nhor dos 
Manirio~ I'm[:, p'c1o~ hom~ns prcl~ de 113(:\0 

geg"'. 11(')1<: ool1\"(,lllQ d~· t\v~'lol ')enhor.t do 
MOl\le do C:lnno da vila de No~ :;Cnhor.l de 
Gu,:hO<!Ir.I. no lUlO de I ió:5. I' I i 

ngunl 3 
Capa do çnmpn)llll~ da Innandadc do xnhor 
Bom Jl"!>U~ com o !oOber.IOU mula de ~nhor do) 
\I3mmr. cn:t;la pelos homell) prelO'!> de na(;\o 
gcgt'. no ... convento de '\11!iS<I \enhora li" MOnLe 
do C.1rmo da \',1a de No)s,,"I !:.cnhOr:l de c..chocll':\. 
no ano de I i65 



Labor e arte, registros e memórias. 
As leias do fazer artístico no espaço I uso-brasileiro 

Cybek Viciai Neto FERNANDES' 

Os plimeiras estudos mais sistemâticos sobre a ação c a produção dos artistas e :mifi
ces no Brasil. no periodo colonial. rcccbcr.llll diversas cOlllribuiçôcs que avançaram bas
tame, especialmente a partir da década de 1940, com a criaç:io do SPHAN, que iniciou o 
lc"anl:t111cTlIo c a classificaç;10 dos bens món~is e imóncis dc:;sc extenso acervo no Brasil c 
propidou estudos realizados por especialistas nacionais c cstrangeiros. que resultaram na 
organização de inumcras publi cações 1. Mais recentemen te, os cursos de mestrado c dou
torado prOlllOYCram scnsfvcb avanços. através de estudos lemáticos mais aprorundados. 
discutidos no âmbito dos programas de pós-graduação c cm eventos institucionais.! Se os 
eSLUdos sobre esse tema são ainda insuficientes, no espaco dessa comunicação, certa
mente, não caberã trazer fi luz novas informações sobre ° mesmo. mas poderemos estabe
lecer algumas reOexôcs, cruzando dados ja lc\'amados C111 ::llguns trabalhos de referência. 

Nesse sentido, um trabalho imponante a ser analisado ê a obra do padre Serafim Leite, 
Arles c ohcias dos jesuítas no I3rasilno qual, já no prefácio, chama a atenção para a 
seguinte quesl..1.o: "Os hblOl iadares cOllfil1llaram l\ arr:nçt1o de pn:fcréncia nou/lVs aspeclOs da 
\'hla l.nosilcira e ruio /(UlW nestes da sua cOlIsrnu;lio ClrtlSliClI ou ma/criai, nem ll lids () pode
riam ja-::.eF sobre as artes c ofrcios da Companhi(J de Jesus porque o Arqui\'o GemI da ll1eSIlW 

Compw,'!ilJ ncio CSIllIIO Rio de Jandm nem ao alcance fdcil contO sucede COIII lOdos os mqui\'os 
privados" 3. De inicio , as relações dos oficias não apareccm nos documentos (\;] 
Companhia. mas sim nas inúmeras cartas e relatos sobre a ColÕnia. 

Esses relatos fazem referências ii trabalhos execu tados cm função das hierarquias que 
bm se desenvolvendo a pani!" do dominio das diferentes técnicas empregadas por UIII ou 
por outro artisla ou arnficc, como pode ser observado: "O irmão Manuel Fnlllcisw /w\'ia 
JeilO um rc/ábulo de cedro que podia aparece. em as melllores igrejas da cidade, c/ando c/c (I 

traça e scndo cnrallwdol"Cs Frandsco,filho de Alollso,jciwr da mw e Mandu e Miguel, carapi
IWS c/a fa-::.ellda. Tinha cu pOSfO Fnmcisco com Diego de Sou-::.a , clltalluu/ol" c lhe linha posto 
(~m a mão a pcua para (Il'rendrr u debto::w; tendo visro nele gnmdc habilidade para (IS O"I"(IS 
de enwllllldo,:-I 

• UnI\·er:.ld:ldc Feder";!] Do RIO de Jmeiro - Escola de Ekla~ ,\t1e. 
I .\ s ])ubltcaC"ôe« do $l'HAi\ rOr:llll lIliclnd,b cm 1937, cr:llllar\Uab, e ~Ó fuml1llnlefTUlllpid3S ell1 19H ( n.o 
\ \) ~amdo o pro"IIIlO numero cm \ 955 ( n.o ! 2). (0111 o~ 1II1ervalos rur:un [lublil"3da" . ale 1978, \8 numcros 
da RC\·'~I:I. PO~leriomlenle a publicw,"llQ rOI retomada, em no\'o 10rm:1l0. 
! Conferir: l'EREIRA. $ó1ll:1 Gomes ("rs.). Catálogo de dissl""fI:lcõCS c leses d" Pos-Gr:Jduaç;lO br:Jsilei'~1 rc!a
cionad us com a lIislOria da Arte. 1996 - 2002. Boletim do ComiTt Brasileiro de HI~tóri:l da Anc. RIO de 
Janeiro: Gráfica do N(E I UFRJ, ano 1003 
1 Confenr LEITE. $. I Scr:lfi11l. Artes c oficios do~ jesuft:ls no Brasil 1549 - li60. Lishoa _ Rio de 
j;mc,ro:Edicc'!cs Brolt!ria I Ll\ f()j l'ortug.11. 1953. l>rcf:icio. 
4 O CM:llogo de 1692, à tpoca da construeão do Col.tgio de S:lh"!ldor, tr:!: O regIstro de frima c 
dois inl\ào$ ligados;\ dllerelllcs ÓfjClO~. Opu~ cu P H 
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Os escravos também eram treinados pam exercerem tardas especificas. Um documemo 
de 1718 refere-se aos trabalhadores ligados às obras do Colégio, da Igreja e da fazenda dos 
jesuítas do Pará: "Esculrores Mmwd. Âugelo e Faustino. iudios dI: Gilniê e cscra\Vs pedreiros 
Francisco Muçus, preto c Mmlllcl Garcia, preto, escre/vos c pertcncellles fi )flgullrlwi, com os 
qUllis Estevão, da dila fll~Clld(l , aprenderam nestes anos ... " 5 O autor esclarece que esses 
índios c negros são designados oflcil'i5, nomenclatura usada pelos meslel"Cs ponugueses 
dentro da Gnegaria de oficiai.~ meciinicos, donde $C' conclui que eram considerados opcrti
rios lllwlificados para esses ofícios, 

Na relação de dependência que se estabeleceu entre o trabalhador e os senhores. 
segundo as condições cu hurais de então, os mestercs tiveram dilkuldades para se organiza
rem cm associações, Sobre o assunto, saoc-se que a rcgu lamemação dos oficios no Brasil foi 
herdeira direla da organização ponugucsa. de oligem mcdieval, devidameme adaptada às 
co ndições da época. 6 Considerando os lev:mtamemos dos oficias a primeira rela(,:ão do 
livro de Serafim Leite cita vinte c um lIIt(ldfefos e meSfres de. ohras, sem fa=er distinção de 
cargos. Ai não aparecem os nomes de Francisco Dias. u primeiro arquitelo oficial da 
Companhia de Jesus no Brasil, ath'o em 1577; o nome de Luis Dias (o primeiro arquileto a 
trabalhar na [3ahi", cm 15-1-9, com o Governador Geral Tomé de Souza) e o de Diogo Perez, 
seu sobrinho, que trabalhou com Manuel da Nóbrega (embora o nome desses arquiletoS 
apareçam citados no ilUdo do texto).Nil relação apresentada, as datas registradas também 
não especificam a que se referem. Depreende-se ainda, dessa relação, que ela engloba ape
nas os mquilclos c II!cstres-dc-ohms fonnados pelos própli03 padrcs da Companhia deJe:.us. 

Na categoria de pedreiros, ClIIl/eiroS c mal1JlOreiros o autor arrola de=esseis nomes de 
artífices. vindos de di\'crsas parles do contincllle e das ilhas de Portugal. No clllantO hã 
referências, nesse grupo, à panicipac,::lo de trabalhadores nos canteiros de obras, que não 
pertenciam à Companhia de Jesus e que, por sua competência, eram contratados pelos 
padr~ jesuítas. Era comum o aperfeiçoamemo de arüf'iccs através da pr:!.tica nos calHeiras 
de obras. A ascensão na profissão ia de aprendi:: a meio-oficial e d31 a oficial. Na cpoca, 
considerava-se oficial o profissional que dominasse com perfe ição o seu oficio. Os que 
poderiam empreitar se rviços eram chamados de meSlres. Desse modo, um pedreiro, por 
exemplo, poderia ascende r a uma classe superior e chegar ao pOSIO de me)I,-" ele obras, 
como aconteceu a Pedro Álvares, natural do Minho. que chegou a trabalhar n~!>a calego
ri,ln3 construção da igreja do Rio de Janeiro e na de Olinda. Pode-se supor que a valoriza
ção de certas atividades. em relação às outras, era prO\avelmclltc frulO da demanda cada 
vez maior de mão-de-obra especializada. 

Os carpiU/eiros. ellla/hadores, cscullOres c eStallld/ios eram designados, nos catálogos da 
Companhia. como fabCl Iignarius c, mais tarde, como Ja/Jer Iignarills el Krinimius (ligados 
a marcenaria) c fabcr Iignarills ti swlplOr (escultura e cstalu:~ria) Oli simplcsmelHc faber 
Iigll(/rÍlls (se c(//piU/eiro c clllc.dhm/or) .. Ilavia muita atividade nesse campo, uma vez qlle a 
madeira era milizada para a co nslruç:\o de cdificios, a fabricação de peças de mobiliário 

1 Opu~UL P 15 
Q • Org:ll1iz..·u'3lll-:.c como b~ndcll':ls, com v:1nos orlÇio~ afin~. ou como confrJn:b. grupos dI' um !>O ufí-
cio, "ollada:, para a prnUC3 de Ixoncficios e .L\I.'\illO'i ~ Lvn~gadO!>, '1.1I1b,1S com:1 protcç;lo d .. um ~1nto padrú<'lro. 
Hcn:kir.b das ~nliS;b n",socmcôcs. corno n", de Hon:nça, no sccul0 X\'. onde o~ pmr~lo[l;Jb tinham scu~ slInooloS 
c iraje:; que OS disl\n~Ulam A~ 'c::~ profis~ion:lI~ alllb ~ rcU1lL:llll na iuc:.ma org.1nizaç:lo. como os médicO!> c 
bolÍcários qUé' se reuniam CO\11 os pimorc;" cunsiderndO!> OflCiOS d:I cor. da 1llc;,llla :Ule, na B.lndciro dl' $;lo Lut'aS. 
rornm i3mbtm cnad:1S confrarias de oficios met'lnu:os .. como:1S do ColtSio de Olinda. da B.1hi3 e do RIO de 
Janeiro. llTC!>\did,c, por um Pn-J<'ir<> du COIifmrill. C.1rgO que d\.'Slparetcu dO!, n:gislros dos cualogos .. m 1619. 
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em ger.tl e de navios, em atividades desempenhadas pelos irmãos. pelos índios e negros. 
tremados especialmente nas fazendas e engenhos. 

Como escultores e estatuários são cilados onze padres: JoãO Correa e João da Silveira 
(Pono) Matheus da Costa , Luís da Costa e Agosti nho Rodrigues (de Lisboa) Francisco 
Rebelo (de Braga) Domingos Xavier (de Tomar) o francés Carlos Bclleville (Rouen). Nessa 
cnlegoruia os registras e ca.nas dn Companhia trazem nOtícia de cncolllend:lS de imagens 
feitas :l Metrópole, onde o lexto e\idcncia o cuid;{do de identificar como deveria ser feita 
a peça, então destinada a um local determinado: "Um retãbulo de Jesus com seu sacrdrio 110 
meio, dourado, para o a/[(Ir moI' der igreja do Salvador: Olllros quatro reldlmlos com SllaS cani
nas, UIII de Nossa SClrhora der Asstllu;do C0111 São PaI/Ia, DI/Iro c/c 5ilo TJriago MaiDl: .. " 7 Essas 
referências são recorrentes. mas hã. por outro lado, notícias de peças fabricadas na 
Co lônin, onde também n:1o faltavam profissionais capazes: "Põe-se /roje Sábado de A/eluier 
110 a/lar do Pard, Nossa Senhora do SoconD. i11lagem JÓia rIO j\'fw-alrlrão por cem mi/ r6~ ou 
lI1ais.~s Do levantamento de Serafim Leite (Quadro 1) dois escultores são do Brasil (Rio 
de Janeiro) trés da Itália (M iI;lO) de POrlugal seis são de Lisboa, três do Porto, dois de 
GuimanlCS, trés de São Pedro dos Arcos, dentre vãrias olllras cidades. 

Os pilHares c dOl/radores tinham atividades de importãncia relevante. pal"3 a decoração 
das igrejas, m:lS a prática desse ofício não er.t COlllUlll. Serafim Leite raz referencia ao padre 
Manuel Alves, um pintor que, em viagem para as índias, cm 1560. passou pelo Bmsil. e 
aqui deixou um rrontispreio pintado. Só em 1587, segu ndo Serafim Leite. se inicia a pin
lura artistica na Companhia, com a chegada ao Brasil do padre BelchIOr Pnulo. natural de 
Sernande. Da citada relação de pintores (Quadro 2) três são do I3rasiL quatro da França 
(I-Iavre, Luxemburgo. Bois 1e Duc. Rouen) um da Bélgica, dois de Roma. De origem por
tuguesa cita três de Lisboa , tres do Pono, dentre outras cidades e vilas do pais. 
Curiosamente inclui na relação Francbco Dias, o arqui teto. levantando a hipótese de que 
renha também exercido o oficio de pimor. Das demais referências na obra de Serafim Leite 
não vamos 110S ocupar nessa ocasifto. 

A segunda rderência que proponho é a obra de D. Clemente da. Silva Nigra, que ini
ciou os levamamelllos sobre as 3tividadcs da Ordem Benedi tina no Brasil pelos arquivos 
do Convento da cida.de do Salvador. Bahia .Em 1952 dá por conclUída a segu nda etapa 
dos seus estudos publicando Construtores e artistas do Mosteiro de 5:10 Bento do Rio de 
Janeiro Q obra alentada, com oitocentas e cinquelll3 e cinco páginas numeradas, refcrência 
para os estudos da Ordem no Rio de Janeiro e no Brasil, uma eXlensa contribuição hislÓ~ 
rico~doculllentaL De lodos esses índices o que nos intcressa. particubrmente. é o que 
registra os cento e vinte e dois oficias de que se ocuparam, ao longo da história do mos~ 
lciro do Rio. \'ârios profissionais: são vinte e trés arquitc/.os, oito carpimeiros, três COllSlnl

tores, quatorze desenhistas, vinte c cinco cl1gellheims e arquitetos, dois escravos eSlOfadores, 
onze escultores. quatro gravadores, dois lilôgraJos. treS rrreSflTs-de-olJras. quatro oficiais car
pín/cirvs, dois oficiais pcelrcirvs. dois orgallistllS, dezenove pintores. nove sargen/os-rrrores. 

O lcvanlamelllo dessa produção dos séculos XV II c XVII I, resultou na primeira elapa 
dos estudos para o conheci mento da história gera! e artística do conjunto do Rio de Janeiro 

1 . Opus cil p. 52 - 53. 
6 • Opus CIt p. 54. 
0 511 VA N_NIGRA. Dom C1cmemc da. COllsmnorcs c :mislas do M051ciro de São u..-nto do lHo de J:ulciro. 
Bahia I Sakatlllr: Tipogr.lfia Ikn.::dilin~ L1d:l. 1950. 850 p. São lr:ln~rilo:. I -t2 d ocunlcnlos. rrcz~ lesmmcmos. 
varios 1lI,·emanO!\. a hagiogralh de dez(lito :.;imo" da Ordetll , dl"crsos 1l1~p~S e du:em."lS c vrmc e seis !luslra
"ües referemes;'l arqullcrum. u\lhu. IllIagul:tn;\ c pinturn. e qU:ll0rzC índices de a~"untos. 
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c da Ordem Beneditina no Brasil. E licito pensar que, nesse lev<lmamcmo. alguns dados 
poderão ser avaliados sob novos pomos de \'ista. Nesse caso, haveria a possibilidade de 
avançar os cSlUclos cm muitos aspectos. não só preenchendo lacunas não cobertas nesse 
primeiro momento, como lançando novas luzes rcsuhamcs, talvez. do cru::amCnlO de dados 
referentes aos demais conjuntos beneditinos de Olinda , Salvador e São Paulo. c os de 
Portugal (Lisboa e Coimbra. e posteriormente Pon o. Sanla Tirso c Tibàes) 10 num esforço 
para elucidação de problemas ainda não resolvidos. O Quadro 3 pode ser sugerido, para o 
período mais importante da constnLçâo do COIlJunto bened itino do Rio de Janeiro. 

Igua lmente imporlame para uma revisão tcmâtica é o Dicionário de artistas e anirlces 
dos scculos XVIII e XIX em Minas Gerais. II A obra foi organizada por Judilh Martins 
entre os anos de 1940 e 1960, e publicada pelo IPHAN, com base em le\'3m3.memos ame· 
dormente recolhidos por vários pesqu isadores em arquivos civis e cclesiãslicos. A publica. 
ção, em dois \'olul11cs, fornece informaçôes mais ou menos completas sobre os artistas e 
artirlces ati vos na região das Minas Gerais , nos séculos XVIlJ e XIX. É passivei buscar. 
nessa obra. indicadores que I'orneçam dados que, de uma forma ou de outra. C0111ribu3m 
para o a\'an~~o das pesquisas sohre a atuaç-Jo de artistas c artif'ices no periodo. Para além de 
co nhece r o local de nascimento desses profissionais. se são livres ou cscr:wos. brancos. 
mulatos ou negros. sua fonnação. sua produção. ele, interessa-me compor quadros campa· 
r.uivos que possam e:.tabelecer, por exemplo, as regiões de Portugal que exerceram maior 
influência na produçáo desses arLis tas e artifices mineiros. :lIravés da mão-de-obra diversill
cacL't dos profission;:lis atÍ\'os na região das Minas no scculo XVIII ; estabelecer relação com
par:uiva entre a fonnação e produção dos art istas e artífi ces de origem portuguesa e brasi
leir:l, a fim de compreender melhor as questües de produçáo e :IS tendências eslilisticas que 
permeiam o acervo dessa região. Os dados t111nlmos, iniciais, no enlanLO, nem sempre IIgu
ram para \':lrios nomes citados sendo fornecidos , na maneira do paSSivei, ao longo do texto. 

Co mo ;Imostragem. arrolamos tri nta pintores. dos quais só podemos afirmar COIll cer
teza que seis não nasceram no 13rasil , sendo quatro portugueses, um africano do Congo e 
um indiano. A grande maioria está sem registro de origem, mas podemos deduzi r que eram 
nascidos cm ponugal. alguns no 13rasil. cm di feren tes regiões, c destes. provavelmente, a 
maioria nascida nas Minas Ger::tis. onde exerciam sua profissão. Vemos que onze pintores 
aluavam em Ouro Preto, quinze cm Mariana e os e os rCSI:1tUeS em Sabard, Diamantina c 
povoados vizinhos. Podemos concluir que os profissionais se concentravam nos dois prin
cipais centros da região onde a demanda de trabalho era mais imensa. Quan to as especiali
dades desses profissiol1:us sabemos que alguns eram "inlores de jJainéis, 011 enCQnu/(lares ou 

douradores, mais frequc11Icme me. No entanto. há registras de alivicladcs de um mesmo 
proflssional em diferentes funções, indistintamente. Esse parece ser um traço çaracteristico 
da cpoca. onde os profissionais eram contratados para os mais diversos serviços, o que 
contribuia para a sua dcslreza e capaeilaçào para difcrelllCS funções cm arcas afins. 

O Quadro -+ reúne apenas uma parte dos nomes pesquisados , mas dá lima visão apro
ximada das ativid.\des das ofici nas que trabalhavam a pedra c madeira, em geral. Desse 

J{\ Segundo G. &1::111 B;J!th;l::;IT .\\\'cs I.:ri;l\)lXIJct;ldo o ... t ~leiro de Li!>hol, 1')98/1615; o de Coirnbr:t fOI con· 
~grado 1.'111 1634. mas dcmohdo no ln1<:IO do ~~c1110 XX :-lo I'ono Dlogn Mnrqucs projetou o conjunto bene· 
ditinu. 1604/ 1690; :1tnbl1i-SC:l Frei 10;10 TlIrn~!\o os conJunl<l!> d ... Santo Tir.:;o d~!a de ló60 c Tib.1o!!> . perto 
de J3rlg~. 1608 /1661 Confcnr' J3AZ1N, G('rm~11l A ~rqUltctl.lr:l rehglOs;1 barroe~ no Hr:l511 RIO deJ;lncim: 
r:dltor,1 Record , 1956. p. 110. 
1t MAHTINS, Juduh. Dicionõirio de artistas e :míficcs dos ~ccolus XV1l1 c XIX cm Minas Gemi". 
MEClll'l lAN Rio UI: Janeiro: Publica(õ~ 1I'I-IAN , 19i5. l \~ 
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conjunto. \"ilHe profissionais aparecem somente com o registro de el1talhador, seis s:10 a rr
pin!eiros. Irês si10 sllntciros e um ê marceneiro. Ha também registro de mais de uma ativi
dade para Lourenço de Souza, como cnwlJwdor e eseullor, e para AntOnio Fnlllcisco Lisboa, 
C0ll10 cIHalhadOl; eseulral" e arqtdrclo. Essa designação está registrada no documento de 
0810111781 , da Ordem Terceira ue São Francisco de Assis de Ouro Preto. Em OUlros docu
menlOS há apenas a referência de que Ant6nio Fmncisco Lisboa fc~ ° risco de determinada 
obr:l. Os diferentes documelllos pesquisados deixam perceber que a atividadc diversiO· 
cada de um profissional, em áreas afins, era uma situação bastame comum. Na verdade, 
os registras referentes a Antônio Francisco Lisboa. O Aleijadinho. são bem numerosos, 
nos trés campos anísLicos e rcpresema. cenameme, a pane do conjunto melhor estudada" 
A idelllificação do local de origem desses profissionais c novamente um dado muito falho. 
Foram registrados. nesse grupo, apenas seis anistas portugueses, predominamememe do 
centro-norte do pais (dois do Porto. três de Braga.um de Coimbra). Os outros vime e oito 
seriam. cm sua maioria , brasileiros, da região das Minas Gerais. 

Obsen:a-se , na leitura dos documentos, a existência de oficinas de fanulias (João G. 
Rosa, Manuel Amônio G. RO$.."l e M3IHle1 José da Rosa. Cltrpimciltls. ati\'os em Congonhas 
do Campo). Era também comum a tradição da continuidade do trabalho pelo::. escravos 
de um mestre, herdeiros de seus offcios: ~I)Ossuill um esc ravo africano de nome Meurricia, 
(/ue IraJ)(rlJwl'lI como el1/allwdor c era scm"re mcicir·o com o Aleijadinho nos salários quc este 
recebia por seus lra"alhos ~. n Quanto ao local onde mais se concenLrou a atividade desses 
pronssionais. novamente se con firmam oito oficinas cm Ou ro Preto. sels cm Manana. 
cineo em Congonbas do Cam po. e um numero bem menor nas demais vHas e povoados. 
Observa-se ainda que a época de maior produção na escu ltura na região das Minas Gerais. 
foi da metade do século XVIIJ ao illlCio do XIX. 

Para avaliar as atividades dos profissionais de origem portuguesa. nUIll conj\11lto de 
vinte e cinco obscf\'a-se que dez são ClUl1illleiroS, quatro ferreiros: trés se'Talhciros; três 
t1rarcerrcirl)S; dois "illlOres: um owives: um mesln:-dc-obrm: um engenheiro. Também nesse 
grupo, as atividades se diversi fi cavam em áreas afins. Destacam-se , no conjunto, os nomes 
de Pinlo Alpoin, cngellhciro- miliwr responsável por obras de vulto cm várias regiões da 
Colônia. Além de nomes isolados, pode-se reconstituir algu mas oficinas de famflias de 
artislas e artifices. como por exemplo. a de Antônio Francisco Pombal , IIlcsu·e-de-oJ}I·as, 
responsável pela construção e decoração interna da igreja malriz de Nossa Senhora do 
Pilar de Ouro PrelO. Era innáo ou cunhado de Manoel Francisco Lisboa. que. viveu no 
Brasil entre 1724 e 1767, qua ndo morreu. I:oi convocado, em 1760. pelo Governador 
Gomes Freire de Andrada a opinar, como pedreiro e cmpintciro, nas obras da Caledral de 
Ma!iana . Posterionnellte fez os riscos para a capela da Ordem Terceira de Nossa Senhora 
do Canno de Ouro PrelO. mais tarde alterados pc.lo filho, Antônio Francisco Lisboa. Por 
esses registros. as cidades de PortugaL além de Lisboa, que mais forneceram m~10-de-obra 
ao Brasil. foram Porto. Braga, Guimar.ics. ao norte do pais_ 

Dessa primeira tentativa de estabelecer uma correlação entre os dados levantados, refc
remes fi. região das Minas Gerais no seculo XvtlI, percebemos que ê passivei avançar um 
poucO mais, cm diferentes aspectos. Vimos que foram muitos os indivíduos e famílias de 
portugueses que se transferiram para a região das Minas, onde contributram com o seu 
trabalho e com a formação de artesãos c artistas locais (mesmo que de forma insipie.me, 
pois é ineg:ivel que deixaram disclpulos e seguidores do seu oficio). 

"--- . Dicionario de ~nist~s c aniflces dos sêl"Uto~ XVIII" XIX cm ~Iinas Gerais. Opu~ cu, p. 366. 
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No cnLanto, é também mUllO importante registrar a expcriencla realizada no caminho 
In\,c....,o: a viagem par.! a Europa cm busca de fonnaç:10 e apcrfciçoamclllo. Foram poucos 
os que o fi=cram, mas podemos dt'lf o arlista Amõnio Femandcs Rodrigues. nascido cm 
Mariana por volta de 172-+, Illho de pai pon uguês c de mulher negra.. H:i registro de que, 
cm J 758. estudou no Rio dcJancrro com o abridor de cu nhos João Gomes B:nisu. Seguiu 
depois para Lisboa, onde chegou cm 1758. Em 1760 fOi p:lr.\ a It:\lia. oncle estudou cm 
Florença com outros dOIS pensionistas (Joaquim Carneiro da Silva e Feli:.: Jose da Rocha, 
pimor miniaturista brasileiro, 1l3LUrat da Bahia). Em Florença Antônio Fernandes cslUcloll 
desenho c arquitctura. Voltando a Portugal fixou-se cm LISboa. onde exerceu a profissão 
de gravador c arquiteto. 1J Ainda das Minas Gerais. paniu o artista Pedro Ferreira , natuml 
de Sabará. que viaJOU para Braga para estudar com o pmtor João Lopes. em 1736. 

Do Rio de Janeiro viajOU também para a Europa o pilHar Manoc\ Dias de Oliveira, for
mado na Au/a da Crua Pia. em Lisboa. e enviado para aperfeiçoar-se na Academia POr/uguCSl/ 

de ROHla. Contra esses artiStas pCS:l\'a a baix:1 condição social porque eram pardos. na sua 
maio/ia, OIiundos de famílias humildes, formados pelos Il1C!>U'cs locais. No caso do Rio de 
Janeiro, os anistasleigos do periodo ;Iinda estão sendo eSludildos. cm monografias que pre
tendem especiahl1etUc estabeleccr o âmbIto e as !>uas alividadcs para alem da chamada 
Escola Flummensc de Pint urn, da qual alguns anistas já mereceram cslUdos recentes. li 

E recorrente a qucstão referente ao campo de amação desscs profissionais. Nessc sen
tido t31\·c= seja utiL por excm plo, considerar os autos de execu~'iio do Litigio entre marce
neiros e entalhadores no Rio de janeiro (1 i59 - 176 1) no Senado da Cãmara do Rio de 
janeiro, I) 110 qual dois juízes de oflCios da Imlandadc do Patriarca S:10 José, Dom ingos 
frutuoso Gomes (pedreiro) e Manuel Inácio faria (marceneiro) :lcu$a\'am Francisco Fel ix 
da Cru z (cn/alhador) de funcionar como marceneiro, possuindo loja aberta e quatro apren
dizes. sem ler sido devidamente examinado e licenci:ldo. A aeusaçào se apoiava numa 
regulamentação da Metrópole (24/01/1H8) cOlllrária à prática de ofícios diferenciados 
peJos profissionais. Segundo :I regulamentação da Cimara do Rio de janeiro, daLada de 
1611211653, lodos os oficiaIS mecânicos deveriam ter seus rcgnnemos e pagar fiança. 

Entretanto. por OUlrn regulamentação anterior, datada de 31/08117+1. no caso particu
lar do pinLor ( do esculror (c aI se inclui o cnralhadOl') esses prol"ission:1l5, por serem consi
derndos liberais, não eram obrigados a tirnrem as di las licenças. Segundo esclareceu, por 
depo imento. Manuel de Aralijo. cn/alhadol' português, anteriormente auvo cm Lisboa e 
então com loja no Rio de janeiro, essa obrigaçãO era comum em Lisboa. Illas com o fim 
exclusivo do acesso do e"tal/wc/or :'l bandeirn da Irmandade dos marccnciros. A favor do 
cII/al/wdUl. Manuel de Araujo esclareceu ainda que. no 13rasiL inversamente. conhecia 
v:i rios marceneiros que Irabalhavam I3mbém como ellfCIlhadorcs. Observa-se ainda, nesse 
episU<ho, que sendo chamados :I depor quin=e profissionais, entre portugueses e brasilei
ros. os depoentes não deixar.tm duvida sobre a posição dev:lda do ofIcio do enlalhador 
perante o!> demais que trabalhavam com a madeira. A oficina do ell/alhador comumente 
recorriam fIIcrrcllciros, I'cdn:illJs. ou/"i\'cs, outros oficims que precisassem de um risco ou 
modelo para suas obras. com a certeza de que seriam realb::adas com corre1...'l base técnica e 

I) . OpU'- CIl I). 175 - 176. 
1< (onrem FERl'\:\NDESW. Cyhcle V. N Considcl1lçOc!> ..obre a pimuTlI d() Inid,) do século XIX no Rio de 
j:mdN. M:lllocl da COSia. ~l3nocl ])h,,, dc Qlhdrn <:: I'rnncisco I'edro do l\mal1ll. ln Alla~ du veo/tIo/fl lv 
l.u ... )·/!II'~llcll() de Hi5wria do Anl". Pl.lrlll);:tVfaro, Utll\"ersidadc do Algarve. 200':11. p. 405 - 420 
I' S,\I'TOS. l'r.Jm;,,,,u Ai-!cnor Noronha. Um litigio entre marcclleiros c clllalh:ldl.lre~ no Rio de J:lllciru 
MrC/lPHj\N. RIO de janeiro: Publlt'ICÕCS d]XIIPHAN ~.o 6, !l. 295 - J 17. 
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gosto decorativo. Observou-se que, nos diversos depoimentos, eram recorrentes os dados 
comprobatórios das várias aLividades exercidas por esses profissionais. concomitante
me me. no Rio de Janeiro e em Lisboa. o que era válido para Manuel de Araujo, Luis d3 
Fonseca Rosa. Domingos de I3 ri tto.José Rodrigues, lodos formados cm Lisboa c :l.liyos no 
século XVI!! no Rio de Janciro. Conclui-se cnt.1.0 que, tamo nas Minas Gerais quanlQ no 
Rio de Janeiro, e ccn:llllemc C111 outras pro\incias do Brasil. essas questões se aproxima
valll, confundindo os campos de acão desses profissionais c comprometendo a sua produ
ção, o que contamina c1ar.lI11cntc esse quadro geral. que está hoje por sef melhor definido. 

A presença maciça de portugueses à freme das aLividades (' negócios no Brasil (à excc
çil.o de alguns fronceses e ou tros estrangeiros)se prolonga no século XIX, quando as esta
lísticas deixam claro que as riquezas se concentravam em suas mãos. Cerca das últimas 
décadas do Século XVIII I jã hã na cidade uma melhor condição de vida e as lojas e ofici
nas se multiplicam. No ent;lIllO a circulaçãO de livro~ c obras de rererência para o campo 
das artes ainda é muito precária. Pude verificar. peio Almanac histórico da cidade de São 
Sebas ti ão do Rio de Janeiro, ano de 1799. 16 que. na relação de lojas e oficinas abertas, 
constam vime e cinco oficin:ls de sernllhciros. do=e de ellw.lhadores. sessen ta c quatro de 
marceneiros. dentre outras, e somente duas lojas de livros. 

Quamo ao ferramental disp0111Vcl, os levantamentos mostram que eram comuns no 
Rio de Janeiro, ainda no scculo XIX, as mesmas felTalllCmaS utilizadas nu Europa no século 
XV, pelos mcstres-de-obras. marceneiros e carpil1leiro~. como a enxó. utili=ada com muita 
habilidade pelos onciais pOrlugueses como substituta do machado para desbastar e aplai
nar a madeira. Esses trabalhos também cr.un realizados por brancos livTes ou negros escra
vos 'Já vi eS(/'{I\'os trab(llIwn(/o CO tl10 cCllpil1tôms, pedreiros, ca!ccteiros. impressorcs. pinto res 
de canazes c OI1UllnenlOS, fcd)ric.a1!fcs de ClIl1lwgcns, como Htógnifos, .. Esle Cris{o foi feilo em 
cedro, há uulis de Oifen/(l anos por um esc/'a\'o chamado Full/h, o mesmo que esculpiu o colos
se/I C/llciflXO do Colégio dos jcsui!as do t.IO/TO do Castelo" 17 

Nessa comunicação pretendi realizar um rapido cxerCldo a partir de umas poucas 
obras referendais de !e,"antamcntos em fomes primàrias. Tentei s~lgerir, como acredito ser 
possíveL a rcmili=açào desses dados (além de outros que possamos le"amur) como ind ica
dores que esclareçam percursos, técnicas, identifiquem melhor as chamadas escolas regio
nais, que detectem mais claramente as innuências e os fatos significativos ainda mal dcJi
ncado~ ou indeterminados. Os cntrecru=amentos de dados, C01110 estratégia. poder5o 
trazer ã luz fatos novos, importantes para contcxlUalizar e compreender essa extensa pro
dução artistica e preencher lacunas ainda existcll1cs. 

No entmuo. se o objetivo do estudo é compreender a imensa produção luso-brasileira colo
nial, dc,'emos considerar a obra como ponto de panida t: imponmue deixá-Ia falar enquatl10 
obra, em seu contexto cultural , alem de rcconsuuir os seus processos técnicos e figurativos de 
cnação. procurando compreender as suas significações c as suas tendências estéticas. 

Ao considcmr ainda O artista e sua relação com a sociedade, lembrando Francastel, 
c remos que. cm sua criac~'o, tanlO alllum como agentes de propaganda oficial , quanto 
C0l110 intérpretes de resistências desconhecidas. Compreender portanto essa obra. nascida 
das Ill;lOS dos artistas e aniDces portugueses, ou daqueles aqui iniciados, em meio a uma 
realidade sócio-cu hum I completamente diferente da européia, é re\isitar a trajclória des-

lO NUNES. A. Duarte ( org.) Almanac llblórieo da cidade de 5ào 5cbas1i~o do fiO de JanCIn). ano de 1799 
ln: nCH~W do 111GB. Rio deJ:lt1ciro: 111GB. Tomo :\:\1- Vol. 21. 1858. 
l7 EWBANCK. Thom35. Vida no 1lr:I~it. São Paulo: u\'rana hau:l1a. 1976. p_ 152. 
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ses mumcro~ proHssionab, percorrendo os caminhos que se asscmelham aos fios de uma 
teia. que nos conduzirão certamente a novas descobertas, :'l revisão de conceitos. c nos 
aproximamo das obrls e das mentalidades da época. 

Quad ro 1- Ca rpinteiros escultores Ucsuit:ls) . , 
Nome Nascimento! Atl\'ld~dc? Ori '" 

--$,-- rr.."'<:I~O de Esç;,lan ll' 1559-1582-1631 t:;"p:mhol 

-~' Ga~par Dia!; I 563- 15<XJ-. 1 &11 I GI,I,nu.r;l;c:. 

~ 
,\ntOmo da ~I:b )581H619- 1642 Ilha do ~co 
Gon.;c:ll0 Fem:moo 1594-1622- 1M! S Pedro dos An:o> 

O, r-r.lntisco Ah-ares 
I 

ISQ8- 1622-1611 ,. Pedro doo. An:os 

'" AntôniO I'nnandô 159S- ló2}.. IM!:--I." _~tdm dI)!, Arcos 
07 &nolomcu Gon",h'cs 

I 
1607- 1632- lóói I lIsbo;;! 

<lO AIc.unJr..' dr GusmJo 1629- 1646-- 1724 I u~h" .. 

'" JoJo COm'"J. I 161-1- IMl- 1763 Porto 
10 ,~de Torrrcs 16-12-1flóJ-1704 \hUo 
II Jose '<!.lnuocnc 1642- 1fl6J-1722 tMlr~o 

~2 M"lhcu~ da Úh!a I \ 6';4-\679-1727 LJ~boJ 

n Hemo d3 Cru= 1ó49-16W-1HI RlodeJam:iro 

I' Cn~u)d.o d~ AgUiar 166\ \6152-169~~RLOdeJ3ne,ro 
I ' LUI. da Ú!'<ll 1666--1688-171IJ llsboo 
lo Fr.l.nClSCO S,móes 

I 
1óóO- 1690- 17 H '""'" 17 Joio d~ S,J,·~,f;J. I 16i'6- 169~ 1726 ParlO 

r I' 
I'DnC1S<.:O nunes I 

1652-169i'_ l7i(1------rOTtO 

I' Anlómo 7\.uno 1701-171~ 1 760~sbo.1 
'O JoJo Ru"buu 

, 
1724- 17'H- 1766 \I!lJo 

-hlll'~ LEITE. Xl3r"" ,~n.,. r or,e .... d,,,. Jp .... , I I~s nO 1I .. ..,'l.t l'H'I· ' ,601 
l."t"",.Rlo de J~n~m' 1'l~3 

Quadro J -- Pi ntores e douradores Ucsu{las) -
:\'ome do rofissioMI NasdmcOLf"Allvldade , Origem 

01 M:11I1,1C1 :)aru;hc 155-t·157i \'i13 ;.;(),,, 
- -

02 frao,'lSol:o Dils I5lf1·157i-162 1 \leltunJ. 

~ 
OJ Bckhior ra,ul .. ]554·1587·1619 I Scmmdc 
IH Jwo B.ll1st3 

I 15n·1ó06-1609 , Home 
O, . Rclllóldc. lo: Gou 
06 Euso:b,,) de Manos I .. "" 07 Alcxalld...., de Gl1'>m~o I 
II!I J()~n de .\tmeida. I I I,~ 

0'1 M~rcos \ll"1ra =ffiF'''-1 m To [)onun).:",. Rlldngucs I , 
-TI jo~" "chpe BcnendnrIT I 

I~""'-" B;Lhll.3.::.1.l' de C:lmpu~ ::~ Il rrJnciscn Fri'IR' I . . 

~ I' I'aulo C:ln111n I I 
I> \bnocl d~ Sou::3 I 

.:~~i'm: 
I , 
I 

lo J<JJ", "'n"clo 6<J.ruJmL 
17 0011110"0:. \ionLClr'O 1665·1691·1701 1\:1110 

I ' Jo-..> de \ I",ul';l I l()i-t.I69'S-171~ 0Ii\'CIt'a do COl ... ,k 

I' AnMm", Albcno lót!6·1701·1707 . Usboa 

-fl 10;10_ Ch:t\·,cr Tr.lCf I 1668-170]-17)7 ! Dnxc11 

_~1 útil). Bdk"ille 165i·1708·1710 Ruuen 

" Ir.md..:u Coelho 1699·1720·1759 Pariu 

2J I UI' CoI'f'C;l I 17Il- 1737·IHl ---trf'l,mh~lt:I 
H ,\ ·<.l~tinho ROOngut'lo 1712 17H·li-H 

" Pedro r-b.::1 1722·17)-1·1777 , Rom;l. 

-
-
-

j 

j 

-
-
--

-

-
-
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Quadro 3 - Qbms principais no mosteiro de São BClllo/Rj. 

Nom!: 

I lranclS!."o frias d~ Me,.,quna 

2 rrci Gregono de Magalh:ks 

1 
!-rCI \I;mud dtl Ros;mo de 
Bl1;m:lJ~ 

.. I Frei Benurdo de $;\0 Bcmo 
C ')nu;:.a 

, J~ Fcm.lndes 1'1010 Alpolll 

, rrcl Agoslmho df,'JC~U5 
-

7 
I n:i Donungtl~ d.1 
ConCClç;lo 

8 fn:i Sil\'estre dc Garcia -
Cmlth.io do R:b:Ino C. • Miranda 

10 A!c:l;andrc \tachado Pcrelra 

II Jos<: da Conceu::lo 
-

12 !)im;\o da Cunha 

-

13

1 
"'.".0'0' ' "dn,oo ,-,,,, 

H h \;l( IO FCn'l'11':I Pmlo 

IS FTl.:l Ru:.trt!o do Pibr 

.-
16 Frti "- lal"Çll de $;\0 J010 

17 Caf1ano da Costa Coelho 

I . JOiC dc Oliveira Rosa 

Pronlt~O 

ArqUllclu 

ArqU llehJ 

Qbsef"\"lI.çOO 

1,0 autor do proJCIO ~'dc mais 18 OUlro5. cm 
IOdo o Bra:.11 

---
rOI i\hndc Provincial 
do Colegio de N,!). I~I 

c l'C~poll ..... i\'d pela Ir:I(a 
d:, Gr:I,;vB:,lna, 

-

l\rqmlClo 

\ 1 ~I.:iro dc !lanlO~ c o de 5;.10 Paulo. + 
m I)IVCr..;J~ ourJlt nu 

-
J-onn .. ldo cm Cnl1l1h 

1647 -
1641 

I66\) 

Arqllllelo 

Mquilclo 
.. 

M~lelro 

Ft!.: 3lt obr:b da Igrcj; 1 cm (unfomlldlde com 
!':IS em OUlm~ Illa.hcbdc:. ;1 piam:! de 16i llOb 

bcn~"()!lm:u. do R J 
Alterou a pane super 

I dmslro,e pon,ld:l) . 

r:SCl1l!or/lmn flimor e i!llaglllilrilJ l;:I1TI~la(:1 obr.1 arrola li 
gin~ri\1 

r:.)Cl1 l!orllmn 
gin;lrio 

CarpulIcuu 

CurpllltClm 

Emalh;ldur 

ImaAinánol 
l;nI;tlhador 

imngens) 

Toda a obm (!c la1ha, 
tos de fn:i Bernardo, 

L IRio de J:ln~m 

I Tr.lbalhou <:1 Domm 

TT':Ibalhllu d Frei Do 

de acorou com O) proJc
c m;1b :.ele ullagen~ 

'lIl1'V.O~ d.:a Concrl(':lo 

I 
Trabalhou com Fl'l'i 

I da ulha. :'\an' e OUI 

Donnngo<; autor do nsco 
ros 10000i~. 

Imagens do corpo da igrcJJ ll r.bilcll"O 

I ' vi Imagens do corpo d;, 
I:. 11 d Igrcp.s do Carnlu c :::. lI1agl!J;ITI J : 

Igrcj;1 POrlugut5 
. !'ran~ l)Co da 

'111:\ 1:1 or Penil~ncla/RJ . 

C.1rplnh::ru 
Órgao do mO'>lelro R 
CamlO. B.J.hla 

Entalhador I Capela-mm c do San 
~ 

IIbm,o S;acramcnto 

1'11110r 

l'mtor 

Pinwr! 
D(nll'lldor 

l'mlur 

Imagens. lU úpcb-n lar, ..acnStla l" poruri:l 
pall\elS na IgTCjJ Senhor I 

'Ia -t-
~o arrobdos qmn=:( I do.. ~l an1l10'>. na 1l.11 
lIulllmur;tS 

I Dour:lmcnlO de toda 
igreja. 173911 i-13. 

(I ta!h:1 da 

\ \ '~nas obra:. na Cal 

1609 

lN) 

Cerca ue 
1635 

1669 

1717 

1717 

17ó3 

"66 

l7S\} 

166<> -
16M 

'''' 1719 -
IH) 

1769 

- - ~ 

I ig~ja. 

1 
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Quadro 4 - ESCULTORES (Minas Gerais , século XVIII) 
NOllle Origem Oficio tpoca Área de AlUaç-Jo 

01 t\1llônio Pereira Maclmdo P BmIP Em;dhador 1751 Ouro Prelo 

01 Domingos ~brquC>o ? , Entalhador lN5 Úll3.l> Ah:t~ 

03 AntOnio \bmn,> ? , I Em:dh:ldor 1785 5.Jo:\0 Dei Tl) 

O, Pedro Mir.md;\ , , I Entalhador 1758 Ouro preto 

~ Sim:\o rl":lnco Monteiro l' Coimbm ' Marceneiro 1753 M;\ri~na 

I~ Jose Coelho d Noronha , , I Ema]h;\dor lN? Manana 

07 ~nt6nio Fcrnalldcs.I'cixoto , , SantClJ'O 1821 lubirito 
- -
08 Mano..! RIb..:LTO I'C1XOlO 1 , 5.1ntclTO 179 1 "'= 
09 Lub PlIlhC1TO ? 1 Entalhador 1776 

M:lnana: 
S.j.DclRcy;Congonha,> 

10 Inado I'lIno ? , Em.,Jha(!or 17-+7 Ouro Prelo 

12 Manuel Pimo , ? I Entalhador 1766 D13ma11lm:l 

12 Jaclmo Ribeiro 
, , Santeiro 1738 l!abinlQ 

-
13 M;L11Uc1 G.d:\ Rocha 1 1 , ~uhor 17-17 Ouro Prelo 

" bldoro Rodrigues ? 1 Ent:llhador 1735 "lunana 

IS Rm.ln);ucs Manuel P , Emalhador 1739 Calas Altas 

'" Mó!llUcl G. Da Ro),3 P Pono Carpintelru 1756 Rlo da,. I'..:dras 

17 Jo;1o G. Rosa , 1 CarpulIciro 1769 Congonhas Campo 

18 ~'::mucl Am, G. Rosa , / I Carpinlc:ro 1765 COl1gunhas Campo 
- ---

19 J0;\o Con,,:llvc; RO~1 , , Carpinlcu'o 1769 Congonhas Campo 

~ Manuel ,-\nl G, Ros.1 ! , C.1T]llnh:lTO 1i65 Congonhas Campo 

11 Manoel Jo~ da Ro:.a P Puno C.lrpulIeiro 1756 M:tnal1;l 

f-iT J010 ferrcira 5;ulIpalo_ ? 1 [nlalh:Ldor l HO Timdemcs 

23 rranc. \"ie\r.l. Serva;, , 1 \ Enl31hador j \ 753 
Manan:.L, últas Altas, 'ilham, 
I3arra long:\ 

H Scl,;lSli:'Io G . So.lrc~ 
, ? escultor 1795 Mnnan:L 

-

" Louren"o R. de !)"Ju~ , , Emalhador. 
17&1 OUTO PrelO. 

Escultor 
-

: Enlalhador " Pedro ' I. d~ Sou~a P Bmga 1733 Tir:ldem~ 

27 Jerónilllo Félix 1'cixcim , 1 I Fmalhador \ 751 Ouro Prelo -
28 Manuel Cml". ' ·aleme , , 

1 Entalhador lHO Catas .-I,ltas --
20 FmncIsco \.:wicr ue Fana , ? Entalhador 17++ C:lllli. Alia.. 

30 Fr. l!r.meo B. Bamgua 1 ? 1 clIlalhador 1743 Ouro PrelO 

31 /I.'!al1od Conç. Bragan~'a , 1 Entalhador 1785 ~ongonha!> úllnpo 

~ "2 Fmnd!>Cu Xavia de Bnto I' l'onU)}1! Emalhador 1746 Ouro Prelo 

33 Manuel Roi:. Coelho , , ! Emalhador 1768 5. 10;10 Dd Rl"~ 

EI1l:l1hador. 
1752 O"m ""''o. ~,b"c.\. ~ 

" .. 'munIu Fr;II1Clsco Li!>bo:! B '~la Rica Dcultur . Congonha~, '), JOOQ Dcllk)', 
Ar4Ultcto outms. 



Sensibilidade e cultura na obra arquitectónica do 
Aleijadinho 

Domillgos TAVARES 

"1:. um umrtdu 4'1I10!1l,kr (01110 ., p<Jbrt" mil/mo. " 

Aln)<ldlnho, IJ<Jílr lomar nmham,.·"W ,I/IS jO"nilS CI11 
Porwgal (" frl!lIl-1u~ f/<I'" ,fiar II leu «IIi/o p.QP.io 
HerJ.'llu da .1qur:a "mamellla! d" IItI.U r J<l rigul" anJlli
l«fónico do lul. ck H.m"'gurU \lnI<1i':tII: hamlOl1rCalllt'nlf, 
a5 !l"'HI~n(wl /un/r,,,lnJrias que l'- (1II,úlw,"I(I,", ti/I 
mquilrrwra tJ<IIlII.~un<! (' nicH USSlr>1lt) 111(I151'rrfciW~ 
1I1()IIUtuCII!QS da ,me hl~o .. hrilSildra 

A organi=ação do quadro produtivo no espaço da arquitectura portug\leS3 do stcu\o 
XV\lI, se bem que apresentasse inumcros sinais de uma posição privilegiada paro os :luto
res do risco enquantO illlelectu:lis do projecto saldos da tcoria renascentista fo rmulada 
por AlbenL mantinha em forte medicl;l a estrutura corporaliva medieval. pelo menos no 
que se refere à componente C0113truli\a. O rcconhecimelllo da figura do arquitecto pouco 
ultrapassava as elites rcligio~as ou os grupos sociais vivendo mais próximos da esfera do 
poder. Ainda assim, 03 homens do risco eram recrutados com frequência do gru po dos 
mestres da!> Obr:b. de entre os m:lis cultos ou mais ambiciosos. podendo ser jo\!ens ou 
mais experielllC!>. 

Em tempo de euforia migralóri:1 estimulada pela miragem do ouro do Brasil. muitos 
pOrtugueses humildes tom:mllll a opç;lo da aventura na esperança de melhores dias para 
as suas ,idas dificeis. annados da coragem que uma perspectiva de dur.1 competição dei
xava logo \'cr na afim\ação de novos quotidianos. No fina l da década de \'inte dessc século, 
nào scriam Ião só o ouro e os diamantes, mas a notfcia de um cenário de riquc=a e inicia
Uva construtiva entretanto chegado à metropole, que eslimulou os meslres ~carpinas~ 
An lonio e Manuel, activos cm Lisboa, a arriscar esse caminho de aventura. Mas ninguém 
acredite que paniram desarmados, de m;los \-azias. A primeira ferramenta de um anífice 
inteligente é o seu caderno de modelo!>, memória segura da aprendiz.1gelll pOSSlVeI , guia 
para o entuSiasmo de fa=er bem c agradar para ganhar eslatulo na profissão. 

Manuel Franci:.co. talvez cunhado de Amónio, de uma fa mília Antunes, não scria, Clll 
Li~boa. um deserdado. Chegado l terra de Minas não faltaram encomendas para o hábil 
carpintciro-construtor e, quiçá, não faharmll também crioulas para cstimular lima vida de 
acç~iu, superando saudades e isolamentos. se ri.:ennos ré IlOS documemos dc que os histo
riadores nos dão noticia. Depob foi ;trliSla respei tado, constituiu família em Vila Rica 
(hojc Ouro PrelO), ganhou eSlalUlO 3ocial. foi imlào tcn:eiro de São Francisco, mCSlre-de
obras reais e a\·aliaclor da Fazenda, Abriu a sua actividade conhecida com o risco de 1727 
para a igreja matn=. de Amónio Dias na cidade que o acolheu e encerrou um ciclo de vida 
como respcil:ldo construtor exccutando O risco da capela da ordcm terceira do Carmo de 
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Ouro PreLO cm 1766. Entre as notas pessoais de um caderno para lembranças e modos de 
fm:.er c a aquisição de uma cuhul'a mais vasta adquirida ao longo de quarcnla anos onde se 
Cnlz:wam Illl:':môrias de Portugal com experiências vividas na3 Icrras do BrasiL se consoli· 
dou a sua compelência de projcclisla c conslfUtor. O ouro. o progresso e a ânsia de sabe· 
res cm tão remotos lerrilOrios ch:Iln;\\,31l1 engenheiro:. das casas mi1iwres do reino, i11l( 
IccLUais c clérigos viajantes, como lambem com eles chegavam estampas das novidades 
oriundas da Europa ou os tralados 11l1prc.sos de geometrias construtivas. 

I\ntónio Francisco Lisboa cr.. fllho natural desse Manuel Francisco de Lisboa. mu lalO 
c filho de crioula cscr.wa I Io11lem ronco de Illuilas qualidade:. c boa aparência, herdou do 
pai o jeito para a talha de madcim c o ~ntido da criaç:\o das formas, mas nunca se livrou 
da Yinfãmia do mulato~ com que a sociedade mineira O subaltcrni=Oll, a coberto de u m 
pUl'ilanismo defenSÊ\'o e racista, próprio das dura~ comhçOes do tempo. Diz-se que fez a 
s ua formação com o pai. q ue andou de aprendiz: na execução de retábulos a ordem de 
outros conStrutores c que aprendeu desenho com um port uguês 1mbalhando por aquelas 
terras. abridor de cunhas pClt"a fundição de moedas de ou ro, Compreende-se uma atitude 
de orgul ho e protecção para com um filho revelador de fartas qualidad6, mas marcadll 
por uma condição de que, era Sólbido. jamais se poderia libertar. Inteligellle. leria até fre
qucmado lições de latll11 e lia a Bthha. Mas a sociedade madrasta l1bertou-o para uma vida 
alegre e dissoluta, alé que fOi acometido pela doença. Com perto de quarema anos, na 
fore::! da \'Ida e já senhor de um notável prestigio de artista, sofreu de uma variedade de 
lepra nervosa que lhe foi destruindo mai<; e mais o corpo ao longo dos restallles quase 
quarcnt::! que ainda suportou, até que se finou pamlitico e cego, 

S;lll Frnncbco, Ouro Pn;to 

RealmCIllC este "Aleijadinho" não foi 
exactamente pobre e marginali=ado, embora 
a tremenda contmdição cmre a ignominia e 
a idolatri:l por quem chegou a ser conside
rado em \'ida o mais brilhante e requisitado 
:tnista das terras de Minas Gerais, tenham 
necessariame nte ajudado a conSlruir u m:! 
personalidade dura e lutadora. Que a infcli· 
cidade da doença ou o castigo de Deus só 
pode ter reforçado. Mas a qucstão ch:L\"e quc 
se coloca face it sua obra arquitectónica, 
mais do que em relação aos mcritos do 
genial e popu lClr escultor, ê a de compree n
der C01110 foi possivcl a um homem que 
nunca viajou para o outro lado do Atlântico 
nem frequentou a sabedoria dos tralados 
c1assicos da arquilccllIra europeia. atingir 
um tal grau de refinamento como geómetra, 
dominador dos prinCipias mais subtiS da 
composiç:io d :ls formas barrocas eom um 
nl\'el de ellCal1l 0 que o coloca mais próximo 
da linha de Borromini do que qualquer outro 
arquitecto. por mais cullo c europeu que 
procuremos. 
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o pnmeiro projecto idenlificado da autoria do Aleijadinho. cntào o ainda jO\'em e 5.1.udá
\'el António Francisco. de 28 anos de idade se a infonnaç:\o biogrãfica que o fa.:. nascer cm 
1738 estiver cena, foi o da capela da Ordem Terceira de São Fmncisco de Ouro Preto. cujo 
risco suponou o mais belo diamame da arquiteCluro b.1.rrüC'l de Minas GernlS. Nesse 111í'.'>I1IO 

ano de 1 i66. Manuel Froncisco. o pai do Aleijadinho. realizou o risco paro a capela de NOss.1 
Senhora do Canno dc Ouro PrclO e poderemos dizer que numa visão geral dos traços cm 
planta das duas capelas, as diferenças não são muito significalivas. Elas correspondem a lima 
concepção caracteristica dos templos que se vinham realizando na região desde hã peno de 
mnta anos. constituindo a e\'olu"lo de um tipo adequado:\ cultura e \'ida social daquelas ler
ras e a CUja gênese o carpinteiro e talhador Manuel Francisco csta\~.l profundamente ligado. 

É na subtile=a da ordenaçào dos espaços inLernos e na simpl iCIdade expressiva dos 
valores que articulam a cadência do movimento em direcção ao altar-moL que começa
mos a pressentir a marca pessoal do Aleijadinho, criadora de tensões dinãmicas acciona
das pela luz. numa técnica que reporta para o proccs~o da arquitectura gOlica europeia. 
Em S:10 Fmncisco de Ouro Preto somos acometidos da mesma cmo<;:io estética co m que 
nos itH'adc a igreja de São Ca rlos das Quatro Fomes, de l3orrol111ni, nessa linha do tral:!
mCIllO das axiaUdades comrárias sob matri= luminosa, que o autor romano aceitava ler 
origem nas experiências medievas da sua primeira aprendizagem. Mas não podemos es(a
belecer relações de dependência entre as duas sl1uaçócs. porque se (r.11a de sensibil idades 
criativas não transmisslveis por estampas oriundas do Pielllonte ou da Alemanha eonlr.1 
refonnista. por mais ccnogr:ificas e brilhames que as gr.1vuras da época se pudessem mos
trar. A concepção do espaço interno na arquitectura do Aleijadinho é mais delcnninada 
pela ~en~ibilidadc pessoal com que retoca os esquemas que lhe são fornecidos pelas for
mas da evoluçãO local, como (JS riscos de seu pai ou as práticas da região. ou co m que 
interpreta nolicias gráficas de arquileCIUr.1S distantes. do que por lima formação escol:1s
tica ou fnlLO de transmissão consciente de qualquer cód igo de bem fazer. 

C:mno. Ouro Prelo $;10 rr.lllcisco. Ouro Prelo $;10 I'mnC\<.Co. Sjo Joo.o dei Rei 
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Comparemos. a Ululo de exemplo, as plamas do Canno c São Franasco atras referidas. 
Rc\'clam-nos o mesmo princIpio sequencial cm que. após o sistema de entrada ladeado 
pela hase das duas torres circulare!>, se descO\'olvc a nave aproveitando toda a largura do 
corpo construido ate a p05i(:10 do :m:o triunfal abrindo a vis:.iO da capela-mor, com o ahar 
inserido no fundo pcrspéclico do campo do observador. Dois corredores contornam de um 
c outro lado a capela-Olor, conduzindo de modo mab reservado a sacristia sobre a qual, CII1 

segundo pavimento. se localiza o 5.'llão da confraria. Não t, assim, dircCl.1mCmC pelo dese
nho que se compreende o salto qualilalivo da solução do Aleijadinho. mas é poSSIVe:! obser
var o ligeiro alargamento da pane posterior do edificio. ;lccmuando a cur"a dos corredores 
que ladeiam a capela-mar, O dc:,en\'olvimcnto dos pilarc:, ([ue suportam o arco teorica
mente :.eparador da na\'c cm relação ao altar, permite colocar-lhes dentro as escada:. de 
acesso aos plllpitos de orador, respeitando a simetria, Na realidade esus varandas s.1.lientcs 
fundonam como elementos de cOlltmuidadc, permitindo a fuso1o dos dois sectores princi
p:lis da anca de culto e conferem ao grande :lrco a dignicl:lde d:l linha de tensão trans"el'S,\ 
que se opõe ao eb:o longitudinal. Corn esta "invenção" foi garamida a unidade do cspaço, 
que o trabalho sequencial do autor-escultor se encarregou de prosseguir. 

Pela marcação das pilastras na en\'ol\'eme e:-aerior e eurvalUras assinaladas no fromis
pício, pode lambem perccbcr-:,c o prinCipio da articulaç:!o volumétrica das cinco pa rt es 
dbtilUa5. O panal. as torres, a na\"C. a capela-mar e a sacrbtia s.10 tnllados num clllendi
mento de obra global quanto Ü expressão plastiea c ao eq uil lbrio proporcional do con
Ju nt o, num processo dinâmiCO que confere iI capeta de São Francisco de Ouro PrelO o 
eSlóUuto dc obra prima da arquitectura barroca, mCSlllo se quisermos (Omar cm con:,idcra
ção a totalidade do ciclo clás:,ieo d,\ arquitectura ocidcnt a\. 

Sabel1lo~ que o sucesso dC!> l;l rcalizaç;io se ficou a dever" conjugação de circllllsl.lncias 
I:lvoráveis. como sejam O faelO de ha\'er coincidência emre O autor do risco e o principal 
responsável pela decoração cscuhorica. A obra do lemplo foi canmuada com a expressa 
referência :'I obrigação de cumprir o risco do jovem autor. Mas, naquele mundo fervilhame 
de negócios e incerteza!> ninguém acreditaria na disciplina de COlllr:namcs. conselheiros, 
IOll:10:' leigos opinativos c ou tras autoridades mais certa:. cl3s conveniências sociais do que 
um simples artISta da talha. mulato, que atê perdeu a protecção do respeitado pai, falecido 
nos a lvo~ da obra. Acomeceu que eram ainda de ouro aquelas mãos do .::ntalhador e lhe 
fOI entregue a tarefa do grande re tábulo do altar. E suec:,si";\J11ellle a ornamemaç;io do 
arco lriun fal, os remates d:l abób,lC!:t do corpo do altar-mor e as molduras dos quadros e 
jancla~, possibilitando a perfeit;\ unidade entre a arqui teClur-J pensada e a decol':'lção con
lrokldora dos ritmos imaginados 11:11':'1 os suportes em peel m, Se bem que a construção dos 
seis alt ares que se alinh:l1l1 sobre as paredes nuas nas faces laterais da na\'e principal 
tenham sido executadas varias anos 1113b tarde. eles re:,peitaram o desenho e intençlo do 
:lutar. numa conjugação feliz a que o inspirado pintor da abóbada do tecto principal, 
Manuel da Co~t:l Ataide, deu perfeita continuidade. 

O desenho da fachada foi Illochficado pelo próprio AlciJadinho, oito anos depois do 
risco Lnicial, cm plena f:lse de cre:,eime11l0 da obra, confirmando a presença controladora 
do projectista. Mesmo que a modificação se refira apenas aos elementos da decoração do 
frontispfcio ou ao traço da cSlercolQmia da grande cornija quebrada cm meio circulo p:tr:l 
a llbe rçi\o do óculo sob o front30, confirma o cuidado no acompa nhamenlo da obr:!o 
Então, nos confins da terra do ouro. escondIdo muito p:lro 1:\ do oceano nas serranias de 
Minas Gerai!>, "amos encontr:lr a figuro do arquitecto descrl la por Albert!, na pessoa do 
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mulato António Francisco, trabalhando a ideia no plano pur(\ll1cntc imelcclllal. utilizando 
o desenho como 1r3\,O de rigor fornecendo ;\ medida para a obra que o conSlnllor executa 
seguindo com fidelidade a invençào formal do aUlor do risco. 

E neste ponto que se podem colocar as questões qual1lo aos mecanismos de aprendiza
gem c desenvolvi.mento das capacidades de compreensão e uso de uma culLUra anística, 
capaz de conceber as mais belas formas pela absorção dos s..'lberes em circulaçào naqueles 
lugares. A sensibilidade do escultor, talhador da pedra macia compondo sobre as estam
pas da arte europeia da época, constituiu a primeira arma para a competência do 
Aleijadinho. Repelindo de modo inconsciente os passos que sabemos terem sido os dos 
pl"imeiros arquitectos do renascimento florentino , cinzeladores da prata que modelaram 
na sua imagLnacão. para ser transposto cm pedra e mál"lllore, a grande cúpula com geome
tria predefinida para Sama Maria das Flores. 

A ordem terceira de São Francisco de São João deI Rei aprovou em 1774 um outro 
risco do Aleijadinho para realizar a capela da sua confraria, mas nc!)te caso n:'lo lhe foi 
atribuída a 111111ima aUlOridade para conduzir os trabalhos. As imcnções projecwais não 
passaram disso mcsmo c, embora a espacialidade interna resulte claramente da concepçào 
imaginada e expressa na plam;l ;linda existente, as numerosas alter:lções introduzidas pelo 
arrcmalJltlle. principalmente no acabamento da fachada. retiram a este exemplo a legibili
dade directa para o estabelecimento de comparações. Mas é compreenSL\'e1 um esforço de 
aperfeiçoamento das diferentes componentes estudadas para este no\"o templo. quer na 
organização represcntad:t em planta. quer no resultado ainda legível ele algumas soluções 
para a fachada principal. As torres laterais ligeiramente recuadas alargando a percepção do 
frontisplcio. de base redonda mas marcando pelo desenho de pilastras uma ligação curva 
II quarellla e cinco graus. A própria modelação curv ihnea do corpo da na,·e. bem mais 
próxima do barroco erudito europeu, sugcre um programa de unificacão espacial na con
Linuação da experiência desenvolvida na capela francisc;ma de Ouro Preto. 

Em fase j:i adiantada d<1 sua vida e doença. António Francisco Lísboa. o Aleijadinho, 
transportado em padiola por dois ajudantes \;sto que já nito podia caminhar. com os fer
ros de escultor amarrados às mãos pam superar a inS\Lficicncia dos movimentos de vários 
dedos atrofiados. esculpiu os doze profetas do adro do santuário do Senhor 130m Jesus de 
Congonhas do Campo. Prov:lVelmente dirigllldo uma equipa de v:irios ajudantes. realizou 
no escadório um conjunto escuhórico para articular a plataforma do adro com o terreiro 
muito inclinado que. desce da frcnte da igreja. Nesta <Í rea inferior de concentração de pere.· 
grinos para as fesla~ dc Setemb ro. 
uma serie de belas palmeiras impe-
riais enquadra seis capelas guardando 
as cenas da "ia-sacra em escu ltura de 
madeira policroma. Realizadas pelo 
Aleijadinho e seus colaborado res, as 
pequenas capelas exleriore.~ com as 
suas figura!) são dos anos de 1796 a 
1799 enquanto as doze esculturas de 
pedra foram executadas ent!"e 1805 e 

1809. úhima obra identificada do 
aUlor, então na casa dos SeleJ1la anos 
de idade. 
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- - -- E a dimensão arquiteClónica que mais nos 
mteressa cOllsiderar nesta breve referência ao 
adro dos profetas do Sallluano de Congonbas. 
A dimensão plást ica dessas esculturas de lin
guage m barroca tem sido tratada até à exaus
Ião, mas im pona ler a Lotalidade espacial com 
o seu fo n e significado de ordenador visual da 
paisagem. A va lorização c co mrolc dos cu ltos 
populares, foi cuidadosamente desenvolvida 
pelas autoridades católicas nos sé.culos XVII c 
XVIII. com especial imponância em terri tórios 
o nde a cOlllr::t-rcJorma foi mais bem sucedida 

(Ocsenhv Jc Fcmando Ta\om) na contenção das ideologias reformis tas apoia-
das na Europa do Norte. com p:micular signifi

cado na Alemanha central c do su l. Mas também oUlras regiões de. !t:tlia ou do nan e de 
Portugal foram objecto de inul11 eras iniciativas dc enquadramento dessa religiosidade 
cspomânca saida da dureza das vidas dos cidadãos mais humildes. Proliferaram emão as 
peregrinações feslÍvas em lugares com tradição de culto , aproveitand o as IOpografias 
excepcionais para simular a ideia de s:lcrifldo imitando o caminho do Calvário. O 130111 
Jesus de Braga em Ponugal, como L."l Kapclle em V,furzburg n3 Alemanha, represemam 
apenas dois exemplos brilha11le5 dos muitos fantásticOs c íngremes escadórios de. patama
res sucessivos c lanços simétricos, conduzindo os crentes ao alto do templo, organizando 
ai o senlimenLO da sua pequenez pemme a observação do mundo. 

É esse semido de movimento cm reOexão que o Aleijadinho nos soube transmilir at ra
vés da sua ultima produção em terms ele fortíssima religiosidade popular, onde o católico 
tantas vezes se confunde com misticismos de origem pagã. $,io apenas dois lanços curtoS 
os quc ligam o lerreiro ela via-sacra COIll o adro dos profetas. O desenho da escada enri
quece-se com o subtil jogo de curvas dos muros de cOntenção da plataforma aha, organi
zando os passos do visilante em roL"lÇÕes sucessivas. Primeiro obrigando a uma viragem 
de novellla grau:. após a passagem da entrada, atc ao primeiro pala mar entre muros sob a 
presença tulelar dos profel:ls da parlaria.. Depois voltando cento e oitema em sentido con
trário, enquanto a reposiçãO no eixo nonnal do percurso abre a perspect iva de largas pai
sagens, colocando-nos cm si mpático COIwi\'io com os profctas das esquinas. entretidos a 
organizar o mundo. 

Resultou famastico o exercido de modelação espadal. Esla última prod ução do 
Aleijadinho c obrJ por natureza imegrada, de profundo cariz arquil eclónico. Emociona-nos 
lomar consciência de que foi re tomado o modo de Í1WCIlL."lr as formas no processo da mode
laÇão espacial, rcpclll1do-se o exerctcio da imaginaçáu c.riativa que quarenta anos aUles !cvard 
o .mista fi definição de uma arquÍ1eetura global para a t":lPcla de 5;\0 Francisco de Vila Rim. 

-Se, WlI dUl. dc:;wbrir·,c OUlIl) mllor do /lJ"Ojfrh' '/(1(' 
mlo o AlrijlllliuJUJ, ler·St'-(J laUlbcUl mir,rgl"tl)<ltucnre d".~· 
wlH'lI<1 ourll) J,:én io 11(1 cil'ifi::::açllo ,lo OlHD. /IIIlS. rl1qul1llro 
rido SO/JIl'llI·rr ()SC IIl1fW5Slld, Sdo rranciM:o dI' Assis 
smi do Alc(jadill llo.· 



Ofícios da arte da cartografia portuguesa 
nos séculos XV!! e XVllI 1 
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... ~3dorCI \'I:lpr da ruropa ,\ Oce:ml.a. apoiado TKI" 

pobnos manuais que cu cnriquC<13 com atbs c lUdo o 
que apanhava. !tObretudo IIJ5 -p(dmch~" que rnZl<ll()11l 

frcqucllcia nas cmhallCldõb c l'<>ll:>uladO',. A Il(litc, ad(lr· 
mecia mult.U \,';:::($ li sonhar com ~·lagens. com IllnCr.1· 
nos que 1:1 çon~lruilldo;1 pJl1lr do meu <lI11I) tul'uM/" 

lo!):" Galp~r 

Ao olhar rememorado da inf;1ncia de um geógrafo eminellte l . ao olhar de um turiSI3 
contemporâneo instruído ou de um coleccionador apaixonado, como a tantas outms. a car· 
togrnfia concede imagens. pro\'()(."a fascmio e :Iiimcnta viagens imaginárias anteriores a pos-
51vcis viagens reais. nas quais se reforçamo, atenuarão ou, ~ i mplcsmcnte, frustrar.:lO as ima
ginações :unes conquistadas. Com a etnografia são criadas visões do passado, do presente 
ou do fmuro de determinadas porções do espaço. Entre\;\I\\o, esses documcmos não tratmn 
apenas das dinâmicas históricas e gcopobticas ou da descrição, pura c ~implcs. de fenÓme· 
nos geograficos. Os documentos canognificos tratam da construção de eXpCCl!llh'as, elese· 
jo~, sonho!> pessoais e colectivo!>, daI que a representação de n:l\urc::a pl:istica, visual. que 
comporta pennite acesso a pc:.~as e a estruturas de sabcre~ diversos e socialmente cons
tnlldos. eles registam visões e de\'olvem ao olhar informações não deixando de cllloorg;lr, 
cntrnvar. contrariar a percepção do real peJa forma própria de narrar. por meio drn. procc:.· 
sos tecnieo~ que empregam e pelos sllnbolos que aprescnl.1.1ll com fonnas conslrUldas his· 
loncamcntc. Talvc:: por isso a apreciaç'lo destes documentos mereça alenç,lo cm lIl\'csliga
~~õC!> que se detenham na din:\mlca de fenômenos estcticos c sociais de longa duração. 

A Cartografia, assim, enquan to campo de conhecimento auton01110 constituido na 
longa dum(tlo. conquista u11Ia d imensão histórica e semãlllica que integra os sentidos e 
práticas de diferenles campos de conhecimentos lan lO da:. Ciências como das Arles. t: 
verdade que uma das conquistas alcançadas. desde qUôlndo o termo canografia foi crÍlldo, 
na primeim metade do século XIX, é a de que o <;aber que com ele eslava sendo definido 
alcançou uma autonomia c produl1\'idadc que possibi litou a diferenciação entre os cam· 
1>0:0 da geografia. da cartografia e da~ artes; entre o geógmfo. o cartógrafo c os artbtas. Na 

IGle Inh31ho enqU3dn-se no Jmhllu de meu projecto de lese de doulOr~memo Imagens dtl~ r .. nll' dll 
1\1111.1:;0111.1); o :O/mll}O (' U Ctll108raJj'l J),II1U.!:Ul'SU dai itCU/OS X\/1 c XVUI. 113 condi(;'lo de boblS13 do govem\) 
hm~i1eim (Capes). esl:lndo matriculadu nu D,juloramcnlO cm 1 hSI('J1;a da Anc, do DeparwmenlO de Cléllçi;I j

Ttcnica~ do PalnmOnlO da l' aculd:ide de Ll.'lfas. da Um\'ersidauc do Punu c ~nuo oril.'lllado pelo proL I)r. 
Joaquim Jaime Fcrrcira-Ah-cs e co-orientadu pela prof Dra. ~'\ari~ I klt:ll~ Ocl1i Flc~ur 
I Jnl'J;e Ga;,p;lr, O FrutjnJl) dI!) 1II11//(IS. in Olhar o mundo .... eounlcnlU,::1o Amonio C~mpar clalll_ Coimll1~I 
ln~tllulu de w.ludos Geogr:\ficns: Cenlro de bludu~ Geografkos: f'aculd:lde de lelra:. da Unwer~idarle de 
Cnunbr.l , lO(}! pp.2i-3l 



126 r:dilsill1 MO'lTA 

conslnlção de sua identidade c origem a Cartografia foi relacionada às descobenas renas
centistas portuguesas c espan holas, bem. como 3. ampliação das fronteiras gcogrâficas do 
mundo então decorrentes. para as quais contribuiu um longo calá logo de oficios c de ofi
ciais que são, entretanto. indiferenciados e se unificam, sohretudo, como portugueses. O 
discurso fundacional da can ografia portuguesa encontrará, de modo recorrcl1Ie. cm tornu 
do século XVI. um penado "áureo", onde se aprCsclH<lm (rjadare.':> de poderoso p:urimó
nio documental. É preciso lembrar, Lodavi:l. que o discurso de conslltuicão da identidade 
da Cartografia ~c refere apenas a pane de um percurso histórico próprio de fracção da 
sociedade ocidental de raiz europeia. N;io hã dúvida que l\ cartografia tem um percurso 
histórico no processo de especialização do conhecimcllIo que lhe deu unidade, aprofun
dou e enriqueceu seus domínios de saber. afastando-a dos que são tradicionalmente reco
nh ecidos como especificos dos geôgrllfos e dos artistas. Contudo. numa investigação é 
possível cnCOnlrar os connitos c os vinculas internos. os vasos comunicantes e as disputas 
cn tre diferentes saberes e diferel1les parcelas da sociedade. Não se pode negar a Cartografia 
como campo de luta de illlcresscs sociais e politicas. Não se pode negar. também. a histó
ria das influências recíprocas entre as Ciéncias e as Arles na Cartografia. Esla, no Inundo 
prcdominamclllellle crist:'io sob innu{õncia do ocidente europeu, pode assim ser vista como 
ullla ane p;lra onde convergem muitas outras. ao expressar conflitos. hegemoni3s e subor
dinações. 

O acervo anístico, cultural e explicativo sobre a história da cartografia. enquadrado em 
disciplinas como a Geografia, a Noiutica, entre ou tra::., é vastissimo. Incorporar neste 
acervo um contributo historiográfico de anãlise da reprcselllacão arustica e social da car
tografia é um difícil projectO, sem dúvida. Ele solicita contribuições que \'enham relacio
nar intrinsecamente a fonua material dos documentos, a natureza de suas inrormações e 
as soluções de sua linguagem plá::.tica. no contexto de lima particular produção arústica. 
Acredilamos que semc!h:mtes ahordagens permitem UIll ceno entendimento da represen
tação propriamente dita e do seu papel nas estratégicas de garantia da segurança do 
Estado, na consolidação e ratificação do poder central monárquico assim como na repro
duç:'io das própri3s estruturais internas ii SOCiedade do antigo regime. onde semelhante 
rcpresentação é cfecli\'amclltc produzida. Para o alcance desta compreensáo. nocões bási
cas as quais se liga, como a da condição de mercadoria do documelllO cartográfica, sujeito 
a determinadas lógicas da e,onomia-politica da arte, o modo pelo qualsào remunerados o 
serviço que o cria e a possibilidade do mecenato cartográfico, merecem um atenção parti
cu lar mas que, nos limites deste text o , não podem ser tratadas. Cabe aqui investigar as 
esferas e os sujeitos com os quais são definidas as formas dominallles de narrali"kl3de e 
de percepçãO, inlernas à produção canogr..\fica do período. 

O discurso historiográfico a panir do século XIX, via de regra, favorece o pensamento 
de que na história da cartografia hã Unlll profissão ou ofício institucionalmente consti
tuído, durante a era moderna, que produz cartografias, iSLO é, de cujo exercfcio adviriam 
anefactQs canográficos. A longa lista das colecções e exemplares que foram legados ao 
prescnte reforçam a ceneza da produtividade cm /,onu/llnos, WrlllS, malms, lraços, dcbu
xos, dcscnhos, projalos, prospectos, roteiros elC., e ainda globos e inslrumelllos de navega
ção. Os autores destes doculllelllOS chegam a ser denominados, simultaneamente de car
tógrafos e de cosmógrafos. Porém. se perguntarmos sob que lermos ençOlllrarernos, 
efectivamente. oficiais - privilegiados com oncios - que interferem dircclamemc nos cir
cuitos de produçãO de document os deste gc.nero. no penodo eleito, vamos encontrar, ao 
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lado dos J3 cnados cosmogl"llfos: lls/rólogos, astrOIlOIllOS, II1t"SlIl'S de cal1as de 1Il1ll"CW', gcogm
Jos, engenheiro!>. arquitectos. descnhadon:s, clOnislas. (Ollsc/lll:ims c seerelários regias, gova
n(/clon~s. aI/,iliie!>. diferentes afrei";s militan:s. ao lado dos quais estamo lambem um grande 
numero de religiosos seculares c regulares. Não é demais acrescentar, pelo contrario, é bas
tante c~clarcccdor referir amel:_: pcdreims, carpiUICrllJ!>, II1C~I"CS clCJtlbriCllI /taus de carpwla
da, mestres das naus da cllITcira da "ulia. escri\'dcs. elC. - um grande catalogo de oficiais 
que desempenham funções jundicas. administralivas ou de milLcia. Enfim. oficiai s de 
vários o ndos religiosos. mililares e civis criam. fa ::cm circular c COIlSOIlU':1ll documen
tos cartográficos. ao longo do antigo regime. 

E neccssario dcstacar. prcluuin.tnncmc. que o termo oficio, que utili<:amos. não está 
distante no campo semân llCO datraduçàO do \'erbo latino officio em sua forma imransi· 
t iva: ~põr·se diante de". "servir de obstáculo a~. assim como em sua forma lransiliva: 
Menlravar". "embargar-, Minlerceptar" e tambem HCOlllrariar". El1IfCtanto. c. na tradução do 
nome neutro oIficiwlI, que encontramos o nucleo histolicamente Ul\'CSligado. Nele perfaz
-se uma ampla curva scm:' ntica que parle do sentido de "trabalho". de "urda a realizar", 
:\lcançando o sujeito de dctcrminad:\ ane. o profissional cm seu exercicio: o oficial (civi l 
ou militar), o magistrado, o funcionario). No léxico I11Llllar. oficial é um sujeito próximo 
às csferJs de comando. colocado cm poStoS que variaram cm denommação e posição hie
rarquica ao longo da historia. De amplo uso e o sentido de ofiCial como uma posiç.ão imer
média na escala hierárquica profissional de alcance europeu e de origem medieval: sob os 
oficiais se reuniam os aprendizes e acima deles encon travam-se os mestres. Em termos 
sociais e Jundicos. o oficio refere-se a uma função materializada cm uma profissào; é con
cedido o privilégio de entrar "em exercicio" desta profisS<io a um sujeito. de modo que ao 
receber a posse de um oficio faz-se o reconhecimento do direito de exercê-Ia, quer seja o 
oncio de natureza re ligiosa. militar ou Cl\'il. Por sua vez, o oficial, antes de mais, é O 
sujeito alvo da c:ltegorizaç.lo social que passa :l ter efcito quando lhe é reconhecido o 
direito de exercicio pronssional. 

O estudo da produção cartográfica, assim, diz respeilo à dtn:lmica da sociedade. em 
diferentcs campos de exercido prorlSSional e nos nÍ\'eis internos :l estes mesmos campos, 
por ser a produção e:l divis.'i.o social do trabalho corrcspondelllc realizada. de modo simul
tâneo mas não equivalente, en tre mestres. oficiais e aprendizes. Ela não se restringe unica
llIellle aos llI"eis superiores mas percorre lodo o conjunto das cstratifieadas organizaçües 
profissionais. Deste modo, eSLUdar os artefactos atnogrJI'icos do período e in\'cstigar docu
me ntos que constituem il1lerven~'ões produtivas de sujeitos que se posicionam em di fe
rentes csrcras da socied:ldc. Para se reconhecer essas intervençõ~ caberia descrever as 
rclaçoC5 funcionais entre seus aUlOres. o momento e o deellr!>o histórico, segundo crité
rios apreellsl\"eis no modo como se relacionam os varios oficios e as diferentes categorias 
illlcmas a um unico oficio. Nestas p.\ginas. buscamos a uma perspectiva histórica de sfn
tese da relação entre os oficias e o quadro institucional, mais amplo. de uma sociedade 
ordenada de modo particular. 

E em uma sociedade com algumas fones permancncias corporativas que se aprecia a 
produção canogr:ífica dos séculos XVII e XVIII. Constitufdo sobre uma divisão tripartida 
de estados (nobreza, clero e povo) que socialmente se diversifica, o amigo regime estabe
lece sua hierarquia social de acordo com as funções jlLridic~lLlleLlle reconhecida~ dos d i s~ 

1 DICIOll:lno de l3.lIm · !'onul\uc~. 2 cd. Pono: Pono Editora. 2001 1'467 
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limos grupos, os quais são, segundo as Ordenações Filipinas. os oradores. os maJltcllclÍores 
c os defensores"', A idcllIificação elllfC esla{uto jundico e político pode ser vislumbrada no 
pensamento social. Est e pcnsamc:mo c uma herança direcl<t da consideração da sociedade 
como UIll todo ordenado', onde a normal ividadc c: a noção de direito se encontram enrai
zadas. As manifestações da ordem são expressas pelas mais diversas fomes do direito: lai
cas c teológico-religiosas, antigas c modernas. orais c cscrit3s 6. Elas tradu=clll uma ordem 
universal (cosmos) que abrange pessoas c coisas c orienta todas as criatUras para UIll 

objeclivo último. identificado pelo pensamento cristão com o prôprio Criador '. A ul1i
<!:Ide da Criação pressupunha a especificidade e irredutibilidade dos objectivos de cada 
uma dóiS -o rdens da criação~ e de cada grupo de homens. O poder é repartido e, numa 
sociedade bem governada, a p:l.rtilhól traduz-se na aUlOnomia polílica-juridica dos corpos 
soci ais. O ordenamento entre os c0'1,os não decorreria de decretos do soberano, do peso 
económico das pessoas, da sua integração no processo produti\'o, não directamente dos 
estritos criterios de nascime nto . E em função da diversidade e hierarquia dos ofícios 
sociais que se constÍlui o ordenamento social. Nesta concepçãO corporativa da sociedade, 
função social (officiwn) e estalLLto (SUl fIlS ) mantêm um vínculo illlerno que hiSl.Orica
l1lenle vai se lOmando mais ténue. 

Em teoria. a esnmificAção baseada nos Oficios não se: confunde com um sistema de castas, 
onde o cri teria de nascimen lo é irredullvel. Ela garan te uma ligação continuada entre o 
eslado e o desempenho duma função social. que é adquirido no momento do encargo de a 
realizar e é perdido quando se deixa ou se pass.1 a outra. Esta relação clara, a princípio, ser;1 
esbatida fi medida que o desempenho de um ofício exige qualidades -natur.tis" decorrentes 
de uma tradicào familiar. H:i a llIudança duma estratificaçào funciona! da sociedade para 
uma estratificacão hereditária que justifica tantO a ideologia nobiliárquica (na qual â nobreza 
penenceriam os Glrgos de direcção e comando) quanto as adscrições proftssionais nos ofí
cios humildes (nos quais há obrigatoriedade dos filhos de desempenharem os ofícios dos 
pais). Tal estratificação social reflectida directamente num3 estratificaç-Jo jutidica. na qual o 
tecido das relações sociais ê vi:.ível a panir do Direit:o, será oposla a uma din:1mica. de êxito 
crescente a panir do século XVI, que suslelllará a uniformização do estalUlO juridico de 
todos os habitantes cio mesmo reino t, ao Illesmo tempo, a ccmralizaçi.o do poder pol!tico S. 

Os juristas portugueses seguem a tendência, no I1n31 do antigo regime. que preparava na 
Europa profundas rcfonnas na sociedade e no poder. Na Iitemtllr3 política, social c jurídica 
são veiculadas Ideias-chaves como a cxaltaçào da unidade do poder. ou da construção do 
"Estado". da generalidade e abstracção do direito e da justiça, integrados em um projecto 
global de racionalização dos mecanismos sociais e polHicos 9 . 

Antes quc a hegemonia dCSlas ideias promovessem as mais profundas transformações 
no lIIundo sob innuência da Europa ocidental. ii. época moderna, a ligação entre ofícios e 

• Ordl'rwçÓt'S :lforl'luas. I. ÚJ. lU 
~ Amo.)mo Manut'ltll.'>.panha, Hisrdllu der) 1II,liluicoX, E,I<XIIS mcdrnal r IUlXlt-nra. Corrnbr.l: Lrnarra Almediml, 
1991. [l.120 
D Nuno J. Esprno:>.'\ Gomes da Si\,":r, I-/i.lôria dd DrrerlO POrlugui •. Fe",ln do Dir;:iro, 2 cd. lr~boa: Funda~'~10 
C:r\ousw Gulbenkian, 1991 
7 /\nlónío Manuel Hcspanh:r. I h)lór[cr ele l'IIn!'gal ,\/Oi"lemu Palilim ,·I,r~till1cjllllc1l. Lisboa: Um\'cr:idadc Abcn'l, 
1995. p.29 
António \l3rmelllcsp:lnha,O/, cu .. lY9l. [l. 222 
d /\ntunru /l.13nud Ilcspanha. Op. di, 1995 p_101 
Q Idem. IIJidl'III. O/}. dI. 19Q5, pp.222-223 
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estatutos pennanece ainda. segundo nos ensina António Manuel Hcspanha . em dois aspcc
lOS: "por um lado. para proibir aos nobres o desempenho de certas funçõ~ sociais co nsi
deradas 'vis' (o que, em contrapartida , dava aos nobres O monopólio - por estes frequeme
melHe reclamado - dessas funções h'.g .. o comércio]); por OlllrO lado. para permitir a 
ascensão social de cCrtO~ estratos não tradicionais mas com poder político (v.g., os letra
dos), atr:l\'CS da ideia de que o desempenho das suas fu nções (v.g., a função de conselho) 
nobilitava ,"\Q. Hou\'e uma mudança da relação entre oncio-estado. quando a diversil1ca
ção social provocou uma multiplicidade de estatutOs 11. Os pri vilégios das ca tegorias 
sociais passaram a ser, en tão, via de regra, arbitrários, "repercuündo apenas a capacidade 
de cada grupo social impor ao poder politico o reconhecimento de certos privilégios" c, 
por outro lado , "fundando uma ideologia social hierarquizada, cuj;lS linhas de forca eram 
a desvalorização do trabalho manual e assalariado e o prestígio da nobreza de sangue, das 
profissões militares. áulicas e, depois, literárias - neste último ponto. em pane , porque 
ddas participavam os próptios autores das obras doutrinais que se ocupavam destes assun
tos,~ II 

Enquamo deternlin:ldas categorias profissionais procuravam impor o reconhecimCnI.O 
de seus privilégios, ao fundo do palco mas ii. frente dos escravos, na sociedade de homens 
livres, as pessoas de cOlldiccio vil ou dc oficias mecânicos \3, is to t, ocupadas em trabalhos 
manuais remunerados, não lhes era reconhecido direito de ocupar cargos concelhios ou 
da COro.l. apesar de não serem lotaI mente interditos a eSllldos e profissões liberais, 
Enquanto no interior dos oficias mantinha-se a tradiciona l hierarquia europeia de mes
Lres, oficiais e aprendizes, os oficias O1ec:lnicos. agregados cm corporações ou imlandades. 
por sua natu reza de actividade manual. perante os oficias liberais, estavam condicionados 
a um menor estatuto social e, consequente. pouca participação política. Eles tinham pos
s ibi lidades reduzidas de acesso aos postos de oficial de milícias ou ao recebimento de 
comendas de ordens hono rificas H. Seguiam aos oficiais mecãnicos, na escala social. as 
pessoas que ocupavam profissões antes consideradas mecânicas Illas que sofreram ascen
são social, aproximando-as da nobreza ou ao par de profissões nobilitadas. Acima deStes 
ainda se podem ver reconhecidos com estatutos próprios os desembargadores, os advoga
dos e escrivães - cuja função era corrigir JUIzes impetitos, gozando do privilégio de dou
tores, sendo pam alguns, nobres. Contudo , a nobreza que em reconhecida nos escrivães 
ou tabcliães. por serelll oficiais letrados e representantes do rei , não era Iralls01isslvel par,] 
seus filhos. 

Os oficias da cosmografia , da engenharia. da arquitectura e os da ~ll1arin haria " esta
V3m colocados ao lado dos oficiais mec:inicos ou artesãos, na prátic'l profissional, co mo 
produtores de documentos ca rtográficos, lIlas apresen tam funções apenas parcialme nte 

10 António Manuel Hcsp:lnha. Op. eil .. 1995. p. 229-230. 
II Idem, dlldclII 

12 Além do clero, da nobre:a c do pu'·o. que po))ulam assCnl(J~:'I) eun~, a on:lcmJun'dl\:a ponuguc::.:I (0111_ 
porLa multos OUlr05 grupos pm'lIcglJdos que conSlitulalll UIlW hictarquia soci~I, em cUJa hase es13\'3m os 
escravos. p",':Idos das mais di\'ersas expressões de liberdade. 
Il A sua situação cstal·a pr0xlllw da dos mouros, judeus e crist:los novos, os rejeitados soctahnenlf. Os privi le
gios estabelecidos em lei penlliüam estabelecer OUlras pessoas JUridlC;lS como a de -mulher- e de "pobrc- com 
direitos e de\'cl"I."s próprios. 
li Cc. Genllam Ix.zin. A All"fllilclUra rdigioSll bOITIJC(I no Brasil. I'. I. Trad. GlÓria Lucia Nuncs. Rel'is;"lO Tt'cnica 
e atua1i:aç:'lo. Rio De Janeiro: Record. (1956); Salolllão de V:bConcelos. Ojlcios Madnicos 1'111 \%1 Riell duraillc 
u 5~[ulo XVJ/J. Re\'ISta do SPHAN, -1-, 1940. p:lgs. 331·360. 
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comuns I'} e, conforme o reconhecimento profissional, eslatutos que alcançavam grande 
diferenciação. Ambos grupos, reunidos em suas especia lizações, trabalha,ram conjunta
mente em diferentes serviços e obras onde o recurso a anefactos cartográficas poderia ter 
maior ou menor peso. Os oficiais de uma ou OUlra calegoria quando recebiam o privilégio 
de trabalhar para o rei recehiam-no nas instituições de su porte da administraçãO régia. 
como os consel hos c tribunais. Todavia. lamo uns C0l110 os outros recebiam certificados 
que impunham regras ao exercício profissional, o u seja, tornavam-se evidentes os funda
mentos do direito conquistado ao solicitarem domíni o no saber prof'issional nas avalia
çóes conduzidas pelos mestres do oficio, sob algumas condições prévias de o rdem econó
mica para o aspir:lIlle 16, Apesar do eslabclecimemo de regras para o exercido profissional, 
as atribuições ou campos de actuação não possuíam limites rígidos. Na prática, haviam 
sobreposições emre as incumbências li como ocorria emrc pedrciros. carplllleiros IS, enta
lhadores, canteiros (entalhadores de pedra) e rebocadores (em pedra ou gesso), inclusiva
mellle arquilcctoS. Na realização de obras arquitectónicas, por exemplo, convergiam lodos 
esses profissionais, aos quais se somavam carapinas (carpintalÍa fina e marcenaria), mar
ceneiros ou ebanistas, esculLores, ferrei ros, serralheiros e línoeiros. Chegando a COllSlituir 
disputas legais, esta sobreposição de funções convivia, tal vez não por acaso. com diferen-
1es formas de contratação e organizaçãO do trabalho, associações Oll contratos panilhados 
en1re oficiais de mesmo of1cio ou afins 19. 

Relações semelhantes podem scr percebidas nos vários territórios do Império portu
guês, Em Estados como o do Brasil , tudo leva a crer que se repetia a lógica preseme no 
Reino , pois a condição social dos oficiais mecânicos ou artífices, naqueles locais. tambêm 
er<l bcm humilde, em princípio 20. Estes oficias e seus oficiais receberam nobilitaçàO, tanto 
quanto o havia recebido o ofício e oficiais das lelras. Passam a ocupar est.atutos semelhan
tes os escultores e pintores, ao lado de escrivães, livreiros e ainda dc bOlicários e cirur
giões. 'Iàdavia , inicialmente, eram proibidos de ocupar cargos na magistratura municipal , 
"assim como aos 'infames' pela raça ou crime, aos judeus mouros. cristãos novos, degre
dados, ciganos, mulatos livres ou mulatos de capote, Apesar disso, os mais dot.ados e ricos 
denlre eles, que ocu pavam cargos de chefia. gozavam de grande consideracão na socie
dade, já que eram acolhidos nas fileiras das Ordens Terceiras do Carmo e São Francisco, 
que se gaba\'am de só receber pessoas da melhor sodedade~ lI. Nos diferentes domínios 

I' o corpo legal qm' rcguhwa as profissões ~ r:l .1 g:lrall\13 de prh·iI~giO". CSlatulános. Ha\-ia o caso de oficiais 
sem h:\lllhl:1\';1.o pcmlaneme fi'cehcrcm pcnn1SS:lo pro\"Jso!'la por 6 meses, 1l1cdi~1I1lC a aprcselll.1ç!io de um fia· 
dor, para o eXCTCU:10 profis".ionaL 
lb Gcrmam Ba:m, 011 ri! p.t3 
17 Em Mmas, (1<11 ~IUl \c:, 05 QflriQ~ (/1' n UflilllCl ros e prnn'im, chrgulII 11,1: confu'ldh: Idem. dJJdcll1, pp ... l·.;3 

l~ A <Jbscrva~';\o das nonll$ dcfinidas pelos regnllclllos das prollssóes c cOlllrobdos pelas C.\mar:t!\ \'~lfia\':l de 
acordo com o local c o ]>Cn-odo. Sobre <J l"lbO dos ofícios mcç:inicos, no Brasi l, \"er: Man~l Helcna flexor, Ojki(ris 
'llwlll icos ,w cida(k de Sah'(ldor, Salvador, Departamento de Cuhur.J. 1974. 1::Jizabeth D. Rebello, O) oJrci<1S 
rualimws,' al"l.:sU!wis <'III 511(1 PaulI) na segunda I1It'1lldr do stcuJo XVIII, Re"isl~ dc HGtõna (5;\0 Paulo), 28 
( 112): 575·578. 1977: Lalma Mesgr:l\'IS, Ibpccw. (swmouais J/l nl nlrura social do I1m,rl Colónia. ESlUdos 
Económicos (5.'\0 P3ulo), e:.pce i~l (13): 799·811. 1983 
l~ B:I ZlI1 afirma que, no cstado do llr.' ".I1. ~r/l!!1O csct<110res, (!!wlhmlo(Cs, corno pirrwrcs ,ulo rtco::biwn (J (m101 dI' 
hubrllwç<lQ". Di:: amda que. durallle o penodo do Barroco, no Ilrasil, b l :IS proflssóes não COlb\Llui~lm oficio 
mec:'inlco, estluuto que lhes pcnn'l\;\ o n:1o pagamento do unp<blo profissional Ver Germain Ba::in, Op dr. 
]1.-11 c scgs. 
lQ Idem, lbidcm. p ... 5 

1.1 Ile ... !!;! IlUCllO, * A tconogr:db do~ Engcnhcirus Militares no Século XVI1I: IlIstrumental de Conhcemlelllo e 
Conlrolo de Te.mlono· m Cokclllnca de Estudo) UllrltlMl Vd!!lnlSlico Pmlll);U~) 1 .. 15·1822. Usooa: ComlSSõl0 
Nacional par".1 (b Comemorações do~ Dc:>cuhrimelllOs Ponugueses, 199". p.94.95 
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portugueses, europeus ou do ultramar, passavam a ocupa r, assim, uma condição interme
diária na sociedade, resguardando confrontos e contradições. 

Nos mveis mais altos da esfera social e da hierarquia funcional, haviam t,unbem dispu
tas, Referindo os nomes de Pedro Nunes e de João Batista La.vanha , Beatriz Bueno assim 
sinleliza as atribuições do cosmógrafo mar do Reino: "supervisão da preparação das exten
sas carlas náuticas e geográficas. como da instrução dos jovens fidalgos no exercicio da 
matemati ca e suas aplicações à geometria. astronomia, náutica, cosmogr:tfia e arqui Le
tura" 22. Se c possível fazer esta aproximação às atribuições deste sujeitos que vivem em 
momentos históricos distintos não se pode esquecer que o ofício dc cosmografo passará 
por um processo de refuncionalização profissional que levará ao desuso da própria deno
minação. O final do século XVI ao início do XVI1 ê um período de transição quando os 
cosmógrafos mores passam a lambêm ocupar o de engenheiros mores, Estes postos eram 
ocupados pelo mesmo profissional quando já se adiantava a dominação do estatu to do 
segundo sobre o primeiro. Em simulttmeo, os arquitectos, respollS3veis por acompanhar e 
fornecer riscos e lraças para as construçóes, ocupavam progressivamcmc posição de dcst.:l
que, com a consolidação do saber especulativo do desenho, ao lado dos chamados mes
u-es-dc-risco, atribuição raramenle encontrada que parece designar uma qualidade e não 
um ofício 23, Os conflitos profissionais, assinalados no século XVI, não CesS.'tlll de evolui r, 
porém a tarefa especula/i"íl, não mecânica, de elaborar a representaç.ão de territorios sobre 
duas dimensões. função dos cosmógrafos, e a tarefa de orientar a realização de obras, 
apoiando-se em riscos, que tende ser dos arquitectos e engenheiros, fá-los diferencia.rem
se dos ofícios mecãnicos que, tal como os mestres-de-obras e artistas, trabalhavam com 
base nos artefactos canogr:ificos fomecidos por eles. 

Como referimos anteriormente, as sob reposições de alribuiçôes cnun constantes Cnlrc 
as diferentes profissões, Com a tarefa de tmçar ou riscar mio sed diferenle H. O engenheiro 
e o arquitecto, dominando o desenho, alcançarão um estatuto dos mais elevados, compará
vel aos dos cosmógrafos do século anterior e início do século XVII, semelhame, ponanto, 
ao dos guardiàes do saber das navegações, da abertura de novos mundos, da informaç:io 
sobre terras a conquistas, já não tão inacessíveis como 110S séculos XV e XVI. Mesmo quc 
se destinem a uma cada \'ez maior diferenciação tccnica, os oficios de cosmógrafo, de arqui
tecto e engenheiro puderam garantir posição de algum destaque no quadro social. Estavam 
mais próximos da nobilitaçào devido a natureza das tarefas que lhes competiam, pelos pri
vilégios que recebiam. Como prAticantes da escrita, do desenho, da pintura e de artes afins, 
virão ascender a uma dada condição de destaque, muito cm função da reconhecida ulili
dade que passam a ter suas artes na construção da imagem do monarca, da nobreza e ndal
guia ali na aplicação aos negócios do Comércio, da Fazenda, da Guerm e das Conquistas, 
ou seja, na construção do Estado português. A nobreza alcançada pelo exeRicio desses ofí
eios, contudo, não era generativa , ou seja, não era passada para o filho de quem a exercia 

n Gennain Ba.:.in. Op dt., p.H 
n N;la silo só pessoas rem ~tallllO de arquitecto rcall:.a\':Im rbco~ de ;lrqultcctur.l ou de talha cm madeira. 
Pedreiros, carpmtClTOS, cnl~lhadores, pinlor~. padr~ ou m~IIlO COlII I~~CS tcr,'o estes encargos, como ~e 
poderia \a cm Mm:J.5 Gt:[";Ib. Pode·,;t: argumcntar que o factor de sobreposiç;lO das atribuições t determinado 
pelo numero de oficiais habilitados, otl de profissoes afins. no local ali rcgi'lo tr:llaJa. EmrctalllO, ~ t:stc factor 
não pode :>í:r dinulIado de não puJe ser considerado o mais importante, poiS as :;obreposiçÕC5 ocom:rlo tanto 
cm tcrrhórios do Reino como nos dommi05 llhr:l111~rinos , como ,:m Minas, cuja dtalidade I'"ra ~l",entada pela 
grJnde producão de Tique:.a com a explúracào aurifcm. 
l~ 5ouS;1 Viterbo, Trabalhos nalHiws dos ponuguC)l'S .'itculos XVI r XVII. 2 Ed. Lisboa: Imprensa Nacional- Cas:! 
da Moeda, 1988, (fac·slm!le). r.6. Nas rder<':ncia;; a esta obm ser:i utilizada a numeração d3 ediç~o original. 
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sem o reconhecimento régio. Isto leria provocado o empenho das famílias, que domina
V3m csta~ formas de saber, cm sua reprodução e. incquivocamcme. envolviam-se em algu
mas dispUla:. para o reconhecimenLo da nobreza da profissao ou do profissional. 

O domlnio das técnicas de representação pl:istica. que garantia a liberalidade alcan~:a(b 
pelos oficios mecânicos c a 1I1ilid(Ide de artistas para Q conjunt o da I"Cs-publica. favorecem 
dois fenómenos: a) a diferenciação social dos oficios que se ocupavam da produção cano
gr:ifica no século XVII c XVIII. garantindo ascensão social àquele que o exe rcia: c b) a 
campanha. em lermos tcÔricos. empenhada em reconhecer no desenho sua utilid3dc ao 
Reino c aos demais domínio rêgios: campanha dcstacaeb deste o Renascime11lo. a qual 
subscrevia Francisco de Holanda c Ioda uma longa lista de personalidades. de diferentes 
CSlalutoS de nobreza. ate ao final do antigo regime. Pode-se notar, assim , 1l:l produção car
tográfica os dois factores identificados por Manuel J-1espanha que se m:m[i\'(~ram na época 
moderna na relação entre função (oIficilllu) e estatuto social (sratus). Por um lado, o ins
trumClllal de apoio ã conquista, ao comercio, no qual se constituíam os documentos cal'
lOgráflcos. passou ao monopólio da nobreza. impedida que estava dos oficias vis com os 
quais a narrativa literária ou plástica já não se confundia. Por outro lado, os seus criado
res, os efectivamCnlC cartógrafos, desenhadores, pintores de paisagem procuravam a nobi
litação pelo exercicio de seus oHcios. os quais serão fundonalizados nas instituições do 
Estado, para o cxcrcicio de poder da própria nobreza. 

Se a conquista da liberalidade dos artistas italianos do Renascimento centrava-se no 
rompimento com amigas estruturas de controlo local no exercicio das profissões, em fun
ção da conquista da liberdade de escolha do mecenas, do palrão a quem servir (pOSto que 
se reconheCia a liberdade do espirito do artista). qual cra a condiçãO dos "cartógrafos por
tugucses~? Go=avam de uma liIJcrcllidade. em ludo perigosa. aos Estados portugueses. 
SOUS.1 Viterbo lembra-nos que 110 século XVI, ~ muitos canographos e cosmographos P()]'
tuguezes. por um espiri ta de cosmopotismo cntão dominante , ou por uma irrequieta 
ambiçãO, iam orrerecer os seus serviços ás cônes de Hespanha, de Fr..mça e de lnglaterr..l. 
como foram Diogo Ribeiro, Fmncisco Faleiro. André Homem e Diogo Velho" 25. Diante 
do risco permanellle de fuga de oficias da canografia para fora de Portugal. os procedi
mentos da chamada "politica de sigilo", tantas vezes referida na historiografia, aparece
nos como a salvaguarda das informações e dos documentos canogrâficas mas, também, 
um esforço de ordenamento de uma actividade profissional , de exercício francamente 
liberal , que estava fora do controle régio e em pleno dominio de pessoas de estatutos pro
fissionais que poderiam circu lar e responder pelos interesses dos mais variados clientes. 
Evidentemente que a lentati\'a de controlo dos oficias da cartografia se impunha pela 
natureza incorpomda nas obr<lS canognificas. O sigilo exigido , entretanto. não seria um 
procedimento estabelecido a priori para garantir e reforçar a centralidade do poder real. 
De facto , o processo de cent ralização do poder no estado portugués irá ocorrer cm sÍlnu l
tâneo <Ia enquadramento dos ofícios dos cartógrJfos na:. cstrllturas de COntrole e adminis
lral,'ão régias, quando a monarquia portuguesa foi transronnada cm sua principal clieme1a 
ou 0 rei o grande meccrws, se este for o lenno mais adequado. 

É neste contexto que o ãmbito da produç:i.o cartogrâfica receberá 3 :uenção do poder 
central, quer através do rei, dos conselhos ou dos sccret.'irios, IXlra constilUição de novos 

n Cr. RUI 8cblano. A J'eru] de Mlllu. E.sCl'ilil <lu gu(na cm pQl'(ugal r 1111 EU/upa (5"0. X\'I-X\'III). 2Ed. Lisboa: 
ImJlrensa Nacional- c.'l!k\ d:\ Mo.::d: .. 1988. ( rac-!>Imile). p.6. 



OflCio5 da afie dll carfOgrafia pol1ugursa nOl SÜlllns XVII r XHII 133 

qU;ldros. ~ comratação e a formaç.\o de no\'os oficiais, profissionais em geral. enge nheiros 
11lililaft·s, em panicular. com um sentido pragmá tico de re:.ponder às deJll~ndas do 
momento. sob uma oriemaç.iO aC1Ualizada, para a defes,1 dos v:ilios cstado:. que se ajusl:l
vanl sob uma monarquia que se projectava cada \'ez mais absoluta. A cartografia é uma 
base de poder económico e político imponante para os monarcas, príncipes, mas o é talll
bém para a nobre=a c, à freme de todos. para o próprio cartógrafo. O vasto acervo ca rto
gráfico e:..:istente mostra o alcance das atribuições daqueles oficiais e nos indicam os 
111odos e as csferas de reconhecimento profissional que lhe:. garantiam estatuto :.oeia! di fe
renCiado. atran~ do que exerci:lln scus poderes profissional:. c pohtlcos. 

O oficio pelo qual ser.lo. entre os scculos XVII e XVII I, franqueadas as maiores pos:.ihi
lidades de acesso a tais cond ições é o oficio militar e. neste, àqueles oficiais que pratica
rmn o C>.Clt:lcio de engenheil'O. Nos \'astos domlllio~ do Império que. abandonando o SCIl 

lido asiatico.:.e consoBd'lVa na América. os engenheLros exerceram uma vasta lista de 
encargos, No dommio da geometria e da aritmética, traçarão cidades. construin'io fones, 
redu tos, b:llerias. igrejas, conventos, casas nobres, pa l :ido~, pontes, cstradas, aqued ul os. 
Isso I! fundamental, poder dos eartógmfos será exercido do imerior da lradidon:L I fu nç:lo 
da nobre=a , no oficio militar, com o exercido de engenheiro. A criação cartogrãfica do 
penodo lera por estatuto domL nante a de arte militar. que tinha quer no Consel ho de 
Guerra. quer no Conselho Uhr.unatino, organismos de c\aboraC;lo e de deliberacão sobre 
O fa=er cartogr.ifico ao compelir a eles o tratamel110 das telll:llicas representadas nos docu
mCnlos. Este enquadr.tJllclHo responde a uma condição de permanente riseo de conflito 
internacional. O scculo XVII suscitaria entre as guerras, scdições e OUlras forma:. de inse
gurança que nele sc conheceu, a necessidade de al teração rápid:l e profunda da organiza
ção e da actividade dos cxél'ci tos lo, O seculo XVIII, na continuidade de disputas interna
cio nais, não dimillltira a pressào pda co nst iluição. em ponugal de um comingc ll te 
humano. capaz de se orientar por um sistema de regras que gar.ulIisse a subordina~~ào a 
uma disciplina. a uma estrutura hier:lrquia e a um corpo de saber, cm ultima instáncia, 
oriemado para o confronto bélico e para a garantia de pr.lças, 

Quais s,1.0 os oficios e oficiais da cartografia no amigo regime? A produção canográfica. 
na qual ponuguescs e cstrangeiros cstavam ell\'oh;dos, seria de mesma natureza? Como a 
cartografia fala do mundo onde viviam? E:.t~ factores influenCLam as \'anall1CS pt:lslicas 
das plantas. vistas e mapa:.? Quais são estas variantes e quais seu~ significados? As rcpre
:.emações canogr.lficas conseguem nos mostrar como aqueles homens exerci:1m o poder de 
:.ua:. imagin:lCões? Quais eram suas cspernncas. sonho~, desejos? Enfim, quem 5.10 aquc1a~ 

pC3soas que nos pintam O 111undo com régua e C0111p3:'SO, linhas e core:.. luzes e s0111bra~, 
cada \'c= C0111 mais prcdsão? As implicações profissiona i .. e sociais da produção canogra
fica c apenas uma das prccárias e parciais aproximações que nos eabe realizar para perce
bermos , uma ve= mais, o quej:1 está claro e e\ideme. pcrmi lindo que Investigucmos hipó
tese que nos parecem plenas de consequências, como a do:. ofidos da canografia fazerem 
parte de um campo onde o dcscJo de rea1izaçâo de Ulll projecto global de racionalização 
do~ mecamsmos ~ociais e polllico~ lenha sido cm primeiro lugar ensaiado, no antigo 
regime. em se construindo s intese:. onde novas cOll1radições emcrgiram com a elcv:lÇao 
hierárquica da engenharia mtlilar e o consequente surgi mento de outras imagens de desejo , 
Olltra:. esferas de consagraç:lo profissional e social. OUlrns estru turas Ldeológicas e poli l ica~, 

l6 tdem. ibükm 





Revisitar Marcelino de Araújo 

Eduardo Píres de OLIVEIRA 

Por mais parado X;! ] que possa parecer, a vida c obra dcs~c extraordinário csculLOr c 
imaginário sctcccluis(;1 bracarense que foi Marccliano de Araújo está ainel:! com imensas 
lacunas por resolver. Aliás, c queremos desde ja deixar aqui referido, estamos longe de 
co ncordar com as conclusões a que chegou o notável historiador Roben Smith no livro 
que lhe dedicou. t>mbora n~io possa deixar de reconhecer que aquele livro roi muitissimo 
imporwme para a época cm que foi escrito. 

Isto não impede. porém. que não lenha lima serie de muHiscs absolutamente extraordi
nárias, nomeadamente na comparação entre os mais variados retábulos c outras obras de 
arte que doculllcmadarnenle. Oll por anâlisc fonnal. são atribu idas aquele mesuc. E deverá 
ainda ser dito que sem ele (t'r;a sido agora bem mais dirid l analisar a obra deste mestre. 

Há, porém, alguns pontos ru kr~lis que têm de ser perscrutados com uma atenção que 
obriga a rcnc"õcs COlllínuas. E a questão mais imporlall1 c, fundamental, é a scguilllc : 

Marceliano de Araújo roi apenas um e"ecmor ou também roi aUlor de riscos, seja de 
obras que ele próprio e"ecmou , seja de trabalhos que "iemm ii ser passados para a pedra , 
papel ou macieira por out ros? 

A resposta que de imediato damos só pode ser uma: n .. da conhecemos que nos per
mita dizer com a mínima segurança que Marccliano de Araújo se aventurou a projectar 
imagens, retábulos. púlpi tos, fontes ou. nOUlras áreas, portadas de livros c desenhos que 
viriam a servir para a abertura de gravuras. 

Que obras é que, segundo Smith. S31mm segurame nte das mãos de Marccliano? 
Vejamos cronologicamente: 

- Os rdevos dos espaldares do cadeiral do coro da Igreja do COIl\'ento da Vitória, no 
Porto 0716- I 719) t 

- O triplo relllbulo que ocupa LOda a cabeceira da Igreja da Misericórdia (1736-1739) 2 

- As caLxas dos orgãos da Caledral de Braga (1737- 1740) 3 e 
- Parte do retâbulo de Nossa Senhora dos Prazeres, na Igreja de S;\nliago. que foi dos 

jesuitas bracarenses ( 1751?) 4 

Além disso. mribuiu-Ihc mais as seguilllcs obras 

- O púlpito da capela do amigo Convento do S:dvador C 1720-1730) " 
- O pulpiLo da capela da Penha ce de 1740)6 

\ !:>MtTII, Rohen C. - Mar;:cli<lllrl dr Al(lUjo. l'ono.1\~ Iit.'l cduora, 1970. pp. li-21 
~ SMITH. Robcn C. - Mwa/mllo di; Ar<ll'.}O. pp. 23-38 
1 DODERER. Gcrhard - Os Orgiío\ da S~ Catedral de Braga = lhe O\"gU\\, ofBraga CmhcdraI.IL\~boal. \s.n.1, 
1992. SMITII, Rollen C. - ,\!tm:dJII11rl de Anllijo, pp. 39--+B. 
i 5\1ITII, Rohen C. - Mmrrlmllo ,!c t\rmi)O. pp .. 9·52 
~ SMITH, Rallen C. - MIlI"Cdiuno de Amujo, p. 59. 
ú Sr ... tlTH, Roben C - MIU,diwlo de Araujo, p 57-61 
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- O chafariz do Pelicano (J 745-1750) 7 

- O retábulo de Santo Amónio, na Igreja dos Congregados B 

- Os relábulos de Na sa da Concciçúo e de N~ sa das Dores, na Igreja do Pópulo 9 
- O grupo estullórico e talha na Capela das Almas, cm Aveleda !O 

- A ponada e a página de ro:.LO dos ES/a/UlOs da Confraria de 5;10 Tiago (Arquivo da 
Igreja de 5..'1ma Cruz). 1739 11 

- O desenho parJ uma gravura representando a Sé de Braga, 1741 12 

Após l i saida daquele livro, em 1970. nenhum outro estudo e::,pcclfico foi escrilo sobre 
a obra de Marceliano de Araujo, Contudo, cm bre\'cs referência que incluimos cm dob 
trabalhos nossos. demos a conhecer que cm 1738 fez varias imagens que seguiram para S. 
Jose do Rio das Mortes (actual ddade de Tiradellles, Minas Gerais) 11 e que hoje se encon
lram perdidas: e que saiu das suas mãos o retábulo da Confra ria de São João Batista, na 
Igreja de São João de Souto (1745) H, 

Se tivennos o cuidado de reler com cu idado toda a docu mentaçúo já conhecida, vere
mos que em nenhum momento se encontram referências a projectos. ou esboços que se 
possa dizer com scgura.nça que são da autoria de Marccliano de Araújo. E, o que e pior, é 
que n:l0 ha nada que nos pennita pensar em avançar nesse sentido. Pelo COntrário. 

Vejamos: e por demais conhecido que foi o Padre Ricardo da Rocha foi o autor de um 
risco para um coroamento do triplo retábulo da igreja da Misericórdia de Braga. em 1739. 
Esse risco não \;ria :1 ser seguido, tendo-se pouco depois optado por outro. A documenta
ção não nos dá o nome do seu llutor. Ora, se ja linha havido obra de qualidade e de agrado 
geral nos dois contratos anteriot'es, o do retábulo da pane cen tral c o dos dois colaterais. e 
se acaso o risco em de Man:eliano, por que ra:ão não lhe entregaram mais essa incumbên
cia, tantO mais que era. o anista que a iria executar? 

E a questãO central ê que foi a partir desta obm. e também das caixas dos orgãos da Sé, 
que se construiu lodo o conhed mcnto artístico de Marceliano, Ora, se analisarmos a oUlr:.! 
obra documentada.. o preterido relábulo da ca.pela do Paço Arqlllepiscopa1. veremos que. 
mesmo estando bastante dcstruldo pela intervencão rococó que veio a receber, este retá
bulo não se compadece com as outras anteriores, embora, natumlmente, haja muitos por
menores decor:.llivos similares, Nada mais natural numa sodcdade que não prezava mini
mamente o direito de autor. como já aliás o demos a conhecer noutro co lóqu io 
luso-brasileiro e. precisamente, com uma obra excelelHcmenle entalhada por Marceliano e 
com imagens de grande qualidade; mas a arquilecLUra deste retábulo (da Confraria de S. 
João Baptista. na Igreja de S. João de Souto). dc.scnbado por um mcstre pedreiro. António 
Batalha, e muito pouco interessmlc. 

Em contrapartida, não nos admiraria que pudesse ter alguma intervenção 110S retábu
los que entalhou, a imagem do que se passou. por exe mpl o, no retábulo da igreja do 

7 SMI111, Rolx-n C _ ,\Iu,edillllo d( Araujo. p. 61-62 
6SMITI1 Roben C _ ,\lun:cfiIlllO de "'«U)", p j I 
~ SMrnl. Roben C - \Iarcch,mo d( A,mIJo, p. 3i-38. 
10 S~lITH, Roben C. _ MllItdial10 de Araujo. pp 53·56 
II SM1Tl1. Robcn C. _ ,\f,m:dilm,) dr I\rclUjO, pp 63-66 
12 SMITH. Rolx:n C. _ MUT{diallO de Arillgo. pp. 63-66. 
13 OLIVEIRA. Eduardo P,re~ de - f)rmlo5 so/nr os strulos X\'/1 (' XVIII 110 ,\lili/lO. HlSlontl r tine. 13T'J);;' . 
APPACIJr.,t DlStrLlal de Br:tga, 1996, pp !ló-2N 
1'101 IVFlRA, Eduardo Pires dl' - I<1~Clu <cm lll<Jga lU) stn./o XVIII c o"rm~ e")IJlO~ , Braga. AI"P,\CD\1 Dlsteilal 
de 13r~!;õl, 19<)0. p 40. 
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Convcnto do Salvador que lendo sido concebido pelo conhecido monge cisterciense Fr. 
Luís de S. Jose. o contrato assinado com o emalhador que o tomou. Gabriel Ãlvarcs 
Rodrigues. penmlia que este pudesse ler alguma mtervenção que o melhorasse 15. 

Olhando par:l os trabalho~ que têm sido alribuidos a Marccliano de AraUJO. custa bas
tante a aceitar que o eXll"3ordinario pulpllo da Penha tenha sido concebido pelo mesmo 
m~tre que riscou aquele retábulo da antrga igreja dos Jesuit:ls. Não há dudda que muitos 
pormenores decorativos - e não é por eles que poderemos ter a certeza da concepç.io de 
uma obnt, embora seja mais fácil aceitar que pOSS!UIl ~ervir para s<,ber quem os executou, 
mas mesmo ai com bastantes dúvidas - são simi lares. o que rambêm não ê de admi l":1r 
pois era o gOStO que então dominava. 

Formalmente, aliá~, a L1l3ior parle da talha desta bela capela está mULto próxima das 
principais obras executada~ por Marcehano - até as singulares sanefa!:> com aquele belos 
meninos pendurados - do que de obras corno as dos retábulos de S. João (igreja de S. Jo:'o 
de Souto). da Senhora dos Prazeres (igreja de Santiago) - ambas seguramente da sua lavra, 
repito - ou, sobretudo, da talha da Capela das Almas (Mazagão), que Smith alviua ser sua. 

E ° mesmo no~ parece no que respeita ao pulpiio da Capela do Salvador, cuja gc nese 
se co nhece bem pois entro nca na série dos pulpitos, esses si m si milares, do convento 
beneditino feminino de Barcelos e nos dois da Ca pela do E~piriLO Santo. da Irmandade 
dos Clérigos dos Arcos de Valdevez 11), entre ou tros. Se olharmos para as eabecitas que 
est:io nos quatro cantos, quase parecendo modilhOes, em lugar de gmnde destaque , por
tanto, logo \'eremos que nada tém a \er co m a finura , a doC'um e a anatomia das que 
Marceliano executava. E certo que os tempos erJrn outros, CSta\'3-Se ainda a um ou dois 
IUSlros do retilbulo da Misericórdia, mas não há ra::flo que justifique tão gmnde difcrcnr,:a 
esrilistica. E menos ainda 1':11"3 as que iremos depois ver no púlpito da capela da Penha. 

Deixando de lado, por ora, <b outras peças de talha que lhe têm sido atribuídas, e pas
sando para a nada prov:i\'eI intervenção sua em obra grilflca, apenas poderemos, embora 
com extremas duvidas, continuar a manter em 3beno .:I hipótese da concepção da gravura 
para o livro Braga TriuIlJwHC, po is a portada e o rosto dos éSllllULOS da Confraria de S. 
Tiago (739) são. doculnentadamente. da autoria do P. António Jose de Ar.ui.jo. da Rua de 
S. Marcos ", que tambem foi o calrgrafo, como ali;i~ se pode ver na portada onde estj 
escrito Armijo feci ll'l scril'siL Mesmo que nào tÍ\'csselll surgido provas documentais, bas-

15 J:i de:.cll\"ohemos C51e problem:l noutro 10CI1. \cp·se () n~ livro RI.wl ~rn Braga 110 ~(III<J X\'I/I e OU!!/). 
ensaios. Br.lg:l. API't\CDM J)bmtnl de Braga, pp. 39--10. 
I~ SM IT!I , Roocrt c: - A igll:ill ,lo b)Jlriw $Gmo, c/c AllOS c/c \lIJ c/c \1:::: e 11 srll rr(h<"io umsuw. ln: OL1\'U RA, 
[dllnrdo PIf1.~ dc - Esnulos solJlr os qllllos X\"I/ e .'\\'111110 .\hllho. Ih~!(imJ r urrt~. Br:lga. APPACD~r DI~lnU11 de 
Braga, 1996. pp !52-!5-1 
11 Sohre 3 cxccuçâo deste h'"T() de CSI:nuLOS enconlr.lmos a ~gulllle dOCIlI1lCnt.1ç-:lo: 
c/ W IU dua~ campa) f1(ZI"/I CJ aceiraç(/o !ln, I'S1<U Il IU) Imla roulra para a dei{ilo IW\'CI S/20 
!I (JIII o oolT<lo qur Sl'Jr~ ~m /,ml'0 /x''-I/ os l"StarWM IIO\OS Si20 Ijll,·.r dcrll/II ao Rr\Cfl'lldd PUII/O de OhW1W 

d CIO P t\iuonlojost dr Ar,uijo c/ti ruo dr S .. \111110). dc cs(rt\·tr os rSlUlldOS (11m rS!amp<lS qur IICIr Jr::: r md.:x 
9S6OO 
d c/~ WIW mão dl' P<ll'fl zmpenal que 'ir flCrnLC1l101I aos CSllllllftlS /!(ll(! liccu l111 Im1l1co 5360 
ddu firaparaosll1m SIOO 
d CIlm (I rucadcnuzç(]o ao linrim :5800 
,/ <0111 II Cl.'I5inalUla lia Cilrnaw (" sd" $ 130 
ii COIII "Prorura.:Wr da \lilra III' dltu) .rSpvs.las que deu nos CSlalUf11S $200 
d COII! o r"gislO gCHl' $ /5 
II ("0111 o II111ITOqUIII1 poril rncullc lllCU O. (")WlUIOS r WIl1(11"a I'0m U «(lf1<1 deles $7-10 
Arqmvo da lmlandadc de 5.1nta Cnlz. liwo 73. (despesas rc13tiVa5 ao ano de 17391. 
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tava compamr as assinaturas deste manuscrito com as que deixou para a posteridade. no::, 
vários contratos nOLariais ou lermos de mesa que assinou. 

Mas se Marccliano apenas executou Iodas estas obras, quem c que as lera concebido. E 
essa uma qucstão extremamen te importante para a arte bracarense, mas que fiCt sem re5-
pos!a para já. 

Há, porem, ainda outra questão que dc\'crá ser levantada. Se a talha não é da sua aUlO

ria, será a escuhura? 
É verdade que sã muilo rarlmellle nos aparecem informações a dar indicação de que 

as imagens leriam de ser feuas conforme um detenninado modelo: c menos ainda nos é 
dado a conhecer o aUlor desses modelos, o que complica imenso esta questãO. 

Se olharmos para as imensa.!> peças cscultóricas de vulto existentes nos retábulos que 
execlltQlI e nas caixas dos órgãos da CaledmL \'eremos que há imagens muito diferentes: 
as figuras simbólicas têm IOdas um ar extremamente juvenil, de uma enorme frescura, 
enquanto as oulms têm, cm gemI. traços bastante vincados; há sobretudo um ponto prin
cipal - para além de oUlros - que as aproxima: o pronunciamento da parte inferior do 
queixo, o que vulgarmente se costuma chamar "qucixinho de rabeca" solUÇão, aliás, já 
utilizada por Frei Cipriano da Cruz [II e alguns outros cscultores cm certas imagens. Mas 
há algumas outras figuras de santos que ostentam o mcsmo ar ju\'enil, como são os casos 
das imagens de S, Bernardo, que ~e pode \'er no altar de Na S~ das Dores, ou de S, Nicolau 19 

no aelllal altar da Santlssima Trindade. ambos na igreja do Com'ento do pópulo. 

Hoje podemos di.:cr que quer do pomo de \ista documental, quer do pOnto de vista 
formal há mais uma serie de outras obras que s.uram da~ m:1os de Marce\iano de Araujo e 
que ele efectivamente ocupou um lug;lT importante n;l hierarquia arlLstica bracarense pois 
foi por mais do que uma vez ch;lI1l;lt!o p;lrd dar p;lrecer sobre obra~ executadas por outros. 
É o caso do parecer que lhe foi pedidu sobre a dimcns;10 que de\'eriam ter os nichos que 
cm 1729 foram mandados fazer na fachada da igreja de S. Vitor 20, que a alterou bastante. 
ou a indicação do preço porque se dcveria \'cndcr o rClâbulo velho da Igreja de N" sa a 
Branca ( 1745)11. Alem disso. foi lesoureiro da Confra ria de S. Nicolau Tolentino 
(Convento do Populo) (1729- 1730) H e mesário da Confraria de Santa Maria Madalena 
da Falpcrra (1751) 13; estes cargos, porém, s6 correspomhal1l a lima real projecção na 
sociedade quando as confrarias tinham grandc relevo, o que não era exactamente o caso 
desla~ duas, r.,'las também n:1o nos devemos esqucccr que foi prelerido no concurso para ;l 
execuç~lo de uns anjos lançado pela Confraria de S. Vicente, da igreja do mesmo nome H , 

para além do enorme vexame que deverá ter sofrido no momento em que foi preterido o 
relábulo que fizera para a nova capela do Paço Arquiepiscopal. 

I~ Roben C. SMITI I - Fil, Ciptl<lllO d/I Cru;:, Escultor de nbacs. Pono, U\'r-.. na CI\I1i=aç::lo. 1968. 
I~ L bem M~lIifiC:Il1\'o que ~ta Imagem ~ ~r formalmente alnbUlda a MaI'Ce1i:mo poiS fOI tesoureiro dcsm 
im\andade: cm 1728-1 no, 
li,) 1729. 16 de Junho. COnlra/o da <"PIlrel de: I'('cdiJlcaedo dos nichos da fl'Olllll' iII de S \'1101' ((ln> E.sIbdo Moreira c 
I",iria M(l!<1S, rnCSHl':S pcdmlos. AOS I;lbl,.\i;10 Pubhco de Braga '" Strie, \'01 IIH. n~ 29\-31 \cp-sc Edultn.1o 
I'irô de Oh\'c.r .. - A Frrgul!SHI dI! S \'1101; Bmgll Braga.Junta dc l;rcgue~I:1 de S, \'ltor. 2001, pp 1J6-1 ]9, 
11 Arqull'o da Ign'}J dI! i'l' 5' a Br.mea Confr.ma de r-,:' S' :l Branca. TOll1os l/a MeSlt / H /./ 166, róI. 49\ 
U Arquivu da capel:l de S, Miguel u AnJO Confrari:l de S ~icobu (Cun\'entO do l'õpulo). TI!'"W~ ml~I" clr!
'<Jn 1630-1144. f<>l 54\' r:.sla e\ciç;lo IC\'C lugar no dl:l 22 de Setembro ue 1729 
Em 1762. cmrc:lS 72 conrrari:L~ de Bl~lg,l, C~la ~t:1Vl1 em 26q lugar no que dlz.ia respellO aos SCU!> rClldIlIlClllO): 
AIJS, Cok'(;ç:'io c'mnologlca, doe 28-+-+ Mlll'lI das ron!<li das (OnJrllria~ dr Jj'ilXd ! 762 
!J Confraria de 5.1ma Mana Madalena d:l l-alpcmI lcmws da MOI' J 746·/7(18, ns. 30-30\'. 
l~ Igreja de ~. \lCente. Irm.:mdade de S. Vicemc, \'01. 3342. Lil/o 6 do~ lCfPII(1) / H8·/765. foi J08\'. 
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Há porém, repilo. nova documem3cão que nos permite cobrir algumas das mu itas 
lacunas que se conhecem no percurso :tnistico de mcstre Marceliano. Mas nenhuma. co n
tudo, lhe atribui a paternidade. da concepção de qualquer obra, o que não deixa dc ser sig
nincativo. 

Na igreja do extinto Convcnto dos Remêdios, que em 1726-1727 viu a sua talha toda 
remodelada. trabalhou ao lado de Francisco Machado, Manuel Silva e Bento Ferreira exc
cutando capitêis, colunas, cartclas, anjos e uma imagem de Nossa Senhora da Piedade n. 

Infelizmente todas cstas obras estão hoje dispersas por locais desconhecidos pois o con
vento foi destruído em 1911 e o seu recheio foi cm pane enviado para os mais di rerelll cs 
locais, sendo o restamc vend ido em hasta pública pela Câmara Municipal dc Braga. 

Para a igreja do Convemo do Pópulo_ onde como já vimos foi tesoureiro da confraria 
de S. Nicolau das Almas, fez em 1730 uma imagem de Nossa Senhora 16_ A documentaçãO 
não nos indica a invocação. E esta indicação é importante porque existc nesta igreja uma 
imagem que nos parece pode r ser da sua aULOria. de Nossa Senhora da Conceiçáo, exis
tente no altar do mesmo nome, mas do lado do Evangelho; a verdade é que jã em meados 
do scculo XVIII havia nesta igreja um altar dedicado a Nossa Senhora da Conceição, que 
se situava do lado do Evangelho. 

l' SM d1 lavra de Marceliano dl' AraUJO quolSC todos os capiteis da obnt c uma d3S colunas dU:b colunas gran
de:. c uma canela de qUlnro palmos cm Cas.1 de !>.!an:ellano. Todos os bancos apJrelhõldos. excepto os meios, 
toda~ as molduras. A >'olta da frOtlWn'l. a pnmcim aparelhada, a ~gunda quase em mci,l~ l~Ul:b. o~ pedeslais 
todos aparelhados excepto os dois d:as colun:t~ da fromaria Doi~ pcdcsl:u~ ,Iparclhado~ para os eo1:1\cr'lis. 
lodos os arcos d:t~ pon:tS. Toda~ ,1~ portas da mhuna de lalha; lodos OS pilares dos arcos da uihuna. Todas as 
1)C(.1,5 miudas da l:tlh:t do friso. as do banco como canelas, As duas p .. :~:t~ do banco dos pilaTCS, a~ dua~ meias 
canas do banco. toda a madCU'11 sarada. (AOIl. Mon CoU\'. MOSlciro dos Rctncd!O~ (Brnga). F-tli.MI 197) 
ró!. 199 
- dcspt:sa dr I{){/(I 11 0111111111 da igrl'jll: 
- WII! (J!> jUlllms do~ O:l1Il1rhodoll'~ qlll' fl::crwn a Iribullo c Io</a. o. cJlIIIUllldmT:S dll wpdu-mo,lIeMlc Ju/ho dr r 726 
wé Novcmbro ,II' 1 i27. 8255330 
- ~<III! ,\rum:/iuIlO de Arul~() dr '/lmll'O columu e quatro quarlda. c stlc mais I'cqllCtllb 965000 rti, 
- COIII o nu:smo c/r fa::rl 05 WljOS "!U( (511111 prl" mlllutll 485000 reiS 

- COIII U I1ICStnO do fcitio dc N' S' I/II/'Icdlldl' /55600 ,ti. {I cm/ti/II cm /9///).11' 30Sooo. ImIta 1.261 
- COIII Pm!lcl~(Q Machudo de !1I::r,' o,, 1:IIIIIIIul11os pelo (orpo da 1),;'911 303$200 rtis 
- COI!! Malluel da Silla dr fa~.·, u~ plilplluS c o~ 1l/IIUr5 colarelais 220$000 rris 
- com /1elllo FCl'rl'ira ;: mllis ajicims "!1Il' CUllsenarmn as pu/pI/OS, llcjonwis /7S379 

fól. 200 
- com os IInjo\ de ft-1tw 765800 rds 
- (om" (anelO dos unjo~ 5/80 n'l~ 
- Cum a IlIm/(inl dos u/tares co/arrmis r IlII/plIOS c' onjas 30500D ,,'is 
- Imlll II mmltim r com-lO. desta l11adeira J 8$420 ms 
- (mil MWlud \\Ik cam MImado ql": por vdlias \'c:;:(s nlnt[/lvll ptlro Q~ qllodrv$ du Igl'-111 3-1S2/0 réis 
ADIl Mon. Com~ Mosteiro dos Remédios (Br;lgn). F 418, fls. 197·100. 
l~ u-lIdmlll(U do IjUC dO/II:II</(11 ° II.'SUllf(.'Ím Ma/rc/i,m!) d,' Alllujo que (um(çuu II 30 do: .\'II\Cm/llv I'" 1 ;29/)(lm /) 
,/c 30 cam (.IS AfI1lI1~ dr S. Nico/mI TO/,-lllinu (Nota - Emoor;l Man:c1t:mo fosse () IC'<OUTelro. C.13~ despesas n30 
est;lo .:senta:, com a sua /Clr;l) 
Despendi com /) fcitiu dll SenhOril I'W'(I (IS /JllX.iss<ks cm mlldrim 15920 Ijl/C a fi:: cu .\Iurrdiwlo de Araujo 
/J"~IJCII</1 wm a pnllur<l o mnmo quc o falia <I Mwwd dll ClInhll dll 11m de Ag"(/~ 15920 fl'is. 
Arqui\'o da Capela de S. Miguel o ,>\njü. CQnfrana das Alma~ de S. Nicolau (Convcnto do Populo), Livro de 
d~sp<'!>I1 /65-1-168.1. foI. 34\-'. 
Esta ttn.'&CIlI fora mandada b:eT IXlr lermo da reunião d~ 11Ic:.a do dIa 1 dcJatleito de 1730: ArqUIVO da C.'Ix:la 
de S. Miguel o AnJO. Confraria das ,\lmas dc S. NicoJ~u (Conw:mo du pópulo). Tcnllo~ m(St1 f eleições J630-
Ji+t. foI 55v, 
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o problema é de difícil resolução porque o altar da confraria de S. Nicolau - então o 
primeiro do lado da Eplslola 27 - passou \lOS inicios do século XX para a recém formada 
Conrra ria de Nossa Senhoril das 0 0 r(,$ 28, Será que também se perdeu esta escul!ura? 
Curiosamente. a imagem do antigo patrono da confraria que exisLiu neste altar esta agora 
exactameme do outro lado da igreja, no rclábulo da Salllíssima Trindade, c que original
mente pertencera à confraria dos SanlOS Passos. 

Do ponlO de vista formal, hã ainda mais algumas imagens que se podem atribuir a 
Marccliano para além das que existem nos dois retábulos da igreja cio Pôpulo que Smi th 
lhe atribui. São LOdas de imagens comum fone aspecto juvenil. Estamos a referir-nos às 
figuras, em tamanho natural. que delimitam os dois grandes quadros a óleo exisl('.ntes na 
capela-mor da igreja do Convento do Carmo e aos dois anjos tocheiros que deverão ter 
pcnencido ao retábulo-mar da Capela da Penha e que agora eStão n:I sala das sessões do 
Asilo que ocupa o antigo com'ento do mesmo nome. E é passiveI. ainda que lenha feito 
otllras imagens par.! os retábulos do transeplo da igreja do Convento do Carmo pois h:l 
grande similitude entre as que neles exis tem e outras atribuíveis a Marceliano, sobretudo 
entre a de S. Ângelo. do Carmo e a de S. Bernardo. da igreja do pópulo. 

Mesmo com os novos dados que agora tra::emos. continuam a ha\'er hiatos enormes 
11 0 conhecimel1lo da sua actividade artística. sobretudo a partir do imcio da década de 
1740; relembramos que morreu em 1769, ou sej'1. quase lrês décadas mais tarde! Terá 
estado for:t de Br.lga a exeCUlar as rmlis diver:.as obras? É bem possivel que si m. pois nem 
l11esmo os mais eminentes entalh:ldores e imaginários bracarenses - como JOSé Álvares de 
Araujo ou Jacinlo da 5ih':l - se eximiram de o fazer. O mercado da cidade era grande. mas 
insulkielllc para dar a todos uma ocupação plena . E se nos lembrarmos que nos anos de 
1735-174\ aceitou. pelo menos , os imensos encargos dos retabulos da Misericórdia , da 
cai xa dos órgãos da Sê e de umas imagens que seria m enviadas para Minas Gerais, tere
IlIOS de admitir que linha uma enorme capacidade c uma grande rapide:. de execução. 
Ora, portanto , não será de admirar que possa ter trabalhado para Outras igrejas da arqui
diocese de Braga, c não só. Alias, a sua primeira obra conhecida localiza-se justamente 
fora de Braga. no COIl\'emo de S. Bemo da Vitória. no Pano. 

5üo mais as duvidas que as cenezas que aqui trazemos. Do pomo de \'lSla docume.mal, 
só muito ditlcilmente serão encontradas novas pistas em Braga. Torna-se agora necessá rio 
passar para o terreno. [enlar encolllmr as imagens que sabemos terem saído da sua mão c 
que por ora temos de considerar perdidas, para podercm ser comparadas com as que Or.! 

se conhecem. Só assim poderemos avançar no conheci mento deste grande ItlCSl re e, lam
bém, honrar o trabalho pioneiro de Robert Smilh. 

11 CA PEl.A. 2002. p. 304 
M VELOSO. !">l .. mucl de Qh\t"im - GlIia (III Igreja'/<.l pOjlulo. IBra!}1. slc l. pp. 62-63. 



Rf\ i~llII" .\fUIl::c/mot/r AIIIIIJO 

fNO 3. Brag.l. Asilo D Pruro V (~a1:1 das w~)i)cs), 
AnJ') lodlClro 

rOlO 2, Braga. 19l1'jJ do l>'lpulo.), ~, I\ICOlall 

rOlO", Bl':lga Igrej:l do C.ólmlo.), 

141 





Palácio e residência dos governadores da capitania 
do Grão-Pará e Maranhão. O projecLO de Landi 

E/IIQ Maria A/ldcrsen TR1N DADE* 

Conduzida pela admi nislraç:io iluminista pombalina, Belém. na segu nda metade do 
século XVIII. exercendo a função de capit.1.1 do Estado do Grlo-Pará e Maranhão no llmsil 
c alUando como uma das sedes admil1lS1r.uins da colónia portuguesa na América, vai ler 
inserida no ccnario urbano uma monumental edificação, projetada pelo arquilcto naliano 
Antônio José Landi. para servir de Pal:icio c Residência dos Govcm adorcs do Grão-P3m. 

É de 1715 a noticia da exist~nci:\ da primeira cdificaç5.o erguida para funciona r o 
Palácio dos Go\'cmadorcs do Grlo-Pará. Silua\'a-~ no bairro da Cidade I no cClllro urbano 
de Belém. 

Desde a administração do governador Mendonça Furtado no penodo pombalino , que 
a colônia alenava a Corte quanLo à Situação precáriõ'l da velha cort:.truç:'l.o de taipõ'l de pilão, 
que linha duplo uso - residência e administração dos governadol"c:. da capitania. Em l754, 
o frd Miguel de Bulhõcs, substituto do governador Mendonça Furtado. que se encontrava 
na épocõ'l em Barcelos (interior do Gr.lo-Par.i). mandou fazer uma vistoria na Residência 
dos Governadores quc apontou a necessidade de escoramento para evitar o des:.lbamcmo. 
Em 1757. Impossibil itada de permanecer na edifica('àQ, a administração da capi tania 
informa sua transferência para um;\ casa de aluguel. 

Em 1759. o governador do GrJo-Par.i. ~"anue l Bernardo MeJ10 de Castro. cOlll unica à 

Corte a pcssima situaçãO em que se encontrava o Palácio da Rcsidéncia dos Governadores. 
Este governador soliCi ta ent ão uma vistoria aos técnicos do Reino. da qual Land i e os 
engenheiros Galluzic c Manuel Mendes participam e certificam o estado de mina cm que 
se enconlrava o prédio, ::.ugcrindo sua dClllolicão com O aprovc it3mcIllo de algumas telhas 
e peças de madeira. O governador ::.olicita a Landi um projeto para um novo palácio, com 
a recomendação da execução de UIII ~desenho de ullla casa decente. e sem supcrnuida
des" 2, e enc3 minha-o à Corte, declarando que a obra "não pode rá ser de grande des
pesa." I Em 1761, sem resposta da Corte. o mesmo governador:;e dirige de novo ao rei , 
remelendo uma nova planta para o Palado. projetada por Landi. 

A primeira proposta corresponde ao desenho da fachada principal e um corte transver
sal. aprc.scntados em ullla mesma pr.mcha, assinada por Landi. O pnmciro desenho e do 
cone, no qual se identifica m: um pórtico de emrad:l com um lerraço na pane superior, 
anlecedcndo a fachada; um áuio de acesso principal com cohert.ura abobadada: um:! mOllu
melllal escadaria que se desenvolve em um cspaco abobadado. A fachada, de composição 

• Curso ue Arquilelur.I c Urb;III\SIl10 _ Unl"cr<õicbdc Federal do Pará 
I CRUZ, Emeslo. Ca:.as c palácio d" govcrno residências dos (:IplL:ic~·morcs. governadores c capl1a~.gcnc. 
mis e presidentes da Pro\1ncb do P:u1. 1616·1974 Ik\cm: GTlIOsa. 1976. p. 20. 
1 MEIJ O JUN10R. DonalO. Ant õn ioJOloê landi' arquilclo dc IklcllI. Ikl~m: GO\'cmo do r:Slado do I'ará, 
1973. p. iO 
) Ibid., p.70. 
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!ltlriZllntal, apre~el1la·sc simêtrica, em dols pavimentos, com telhado aparemc de bcir.li, 

assclllado sobre comija. O corpo cenlral, marcado por pilastt"a.-; fustieadas c coroado por 
um frontão triangular rClilíneo. No primeiro pavimento, existem 1+ vãos de janelas com 
moldums pombalinas ~ e uma porta central. No piso superior, cm cada l:tdo do corpo cen
lrJ.l, encontram-sc SCIS vãos de janelas com sacadas. Três vãos de panas, no corpo cemral, 
abrem-se para o terraço do pórtico. que c rodeado com um guarda-corpo em balaustrada. 

O segundo projeto. recentemente dIvulgado por Mendonça, corre::.pondc a dois dese
nhos: a planta baixa c a fachada principal, í':tn conjunto com um corte longitudinal do 
pr~dio. O esquema de composição da fachada principal é igual ao do primeiro projeto, 
com a diferença do destaque do corpo central cm re\aç;1o a fachada. A plama deste prédio 
se desem'olve em tomo de um pátio central interno, rodeado de arcadas, no modelo do 
cor/Ue it.'lliano. Par.! Mendonça, os d0l3 projetos 

1 ... 1 contemplam soluções emditils bebidas em palácios itaha11()S, sobreludo o segundo. Com cor· 

rik enqu3dmdo por quatro ala~ de nbóbnd:\S, unieuL1d."b com as janelas superiores, em planos mter'C'J· 

lado~ por pil:lSttas. Tambclll a cOmparltrnelHaçào da fachada CIll (I'ê~ planos. com o centr:al destacado, 

quer pela posiçlo de U111 PÓl1ico S-11icntC. quer pela sobreposiç:\o dos frontões. tcm precedente:. itóllia

n~. embor:a se encontrem solu(ÕCS id~nuab em mUItos pala~ios hshoel:t5 comempor:lneos, As janela:. 

do pl~ terrco aprc:.cnlam as molduras polll00.hnas quc \'ó1ri:h \'e%C!> encontramO'> cm obras de landi '. 

Aqui a pesqUl"<ldora deixa rcgistmda a presença das linhas pombalinas, como innuên
cia luso-brasileira, ao l::Ido do traço italiano. nos projetas do arquitclO bolonhês. 

a capitão-general Fernando da Costa de Athaide Tci\'c, sucessor de Mello de Castro, 
de posse da apro\'ação da Corte para construção do Palácio e Residência dos Governado
res, solicita um 110\'0 projeto e ~ rccomenda melhor 'traça' ao mesmo arquiLcto Landi, para 
morada congrueme:i dignidade c decoro dos Governadores e Capitães Generais-ti. Diante 
de Lal solicitação. cm 1767, o projeto executado na adminisLmção dc Mel\o de Castro foi 
novamente reformulado pelo arquitcLO de Bolonha. visando a uma monumental cdifica
çtl.o que deu origem à grandiosa escala que o prédio hoje apresenta. 

Em 1768, sob a direção do mestre pedreiro jerônimo da Silva 7. a conslrução teve iní
cio, sendo necessária a aquisição de três edificios COlltiguos, para dar espaço à nova c 
monumental edificação com seu jardim. 

Algumas adapt.1çóes no projeto fomm resolvidas na obra , ~que podcm ler sido diLadas 
por motivos de economia" II. conforme se pode observar comparando o projeto do arqui
leIO italiano com os desenhos executados por Codina em 1783, que fazem parle da Via
gem Filosófica 9 de Alexand re Ferreira. Estcs desenhos da colcção do baiano poderiam ter 
sido feitos sob a oricnlação de Landi, levando em COnta a atualização de acordo com o 

~ t..lt:NDOKCA. [mlha IS.1hd Maycr Godmho_ AntónioJosc I..mdi (171J. l i9 1): um ln~ta entre dois comi
nenTes. 1999_ 3 \-. Tese (Ooucor:ldo) - Faculdadt de LctTaS.Lnhcrsidlde do Porto. Pono. 1m. p 356 
~ Ihid .. p. 358_ 
D MElRA fl[J-IO, AuguSto. o bi-sccular P:,l:lciu df.' l.andi. 3_ cd. Belém: Gransa. 1974_ p. H 
1 MENlJONÇ.4.. 1999, op, cil.. v. 1, p. 3M. 
~ SM1TII. Roocn C. Amómo JoSé Lundi, arquLll'Cto lIaliano do sCculo XV1\1 no Brasil. ln: COLOQUO INT[R
NACIONAL DE ESTLOO::' LUSO-RRA$ILEIROS. 3_. 1960. Usbo;i ACla~ ... LISboa. 1961). \ 2. P 28 
~ Documento pubhÇ3do na Europa. que deu conheclmenlo aO!> I'uropcu~ da cultura mdlgclU. da extl'llSi\O ler· 
morial e biológiC'J da reglJo Amazon;l5. Este documento fOI produ:,do a pamr de uma miss;io chefiada relo 
baiano Alexandre Rodngues Ferrcir:l , que ChCgl\':t fi Am:l:ônia cm 1783 P-1r:1 fa=cr o reconhcclmento Clcnti
fito da bacia am3:ôniCl1lu",1. PEIXOTO. Gu~ta\-o Rocha. Reflexos das lu:es na tcrr,J. do!tOl sobre a looria da 
arquitctura no Br:I)d cb Indl'pendcllcLl: 1808-1831 S:l.o Paulo: ProEdLLurcs. 2000_ p \40 
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que realmente: foi executado lla obra naquela época, ou mesmo modificações ocorridas 
após a sua conclusão, ou durante as QLllras trés adminislr::IçÕeS que sucederam ii de ALaíde 
Teiw, ames de 178-+. A lnformaç:\o que o hiSlOriador Baen;! fornece em 1838 perpassa a 
idéia de que hOll\'e intervenç;lo do go\'t'mador da época da conSlrução: ~na sua arquite
lura houve gOSlO c certa elegância, menos na comodidade da dislribuição interna das 
casas, que foi regulada pelo Governador" I1l. 

A obra do Palácio foi condu ida em 1771, sendo ocupado somcm!': no ano seguinte 
pelo ~uccssor de Athaide Tei"c, João Pereira Caldas. 

O terceiro projclO de Landi foi amplamente documentado e divulgado. Faz pane de 
uma colctãnea de: 22 desenhos, reunidos cm duplicala em dois álbuns, cxccUlados por 
L.mdi. que fOfam ofertados ao governador Ataide Tcive e a D. José, nos anos 1770 e 1771, 
respectivamente. Integram esles álbuns desenhos de OUll11S obras projetadas por Landi. 
Refcrcmes apenas ao Palácio dos Governadores, são 17 desenhos, entre fachadas, planta 
baixa, corte. elevações e detalhes, volume de desenhos considerável para um prédio do 
scculo XVIII, mesmo sabendo-se que entre estes documentos não fomm encontradas as 
plantas de registro do segundo e terceiro pavimentos, e fachadas laterais do prédio. 

Observando a unica planta baixa existente, a do primeiro pavimemo, constata-se a 
obediência ao partido arquilelünico do Brasil colonial, com ocupação (olal dos limiles 
fronlais e laterais do lote, ficando os fundos resen'ados 11 vista de um amplo jardim que 
fazia parte do conjunto da edificação. 

A planta deste pavimento náo possui legenda nos companimenlOs. A descrição do his
toriador Baena, no inicio do século XIX. ajuda a entender o programa de necessidade e a 
concepção espadal de Landi para os dois outros pavimentos da edificação: 

I ... ] he de Ires p3\'imcntos: tcm espaçoso átrio, e mediano prdim. No primeiro pavimCIlLO c::.l:lo 3 

Capclla. di\'ers.'\S ca.::;''b, Co:inha. Cocheira. c Gl\'alhança: no segundo 01\:(' gmlldes salb, oito apo' 

SCIllOS, e um ~I:l.o. do qual a elllmda exteriorcst.:l no centro da ~rcada cm que tcmlma ~ ampla escada 

dc~partlda no centro em dua~. que rerm:cem na escad~ do I'c~libul0. e que recebem luz de quatro 

pnella:. CUjaS ambreir.c. llrm:l.o-se no mesmo pbna de uma v3r.tnda descobcna. quc cm bom tempo 

serve cm dar "cfvcnU3 C paSS-1gem 11I:IIS breve de um p3ra Oll1ro lado, scm s.::r precISO circubr o cor· 

redor. e O terceiro he uma só ca~1 quc accup3 o çenrro da banda do Uirgo: c a pane opposta !le lod;l 

ullla v3randa sonem". descoberta nas extremid:ldes de cujo o centro se desce par.! o jardllll por duas 

esc3das dI." ladrilho reunidas erll urn tólooleiro de So1C'J.da. sendo a dila var.tncl:r o rcmale do 13do, <jlle 
fu o fundo do ediffcio[ ... J II. 

Na plama desenhada por Landi , a organizacão dos compartimemos se dcscnvolve pro
porcionalmen te em torno de um pálio central retallgular, que foi concebido como um 
pátio de sen'iço de "caráter português" 12, 

Obsen·ando o desenho do cone executado por Landi, no rechamento deste pálio, "eri
fica-se que apenas um l::tdo no primeiro pavimento é marcado por uma varanda, com 
cobenura abobadada, fechada por arcada cm arcos plenos separados por colunas tOscanas, 

10 BAf:.N/\. AIIIOoio L1dislau Monteiro. Complndio da~ eras da província do P~Ir;I . Bclt'm: Universidade 
Federal do Pam, 1969. p. 39. (Coleç;lu Ama:ÕnICil. ~ric Jo!tC \"enssllllo) [lo 18') . 
1'I3AENA. 1969. op di" p. 185"186. 
11 MELLQ jUNIOR. Donato. B.1rroquislll0S du arqu1\elO ,\nlónio jost' l.óuldl CIII Barcelos. allliga Mariu:i. e elll 
Iklém do Gr:lO-Pólr;l ln: Barroco, Belo 110monle. 12. 1982·1983. p.J06. Trahalho apro!:Senl3do ao Congresso 
do Barrocu no Bmsil~ ArqmlelUr:J c Artl'S Plásticas. Ouro PrelO. 1981 . p. 102. 
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detalhe: "nitidamente de um formalismo italiano- 1). Os OUtros tres panos de fechamento 
dcste páuo. obse:n:ados nos COrlCS, sào apenas paredes com v,los de portas c janelas. Ainda 
sobre este pátio. Smith fez a seguinte obscn.'ação: 

o pbno de L,ndi mostra, CI1 1rCl:1I110. que os HCOS não se cominU:Hll :la redor dos OUtros l:u105 
d~tc p:\tiu rct.·mgular. que abr:ll1gc:\ p,me posterior da capela por UI1l lado c os estábulos c cozinha 

[leio OUITO A :lu~i;nd:l. de um lTat.:UllCIIIU 1I11portnntc neste selor nilo é surprel!ndcntc. de :\Cordo com 

as prJtlcas ponugues.'ls. ja qUf' o conceito de um pátio monumental é completamente alheio às pm!!
~:a~ u!>u:u!> na arqullctur.J lu~-bl~l!>llcm. da época oorroca H 

Esta observação perpassa a innuência da arquilclura luso-brasileira na concepção 
arquilelônica do anista ilali:mo. 

A distribulçâo dos com partimentos na planta baixa é simelrica, possuindo uma certa 
modulação com alinhamento de paredes e aberturas de vãos. A circulaç:1o horizontal não 
tem indcpendcncia, o accsso a determinados compnnimentos é feito por illlennédio de 
oUlroS ambientes. 

QU;UlLO à circulaçãO venicnl no interior da edificação, o corpo rrontal do predio possui 
duns escadas independentes, uma de pequena proporção com acesso reservado e a outra 
monumental , deslacada, com localização centralizada. Landi deixou um conjunto de dese
nhos detalhados para esla monumenlal escadaria que compreende planta baixa, corte, ele
V3(,'ÕCS c detalhes omamcnta i~. 

A escadaria principal, concebida cm lanços duplos divergentes e convergentes, é inter
calada por patamares imermedklrios, e estabelece lig3Ção entre doiS átrios sobrepostos. O 
loca l de acesso à escadaria tem pé direito redu=ido, pois é realizado sob o lanço final. que 
se sobrepõe a este lugar. Este detalhe cria um efeito esmagador, que foi observado pelo 
hóspede dcste prédio na segunda melade do século XV!1I , Alexandre Ferreira, o qual se 
refere a esta particularidade C0l110 uma intervenção incorreLa por pane do governador 
Ataidc Tcivc no projelo de Landi: "além do outro defeito dentro da entrada, que he o de 
ser mui rebaixado o plano inclinado sobre que montão as escadas" 15. 

Para Mendonça. csta escadaria é uma solução italiana aelOlada nas escadarias emi lia
nas, que landi tentou reproduzir na espacialidade do Palácio dos Go\'emadorcs. Segundo 
a pesquisadora, ~a localização e a estrutura desta escada co nsti tuem uma transposição 
bem conseguida de um esquema tipológico com grande suce~::.o lanto em Bolonha C0l110 
na Enlllia~ !t,. 

Uma balauSlr.lda de madeira serve de guarda-corpo de um lado da escadnria c na sepa
ração desta com as alas abobadadas. Esta balaustrada. que: é lllllilo empregada por l...1ndi 
em suas obras sob forma de: tribuna, tambem {em f0I111ação na arquitetuf3 italiana. 

A planta da escadaria possui a marcaç:1o de quatro vãos de janelas que se abrem pam a 
vamnda do pátio intemo, oferecendo \'emilaçào e iluminaç;lo:) caixa da escada. Mendonç'd 
informa lambem que este modelo de escadaria separ:Jda por patamares. "paralela ao pálio 
e dele recebendo lu='" 17, pode ser també.m encontrado nos palácio italianos. 

IJ Si\ IITII. Robcn c.. 1960. op. Cll. Y. 2. p. 28. 
I. IJ .I:.II':L!;lCIO de lo:. Gobernadores de Gr:m·Para. Anales dei InstitulQ de ArlC Alllcrit"ano e lnH'~lIgacionc~ 
I;~ télicas, Buenos AI!"CS. \'. -I. p. 18, 1951. 
" 1'E I~IH;:!RA , Alc:..andrc Rodngue~ Dcscriç;\o da dd;lde de Belêm do Pará c dos cdificios nela CXlSlcntc:., fcitu 
JlQr ,\Icximdre Rodngucs Ferreira CIII 17tH. ln: MENDONÇA. 1999. v. 2. p. 270. 
16 MENDONÇA. 1999,OIl. Clt.. ".1. p. -173 
17lbld. P 98 
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o companimemo da ca pela fica definido na plallla baixa pela marcação da mesa do 
altar, locali::ada à freme da pana do acesso principal a este ambiente. Esla capela fO i refe
rida pelo naturalista Alexa ndre Ferreira, em 1783. como um dos ~Of3tórios publicos~ 18 
existemes na cidade c servia para o uso das pessoas rcsidemcs no Palácio, ou seja. p:tra a 
f:tmília do go\'cm ante, 

que assistiam aos serviços religiosos das tribunas existente:. 110 pmneiro andar, às \'czes :\compn

nhados por altos funcionários da Capllllma c por seus c0l1vid;ldos;:1 capela era aberu algumas I'CUS 

ao pol'O (escravos, mdios. soldados I! homens livres), que assi!>cla ao serviço rchgloso no p.wimCl1lo 

Icrrco Jumo com os :.ef'ndorcs do prédiO la 

A capela também foi foco de detalhamclHo do arquileto ilaliano. Além de cstar repre
sentada no corte trans"crs..'l l da edificação, existem executadas quatro elevações c planta 
de ornarnenl.'lção do forro, 

O ambiente ocupa um pé d ireito duplo, com a instalaçM, nas paredes laterais na ah ura 
do segundo pavimento. de tribunas, uma em frente da outra, <'Is quais se tem acesso pc1:. ~ 

s:t I:IS do segundo piso. Segundo Mendonça, o desen ho dos b:tlaustres de madc im no 
guard:t-corpo ~sáo iguais aos que Landi dcsenhou pa ra as j:tnclas-tribunas da Sê" 20. e 
apresentam seu corpo envolvido por folhas de acanto entalhadas. 

O retábulo localiza-se na parede fronlal. à entrada, É formado na base por um:t mesa 
de allar cm forma de urna. um painel central ladeado por conjunto de pilastras jônicas 
sobrepostaS c no aho é arrematado por um frontão cont racurvado com \'olmas laterais, 
que, segundo Smith. lembra a composição que Landi executou para o coroamento de 
altar-mar, da igreja de Santa Ana em Belém li. Este painel sugere a instalação de uma tela 
como nos retábulos italianos, Mendonça informa que os ornatos, do \'oc:tbul:l.rio do 
I3aroccheto bolonhês, que rn olchH":ll1l o rctábulo, s:.'\o "elemen tos muito comuns n:t t:t lha , 
na pinlUl':'1 c nos estuques decor.u ivos dos interiores bolonheses" II 

Desta capela realizou-se a saída da primeira rom:tria do Cnio cm 1793. O governador 
desta época. Francisco de Souza Cominho, detenninou que: 

1. .. 1 a imagem da Senhora na "éspcl".1 do pnrneim dia da novena ser.i depositada na capclla do paU
(ia do go\'emo a r1J1l de ser tr.msrenda no dia seguinte dc tarde CI11 UI11 .. '1 berlinda para sua enmda 1 ... 1 u. 

A plama baixa de 13ndi p<lra o Palácio demonstra que a~ tr['5 r:tc\mdas apresent.'lltl UI11 

unico plano. Apen<ls a posterior tem o destaque de duas escad:ts externas col:tcl:ts 11 
fach:tda, que ligam o jardim do~ fundos ao pavimento superior. Not:t-se lal11benl. nCst:t 
plant a, <I presença de quatro acessos à edific:tção: um n<l fadlada principal. dois na fachada 
I:Hcral esquerda, sendo um na eapela e OUlro no com p:tnimellto vizinho desta, c o ult imo 
11<1 fachada posterior, comunic:tndo-sc com O jardim dos fundos. 

Para a analise da r<lchad:t pri nci p:tl e posterior, Optou-~c pe los desenhos de Codi na, 
resultado do lc\'ant:tlnento feito pelo baiano Alexandre Ferreira, entre I i83 e 1790. por 
considerá-los atuali.=ados após <I conelusão da edificação. 

tS l' ERREIRA apud MEIRA nU10, 1974, op ctt .• 1'. 130. 
IQ COELHO, AI:m \\":ltnn, Capela do 1>:tl:1do Laura Sodrc Belém, 119-). N,\o publicado. TCXLO dispol'll\'el !ln 
llibliole(3 do \1EP. 
!\) MENDONCA. 1999. op, ell. , \. I, jl. 391. 
11 SMtTH, 19'51. op. cit.. p 20. 
n MENDO"' ÇA, 1m. ap CII, " I. p, 4W, 
.1.1 MElRA FlUIO. 19H. op cu., p,48 
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r~ch:lda principal do 1',,1jdo do~ Governadores 
Dc*nho de Codina eX\'(ulado na Vi~lo;crn Filu~nca 
de Alcx;mdrc Rodn~uc~ h:m."r.I 
IOlUt. f[RRLlR. .... 19,1 

Fachada po~lcrior do P;d;lcio do~ Governadorc~ 
DC'<oCnho de Codina executado n<l \ !agem Filosólica 
de .l,l.::undn: Rodngu~~ rçm:lT~1 
Fon.e' IIRRfIR,\, 1'171 

A fachada principal. companimentada cm Ires arcas por pilastras, tem predominância 
horizontaL a area lI11crmcdiária apresenta um corpo t:cntral de três pa\imentos. coroado 
por frolll:lo triangular rctihneo, que possui no Ilmpano um painel contendo o brasão das 
arm3S do Reino. As laterais deste terceiro pa\·imcnlo. que faz as vezes de um ;ilico, são 
arrematadas elegamcmcmc por alelas cm \olmas. elementos dccorati" os comuns da lin
guagem barroca . O que destaca a referida hon=olHalidadc (: o conjunto de duas cornijas 
comínuólS, nas divisas dos pavimentos e no acabamento do beiml, imprimindo uma feiçào 
de um corpo unica, solidamente assentado. caractcristico das edificacões setecentistas. 

Além do árico coroado por rrontão no corpo cel1lral , os traços venicais da fac hada são 
marC:l.dos pelo conjum o de pilas tras dóricas. com bossage ns inseridas na::. suas su perri
eles, c um pequeno embas..1mento que divide este corpo em tres planos. Nas extrem idades 
da fachada. o arremate também é executado com este conjunt o de pilastms sobrepostas. 

O emprego de compartil11entação da fachada COIll pilastras tem origem na arquiletufa 
italiana. o que le\'a Smith a fazer o seguinte comentá rio: "O uso da pilastra na pane cen
tral c, sem duvida. fora de u::.o na arquitetura po rtuguesa do scculo XVIII. que preferiu 
geralmente limitar sua aplicaçao nos ãngulos dos edifícios ou p;wilhócs separados" H. A::. 
pilastras com marcações em bossagem s:.10 traços empregados pelo arquileto LU1di na exe
cução de suas gíJ\'uras. 

J:1 a composiçào do corpo central de IrCs pa\"imcmos anicula que a concepção arquitc
tónita do artista bolo nhês, para a fach;tda d esta cdificaçâo , tr;lI1sila nas características 
obsc.l'vadas na arquitelUra portuguesa. Sobre esta questào, Smi th infonna: "o mOll\'O cen
tra i de três pisos com fro ntâo no palacio de Belem é frequcme na arquitetura ponugLL~ 
da êpoca barroca" 15. 

Outra caracteristica importada da arquitetura portuguesa si'lo as trapeiras ou agu3s·fur
tadas, que estão in ... cridas 1\0 telhado aparente, acima da cimalha. Estas trapeiras possuem 
vâos o\'ais. com coroamento de frontóe ... triangulares de extremidade reta. Donato Mello 
JÚllIor deixou registrado que " telhado~ aparentes com beirais e tr.tpcirJ.S aportuguesavam 
as rachlldas que o governador Mont enegro deixou reformar por considerâ-los dando 
aspcclO de um coração português" 16. 

!< ~t-.lITH . 1951. op nt p \7. 
l' Ib\d .. P 17. 
ln Mt:110 JUNtOR. \9f12·1983. o]l CIL.. p. 107. 
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Vãos em arcos abalidos fazcm a composição da fachada principal. No eixo do primeiro 
pavimento, existe uma única pana central. nanqueada por um conjunto de sele janelas de 
pciLOriL O \'ão de acesso principal ao prédio sc destaca cm conjunto com duas janelas 
laterais, no corpo central da fachada, composição empregada nos palácios italianos, con
forme aponta ivlendonça em sua pesquisa. 17 

Este vão de acesso principal possui moldura recortada, coroada de um frOntão de arco 
plcno com prolongamento em retas. Nas laterais deste acesso, duas janela::. de peitoril pos
suem molduras reconadas. coroadas por frontão triangular. O::. <1o=e vãos de janelas das 
áreas laterais do primeiro pavimento possuem molduras reconadas do tipo pom b:llino, 
com coroamento de frOnlão reta. Mendonça, cOl1lent:mdo estc tipo de moldura na inter
venção de Uindt, registra: 

Um Lipo de moldura. que chamamos pombalina. surge com rrcqu~ncia nos ~nquadramclllos de 

Janelas. o.obrctudo as que rasgam no poo IIlfenor de Cdlflcios Ch'IS. Constitulda::. por slmplD flUxa>. 
que se cru:.am nos \'énicc!:> inferiure;,. foram de fato eomuns na arquitetura pombalina lJ;. 

No segundo pavimento. quim:e \'ãos constituem janelas de .5<'lcad.'lS com guarda-corpo 
dc barr.lS \'crticais em fcrro. No corpo central. o \';lo do eixo principal com moldura recor
Illda possui no coroamento um pequeno frontão triangular, inserido no friso da cOl'l1ija. 
No lfmpano do frontão triangular. um jogo de \'olota cm três proje(.ôes se insere como 
suporte. Este ulllmo detalhe é uma particularidade presente nas obras dos Bibienas, e que 
frequcmemente é usado por Uindi nos seus projelOs de arquitelura 29. As jancla3 que 
ladeiam este do central possuem também Illoldura3 reconadas, coroadas por arco pleno 
com extremidade em scgmento de retas. 

No álico. os três vãos também solo guarnecidos por sacadas, co m guarda-corpo cm 
fcrro. Os \'ãos centr.l.is têm a moldura reconada, coroada por segmentos de frontões cur
\'05 e contracurvados; nos vãos laterais. outro tipo de moldura reconada é coroada por 
frontão retilineo quebl'3do. 

O uso do balcão na fachada, com guarda-corpo de ferro cm desenho simplificado, lam
bém é outra caraclcrislica da formal arquiletura pombalina . Sobre esse detalhe Smit h 
comenta que: 

O;, balauStTCS 'iObrio~ c ~I\\ Jccora~'l1o dos b3.lcõcs de (I'rro de LOJa a fachada. por exemplo. ::.:.io 
completamente dirercnlD do!:> comphcados motho~ rocallle preferidos por alguns proprict:ino::. pri

vados de Bcletl\ n~1 tpoca Nc;,IC aspecto. com cenc::'l. e notado que Pombal prcfcnu em sua TCedi

nC:IÇ;iO de Lbboa sunples b~k<"ics rcuhncu) e marra<"Õe~ de janelas. culucando de no\'o à moda ró1'

muta~ do século '\Vl, quc por sua \"c:: guiaram o ncoda~leo pOrlugu~ do século XIX NC~I. Lmdi 
e o go\crn.1dor Telve paTCcia que csta\'am utilizando exemplos de moda metropohL.1na lol. 

Das fachada~ laterais, só ficou rcgi3trada nos desenhos de Landi a elevação principal 
da capela. na lateral dircÍla do monumento. Supõe-se, por meio das plantas de deta lhes 
das esquadrias. que os v:ios das janelas dos dois pavimentos desta fachada reprodUZiam o 
molduramemo da maioria dos vãos correspondc nl es :\ fachada principal. Ainda nestas 
fachadas, três trapcir:J.S f,tz1:Jm eomposiç;'io com o telhado aparentc. o que pode ser co I1s
wtado no desenho da fachad;t posterior e nas fOlos do sécu lo XIX do monumento. 

27 MENDOj\;ÇA. 1m. 01'-"1. \. I. p. 472 
!ti lhlJ. p. 486. 
l'> Ihld. ]l 487 
3Q :::.t-.IlTH. 1951. (Ir e;l, p. 18. 



ISO E/na Malla Andl'T$fll TRINIJADE 

A fachada posterior, que. era voltada para um grande jardim, é considerada pelos estu
diosos a pane mais italiana do prédio. confonllc afirma Smith: 

A fachada posterior da resid~ncia. que anginalmente parece que domina extensos prdm~, CSI:i 
devidamente :tju:'lóIda com um Ic\'c e gráCil casino com um!! log,t;,a pal3dian:l aben.1 no piso superior, 
de unde des..:c uma impunamc cscauari<l exterior até ao m\"d mferior Esta pane do edifício, pro\a
,"cimente a melhor e com segur.lIIça a m:lis original do conjunto de dc:.<::nhos, tem um caralcr .. alia
ni::;mtc não desVinculado de alguns dos palacios de Lisboa 11 , 

No primeiro piso desla fachada, onze vãos de janelas com molduras recortadas são 
inseridos em panos companimenl3.dos por pilastras, No segundo pavimento, destaca-se, 
como caracterislica italiana, uma galeria ponicada, com arc<lda apoiada em pares de colu
nas toscanas. entre duas \'aranc\:ls descobenas, protegidas por guarda-corpo de ferro. Ulml 
escadaria com lanços simples opostos ê acrescida no centro desta fachada, comunicando a 
galeria ao jardim. No centro do corpo da escada cm akenaria, que também tem panos 
delimitados por pilaSlr.1S, existe um v:1o. que estabelece a comunicação do jardim com o 
pátio central do Paládo. Fazendo composição com telhado aparente, e.~iSLCm duas lr<lpei
ras de freme e duas de perfll, que correspondem às fachadas !;uerals, com traços seme
lhantes aos da fachada prinCipal. 

A existência do jardim na pane posterior do Palácio de Landi ficou documentada em 
uma plam;\ da cidade cm 179+, que faz pane das imagens da Viagem Filosófica. além de 
uma descrição do hblOriador Baena sobre uma festa realizada neste jardim e na praça ao 
lado do Palácio, na plimeira met"de do século XIX: 

[ ... 1 e o ClpUõlO do Segundo IkgllllcntO de 1'>1111cl::l:. M:UlUd Gomes Pinto dá uma boa iluminação 
gCr::Il no j:lrdlm do urgo do P:tLlcio: uma mCS::I de doce~ e rcrrc~co:o cm urna B:lrraca de gcnerul 
erguida o.:m face <b entr:lda prinCipal do prdlm: e um baile 110 hcmiciclo da Cl5C'Jla adornaJo pro· 
priõUllCOlc par::l I:'SO: e nessa 110ile se CXhlbl~o ~"3rios fogoe; de artiricio 11. 

o Palácio dos Go\-crnadores, criou um expressivo impaCLQ urbamstico na Belém do 
século XVIII. mesmo não estando locali=:tdo em um lugar privilegiado com relação a 
praça. Para a praça, Landi deixou o desenho de dois :tocos triunfais, um dedicado ao rei D. 
JOSé e o outro ao governador Fernando da Costa At:tíde Tcive. Foram duas opçóes, que 
deveriam ser instaladas em uma posição centralizada, em relação à fachada do Palácio de 
L'mdi, pois nos vãos e nas laterais dos dois arcos observa-se desenhada no plano de fundo 
a fachada do Palácio dos Governadores. Para o arco oferecido ao rei. Mendonça faz o 
seguinte comentário: 

A estátua pedestre do soberano. enquadrada ou não pelo monumental arco triunfal. pcn:oada para 
() largo em rrcnte: a c:ola fach:ld;\. l.:ria atentuado a d;I1;}I111(:I do prinCipal e<hhcio (I\'ll da cid:ldc, 
cri:lndo um no\'o ('IXO de oricnlJl~'â() e cunrenndo ao largo do l'ah~I.:i() uma maio r digmdade JJ 

A monumentalidade do Palácio de Landi sempre foi evidência no Brasil colonial e 
impenal, quando observada pelos viajames que registraram sua passagem pelo Pará. Este 
registro teve inicio com os comemários cnlicos de Alexandre Ferreira, hóspede do Palácio, 
em 1 78-+. 

II lhld. , P 19. 
)! lIAENA. 1969, "p. cil p. 280. 
B MENDON(.A.I999. op.cl1 ,1 . p.455 
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ACCOill()(b·sc ~ua Exceli'ncia o Senhor Genl'ral, e sua ramUla. c amda fido ca.:::b para a Secretaria 

do: E~L.:ldo, par:l a J UI1L!\ da Admlllistraç;1o,1.' Arrecadai,";'!o d;t Fazcnd;t Real. c a daJu~tiç:l Podia ~cr 

menor do que IIc. E ncm por ISSO penha 1.'01:;:;1 alguma da dcc~l\ci:l , quc deve ter a C:I:;:'"l de rezldcncl:I 

dc hum GencraL poiS agora que a CIJ.."lde ainda não lem aqudlc numero de ca=as que eorrcspond:io 

com ellc. fiCl sendo hum:l caooça monstruo.:3; a sua IIIcsma grande:!;\. concorre para o arruinar. c: i:1 o 

ExcelennSSlmo Senhor Martinho de Sou;:.a c: Albuquerque se \'C na prccrsJo de o rct:llh:lr de no\"o, 

porquc cho\(' 1'1Il diferentes GU.1S I. I H 

Alexandre Ferreira deixa transparecer que a::, dimensões do Palácio eram IIlcompati
veis com os recursos do governo parJ 5\1:\ manu lençáo na époC:\. Emre o::, registros de via
jantes que cotllenl:un a monumentalidade do Palácio de Landi no século XIX. deslaca-se o 
do naturalista francês Ile rcules Florcnce. que é citado pelo historiador Ernesto Cruz. 
Segundo o hiSlori:ldor. neste registro o naturalista afirma conhecer um plano segundo o 
qual "Belém rora a cidade escolhida parJ ::,er a capital do Impcrio Portugu~ na América, 
servindo o Palácio do Govcrnador para agasalhar dentro dos seus espaçosos cOmodos <:I 

Conc. que SI! deslocaria definitivamente para a Amazônia" 3~. Aliás. Kidcler. outro viajante 
que este\'e no Pará em 1839, também comema sobre este mesmo pl<:lno, apomando-o 
como justificativa para a monu mentalidade do Palãcio de Landi: 

AcheI CSSC" ediflCIO um dos mais belos do gênero. no Brasil. fOI construído. bem como a Catedral 

e algumas d:b Igrcp~. n:l éporn em que o ~lentoso Mm'qut$ dc ~ombal. porem. :unblcloso primclro 

ministro de POl1ug:l1. :lGlr!ciava li idtia de lransferir o trono de Ponuga! e todo~ os S('us dommlOS. 

da~ margens do TeJO par:I 3S margen~ do Amazonas. T:ll circunslilneia explica:l~ ampbs e magnificas 
proporções d~1S COllslruçõcs numa cldali!; de pequen:l esten~10 31>. 

AlTavcssando os séculos, a monU lllentalidade deste edificio tambcm foi alvo de obser
vação e comentaria do estudioso Smith. na primeira Illetade do Século XX. o qual faz COtll

pamçôcs entre a edific.1.ç:lo e out ras construtdas no Brasi l para este mcsmo fim: 

Medmdo ,2.BOm de largur:1 por 63.80111 de profundid:l(k. cm consldera,clmente maior que o 

1'.,I:I.Cl0 do S('culo XVII do~ go\'ern:ldon:~ ~Cr:lIS cm 5.11\'auor. cUJa fachad:l media !>() 37m de [argur:I c 
continha SQI11CIl\e II abcnuras no lugar das 16 do pal;lclo de Belém. Parece lambem bem m:lb ;unp\o 
que o pahi~"io origmal do~ go\'ern:ldores. condUldo no RIO de Janeiro CIII [74). que :11mb dcpOl~ de 

~U:l ampha<::\o foi errom';unente "ISIO pelos \Iapntes como fabm-a ou como corpo de guarda milhar)7 

5nmb comcnta. ainda. a vitória do go\"cmador Fcmando da Costa Atatde Tci\'c. que con· 
seguiu na época autorização para edificar tão grandiosa obra. No entanto. Mendonça regis
tra as críticas dirigidas a COrle e a este governador por joào Balista Mardcl. cm 1772, consi
derando a conslntç;lo da monu l11cntal edificação uma ação dispendiosa c dC::,nccC5S."Íria: 

Que cou:a hc adiam:tr-çe dou~ lIIe;e'< de soldos quando \'cmos fa.:er hum Palaclo de gr:lndcz:I 
emell<;a. mas de nenhum cõmodo: porquc scndo tudo dc :lrrnd:~, bar:lIldas. e abobcda!. donccess.1rias. 

se gastou maiS em desmanchar do que fa::er. emponando a EI Rc)' mais de CC\11 mil cru:;:'1dos 1 ... ]1II. 

}4 F1:RREtRA. 1999. op. cil, \".2, P 270. 
), CRUZ. 1976. op. c:il . p. n. 
)6 I\1DOER. 184'. apud Ibrd. p. 77. 
li 'iM1TH, 1051. op cil p.16. 
~ MAROEl.Jo~o B:m~la Cana t: ro:blOriu anexo ~nlo por Jo~o n.'II~I:I M:mld. no P~r3. 3 6 de nO\"CllIbTQ de 
1772. dirigidus :I Mantnho de \lcllo e C3~ITQ. qUl'lxando-se d:l~ :trbl\rnried~dcs comcuua;, pelo go\"cnr:ulor 
Fel11:mdo da Cosia de AI:lldc c TC1"e e e!l m:itn Mt:-.:oo:\'CA. 1m, 0[.1. CI\.. \. 2. p. ln 
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o Palácio de LandL considerado a principal obra de arquiLctuTa civil do artista bolo
nhês, é a reafirmação do poder Real , no processo de colonizaçflO pombalina, c a mais 
nobre instalação politico-administrativa da colônia ponugucs:I na América, onde os dOllli
!lias pOrluguescs. para ereito de administração, cnmlvi::un dois Estados: o Estado do Brasil 
e o Estado do Grão-Pará c do Maranhão. Alualmenlc, mesmo com o crescimen to da 
cidade, tomado por proporções metropolitanas. as linhas lllonumClllais dcsu.> Palácio ainda 
se sobrt:põcl1l a todas as manifestações arquitclônicas de sua época na área do Centro 
Histó rico de Belém do Para. 
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Engenheiro AnLOnio Rodrigues Ribeiro 
e sua prática profissional na Bahia setecentista 

Eugenio de Avi/a U NS 1 

E conscnso clllrc os estudi osos da arquitctura c da cidade. que é im'iávcl realizar a his
tolÍografia. desses lemas, panicularmeme no contexto do puuimônio mundial de origem 
portuguesa. sem o aprofunda mcnto nas qucstões que envolvem a engenharia militar, A 
cada momemo que. as pesquisas avan(..un são identificadas, cada vez mais, as diversas ali
vidades exercidas pelos engenheiros militares no Mundo Colonial Português. como tal11-

bém é conhecida a lrajelólia da formação profissional desses homens que cruzaram mares 
e concn:li::aram seus "riscos" nos diversos continentcs. 

Nosso co ntato com o Enge nheiro Antonio Rodrigues Ribei ro se deu na ocasião d e 
nossa pesquisa para o dOu lOntl11cnLO 2, quando d3 ilwcsligação no Arquivo do Mosteiro de 
São Sebastião da l3ahia , que referencia o autor do projeto do novo mosteiro. O Mosteiro 
dc São Sebastião da l3abia iniciou o scculo XV III com um grandioso empreendiment o: a 
construção de um novo mosteiro , que compreendia os espaços destinados ao dormitório , 
cJausLro, refeitóriO e demais oficinas. ° "Eslado~ do triénio de 1700/1703, penado cm que o mosteiro CSlC\"C sob o governo 
de Dom Abade. Frei Francisco de Chagas. d.i a conhecer o imcio das obras e informa que 
a planta do novo edirtcio roi rea lizada por um Capilà.O Engenhei ro l, do qual não informa 
o nome: 

re;~ a planta do tI.·Iosteiro pella coaI se deu de MmlO ao úph:'lo lnginheim hUIll;! c:uxa de asu

qua branco. Princepiou se o dormitaria que flqua lev3ntado athe 1/ a altura do Invigamen1o, do SOltO 

no compprimento de hum :>i1h"\O e seis sellas digo sc.ue scllas. CUJa obra foi :wallmda pella Capitão 

Inginheiro cm doas contos cGalro cenlOS c SCSCnl:\ e dous mil reis que sam seis mil eru:ados c eL'S

sem.:! e dous mil rets; e a quy se deo conta já a obra que. ficou feita o ltiCIIIIO passado o que lUdo se 

vera com c!3rcz:j pela mcdiç:\u e coma que fe: o duo C.lpi tãO lnginhciro (AOB-CSB, cócl. 136, p. 90). 

Dial1le dcssa informação. procuramos identificar o Capitão Engenheiro que atuava na 
Praça da l3ahia nesse período. O Capitão Engenheiro Antonio Rodrigues Ri beiro foi 
nomeado para o cargo de sargent o-mór de engenheiro da Bahia, cm 23 de janeiro de 1700. 
com o compromisso de ensi na r as matérias de sua prol'issão na "Aula de fonincação". 
criada cm 1699 (VIT ERBO, 1904, \'. II ). A capacidade profissional desse ol'icial é referida 
por Vitcrbo (190+) como sendo de pouca -ci~ncia" . Esse autor baseia-se em apenas um 
(mico documento do Arqu ivo His tó rico Ultramarino, datado de 18 de junho de 1709, 
para emitir la! concei to: "Na praça da l3ahi3. sendo a principal e a cabeça do estado do 
Brasil, se acha somente por engenheiro o sargento-mór Antonio Rodrigues Ribeiro, de 

1 Prore;wr Doutor da Faculdade de Arql1iteluro d:l Uni,cr~ldadc Federal da Il~hia . 
1 Duronte o pcnodo de 1998 a 2002, realizamos a pesqUISo"! sobre a ;lrqUlletura dos MO'Stcims Benooitmos 110 
I3ra~i!, pal'"J oblem;:lo de gr.\U de doutoml1\ento na Umversidade do Pano . 
. \ Dom Maleus Rarffillho Rocha (1997) ra: referenCia ao Capni\o Engenheiro CI1\ sua obra. 
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quem os go\'crnadorcs nunca liveram grande openião de sua sciencia L .. \" (V1TERBO, 
1904, v. II, p. 407). 

Outros documentos encontrados no Arquivo Histórico Ultramarino apontavam para 
um perfil profissional bastante eficiente c conhecedor das actividades de sua formação. 
Diame da cvidclllc COnlroversia relativa ao perfil profiss ional do Capitão Engenheiro, 
resolvemos aprofundar as pesquisas cm lomo dcss.'l personalidade. 

A ilH'csligação no Arqu ivo da Torre do Tombo. penniliu-nos encontrar registras de 
que o referido engenheiro so licitou, cm 1700, o Hábito de Cavalheiro de Crislo, que lhe 
foi negado 110 processo de inquirição pelos membros da Ordem, mas que o Rei o out or
gou, em funçãO dos serviços prestados a Ponugal i . No documento da inquirição, encon
Lnunos dados quc vers.'llll sobre queslões pessoais e profissionais, que permilcm traçar o 
percurso desse profissional an les de sua chegada iI l3ahi<\: 

El Rey nosso Senhor, Temo responder aos serviços de Antonio Rodngues Ribeiro IlIho dc M::moc1 

Rodngue~ RiocLnJ do lugal' das quatro legal!> termo d~ Vi11a do l~ah~ça1 obrados no )~ d" t\rmad~ e 
provfJlçia dc TráS os monte:" cm praça de ~Idado Ajudante e C~pit:\o Engmhciro por espaço de 16 
~l1no~ de: me:e.s 16 dia~ cominuados de 21 de abril de 68 I the II de novemnro de 699, e no refendo 

tempo,) se embarear no anno de 682 na Aml<!da que foi a Villa Franca de XII':I, O de 687 emrar em 
hum panido d:1 Aula e 110 dI' 688 aeomp<lnhar a Luis PimCIllc1 a pTOvmçi:1 do Akmcjo na qual, ases
tio aos dl~xnhos que for.l0 ncccss:trios c de 689 p."\ssar a Ilh:1 da MadClra em eorup:mhia do Ajucl:mte 
Englnhe!TO Manocl Gomes Ferrcir.! com o qual asc:.uo aos dessenhos que se fi:erão nas vmas daquela 
Ilha. E de 690!ioC embarcar na ,\rmada d:1 eo~ta e n . .'colhcndo deçç:1 passar de Socorro a Ma:.!ag:ln onde 

asestio com Luis Pimentc1 aos desscnhos daqud:1 praça lhe agOSto de 691. No me!>111O :111110 passar a 
Coimbra a hua ddigen~'i;l de que foi emcarregado e de 692 passar com o pOStO de Ajudante 
Enginhciro:l pro\'íneia do Alelllcju de donde \'ero de "Ocorro:1O !h:rno do Algar .. e 110 de 693. E vol
tando a tllesm:\ pro\';nçia ascsLir na pr:1ça dco licença as fortillca(I'leS della dando outros s)' algtln~ 

:wi.:Q!, eOlwcnicmes par:I se evitarem alguns descanllnhos pCl1eneentes as mesmas fonifica(oe~ c pas
sando com o mcsmo po~1O de Ajudante a ProvlIlçia de' Tr.i.~ o~ !llomes se nclla pro\ido no pOSIO de 
Capitão :Ise!>undo com gr:mdc :1'110 e cuidado a lod;l!>:IS fortificações da mcsma ProYlIlçia fazendo 

i Docu1l\ento de 05 de Julho de 1702: ~I'or Vossa r.hg~tade haver feito men,;t do habllO da Ordem de Nosso 
senhor Je2u Chrislo ii Antonio Rudrigues Ribeiro de lhe mand:lr:lo fazer:ls provanças de SU:1 habilnaç;'lo, c dcl
b~ C<JI1SI0U que cm su<! pe!>SOa OOI1COl'n:ru as pancs pc»SO~es limpeza, e qualidade peUa via matema ~u Pc)' e 
Av{) l>'llerno. Porcm que seu Avo fXIlemo fOI t\lmocre\·e. e por esle nnpcdirnenlO se Julgou mo CSlar eap:1~ de 
cmr~r na OrdClll, do que se dã COIlIa a \'0ss.1 Mages1.1de: como f,o\'ernador, e perpetuo Adminislr:ldor ddla 11<1 

funn .. que o dispõem O) Ddfimlori~. Lisboa 5 de julho de 1701.- (TI - Habito d:l Ordem de Cnslo. ]..I:Ir:l J\. 
m~ço52, n082). 
O doculllcnlo da Mcs.1 de ConscilinCla e Ordem de 29 de no\'embro dL' 1702, lr:l: ~ segu\Ille mfonnaç,lo: 
-Senhor 
Da~ pro\'anç:b que se mamlJr:\o fa:er a Amolll" Rodngucs Ribe,ro para recdwr a Ordem de Chnsto de que 

V"SS:l M'lge.tade lhe fes mcrc~, de deu mnl:\ a Vossa M:lgcslade relI:! consulta e que por cste ImpedimentO se 
julgarJ n:\o capas de emrar na Onlern, e VO'lS.1 Magcsude foi .scnldo mandar responder que es"",,, bem. 
Reeorreo a VOss,,1 ~1:J.gcstade com huma petição, em que se refere que Vossa Magblade fOi scn1do fazc.rllte a 

l1\uilO do habno em saH~faÇli<l dL' seu servieo rdalado 11:1 copia da POrtari:1 mc!uza e por que Vo~..a Maf,e.~I:lde 
custuma dis~nçar cm semilh:lllle 1111pcdnnelll0 quI' de suas inquinÇÓC5 lhe rezultou de que a seu favor Icm 
varios exemplos, E se achar Sa~cnlo mor !ngmhl'lm da PT:lÇ';! da lIai:l. 
Por a VOSS:l Mage.tadc allcnc!endo ao merecimento dos ditos !rCniço) lhe faça mercê du.ptnçarlhe <l dilO unpe_
dimenlo_ 
E por \'055.1 M:lgcst.1de mandar qu~ ,I dua I'etlç;io se \'CJa nesle Tnbunal. c se consulte o que parecer 
Selldo ludo \1510 . 

Pareceo que Vossa \1:J.g~tadc faca mercê:lO sUl'hcallu: dr {hspcncar 1'0111 elIe 110 dito impetlnllcnto por os :;cr
"iças porque Voss,1 Magestadc lhe fcs a mcrcf do h:lbuo ..crem pmpnos. (TT - HabllO d<! Ordem de Cristo, 
lei!':! t\, maço 52. n82). 
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>'árias des!>enhos. c dando COlHa de se rcstnngir o dcssenho da obra do omaviquc!sic] de S3.l1da 

Madalena d3. praça de Chaves que o Mi!!>lrC de C:nnpo Miguel de Lescollinha desscnhado fora do 

tiro de mosquete procedendo ell1 ludo mas muilo como devia. cm S:lIisfaç:lo de ludo. 1I~ por bem 

fazer lhe merct de mma mil reis que eITecth'OS em hum dos Alllloxerifados do Re}11Q em que coube

rem sem preJuizo de 3d e não houver por hiblção com o vencimento na forma da ordem de VO~S3 

Magcsl3.dc dos qU3.CS lograr3. doze 3. tilulo do habito da Ordem de chnslO que lhe lem mand3dn \3n

çar. Lisboa 25 de fe\"CrelTo de [700. Pedro $;Inches Fannha. (TI' - J-Iabno da Ordem de Cristo. Lctr:1 
A. maço 52. n. 82). 

Em 6 dcpneiro de 1695, o Enge nheiro Antonio Rod rigues Ribei ro foi enviado, :I.lmvés 
de Alvara, para a ProvlI1cia de Trás dos Montes, para assistir suas fortificações. Por essa 
ocasião. ele encaminhou ao Conselho de Guerra - Junta dos Três Estados 5 -. para apruva~ 
ção, a proposta de um novo desenho para a "'Pra{,'a de Ch:lVes"'. visando corrigir alguns 
erros da proposta feita, anteriormen te, pelo Mest re de Campo Miguel de Lasca i do 
Hornaueque. A proposta foi analisada por diversos profissionais - Capitão Sebastião de 
So uza e Vasconcellos, o Len Le Francisco PimelHel e Jerõnimo Velho de Aze\"cdo - que 
emitiram parecer f:l\"orà"el. 

De sua atuação na Bahi<l, COmo primeiro lente da ~Aul <l de Fonificaç:lo", temos regis
lros de sua preocupação consta11le com a fonnaçâo de seus discípulos, registradas nas cor
respondencias encaminhadas ao Conselho Ultramarino. Em carta de l8 de agosto de 1706, 
comunica ao Conselho que $Cus discipulos não tinham livros para suas aulas. A resposta 
encaminhada pelo Rei tem o seguinte teor: 

Me parc~'eo diz.er \OS que C0l110 mUIIO~ do~ livros que são l1 e(cs~,irio~ p:rru os dcsipullos dessa 

,Iu!h, ~.: não :rchão nesta Corte ~e mand:r vir do t'>!one. e ncst,1 ocaz.IJo se remelem os que .:oml:iu li" 
Ikll:rção que te"l o Mblre. c ~c a\'iza 30 Govcrnador \'01105 manda emregar. Porem tcm de entendido 

que C!>ICS h\ro~ sempre se h~o de conservar na aulla de malleym que 5lrv:io de huns disipul10s pam 

os oUlroO. (AHU-CU, cód. 246. 1".255) 

Mais uma vez, em carLa de 15 de julho de 1707, o Capitão Engenheiro solicita que 
seus disclpulos miO fossem colocados l1a guarda. nas horas de aulas c nas ocasiões em que 
rea lizassem as dcline:lções e ll1cdi~:ões das obras, para que pudessem assistir a todas as at i~ 

vidades que envolviam a formação do profissional da engenharia mili tar (AI-lU-CU, cód. 
2-+6, Ln!). 

No que se refere à alividade prática do cngenheiro, porlelllos d~tacar sua participação 
na~ seguintes e\'cntos: 

. No ano de 1703. o Padre Luiz de Smlza Marques. Vigário da 19reja Paroquia l de São 
Gonçalo da Vila de São Francisco do Conde, pediu esmolas ao Rei para a construção de 
uma nova igreja, em razão de a eX istente ser pequena, feila de taipa e encomrar-se cm 
cstado lastimável. O Rei solici tou ao Governador que examinasse a necessidade de uma 
nova cOnStrução c, em caso positi vo, mandasse fazer uma pl ama para ii nova edificaçãO 
com o respectivo orçamenlO. Em respOSta, no ano de 1705, o Governador informo u ao 
Rei o péssimo eswdo da ed ificação existeme. acrescentando que mandou o 

, "Synopse. dos Decretos R.emmidos ao Exl\mo Conselho de GuelTIl desde o estabelecimento d'dcslC lrihun~l 
em li de de::embro de 16 .. 0. alI' l i ~ua cxtinç:lO decretada em o 1" de agoslo de \83 .. arch,\"auo na archi\"() 
geral do Imnr~tt'rio da ~uerr:r c m~ndlldo rel'Olhcr no real archi"o da Tombo cm 22 do: junho d(" 1865. Tr:llxllho 
offici:rlmcme elaborado ~b a dircclo do Tencme-Corond de Infantaria do Exercito CláudiO da Chab)"." Usboa. 
Imprensa NaCiOnal, l8i2. \'olullle [11 - 1667·[ i06. 
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Ingcnheiro desta Praça Antonio Rodngues Ribeiro. ra:e:r o exame possl\'cI par.! ver se admitia 
algum canceno: mas C0l110 IOda he de 1I!tr.l. c foi feita com limitadas csmollas. que para dia deram 

(b freguces. não CStá cm cstado de adllliur nenhum concerto, antl'S hl: pIl.'CL:O, trataI" logo de fazer 

110":1 Igreja pda indcccnCia com que ndla se ccldmio hOJe O~ ufício~ dL\lnOS C .. ). Rcmll1CLCO a V. 
Magesladc li rcllaÇ:lm dellc, a%il1:lcl:l pelo Vigario que serve naqudla ViUa. c a planta do que se deve 

fllzer. com o orçamento do ~u CU~IO. (AI'EBA - Ordens Régias. nO 183. f. I J I). 

E provável que Q risco da no,,;! igreja tenha sido de autoria do engenheiro AmontO 
Rodrigues Ribeiro, tendo em vbla que a ... igrejas matrizes cr.lln um elcmcnlo importante 
para a estru tura administrativa c religiosa do Estado Portugut!s e, em muitas situações, os 
engenheiros das praças eram os rcspons;h'eis pelos projetas dessas edificaçoes. em razão 
de ser esta uma de suas auibuiçoes. 

· Na primeir.1 dêcada do seleCentOS, a amiga Sê da Bah ia j:l apresenta\'3 problema::. em 
sua cstrUlura. principalmente em seu fromispício e torres. Em correspondências trocada::. 
entre ú Governador Geral do Es tado do Brasil e o Rei , está registrado: "[' .. J Engenheiro 
Amonio Rodrigues Ribei ro tinha (bclo conta. e com a in::.inccab mandáveis aludir promp
tameme a ruyna do rrontispido, c torre da sce I ... r. (A HU - CU, cód. 2-+6 , f.273,,). 

· No ano de 1705. encon trava-se o engenheiro Antonio Rodrigues Ribeiro na Vila de 
Nossa Senhora da Ajuda de Jaguaripc. le\'antando a planta da respecu\'a Vila, situada na 
região do rceonca\'o baiano ti (GOULART REIS. 1000. p. 320). 

· Segundo Mendonca de Oliveira (10()4). o engenheiro Antonio Rodrigues esteve scm
pre envolvido. desde sua chegaeJ3 à Bahia. com as ronificaçõe::. do Morro de São Pau lo, 
situada no Arquipelago de Ti nh:lré. Sua missâo na fortaleza consistia em fazer vistOria de 
algumas obras, tais como a igreja de N. S. da Luz c a Casa da Pólvora, local em que mor
reu , cm 1710. 

A aluação do Capitão Engenheiro Antonio Rodrigucs Ribeiro é registrada também cm 
documentos de denuncia cncaminh:1.dos:1.o Conselho Ultramarino. por di\'ersas vezes. em 
que informava as improbidades administrall\'as cometidas pelas autoridades da cidade do 
Salvador. 

A pn1l1eira é relativa ao pre~'o e :) qualidade das obras " Rcais~ reali=adas por empreitei. 
ros que, sem sua assistênci:l, as cxecutaram sem a pcrfeição necessária e elevaram cm 
muito scu v:1.10r. Os documen tos deixam transparecer que o Go\'emador Geral não permi
Liu que o rderido engcnheiro assistisse as obras: 

Para o capitão Engenhciro da Cid:1.de da Ba.hia 

Arilonio Rodrigues Ribeiro V Vi o que me esctC\'cstCS em Clrul de 20 de pnelro deste ;UlnO, aSCI'Ca 

dos empreiteiros das obros Re:lis dl'ssa cidade fa::erem no menta p3.~sado sem 3. ,'assa aSlstencitl. 

pella qual re:::lo subir-lo a ma)'orcs PI'C!>S(b. e ficar."io sem a pcrfeiç:1o neccssaria, de que lhe duvidas-

tes p:b!>ar cemdão sem que primeiro ps termos das sua;, a I'CmataçoclII. fossem examinados e havidos 

por correntes na fomu do Regimento. E parcceceo me dizer vos que ao Go\'ernador GemI desse 
f'stado . mando :Iyizar que dC\'l!b asbm as obms que se fazem das fortifl caçoem dessa pm,·a. p:!ra 

vcrc!> !>cll:lo bem ou mal fellas, c fazcres emmendar as que Ião eom õllgUIlS defellos de que lhe da/reis 

o "\'!;rllla da \~1ta de N S. Da Ajuda de laguimpc fdla no alUlO de 1705 por otd~m de S. D. Rodrigo da C.OSta 

(i,ol~ Capp.am G. 1 Do B.t:I(\U do BI~Izil ( .) D.a 1 i de Agosto da er.l :Ish".!" (AHU - unp,mal manu!>Cnto) 
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p;.mc, c ao Procurador mor, e Procurador da b:enda para !PC emmcnd;lr, c fa:er que \';\0 como con
vem, c qu:mdo for ao llH.'dir que :l!>LS':Il':> \"0:. :l Fr:mcISCO pmhelro e o medidor da!> obras da CI!,bJ c, 
como esta 1Il.1nd:t m:mdaJo. E!>crí.:t em LIsboa a 20 de se.embro de I i06 ... Re\ .. (:\HL. coo, :!4C1, n 
220\"). 

A segunda denúncia diz respei to :h arbnraried:ldes cometidas pelos vereadores da 
Câmara, conjuntamente com o medidor da cidade: "1. .. 1 da"ão aos moradores de Sci~I1l;I 
ria os lugares depmados para os terraplellos da muralha, c para os fossos e obras exterio
res para os la\Tarem, e edificarem cazas com prejuizos da fonificação e dcfen,a dessa 
Cidade.- (AHU·CU, todo 246. f. 225), 

Os registras citados evid enc iam :I panicipação do capita l Fnge:nhelro Antonio 
Rodrigues Ribeiro cm aÜvidadc:. que ('",'ohiam desde o ensino de malerias de sua profis
~à(), desenhos de plamas de edificações religiosas (Mosteiro de São Sebastião da 8al11:1., 
Igreja Paroquial de São Goncalo da Vila de São Francisco do Conde), plantas de cidades, a 
exemplL) da Vila de NOSs..1 ~enhora. da Ajuda de jaguaripe, até as próprias edHkacõcs mi li· 
lares, nas quab cfetuava \'iSLorias de obr-.ls. Ao lado des!>í.l :111L:lÇ.10, registramos lambel11 as 
denúncias feilas ao Consel ho Ul trantaritlO acerca das improbidades admInistrativas come
tidas pelas autoridades da cidade. Deste modo. parccc-no~ que a referencia feita por 
Vit erbo (1904) de que seria de Kpollca ciencia~ ê improcedente e pode decorrer, principal
mente, das denuncias que fez. D~ta maneira. sendo um profissional que incomodava aos 
prova\'cis esquemas de privilégios c corrupção da cidade da 13.1hia (Salvador), procur:wam 
coloca-lo fora dre. atl\;dades profissionais e mira-lo das medições c situações simi lares. 
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Silvestrejorge: 
exemplo de mobilidade artística e protótipo de 

arquitecto jesuíta da segunda metade elo século XVI 

FauslO S(lI1cl!es MARTINS 

Em 2008 comemoraremos os ·1-00 anos da morte de Silvestre Jorge, uma efeméride que 
não poderá passar despercebida, dado o papel relevante dcsta figura no comexla da arqui
tectu ra dos jcsuiT.:l.s de Portugal. 

O objectivo principnl, quase unita, da nossa comunicação visa, acima de tudo, chamar 
a at enção para a necessidade de reler a documentação li lcrâria c grjfica rela tiva a este 
arquitecto, CI11 pane por nós publicada, c lentar o enqu.ldramc!1lo ajustado que nos per
mita avaliar, com rigor, o alcance da sua obra arquitectónica, atendendo à mobilidade das 
suas illlcrvenções que atingiram lodos os colégios c caS:1 professa da Companhia de Jesus 
CI1I Portugal. 

O acompanh:uncmo do seu percurso arquitectónico, desde a entrada no Co légio de 
Jesus de Coimbra, em 29 de Fevereiro de 1560, até fi da\..1 de sua morte em 1608, perm ite
nos concluir, sem margcns para duvidas, que Silvestre Jo rge representa o protótipo do 
arquitccLO jesuita que soube assimilar e transpor para as suas obr<is , da forma mais ade
quada, os requisitos impostos pelo "Modo Nostro" da segunda metade do século XVI. 

Síntese biogrâ fi ca 

Natural da "vila" de Nogueira, do Bispado de Coimbra, onde nasceu c. 1526; ingres
sou na Companhia. no Colégio de Coimbra , a 21 de Agosto de 1550, como Inn:io 
Coadjutor temporal: fez os VOtOs cm Janeiro de 1551, permanecendo no Colégio de 
Coimbra até J 560: nesse ano roi transferido para a Casa Professa de S. Roque já com "los 
votos 11edlOs ~ ; após a visi ta a POrll1gal do Padre Jcrónimo Nadai, em 1561 , o Provincial, 
Padre Miguel Torres, mandou-o estudar latim "afim de /Omar ordcnes"; te\'c uma passa
gem rápida pelo Colégio de Coimbra, em 1561, regressando, em Janeiro de 1562, a S. 
Roque, o nde se manteve até finais de 1565, pre parando-se para receber as O rdens 
Sagradas, intensificando a sua formação cultural e anistiea e dirigindo as obras que ali 
decorriam; entre Novembro de 1566 eJaneiro de 1569 é 111 cncion:ldo entre o grupo de 
estudantes do Colégio de Sa nto Antão, com uma breve estadia no Colégio de Braga, datada 
de 26 dcJunho de 1567; nos começos de 1569, com 43 anos de idade e três de lati m , 
"imcl'po/{Idos n

, continua a preparar-se. no plano cultural e espiritual, para receber as 
Ordens Sagradas: "csw aprovechculo"; regisla-se a sua presença em Coimbra, entre 1569 e 
1576, com uma saída esporádica ao Colégio do Pono, cm Ju lho de 157\ , estudando, 
ouvindo Casos e dirigindo as obras; ernJaneiro de 1576, é citado no grupo dos "oIficialcs" 
do Colégio de É\'ora, onde permaneceu até 1581 , tendo sido ordenado de presbitero em 
1578; após a mone do Cardeal D. Henrique (1580), regrcssou ao Colégio de Santo Antão, 
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nos começos de 1581, onde se malllCvc até finais do séc. XVI, cuja estadia foi imerrom
pida por curtas viagens:1 I3r:lgança, entre r., Iarço cJulho de 1588 e a Évora, cm Dezembro 
de 1595; passou 05 dois primei ros anos de 1600 na Casa de S. Roque. lendo o cuidado das 
obras; regressou às origens de Coimbra cm 1603 onde sobreviveu, ainda, duralllc cinco 
anos; com 79 anos de idade, mas "de bUClla5 fucrças~. ocupou-se, sobretudo. no ministério 
da Confissão; no C3lãlogo de 1608 regista-se que, aos 83 anos, cra um homem "VelllO (' 
doe/lIe", acabando por falecer a 29 de Fevereiro; foi scpuhndo na igrej:l do Colégio. ocu
p.mdo a cova nO la, prccisamcme aquela que , cm 1589, fora destinada para scpuhum de 
seu p;li ''Jorge Pires"l . 

Mobilidade das suas intervenções arquitectónicas 

Sil vcstrejorge descend ia d uma família de pedreiros, cujo pai ,jorge Pires, exerceu essa 
mesma profissão l. Como pedreiro ingressou na Companhia onde. a l5 de Março de 1546, 
já linha entrado seu irmão, Padre Marcosjorge, que viria a notabilizar-se como um dos 
melhores Lentcs de Casos no Colégio de E\"ora. Era natural de Nogueira do Cram, curio
samente, a mcsma povoação onde nascera o pimor. In115.o Manuel Henriques. 

Os Catalogas não registam qualquer actividade, relacionada com o seu ofício de 
pedreiro, pam a primeira década de 1550-15603. 

Casei Professa de 5. Roque: 1550-/ 560 

Apesar do silêncio dos catálogos, é natural que tivesse traba lhado como ped reiro , nes
tes primeiros anos, cm que gan haria experiência e ampliaria os seus conhecimentos teóri
cos e práticos. porque, em 1560, eSlava já ii frente dos trabalhos de s. Roque, como 
'·Prefeifo das obras"~. 

Colégio ele 5. Pau lo de Bragel: /567-06-26 

Por mandato do Visitador, Padre r-.'liguel Torres. SilvesU"ejorge deslocou-se de Santo 
Antão a 13raga para dirigir os trabalhos de ampliação da nova igreja, nomeadamente, na 
organizaç:io da capela-mar e na colocação dos conressionários 5. 

Colégio tlc J esus de Coimbm: 1569-/2-9 

Nos começos de 69, foi destinado para o Colégio de Coimbra onde permaneceu como 
"Prefeito das obras". Além desta tarefa de índole global, foi incumbido pelo Reitor, Padre 
Pedro da Fonseca, de fazer novas traças, que introduzissem algumas alterações à traça 01; 
gi naL a fim de serem enviadas a Roma para aprovação 6 . 

I E.~ICS d:ldo~ foram recolhidos d~ documclll:lç:\o que reg'''l:! as illtcr\'cnçOc~ de Stl\"l~lrc Jorge nas diversas 
Obl~l~ úo~ coltgiOS d~ Companlu:\ úe JC5US. 
J Na nola biogr.tfka dl' :.c\t Inn:to. Padre DoUlor M:lr(:05 10rgl'. di~·se lI:xlualrncnlC: "di:::za dulmc!!/c que sru IHly 
/01"0 pcdlcim" 
cr. FRANCO. AntOnto. Imagem de Vinudc cm o No\"iciodo dil COtUtJIUl llil1 cJejcsus no Real Culegiu dcJcsus de 
Coimbra. Tom. II , COllnbr:!, li19,]l. 625. 
) ARS!. Lus. H-I, r 9 \": Lus. -D-I, r. 54. Lus. ·U-l. r. 56: LU$ .. ;].L. r. 382 . 
• ARSI, Lus. H-li, r. 3i!. 
' AR!)l, Lus. i9, r li 
b ARS!. Lus. 63. r. 246 \'. 
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Coltgio de S. Lourenço tio Porlo: 157/ -07-26 

Teve que imerromper. com frequência. os lrabalhos quc vinha dirigindo em Coimhra. 
A 26 de Julho de 1571 recebeu ordens para se deslotar ao Colégio de S. Lourenço, do 
Pono, cuja fundação acabava de ser aprovada na Congregação Provincial de Almeirim, em 
1568, a 11m de tom:l r medidas do sitio escolhido e delinear a traça do nO\'o edifício, cuja 
primeira pedra foi lançada a 10 de Agosto de 1573 7. 

Colégio do [sI'[rilO Santo de É,'ora: 1576-/580 

Os catâlogos e documcmos eborenses deste periodo regislalll . com frequénci:l. o liame 

de Si lvestre Jorge_ Umas vezes no cxerclcio do seu oficio de "preJcilO das obras": OUlras 
vezes assinando. como testemunha, instrumentos püblicos relacionados com os Colégios 
do Espirita Santo e da Purificação, onde trabalhava o mestre pedreiro. J erónimo Torres; 
por vezes chegou a acumular tarefas ligadas a acção administrativa das co nstruções. Por 
volta de 1578. foi convidado pelo Cardeal D. Henrique para executar a traça do Hospital 
da Universidade s. 

Colégio de Santo Anfào de Lisboa: 158 1-1587 

Após a mone do Cardeal, em 1580, foi incumbido de delinear uma nova traça qllC 

substilllísse a lraça origina l do Colégio de $alllo Al1IãO, encolllendada ao Arquitecto Real. 
Esta planta nunca agradou aos responsáveis da Companhia e só não a rejeitaram pela con
sidenlção que lhes merecia o Cardeal. Pelo cOl1lrârio. a planta desenhada por Silvestre 
Jorge obteve a aprovaçãO unânime da Comunidade. Mais tarde. em 1586, ,'iria a ser tam
bém alvo das criticas dum "arquitecto italitmo" (Filippo Tcrzi ) que o obrigaralll a proce
der a novos rctoqucs 9 . 

Colégio cio Sau/Íssimo Nome lleJ esus de BmgClllça: /587-03-20 

Em Març-o de 1587, illlcrrompeu os trabalhos cm Sa nlO Antão porque o Provincial 
solicitou a sua presença no Colêgio de Bragança a 11m de executar a traça c dirigir tiS obras 
d3 quillla de recreio de Parámio , levando-o a permanecer, na cidade transmontana, <llé 

meados deJulho 10. 

Colêgio de 5(111/,0 Alltiio de lis/lOa: 1587-07-J8 

De regresso a Santo Alllão. COlll inuou a ostelllar o tilulo de "Prefeito elas obras", lUas 
trabalh~l!ldo. sobrellldo, na alteração da t.raça original do conjunto colegial e no desenho 
particular da plama da igreja que enviou a Roma para aprov<1(::iO I J. 

; ARSI. Lus. 64, f. 199. 
8,\RSI, Lus. ·B-[[ . f 510 I': ADE. lil'. 190. fL 69·70 I'; BPE.JesuIIM. CXXXlI-i; ADE. UI~ 193. fT lIO-I13; 
ARSI, Lus. i3·11 . 51i.ltts. 39. r. 2. 
9 ARS!. Lus. 68. r. 296: l..w 68. r. 299; ,-,,~ . 69. L 91 v; Lus. 39. r. 9; Lus, 69, r 233 I. Lu~ 69. r. 265 \'; LljS, 39, 
L 11 v. 
10 AI{!,l,W. 70, r. 91 
I[ ARS!. Lus. 70, r. 215: I-IIS. H-I, F. 4; Lus. 44-1. f. 68 
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Colégio cio EsplrilO SCl nfo de tvora: /595·/2-23 

Apesar da comeslação de que foi alvo cm SanlO Antão, Silveslrcjorge cOlllinuaria a 
merecer a confiança e preferência dos rcsponsaveis dos diversos colégios. Desta vez, foi o 
Reitor de Êvora quem o convidou para traçar a planta e dirigir os uabalhos do "conl'dor c 
"O",liIÓlio" que ficariam conclUldos dois anos mais tarde!l. 

CCISCI ProJCSS{I de S. ROqIU~: 1601-01-01 

Depois duma passagem curta por Sar1l0 Antão (1597) c OUlr3 cm Coimbra (1599), 
Silvestre Jorge fOi transferido para a Casa de S.Roquc com a missão de -atender (' cuidar 
das ob,-as- u. 

Colégio dejcslIs de Coimbra: 1603-1608 

Quase octogenário, scmindo-sc 3lraido pela terra natal e pelo local onde iniciara a vida 
religiosa na Companhia. recolheu ao Colégio de Coimbra, dedicando-se ao minis tério da 
Confissão c dando os ultimas reloques na ~traça da sua "ida pcssoal~ anlCS de submetê-Ia 
ii. aprovaç:1o final do supr€':mo Arquitecto li. 

Silvestre J orge conslÍlU i, em nosso entender. a figura mais relevante da Provincia de 
Portugal , no campo da arquitectura, com uma intervenção constante nas obras da maior 
parte dos eolêgios. O registo da sua actividade arquitectónica poderá constitUIr o fio con
dutor da futura monografia do arquitecto de Nogueira do Cravo. 

Conclusão 

Em paralelo com o itinerário religioso que o levou a passar de Coadjutor temporal 
para a categoria de Coadju tor espiritual formado, Silvestre Jorge percorreu as etapas prin
cipais da carreira artística, ligadas à actividade arquitectónica. 

I - Pedreiro: 

Descendente de pai, pedreiro, recebeu os primeiros ensimullenlos na oficina paterna, 
que é sempre a melhor escola de fonllaç;\o. Dada 3 proximidade da povoação de Nogueira 
com a cidade de COImbra, é na1Ural que ambos participassem cm acções comuns nesta 
Cidade. Seguindo o exemplo de seu irmão Marcos , Silvestre Clllrou na Co mpanhia de 
Jesus, continuando a exercer a profiSSãO que aprendera na casa paterna. 

2 - Mesu"c-de-ob,'as: 

Bastaram de:: anos de actividade como pedreiro pua que o seu valor fosse devida
mente reconhecido , ao ser colocado::1 frente da:. obras de S.Roque. Os texLOS utilizam os 
lermos de "Prtlcfcc/Us 0PCllIll1" (' "Prcu.:fccllis Anhirccwrum" que poderemos traduzir por 
"Mestre-de-obraÇ e "Orientador do!> ArquiteclOs·'. Em S. Roque a sua actividade não se 

U ARSt, tU!;. 13. f. i3 \" 
n ARSl, Uls. 39. f. .n 
1-1 ARS!. LU5. -H.1. r 176 " .. Lus. 44·1. r. \99 \'.: Lus. 39. r. 5t \'.; Lus. 39. r. 55 v. Lus. -H-I. r 121 
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circunscre\'la à mera execuç-do. mas á orientação e direcção dos trabalhos: quer no relacio
namento com o arquitecto que deli neara a planta original , quer no acompanhamelllo dos 
oficiais, c serventes, quer na contratação de novos trabalhadores. 

3 - Tracisru: 

Na jerarquia da profissão de arqu itecto, o traciS13 ocupava lugar de distinção. Sc exa
minannos com atençào a trajectória ::tnfstica de Silvestre Jorge, \'erifica-sc que. a partir de 
1580. a sua actividade passa a estar centrada, sobretudo, na delineação de traças. Emenda 
,I traça do Colégio de Santo Antão. Desloca-se ao Colégio de S. Lourenço e a Bragança com 
o mesmo objccti\·o. O Cardcal D. Henrique encomenda-lhe a (raÇl do no\'o Hospital. Os 
textos aludem â exisH~ncia de muitos "traçadores- da Companhia em Portugal. Em nossa 
opini:\o, este titulo só poderá ser atribuído , com propriedade , a Buslamame, a Valeriano, a 
Silvestre Jorge , Francisco Dias c Bartolomeu Duarte. 

Fig. 1 Com-dor. Colégio de S. Lourenço 
do I'ono 

Fig. 2. Jancb con,,~rs.,d/'ir:t 
Coll.'giU de S. Lourenço do Pano 
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Fi~ J. rcnC';tr:l~jo do PaLIO. C01l:);10 de 5 Lourenço do POrlO 

rig. -+ _ ronlC do P~uo. Colé~io de ~. Lourenço do Porto 



Mobilidade, artistas e artífices no espaço amazônico: 
a saga de Landi 

Fldvio Augusto Sidlill1 NASSAR* 

Pretendo, com este Lrnbalho, comribuir para a reflexão sobre o papel que artistas c :mi
nces ::I\uanles no espaço brasi leiro, no peTiado colonia l, desempenharam na formação não 
apenas do palrimõnio materia l da afie brasileira, mas na difusão de sabere:. c fazeres que 
se cncolllram na base da cultura imaterial brasileira. 

falar de mobilidade no mundo de cxprc~são portuguesa pode parecer redundante , 
pois o que é o mundo de expressão ponuguesa scn:l0 a ~nres,,;l,Q da imensa mobilização 
de nossos antepassados no espaço planetário? 

O surgimento do concei to de mundo, globo, globo-mundo , tal qual lemos hoje é fruto 
desta mobilidade ponuguc~a. 

O "império 1" constituiu-se, no primeiro momento, como o resultado da capacidade 
que adquiriram os portug\leses d e Illoverem-se pelas sendas marítimas, conquistando 
assim um donunio sobre caminhos oce.inicos, rotas comerciais. Era um poder do móvel. 
do movel1le. do deslocamento, da mobilidade mais do que um senhorio territorial. 

No segundo momcnto. passa-se ;\ conquista lerrilorial: ai começa a história do Brasil. 
Conquistada a imensa Costa , inicia-se o movimento para o interior: as minas gerais, os 
sertões de Goiãs e Mala Grosso. A nascente rede de vilas e cidades são pontOS de apoio às 
rota~ de exploração e comcrcio, paradas, pousadas no incessanle vai-e-vem. 

A conqu ista do território amazõnico c o último capítulo dessa história . Import;wa con
quistar um território que mais parecia um mar mediterrâneo. Um mar diferente. com tri
lhas bem definidas [rios, furos, paranas. igarapés] , lllas sempre hldrico. sempre mar. 
mesmo que com grandes trechos de terras c norc:.las e á rvores: pois toda a natureza ama
zónica é nuida, aquosa e aí. nesse uni\'erso de mar doce, oceano, porém doce. do velho 
oceano ja domado pelos heróis que a nova musa imortalizou. é nesse UTlÍ\'erso que lhes é 

familiar porque hfdrico, porque atlân1ico. porque imenso c oceânico que os portugueses 
vão realizar a no\-a epopeia, ~l que tornou O Brasil. Brasil. e seu mapa mais largo que com
prido. A nova conquista se deveu. mais uma \'ez., a essa fantâ.stica faculdade de mover-se, 
a es5.'l propriedade do que é mó\'e\. da grande mobilidade portuguesa. 

E andavam tanto e tão rapido que não tinham gente para povoar os tcrTÍlórios CO I1-

qubtados. Foi então que se iniciou um processo que é a mais marcante e peculiar ca raClc
n~[ica brasileira: a miscigenação. 

Esse fcnõmcno não acomeceu por mero acaso. Foi ditado por necessidades históricas 
das quais estavam conscientes os dirigetHcs do reino. 

Kenlleth Maxwell reporta-se;\ ~cana 3Ccretissima" de Pombal a Gomes Freire , R0\!er

nador e capitão-general do Rio de Janeiro: "Como o poder e ii riqueza de lodos os países 

* f)CJl~lrtamCIllO de ArqultelUr.J. e Urbanblllo - Un1\'cl"!;ldade l-cdcral do ['3r~ 
I Uso aquI "impcno~ II,) ~nl1do pC.'>l>Oallo. 
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consistem principalmente no número e multiplicação do povo que o habita", (...) ~esse 
número c muhiplicaçào do povo c mais indispens:h'el agora nas fronteiras do Brasil para 
sua defesa", Como não cra "humanamente possÍ\'eI~ fornecer o povo necessário da metró
pole e das ilhas adjacentes sem convertê-las ~inlciralllente CII1 desertos". era essencial abo
lir "todas as diferenças elllre indios e portugueses" para atrair os indios das missões do 
Uruguai e eslimular-lhes o casamenla com europeus. As instruções a Mendonça Furtado 
renelem objelivos semelhantes." 

E prossegue referindo-se à correspondência do duque Silva Tarouca com Pombal cm 
1752: "Grande cuidado ... havia de ser tomado para povoar o Brasil "Mouro, bronco, negro, 
mulato ou mestiço, lodos hão de servir, lodos são homens c são bons se forem bem gover
nados." Acima de ludo, a vasta bacia amazônica deveria ser protegida. "População é ludo, 
muitos milhares de léguas de desertos de nada servem," 2 

A necessidade de ocupar os novos territôrios do rcino abriu Portugal para as outras 
etnias e a miscigenação passa a sei" uma Política de Estado. 

Para estimular o povoamento da vila de Borba Nova, instalada por Mendonça Furtado, 
concedia-se aos brancos que casassem com Indias alguns favores, como O forneCllllenlO 
gratuito de instrumentos agncolas. Em Borba, realizaram-se esses primeiros casamCI1lOS 
de "conveniência", Essa prálica foi depois generalizada. 

Na discussão sobre o papel fundamental da miscigenação na formação do Brasil, 
recorro às teses de Darc)' Ribeiro sintetizadas em sua obra "O Povo Orasi\eiro: a fonnação 
e o sentido do Brasil", 

"A sociedade e a culwra brasileiras são confortlladas como variantes da versão lusitana 
da tradição chilizatória européia ocidental, diferenciadas por coloridos herdados dos índios 
americanos e dos negros africanos. O Brasil emerge. assim, como um renovo mutante. 
remarcado de caracteristicas próprias, mas atado genesicameme ã matriz portuguesa. 

A connuência de tantas e tão variadas matrizes formadoras poderia ter resultado numa 
sociedade multiétnica,dilacerada pela oposição de componellles diferenciados e imiscí
veis. Ocorreu justamente o cOlllrário, uma vez que, apesar de sobreviverem na fisionomia 
somülica e no espírito dos brasileiros os signos de sua múltipla anceslralidade, não se 
diferenciaram em antagônicas minorias raciais, culturais ou regionais, vinculadas a lealda
des étnicas próprias e disputantes de autonomia freme ã nação ." 3 

Ribeiro prossegue mostrando que. a miscigenação não importa somente cm um pro
cesso de cruzamentos interélnicos, vai alem: ~Estamos diante do resultado de um pro
cesso civilizalório que, interrompendo a linha cvolutiva prévia das populações indigenas 
brasilciras, depois de subjugá-Ias, recruta seus remanescentes como mão-de-obra servil de 
uma nova sociedade, que já nascia integrada numa etapa mais elevada da evolução socio
cultural. No caso, esse passo se dá por incorporação ali Qwali::::açào hisró,ica - que supõe 
a perda da autonomia é\llica dos núcleos engajados, sua dominação e transfiguração - , 
estabelecendo as bases sobre as quais se edificaria daí cm diante a sociedade brasileira". 4 

Neste processo, no que se refere a transmissão de tecnologia , as adaplaçôcs que se 
estabelecem para a fonnação dos núdeos coloniais brasileiros se dão incolvorando a "tec
nologia européia aplicada à produção , ao transporlc e ã construção ... no que respcita a 

1 MAXWELL, Kennelh. A Ama;:ilniGj .: () fim dos )eSUllas. 5:10 Paulo: Folha de S, Paulo, 26108101. 
J RmEIRO, Dare)'. O PO\'O Brasileiro: afonna,dQ c o ~ctllido do Brasil. São Paulo: Companhia das Lctr.JS, 2004, 
p. 20. 
~ Idem p, 73·74 
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smgcl3 tccnologia ponugue$.' dc producão dc lijolos e tclh3S ... "1. Depois trata da Ulcor
poração do conhecimclllo das técnicas construllvas pelos indios: ~A documentação colo
nial destaca. por igual. as aptidões dos indios p3ra oficios lI!' tcs3nais. como carpimciros, 
nHl rccnelros, serralhei ros, o lei ros. 6 E que CStcs: "Podiam também ser mandados as vilas 
para trabalho compulsório de interesse público 113 edificaç.lo de Igrejas, fonalezas, na 
urbanizaç:lo de Cidades, na abertura de estradas ou como remei ros e cozinheiros. ou servi
ç3is nas gmndes expedições .. ." 7 

I:. quanto ao plano ideológico, aquele: Mrclativo as form3S de comunicação, ao saber, :..s 
c rcnç3S. à criação anistiea e ;l auto-imagem étnica -. a cultura d3s comunidade::. neobra
si leir.tS se plasma sobre os segumtes elemcntos: ( .. .) um mil1l1sculo cslmto social de lelra
dos que, atr:m!s do donunio do s.lbcr emdito e técnico europeu de então. orienta as ativi
dades mais complexas e opera como centro difusor de conhecimentos. crenças e valores". 
Aí devemos incluir os Manist3S que. exercem suas :1Il"idades obedientes aos géneros e esti
los europeus ... ~8 

Faço 3qui um corte, para lima breve noticia sobre António José La ndi. arquileto que 
scrvir.1 de paradigma para ilustrar 3 mobilidade de an istas no espaço colonial bras ileiro e 
o papel dessa gente na formaçãO cullllral da nação que se está a funda r. 

Antonio Giuseppe bndi nasceu em Bolonha em 30 de outubro 1713, filho de Cario 
Antonio bndi. doutor em Filosol1a e ~'Iedicina. Estudou na Academia Clementina, em 
Bolonha , onde foi aluno duas vezes premiado. Em 1737, por proposta de Fe rdinando 
Bibiena, seu mestre e protetor, Landi é nomeado para a Academia e depois professor de 
ArqultcllIra, 

Em I H3 Landi dedica-se a sua primeira obra de gnlVador, impressa na oficill3 de Lelio 
della Volpe. em Bolonha - Racc.olrll di a/cllllt' facciatc lli 1'1I1aui c Carr ili de pill rigllMtle
voli di Bo/aglla . Depois, em 17+7, 3S5ma ContratO com os representantes do Co nvent o de 
Santo Agoslinho de Cesena para a cons trução da nova igreja. 

Em 1750 viaja para Lisboa, e, em junho de 1753, parte para Belém do Pará como inte
gra nt e da Comissão de Deman.:ações, na qualidade de descnhador, em companhia de astró
nomos, matemálicos. engenheiros, cirurgiões e pessoallllilitar. A comissão era chefi ada 
pelo rectm-nomeado GO\'ernador e Capitão-general do Gr:\o-Para. Francisco Xavier de 
Mendonça Furtado, mnão do fUl uro Marques de Pombal. 

Chega a Belém cm 20 de julho de 1753. Ao tempo cm que aguardava a part ida par:t :t 
vila de Mariu:í, no Rio Negro, ajudou Brunelli em suas observações astronómicas. 

Em 1755, em Mariua, parlicipou de um malsucedido desci mcnlO de índios. Mais tarde, 
u Comissário das Demarcações, Mendonça Furtado, pretende cstabelecer undi na vila de 
Borba·a·Nova e casá-lo com lima das filhas do capit:\o-mor da vila de Gurupá. 

Em l759 undi ja estj em Belém. A pedido do Bispo do Pará faz desenhos para facha
d3s de três igrejas paroqUIais e dai por diante participa das principaiS obras realizadas em 
Belém na segunda melade do século XVIII. Obras como a da Sé, para a qual há diversos 
riscos de SU3 autoria; di rige a reconStrução da Igreja do Carmo: desenha e constrÓI a Igreja 
de Santana; a Capela de Santa Rit3 (oralorio para os presos); o armazém das armas: os 
quartéis de infamaria e cavalaria ; o hospital real: a Capela de S. JOão Baptisla: o Palácio 

:; Idem p H~i5 
~ tuem p. 99 
7 tdem p 104 
'Idem p iS·i6 
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dos Governadores e a casa da ópera. Em 1760, por ocasião das núpcias de D. Mana com 
D. Pedro . orgam.:a festas comemomlivas. 

Além da obra como arquilclo, é dcstacável sua 3lividade empreendedora. L'lndl adm i
nistrou a olaria da cidade, tornou-se senhor do engenho do MurUIUCU onde. alem das alÍ
vidades de cultivo. prontave o benefi ciamento de arroz com a uLilização de engenhos 
mecãnic05 c continua seus experimentos c observações no campo da história natural. Em 
1773 oferece a LUIS Pinto de Sousa COUlinho. ex-governador de Mato Grosso. uma descri
ção da história natural do Pará, escrita já cm Iklêm, a partir de clementos reunidos durante 
a sua estada no interior da Amazônia - Descn:::iollc di va rie Pia/lCe, fl1uti, Anima/i, P(lS5eri, 
Pesei, Biseie, Rasllle e a/Ire ~i !l1illi cose, c/te si riuuvana in 'Iuest(! Cappilclu ia dei Gnm Para. 

O Bispo do Para, Frei João de S. José Queirós, menciona uma colcção de desenhos de 
nores e fruLas que Landi Leria prolllOS para oferecer à sua Universidade cm Bolonha e 
existe :unda OULra referência nos anais da Academia Clementina de que havia feito à mão, 
com ótimo gosto c desenho, um livro com represemaç:io de planlas e \'is tas de cidades. 9 

Em 1784, com mais de 70 anos. parte novamenle para o Rio Negro na ~expediçJ.o 
filosófica" chefiada por Alexandre Rodrigues Ferreira. 

Em Barcelos. amiga Mariuá, projeta uma nO\'a capela dedicada ã Santana e refaz a pin
tura de quadratura da Matriz. Ali é acometido por um CStupor e retorna a Ge.lém. 

Em 22 deJunho de 1791 morre na cas.'l-gr.l.Ilde do engenho Murutucu c diz a ll':ldição 
que foi sepultado na igreja de Santana da Campina. 10 

Landi foi artista, construtor, empreendedor e homem de cultura erudita atuante no 
espaço Su l Americano que eSlava sendo lIllcgrado ao mundo de expressão portuguesa; 
então. ser brasileiro não significava ser lusófono. 

Notâvcl cm Landi é a sua formaçào de acadêm ico Clel11el1lino. Esse tipo de artista é 
invulgar n:\ colônia e, muito mais, nas fronteiras ainda não dcfinitiv:\s da conqu bta. A sua 
\Iinda c longa perm:\nência no Grão-Para explicam-se muito melhor como casualidade. 
Não era h:\bnu:\l a presença de anistas deste jae: para :\ colônia. O que o le\'ou a cru:ar o 
oceano? Talvez ra:ôes pessoais ou pronssion:\is decorrentes da luta pelo poder na 
Academia Clementina depois d:\ morte de Bibiena. Quem sabe o desejo de aventurar-se; o 
gosto pelo desconhecido ou mesmo :\ :\tr:\çào pelas pro messas de riqueza. abund~ncia c 
sucesso do novo mundo? 

Objelivamellle não importa o que o trouxe. Sua si mples vivência aqUi, sua labuta c $Cu 
cot idiano criam como que um cam po disseminador de conhecimento. de tecnicas de. 
modos de f:\zer c vi.ver que o faz, juntamente com outros artistas ou arufices :\tua11les na 
Colônia , mestres da 110\'3 cultura que se esta forj:\ndo. 

A atuaç:'io de Landi se dâ cm diversos pontos da geografia amazÔnica. Inicialmente no 
arrni:\1 de tlllariuá. O breve período na \' lla de Borba. Em 1759 ja se encontra em Belém. 
Em 178-1- volta ao Rio Negro, onde escreve o que aqui chamamos kRclatos de B:\rcclos" 
quando adoece e retorna :\ l3elem. 

Nesses relatos Landi dcscreve como encontrou a igrej:\ Matriz e a capela de San tana. 
Conta com det:\lhes o que e como pintou nas duas construçôes. Tais relatos permitem-nos 
olhar para Manua, aqucb aldeiazinha perdida no Rio Negro , como os astrônomos olha-

~ A.B.A. AI/i ., \"ul. 1\: "crbalc del25 >cllclllhre 17SQ 
10 Segumdo a crnnologl<l da ,"Ida de landi.de Isabel Maycr Godinho Mendonça, ;n Amu:;:<lma Felsinta - A,u<lllio 
)u)f umtli Irml'ro.lriu aniSlico I' Cll.'lllljico dI' um mqal/l'ClO b%nlr6 na AnU1:ónia do .)ot'ca/u ,\TIl/. Lisbo .. '. CNCDP, 
1999. pp 285-290. 
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mm com o auxilio do telescópio Ilumble para os confins do uni\'erso e \'iram 3 1ll31éria se 
formando nos seus primeiros e cruciais ínslantes quando. lambem, nascia o tempo. 

Em Mariuá está se fonnando o Brasil. Est.i se plasmando a cultura do Brasil. (como se fosse 
passivei essa separação). Ilá portugueses, missionános, soldados. mestiços. brancos e I11díos. 
Todos o!> clc111enlOS da gcncsc qlle dc:.crc\'cu Dare)' Ribeiro. I:st:\ ali um embrião, C0111 células-
1 ronco do Brasil: "'Li vem o Brasil descendo a ladeira" 11 ... com suas \'inudcs e \'icissÍludes. 

Os relatos se iniciam COI11 considerações sobre a fundação da vila de Mariu:!. por frei 
José de Madalena e da construção de uma primeim capela dedicada a Sall!ana e prosse
gue: "No ano de 1755 dcpois fazer um sepulcro na igreja, que representava um templo dc 
ordem dórica com colunas estriadas ornadas de rosas, e de rosas misturadas com espi
nho!>, o que agradou t:l1l!Q ao frei Madalena, qUE: no dia seguinte, E:ncOnlrou-me, e pediu
mc de pimar a fachada extenor, que introduz ao aliar de Santana. Rapidamelllc mandei 
f.lzer os andaimes e comecei a desenhar a su pracitada radIada, mas trabalhando só acon
tecia de mc cansar mais do que o de co:.tume. Il 

No entanto, togo o trabalho é suspenso, pois leve quc paniclpar de UI11 desci111elllo de 
fndios no Rio Marie e depois viaja para a vila de Borba. ReLorna a Mariuã no principio ue 
janeiro de ! 756", ~c no dia seguinte comecei o trabalho e concllllda a fachada mandei 
colocar os andaimes em volta da capela , c sem nada dizer ao Madalena, comecei a dese
nhar as paredes até o chão, Quis primeiro terminar de desenhar tudo em volla porque os 
dois pintores. Francisco Xavier de Andrada, c o Soldado Tomás não sabiam colocar no 
luga r (ceno) o claro-escuro, e me convinha esboçar toda a obra, e então deixar-lhes os 
ornamentos, e os fcstóes de nores e frutas nalurais, que faziam não mais que passa"el
mem e, pois davam muito contraste ao claro-escuro," l..l 

Aqui, tomo observa Isabel Mendonça: "'Dos apolllalllcnlOS deixados por Landi aperce
bemo-nos do modo como a obra se processava. Agora com dois ajudantes. embom n.l0 
muito conhecedores do seu oficio, ele esboçava a composição e deixava-lhes a pintura dos 
omamelllOS, festõcs de nores c frutas," H 

Francisco X.\\'iE:r de Andradn mais tarde viria a dcdicar-~e ao desenho de plantas e il cons
Iruçào. DE:Senhou com Joaquim TInoco Valcnt c o annaztlll das fazendas de Sua Majestade, 
cm Barcelos. Em cart.a dirigida a Mendonça Furtado, Tinoco dc!>Culpou-se: da rudeza dos 
desenhos: ~porque os engen hciros foram este imiLiI criado de V05S<.1 Excelencia e o SargCnLO 

Mar Francisco Xavier de Andrade, todos faltos de ideias e igualllleme de profiS5.10, segu
rando a Vossa Excelência que a falia que padeça no boni1o, fica recuperada no fone'-' I ~ 

Como obteve instruc:lo o aUl.or desse primitivo projeto :10 qual faltam delicadezas e é 
dClll3siada a consistência? Bárbaro e nosso (como diria Oswald de Andrade no Manifcsto 
Pau Brasil), Assim é li arqllitetllm da Colõn ia, quando feita pelos muitos autodidatas que 
se multiplicam para ocu par o reino C0111 construções sólidas, como os padrões deixados 
nas praias oceânicas, para marcar o território de c1-rci. Mui los desses constrlllores aprcn-

II MOREIRA. ~IQr.uJ> c LOME!>. !'cpeu. t~1. lem o BTOlS11 dcsccndo a ladeira. ACUSllco \lTV RIO de J~neiro: 
LMI,I995 
li I.ANDI. Amomo Jose. ln. Alexandre Rudrlgues Frrrl'lTOl, \"i(lgClll h/OIs()Jlca (10 Rin .\·cgro llelcm. Must·u 
l'aracnsc Emllio Goddi. 1983 p31S, Tr:tduçlo para porrugu~: rt:tvio Slclrim Nll»;jr. 
IJ Idem p. 319. 
14 MrNDONçA, bahel. AI1I(luIU )u~~ L,mdi( J i JJ, J i91) : um 'II 'rj~1<l ,' IUI" duis rOIHIIH'lHn. L;!>I){)ll· FUl1dn~'~o 
(:IIOU5IC Gullxnkial1, 20031' 321 
Il AIIU. Brasil. Canografia Manuscrita. Dmsi/, Pardo C(lL\(I 29 _ sem 11Ulllcru.j'l· t-.:lhel \lendonça, AnlOnlo )OS" 
umcli( I ilJ-1 i9/ ): um <lI11Sla Cl1IIe c/oh c.mIII1ClllcS. llsboo. Fundaçâo C., louste Gulbenkian. 2003.p. 321 
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dium obser\'ando, imitando, como ainda hOJe fazem os caboclos da noresta. O Andrada, 
quamo aprendeu com umdi? E com os demais lccoicos das demarcações? 

E assim foram aprendendo :l.Ildradas c tinocos, ou}'anas c m:macass..'\rys como lambêm 
aquele que lanLa confusão causou desenhando COIll perspectiva rude os bichos c plamas 
um vez atribuídos :l Landi. 

Continuando o relato de L'111di: "Se pensou então de ccJcbrar a festa da dita Santa. mas 
o Madalena determinou esperar o dia 26 de julho, no qual a igreja faz comemoração de 
Saman:l: ncste tempo o Andrada assumiu o empenho de realizaI' ludo aquilo. que havia 
pensado, e o conseguiu com mu ita honra recebendo dos dc\'otos da Suma cm doação 
Iodas as coisas, que eram necessárias para o cmbclc::amCnlO da capela,w 11:1 

Aqui há a introdução do calendário cristão, com comemornções festi\,as e o embelcZll
mento da capela que \'ai ocorrer, como \'eremos, scgundo o:. padrões estéticos europeus e 
com produtos vindos da metrópole dispolUvcis em Mariuá. 

Descreve então as doações recebidas. A primeira foi do próprio Mcndonça Funado: "Este 
doou um cálice de prnta dourado e de uma peça de IXll'agallo fez canal' o quc cm nccessário 
para cobrir o pavimclllo do Presbité.rio ..... "Outros devotos fizeram as cortinas de damasco 
canllcsim nas quatro janclas~ ... "Um OUlro que se considerando muito devoto desta glorio:.a 
$.1nta ... chamou a sua casa um Alfaiate, e de uma peça de cetim matizado que na Itália sc 
chama slOJfa ricamaw afiorL fez o cortinado do nicho onde estava colocada a estátua de 
$.·1Otana, e da mesma peça fez talhar uma casula e para acompanha-la fez ainda o frontal~ ... 
"E porque não lhe parecesse conveniente que o dito paramelllo servisse aos dias ordinários. 
de oulnt peça de seda listrada de varias cores fez talhar uma segunda casula para os dilaS 
dias. Deu ainda uma cruz de madrepérola, com o Senhor crucificado de metal dourado e 
varias reltquias no \'azio da cruz, e de'! candelabros de mesa em estanho. " ... ~finalmcntc 
nada faltava e esta capela, que não lhe desse o mérito de estar em uma notável C.1pitanb." 17 

Cdlice de prata dourado, peça de !,a!Jagal!o, cortinas de damasco camlesim, cetim mati
zado, stoJfa licama/a afimi, casllla e frontal, seda listrada, madrepérola , metal dourado, 
candelabros em estanho. 

Atenção! Estão a omamcntar a capela de Santana na vila de Mariua no Rio Negro, essa 
não c uma lista defa:.endas para a confecção de alegorias para uma escola de samba. 

Chegou finalmente a esperada festa: MA noite da vigiha da festa foi de especial alegria, 
não só pela vaga iluminaçao de toda esta Vila, mas principalmente por aquela que se \ria 
pela água, mais ainda na selva (da margem) oposta. A grande jangada com quatro pir:1mi
eles e um torreão no meio, com muitas centenas de lumes, que se rcOeliam na jgucl junt:l
mente com a grande canoa que a puxava com um concerto de sinfonia, deram um prazer 
eXlraordindrio, e as manobras, que fizeram na frente da casa de Sua Excelência, com as 
salvas de Liros simultâneas, fizeram honras aos condutores." 18 

Alegria, cores. jangadas, pirâmides, torreõcs, centenas de milhares de lu=es, canoas 
reOelindo na agua. musica. concerto de smfonia. salva de ti ros, manobras arriscadas da 

bateria cm frente a comissão julgadorn. 
Atenção! Isso jâ C um desfile de escola de samba. 
E prossegue a narrativa: ( ... ) "de manhã se celebrou a missa solene, e a assistiu Sua 

Excc:lência. em trajes de gala. com o numeroso acompanhamento de toda a oficialidade e tcr-

la LANDI. AnlólIloJose. oh, cu , p.319 
11 Idem p. 319-320. 
I~ Idelll. p. 320 
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mi nou com um lama banquete oferecido por Madalena, do qual pal1icipou Sua Excelência, 
depois do ;.dmoço ocorreu a prociSSãO com o já mencionado acomp:mhamemo." 19 

Isso aconteceu em 26 de junho de 1756 no arraial de Mariuá e continua acomecendo 
lodos os anos no mês de outubro em Belém do PaTão t o Círio de Nazaré e o lauto ban
quete é o pato no tucupi: sincretismo culinário de índios e brancos. 

Manifesto Pau-Brdsil: Bárbaros, crédulos, pilOrescos C meigos ... A noresta ê a escola. lO 

Tropicalismo avanr la /cUre: O monumento ê de papel crepom e prata. Os olhos verdes 
da mulata. A cabeleira esconde atrás da verde mata. O luar do senão. 2t 

L-mdi co nclui relalando que ao retomar em 1784 soube que a capela havia caido e que 
Andrada havia recolhido doaçôes de cerca de duzentos mil réis para refazer a capela e que, 
no entanto ~até agora de nada mais se tinha falado, nem quase se sabia em quais maos 
tinha caído o mencionado dinheiro. "22 

E ainda há quem duvide que em Marimi esta\'a mesmo nascendo o Brasil? 
Agora algumas consideraçôes sobre a contribuição neste processo civilizatório do mis

ter específico dos construtores: arquitetos, engenheiros e mestres-de-obra. 
As edificações (igrejas, palácios, colégios) devem ser vistas aqui como ícones de uma 

civilização que se queria urbana; marco do limite entre a cidade - 110va - e a ancestral 00-
resta. Enquanto os fones e as fortalezas eram simból icos para espanhóis, franceses, holande
ses, denno das fronteiras é a torre da ennida da pequena aldeia que delimita os territórios. 

A construção seguindo ;1 tradição européia era a grande manifestação possivel daquela 
civiliza(,'ão. FazÍ;1,-se segundo a conjugação alquímica de três dementas: materiais precü
rios (terra crua ou cozida, pedra e lenho); as técnicas trazidas pelos colonizadores e a 
mão-de-obra indômita do índio , tudo isso se transmutava em capela, paço, cadeia ou 
reduto e testemunhavam esta civilização no meio da natural noresta. A cidade dos homens 
em contraposição à selva sclvütica. 

Mas tarde, a arquitelllra de L:.mdi, fugindo dos padrões a té então usuais na Colôn ia (:I 
tradição ponuguesa, as regtas dos construtores das ordens), será incorporada como um 
símbolo dos novos tempos pombalinos, No regime de Pombal, na longínqua fromeira do 
reino, ela signiflcari:l a arquitetur.l do esclarecimento iluminista em oposição ti da conlra
reforma. E isso é inauguJ":l1 na arquitelurn brasileira. 

Os relatos de Barcelos nos mOstram a interface cotidiana, às vezes fugaz, entre L'md; 
com seus 5<"lberes e os neobrasi leiros. Mostram o decisivo papel desempenhado por eSSeS 
artistas e artífices na difusão de lécnicas e tecnologias e como esse processo constituiu a 
base, não apenas da expreSSão material da arte nacional, mas também do imenso patrimó
nio illlangl\'el de s,1beres e fazeres da cultura popular brasileira. 

Assim como o bater de asas de uma borboleta no Brasil pode desencadear um tornado 
no Texas, assim essas intervenções foram cumulativamente formando o banco genêtico da 
cu ltu ra brasileira. Cada pequeno aIO, encontro, ensinamen to, COntaIO, foram se acumu
lando e são os responsüveis pda fonnação do Brasil. Assim que se plan tou o Brasil em ler
ras americanas, 

É por isso que podemos dizer que Landi e tantOS outros anónimos anistas, antfices, enge
nheiros, mestres-de-obra. conSlrllLOres, missionários são fundadores da cultura brasileira. 

\Q Idem. p 320 
li} ANURADE. 05\\':lld de. M,mifNIO l'au,lkasil . 5:'10 Paulo: Correio d.I Manhã. 18 de m:lrço de 19H. 
2\ VELOSO, Caet:lno. Lell'a~: Sobre as leu·as. São Paulo: Companhia da, Lctr.b, 2003. p. 53. 
II LAND1, AnllmioJosé. oh. cit., p. 321. 
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Landi na Amazônia 

[3:1.11::eI05 no Rio Negro. Borb'l no RIO l\.ladcira e 
Belém nu Rio Paro 
!"'.g~m d~ s.nd". "'pon<:m:t("lI. "I>m~"nall, d., l"...,h::tdo <bs 
dd c\des. 
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Artistas que trabalharam para a Companhia de Jesus 
na concepção e na feitura ele retábulos 

Francisco LAMEIRA 

Na presente cotllullicaç;io são abordadas :Ilgumas questões respeitantes à concepção c 
:i fcimra dos retabulos dos séculos XVII c À'Vlll existemes nos locais de cuho administra
dos pc13 Companhia de JCSlIS no Mundo de Expressào Portuguesa, nomeadamente C111 

Panugal continCl1Ial c nos restantes lcrrilório~ ultramarinos (Madeira. Açores. Brasil, 
Angola, Moçambique c índia), 

E\'idcnciam-se, 110 CnL:lnlo, as siwaçócs cm que se assiste à lTlobilidade dos artistas 
dOll das suas obras. 

li) Por/ugal conlineural 

Os padres da Mihcia irnpl:mtaram-sc por todo o pais. Se cxccplUannos as dioceses de 
Leiria c Viseu, existiram cstabelecimemos da Comp:lJ1hi:l de Jesus distribuídos por todos 
os bispados. Maioritariamente: estavam sediados nas sedes de assemo episeopal (Lisboil, 
Braga, Porto, Coimbra, Évora, Elvas, Portalegre c: Faro), Nos centros urbanos maIS impor
t:lllles podiam existir mais do que um estabelecimemo. sobressaindo Lisboa, capital do 
Reino e a cidade mais populos:l, que chegou a ler seis, 

Convém referir que: nem IOdos os retábulos existentes no~ templos administrados pckl 
Companhia de Jesus rcsuharam da encomenda directa dos responsáveis por essC5 estabe
lecimentos, Os exemplares localizados nas capelas latentis surgiam normalmente da ini
ciativa das Congregações ou Irmandades ai sediadas ou emito de instituidores particula res 
que adquiriam o usufruLO de~sas capelas para sepultura do scu corpo e dos seus familiares 
mais próximos. 

Atendendo a que em LOdo o pais havia 11111ltiplas ofici nas de profissionais competentes 
quer na concepcão de riscos. quer na feitura de retábulos, os jesuítaS recorreram por sis
temail mão-de-obra. dispol1l"el nos centro::. prodlLtÍ\'os onde cstavam sediados, em parti
cular aos mestres mais competentes. 

Maiorilariall1ellle preferiram retábulos de madeir.l entalhada e dourada. utili.:ando na 
maioria das situações. quer o bordo importado da Flandres, quer o castanho de orige l11 
nacional. Em menor numero e exclusivamente na rcgiào da Estremadura. innucnciados 
pelas normas oriundas da sede da cristandade. optaram também pela pedraria policroma, 
assistindo-se excepcional menLe 11 impona~~ão de rctâbu[os de Roma. Os dois exemplares 
idelllific.'1dos destinaram-se il igreja de São Roque de Lisboa, tendo sido ambos custeados 
por instituidores pa!1icularcs. o da capela da Santíssima Trindade pelo fidalgo Lourenço 
Pires de Carvalho I e a capela de S:to João IJaplis ta pelo rei D.J oão V A questào do::. male-

• Univcl'Sld:ldc do Alg:ln-c 
10 slrio ddo dl'mIH Idmb .. m O~ Padn:s rk S,lo Roque ~rnciosall1.·llIe II G<JtI(III" Pircs Canalha I' a Sl<lIll1ulllcr DOIIII 
Cam lIa ti.· 8omnha. nn<i d/'\'Qlo) emlbM tio Comlxlllhw c dei Casa dr 5110 ROI/II(", os 'lUlU) onramm el dito capdl11ll(J 
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riais a utilizar nos retábulos chegou inclusivamente a dividir os padre!:> da Companhia. 
Convém lembrar a polémica surgida a este respeito nos finais do século XVII quando se 
mandou construir o retabu lo da capela-mar da igreja do Colégio de Santo Antão-o-Novo 
cm Lisboa. Entre eles surgiram então dois grupos opositores: por um lado, os partidários 
da madeira entalhada e dourada, por outro, os defensores da pedraria policroma, aca
bando por vencer o grupo mais próximo do!> modelos romanos 2. Curiosamente o trono 
piramidal em degraus colocado no interior do camarim acabou por ser em madeira enta
lhada e dourada. Esta solução de coexistência de ambos os materiais acabou por ter grande 
aceitação, não só nos templos da Companhia, mas também junto de clientelas Illais escla
recidas e de maiores recursos financeiros. 

De entre as dezenas de profissionais co nhecidos que trabalharam para a Companhia de 
Jesus, quer na concepção de liscas, quer na feitura de retábulos de madeira entalhada ou 
de pedraria policroma, apomamos somente aqueles que tiveram que se deslocar do seu 
local de origem ou que executaram trabalhos cm templos silllados fora do cemro urbano 
onde tinham a sua oficina. 

Na ESlremadura: 
- António Martins Calhciros, mestre emalh.'\dor com oficina aberta cm Lisboa, exeCUla 

um retábulo para a igreja do Colégio de Santarém 3. 

- António de Pádua , escultor e arquitecto italiano sediado cm Lisboa, executa dois 
retábulo de pedraria, um para a igreja do Colêgio de Santarém, e outro para a capela da 
Quinta de Sant.'\ Bárbara. no termo de Punhete, actual Const:mcia i. 

- Carlos Baptista Garvo, mestre pedreiro milanês sediado cm Lisboa, fa:: a rraca do 
retábulo-moI' da igreja do Colcgio de Santarém 5. 

- Claude Laprade, escultor e mestre entalhador rrancés sediado em Lisboa, execu ta 
por certo alguns trabalhos para a Comp:mhia. incluindo provavelmente um retábulo para 
a igreja do Colêgio de Santarém. 

- João Frederico Ludovice, ourives c mais tarde arquiteclO régio, serve de interlocutor 
do rei D. JoãO V na obra da capela de São João Baptista si ta na igreja da antiga Casa 
Professa de São Roque 6. Atribuem-se igualmente v;hios liscas de retãbulos destinados a 
templos da Companhia de Jesus '. 

- Luigi Vanvitelli e Nicolas Salvi. arquitectos italianos com oficina cm Roma, conce
bem e dirigem :1 rererida capela de São João Baptista. 

- Manuel Álvares, mestre entalhador sediado em Lisboa, ajusta c executa dois retábu
los para a igreJa do Colégio de Santan:::m 8. 

- Manuel Francisco, mestre entalhador com oficina em Lisboa , ajusta um retábulo 
pam a igreja do Colégio de Elvas"'. 

úlUI um rico rrldbulo dr: pedras IIlUlfil1llS c pc/fel/as, COIll as quais foi lauado WI ROIll!l e IlSSIIII l'riO o fiwr (SIIJ cope
lI"ha IIlIli/a linda (HI)IÓlla do) Mosrciros. CmTWl1l05 (Casru Rdigi05i/s dr Li.d>oo (1708). Usboa, 19'50, p. 251). 
I De rdenr \lu,: pnii~m riscos a dois profis5ion:lls dlfcrcnlC5, um ~rqUlTcctO c um cnlóllhador 
1 A)'rcs de Caf'l·;dho. D.Jo.lo V c I/IJIIC do seu IOllro, Lisboa. 1902.11 \'01.. pp. 236 a Da 
~ Luis Monte: Matto:o. Ano ,\'OIicioso r: Históriw.Lc.boa. 19313. 2~ \'01., pp +t c 4~. 
' Ver nOla ) 
~ Sousa VitcrOO c \,crnlr de i\tmdda. A Ca[X'/a c/c Sdo)odc Bapmw ('1I'(1d n(l igtl'ja dr S_ Roque. Lisboa. 1902. P AO 
7 I\rr.:~ de Cm"'~llho, Op. (iI. , ]l. 228. 
~ Vnor Scrrlo. HlSfó,.itz da AlIC cm P""h'gal O IJUITIX"o, l..i!;boa. 2003. p. 108. 
q ValloXlll0 li:oooro. Rcrabh5lfrll Alro AlentcJlIlla (Eh as, \ íl/a"iClOSO l OIi\'CI!~a) 1.'11 lo) SIglas X\ 'lI-.l."\'1l1. MeTida, 

1996, pp. 149. 188.311 c312. 
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- Matias Rodrigues de Carvalho, mestre en131hador com oficina cm Lisboa , executa 
um retábulo para a igreja do Coleglo de Jesus em Coimbra 10 e remodela um retábulo da 
igreja do Colégio de Sanl.3rém, mais exactamente o que fora execUlado alguns anos antes 
pelo seu colega António Martins Calheiros II. 

- Vicente Soare., Man uel Rodrigues c António Pereira, mestres pedreiros sediados em 
Lisboa, ajustam um retábulo par:! a igreja do Colégio de Sanlarém ll. 

E/I f re·OOIl 1"0.('-!\.J i 11 110: 
- Ambrósio Pereira. mcslre ental hador com ofici na cm Ru ivãcs - Famalicão, ent:'lo 

tenno dc Barcelos, exeCUla um retábulo para igreja do Colégio de São Paulo de Braga 13. 
- António Pereira, mcstre entalhador com oficina em Ruivães - Famalicão, então termo 

de Barcelos, ajusta um retábu lo para a igreja do Colégio de São Lourenço no Pano H. 

- Dommgos da Costa, mestre entalhador com oficina cm Requião, temlO de Barcelos, 
ajusta um ret.ãbulo para igreja do Colégio de São Paulo de Ikaga I~. 

- Francisco Correia, mestre elllalhador com ofici na cm Requião, termo de Barcelos, 
executa dois relâbulos para a igreja do Colégio de São Lourenço no POrto 16. 

- Gabriel Rodrigues, mestre em .. 'tlhador sediado no CoutO de Landim, anula uma obra 
(eventualmente um retábulo) que ajustara para il igreja do Co légio de São Pau lo de 
Braga 17. 

- Luís Vieira da Cruz, mestre entalhador bracarense. ajusta dois retibulos para a igreja 
do Colégio de São Lourenço no Porto 11:! e dois retabulos colaterais para a igreja de SOlnla 
Maria de Cárquere. concel ho de Resende e bispado de L'tlllego 19. 

- Miguel Coelho, meSlre entalhador com oficina em Barcelos, ajuSla um retábulo para 
a 19rejOl do Colégio de São Lourenço no Porto ID. Serve de fiador e colaborador na feitura 
de um retábulo para a igreja de Mazedo, no concelho de Monção li. 

- Tomé de Arnujo. mestre entalhador com ofici na aberta em I3raga, ajusta um retábulo 
pam a referida igreja de Mazcdo, no concelho de MonçJo, em que o citado Miguel Coelho 
serve de fiador e colaborador. 

No A/ell/ejo: 
- Francisco Machado. mesu e entalhador originário de Lisboa mas que fixa a sua ofi

cina cm Ê\'ora. Para além dos retábulos que executa nos cstabeleci mCIllOS da Com panhia 

10 Jm.(: F~aor, "O rctabulo da cape!:l de 530 Fronclsco X;wier do amigo Col~gio deJc:,us de COlOlbrn c o escul
lar li500ela Malias Rodrigues de C:l rvnlho~, MUI1M. n.Q 19, Coimbm, 1995, pp. 19 a 15. 
II Sr\\'ia Ferrcir:t e t-bri:l Jo~o Pereira COU1inho. "Com IOdu a rClfci(dI) 11/1/0111111 ,/U(' P<'Jc a arte: a ca [lt'I~ do 
$a11l1:>SI1110 S:leramenlo da igrep de 5:\0 Roque d~ Lisboa. A obro e os :lruSI3.S·, Anis. Rl"waa aI! ' ")tilldO de 
Hi)Jtlr"ia da AITC da Far.ll/dadcdc umu dI' l.irooo, n.- 3. 1004, p. 182 
U Ver nou 3 
11 Eduardo OhvCIr.l. O t:di/too do COI"1\'flllo ao Sallador, Braga, 1994,]1. 108. 
li Pmho Ilr:mdjo. Obra de ralha anlorada. CftSllmblagrm e pimura no e!datlt c dioctx" da Porto. PortO, 1986, 111 
vol. p. 126 
IS Eduardo Oh\l:.ira, Bmga PtlCUrsoS t mnnorio dt granilO t oum.llrag.1, 1999. p 139. 
u, Pmho Brandlo, Op. lU .. III \'01, pp. 126 c 3}6. 
17 Eduardo Ohvelra, O l"difj(ro do Ü)UI'ClIIO do Sah'lldar, p. 110. 
r8 Pinho Br.ln~o, Op. lU , Pono, 1985, II vol., pp. 220 li 123 e Aur~lio de Oliveira, ·Documemos e memórias 
para li hislÓri:t do Barroco bmcarcnse", Bmcartl AugU)lll. Brasa, !995·1996, 46 (J 11·111l. pp. 401 c 402. 
\~ Eduardo Olin'.ira. 05 a!I'Oll'S do Rococó em GUil11Cltdes e OullOS t"s/udos ~oilrc o OOITOCO l' o rowcó do Min110, 
Bmga. 200l. p. l08. 
10 1'lIIho lJrandão, Op. lU .. II \'01., p. 513. 
11 Documento inédito cedido genulmcnte por Eduardo Pirt:5 de OI1\'cim. 
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nCSla ultima localidade, é ainda rcspons:l"el por dois re(ábulo~ da igreja do Colégio de 
Vila Viçosa n. 

-Inácio Carreira. mcstre entalhador sediado cm Evora. 'ljusla um rclabulo para a igreja 
do colégio de Ekas ll. 

No Alg(!r\'c: 
- João Tomás Ferreira. mestre entalhador sediado em L'lgos, ajusta um retábulo para a 

igreja do Colégio de Ponim:lo H . 

- Manuel MarÚns. mestre entalhador farense. executa três retábulos para a igreja do 
ColégiO de Porumão 25. 

b) M(uldm e Açores 

Nas ilhas atlânticas os jesultas fundaram quatro colégios: um na ~'Iadeira (no FUllchal) 
c Ires t10~ Açores. um na ilha Terceira (cm Angra), outro no Faial (na Horta) e o terceiro 
cm Sao Miguel (c m Ponta Delgada). 

Atendendo a que nestas ilhas h:wÍ3 algumas oficinas de C11Ialhc dirigidas por mestres 
aI residentes. foram eles que, na maioria das situações. executaram os rClabulos ainda 
hoje existentes nos templos da CompanhIa. Parece-no:>, no entanto. que em ocasiões espe
çincas recorreram a oficinas de emalhadores orig111arias de Lisboa . Por exemplo na pri
meira metade do século XVII I alguns retábulos denotam a presença de profISSionaiS oriun
dos da Corte. quer na igreja do Colégio de Todos-os-San tos em Ponta Delgada , quer na 
igreja do Colcgio de São Francisco Xavier na Hon. •. 

Todos os retâbulos sobrcvivelllcs são em madeira. utilizando-se quer o bordo originá
rio da Flandres. quer madeiras locais , na Madeira preferendalmelllc o castanho c nos 
Açorcs o cedro. Exceptuando, nos A~·orcs. alguns exemplares que se encontram sem qual
quer policromia. os re5lames são dourados. 

Em relação fi: identidade dos mestres cntalhadores que trabalharam para os padres da 
Milícia só se conhecem nomes para a ilha da Madeira. Apesar de não haver comprovação 
documental. os retabulos da igreja do Colcgio do Funchal tcm sido atribuídos 2ó a Manuel 
PereIra e ao seu sobrinho Manuel Pereira de Almeida. Para os Açores não se conhece'l 
idemidade de nenhum mesu'e , inclumdo os eventuais do is profissionais oriundos de 
Lisboa. Acresce referir que nestas ilhas a mobilidade dos entalhadores é prática corrente 
atendendo a proximidade entre elas e ao grande afastamento quer da melrõpole. quer da 
ilha da Madeira. 

c) Bmsi l 

O~ patl,ô c/a Companhia clcJüus espalharam-se "m'/oe/o o teniwrio elas Clll'ilanjlJ~, llue' 
,ws vilas c cidades dc Junelm;ão régia e go\'cl1lamcl1Ial. quer cm {/ldc"'l1elllO~ eligidos por eles 
,,""prios 2;. 

11 Valleelllo Teodoro. Op_ tU. pp 149.151 ç 2011;1 245 
H ['oHo l~p3nGI. -f\o''3 MI5CdJnea-. A Cid11lkdc ,E"ora. n."67-68. 19IN-191)5. p 114 
14 f'ranci sco Limeira. -Documcnto~ P~\r:1 a 11\~16rl;J do harmeo 110 Alg:IIY~-. Antll5 do Munidpio cl~ l·aro. n.~ 
XXX!-XXX!1. 2001·2002. pp 230 a 232. 
n Fmnci5Co Lameira. A 1alha no AlgMW cl,It'Wllr /J Anugo Regime, F;'m. 2002. pp 242 e 243. 
li> Roi Cuita .• A CompanhIa dcJcsu~ \' a lalha prOlobJI'TOCI na Maddr:l. A oficina de Manuel Pereira do~ !l1e~ · 
do~ do ~cu\o X"\'[[-. ACl<151!o V Co11k11llo Luso·/Jmslkllo de HiSIÓl'I(I cl" MI,'. ]-;\ro. 2002. PI' 313 a 326 
l7 l't'(/ro Dias. 1 hSlóna da Anc !'Urlulo\uc;,a no Mondo (1415-1822) O Esp.,ço do AI[~nlko. iliboa. 1999. p. 377. 
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Atendendo a que não havia mão-de-obra local especializada na fcitur3 de retábulos e 
que os mestrcs ponuguescs aí sediados er3m cm numero restritO e estavam bastante ocu
pados, os JesUllas acabaram por ser aUla-suficiente!>, recorrendo aos profissionais exislen
tes na sua instltuição. Nos principais centros urbanos dispunham de imlãos entalhadores 
oriundos da Europa. na sua grande maioria provenientes dos dois grandes centros produ 
tivos de Portugal contincntal CEntre-Douro·c-Minho e E~lrcmadura). Excepcionalmclllc 
recorriam a profissionais de OUlra.:; nacionalidades. apontando-se a título de exemplo o 
emalhador João Rubialui, natural de ~ lilãolS. Nos aldeamentos por eles criados, nomea
damente nos mais afastados dos principais centros, milizav;lll1 mão-de-obra indigena a 
quem tinham ensinado a profissão. São estes natÍ\'Os que estão na origem das escolas 
crioulas 2'1. 

ASSim na igreja do aldeame nto de São Lourenço dos lndios de Niterói o retábulo prin
cipal , ainda subsistente, foi execmado pelos irmãos ent alhadores de origem portuglle~ 

sediados na \'i:inha cidade do Rio de Janeiro. Por sua vez u:. retabulos colaterais da capela 
paulista de Santo Amónio, 110 municlpio de São Roque, sãu da responsabilidade dos 
irmãos nati\"o:;, 

Convém ainda referir que os 1>:ldres da Milícia excepcionalmente importaram retábu
los da Europa. Como exemplo refere-se o exemplar de mármores policromos de Nossa 
Senhora da ConceiçãO existem e na sacristia da refcrida igreja do amigo ColégiO de 
Salvador. comprado provavellnelllc em Itália pelo innão Manuel LUIS. Este uhimo deslo
cara-se a Usboa para compra r marmores para a igreja, acabando por ir a Roma na com pa
nhia do Padre Vasconcelos, de onde en\'iou dois p1.1lplto:. de pedraria 10. 

Em relação aos materiais empregue:. no:. retábulos, ii semelhança do que ocorria n;\ 
mctrópole, regista-se a preferência pela madcira 31. Por sua \"ez o:. materiais pétreos er.lm 
pouco utili::::ados na reitu l~ 1 de retábulos. sendo possível distinguir dua:. situações posSi
veis: :1 utili:aç:'io de mannorc:. policrolllos no já referido ret:tbulo importado de Roma e O 
uso de calcários brasileiros, nomeadamellle da região de Olinda. 

De plcno acordo com:l opinião de Pedro Dias l2 , o:. lrés retábulos petreos da igrejr\ do 
amigo Colégio de Jesus de Olinda fOr.lm executados em pedra caldria do solo olidensc, o 
da capela-mar (desaparecido num incêndio em 1631 durante a II1\"as:'Io holandesa) e o:. 
dois colaterais (ainda subsistentes) podendo-se atribuir a sua feitura a um irmão leigo, 
mestre pcdreiro, de identidade desconhecida. 

Sem ter a preocupação de apresentar a listagem de en talhadores já Identificados, 
nomeadamente por Serafim Leite, limitamo-nos a indicar a identidade dos mestres q~le 
assumiram a feilUra dos ret:lbulos e eventualmente a concepc,'ão dos riscos: 

1OI1dcm, JlIldrl1l. p. }&i 

l<I A QUC"5UO do hlbndiSmo 3ccntua·)C como t C\ideme !lOS local!> ondc é mais InU'1b;l a pamclp;iç:\o do~ anis
t;~ 11:1111 os. no emamo cl:! lalllb\:m t \1~l\d IIO~ pnnclp3lS ccntros urhanos, lIomcadameme no nlC,lbol:lriO 
dccorath'o, m:llS pcnnc;hcl a Ilrogrt'sI>I'"J integr:aç:\o dO!> inm\O!. de ongem europeia nos hábitos cuhurais Irm· 
~llctru~, A titulo de c,wllIplo n.:fcJ'('-sc n ommnenUÇ:\o das ponas do S11l11mlr'iu do J'('1:ibulo da ClIpela das Vlrgcns 
M:'lnlfCS na Ign.:p do :mligo Coltgio do Sah;l.dor da Uma, actual $t. onde !oe \~em frulos IrQPICllIS, nomeada
nlCIILC ClJuS c ClCI\!. 

),l Pedro Dias. Op ril. P 381 
lt Por c:o.:cmplo o~ ~tibulos da igreja do Colegto do Rio de Janeiro, actualmcntc colOGldos na Igrcp de NO~S.l 
Scllhor:1 do Bom Sucesso, s;lo dç r~ijó ou louro amarelo. espécic ,'cgclnl nh\\ndanh: na bacIa :una; ónicn (1.ucio 
Co~tn, "A arqUIICCIUr:l dos Je~ultaS no Br-.Isil", Rnisra do Plllrtnr()rnQ HhrdriC<J I" ArUSIICQ "'I/,I<mal. lHo de 
J;U1CITO, 1941 ,p 132). 
1) Op "L. P 400. 
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) Dão Co rrcia 

Profissional Já por nós abordado J3. 

Domingos Trigueiros 
Originário de Ponte de Uma, rcsponsavcJ pela maioria dos retábulos da Já referida 

igreja do amigo Colcgio de Salvador Ji . Este mestre entalhador manteve·se cm actividade 
no Colégio de Salvador da Baía, dirigindo uma oficina com vários profissionais. ale ii data 
da sua morte cm 1732 )5. 

Manuel Marcos 
Foi responsável pelo retábulo da capela-mo r da igreja do Colégio de São Luis do 

Maranhão , obra conclufda em 1693 36, 

d) Angola e J\'loçwnbitjuc 

Nestes dois territórios os co légios da Companhia reslringiram-se aos doiS principais 
centros urbanos então existentes, um em Luanda e CUlTO na ilha de Moçambique. 

Uma vez que neles não havia mão-de-obra especializada na concepcão de riscos nem 
tão pouco na feitura de retábu los, a solução escol hida foi ti de importar exe mplares de 
outros locais. Deste modo o retábulo-mor da igreja do Colégio de Luanda fo i encomen
dado a profissionais estabelecidos cm Lisboa e o retábulo da capeb-mor da igreja do 
Colégio de São Paulo na ilha de Moçambique foi executado numa oficina de entalhe da 
Inclia Portuguesa, seguramente de Goa. 

Se no primeiro exemplar se reco rre a pedraria policrom3 , no segu ndo é utilizada 
madeira. Em ambos os casos foi no entanto necessário que profissionais oriu ndos do local 
de feiLUra se deslocassem a estes dois lemplos. quer para assentar os retábulos. quer para 
aplicar o lratamento Anal. isto é o polimemo no retábulo de pedraria e o douramemo no 
exemplar de madeIra entalhada. 

Em relação à identidade dos anistas responsáveis pela concepção dos liscos e pela fei
lura dos retábulos em quCStão não se conhecem quaisquer dados docu mentais. Se para o 
exemplar moçam bicano não ê posslVel avançar com algum nome, uma vcz que se desco
nhece a identidade das oficinas de entalhe que trabalharam na época barroca nos territó
rios indianos de expressào portuguesa, já para o exem plar angolano poderíamos apontar 
os vários profissionais com oficina aberta em Lisboa nos Anais do século XVII e nos prin
cipios de setecentos que tinham experiência na feitura de retábulos de pedraria. A titulo 
de exemplo apoma-se o caso do mestre entalhador JOSé Rodrigues Ramalho que cm 1693 
exccu ta o risco de uma capela de pedraria destinada ao Uhramar 37 e que na opinião de 

.H FranCISCO umcira c \ilOr Sermo, "O lIlC)trc cru.amblador Jooo Correia ( 16 1-1-1 673) e II talha prolooorroca 
no IlrasU-, 1\W15 do V Col/X/uJ(I Luso-Rm5lkiro de Hisroria da Anc, pp. 3-17 :\ 355 
li Dc~cm s.cr da sua amaria o retábulo da c:lpchl lIl\crior ou dom6tica do mesmo Coltgio. excmplar dcstru!do 
num inctndlo cm 1905 c OllO rct:i.hu l05 deste lcmplo, exceptuando o da capela-mOT. t)~ doIS rel:ibulos relicá
no) da II,,"OClç50 dO'! Santos Mánircs e das \·II11cllS Márurcs, e prov:lI'clnlCnle os dois reCibu10s da:. capelas dc 
~o FranCISCO X:n'ier e de ~1ll0 InáCIO. que ja adoptam o fomulário do &irroco Fmal. 
" redro DJ:IS. op. ClI., p. -+62. 
111 r ... >dro Di:lli, op. ciI .. p. 391 
n Ayres de ur.alho. ~r-;O\';1S revelações (XIra a HiSlóna do Barroco cm Ponugal-. Iklas-Ants, lJsboa. 196-4. 2' 
!>Cnc. 11. - 20. 19(H. P 2i 
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José Meco poderia ser o referido retábulo da capela-mor da igreja do Colégio da 
CompanhIa de Jesus de Luanda 38. 

e) (ueli" 

A Comrumhia dcJcslIs foi (j ordem rel igiosa que 111lIÍ) insliwros f undou em Ioda a Asia, e 
parriculamumle na tlldia J9 . Dos divcrsos edificios jesuilas que sobrevivcm iO, alguns con
tem illleressanles retábulos, cuja análise nos pennite tecer breves considerações. 

O pragmatismo dos responsh'eis religiosos assistente!> na incha e p:micularmente dos 
padres da Milicia determinou em grande pane a realidade prodllliva respeitante à feitura 
de retábulos. Atendendo :l disponibilidade de: mão-de-obra indfgena. que possuia uma 
secular tradição na ane do entalhe de madeira, não se juslifk;wa empregar nesta região os 
irm:los entalhadores angariado:, em Portugal continenta l e que tão necessários eram no 
13rasil, nem Ião pouco despender clC\'ados recursos fln:mceiros na deslocação de mestres 
en talhadores europeus, pOrtugueses ou eventualmen te itali:mos 41 • 

A solução mais adequadn el'3 elll:io converter no cristianismo pronssionai~ nativos que 
fossem entalhadores, proibindo-se em comrap:mida que os gent ios não-cristãos fizessem 
obras sacras. Pedro Dias con ta a este respeito um episódio interessante: Em 1591, os jc:mf
las tle Cochim acabaram o seu IIUJllIlIlJelHal 11"II)ilO, ctl/alhado lJOr 1/111 IIIlId" que I1romclcu 
COllvener-sc, dado que, IeIldo adoecido tios olhos. c Invocado Sallla lu:::ia paI" insistência elos 
fJ(lelres da COlllpallhia, curou-se I"apielamcme-f.:!. Esta proibl{,·;i.o não te\'e efeitos práticos a !(II 
IJOIlIO quc, cm 1606, o V Concilio te\'C que alterar as nol'llUlS, abrindo cxcqJ(ões, caso n(jo 

houvcsse artisras Clistiio~ ( .. .) mas os gemias dC\ iam deslocar-sc c lmI,al/w. nas ClIsas ou jlls

liruiçrJcs dos Clisldos 43. 
Se nos lerritórios da cidade c das imediações de Goa cm po:,sfvc1 encontrar um maior 

nümero de entalhadores nalivos com'enidos ao cristianismo, j;i O mesmo não acontecia 
nas localidades mais arastadas. A solução foi elllão recorrer a profissionais bindús. cujo 
imaginário estava menos habiluado à iconografia crist;i, justificando-se deste modo que o 
entalhe dos retábulos de Damão c Diu se afaste mais dos modelos europeus. 

Já no respeitante à concepção dos riscos assiste-sc a duas situacões distintas. Por Ulll 

lado o recurso a exemplares oriundos da Europa, particularmente de Portugal continental. 
registando-se contudo algu mas ~l t uações pontuais que dellOlam origem italiana. Por outro 
lado, a utili=ação de ,iscos executados por lracistas luso-indiano:,. 

Da convergência destas duas situações (o uso de riscos europeus c de exemplares luso
indianos e a interpretação mais ou menos col1trolacla pelos responsáveis religiosos da 
mão-de-obra indigena, algu ns dcles convertidos ao cristianismo) resulta o forte c:;ml.!.: ter 
dos ret;ibulo~. dos púlpitos c dos revcstimcmos parietai~ cm talha. 

J8 " /\ dl\lII:1 emlll3(áo _ Talh:l. /\:ult'Jv:.. Mjrmort'.~. Chmo~nQ . AA W . O COrt\l'nlO dos Card'I/s. IclOs dr 
IIIl'mOI;tl . ll~I)Q3. 1003. p 131 
}II Pedro Dias, ~A conStruç1.o da (aSOI PrufCSS3 da Comp,;mh13 de Jesus. elll Go.1 . tInI' lndO-POlwgursa, Il 173, 
111 A igreja d:l ÚS3 rrofCSS3 do Bom Jcsu~ de GO:l. :I 19n'ja do Esplnto :,amo dI' \hrglo. a igreja do (01(:8'0 de 
R:u:hol, a ign'j:1 do (01,*;0 de 5:'0 Paulo de Diu r a 19reJ:I m:llri ~ de Dal1l:1<), 
-II AI'':.'S:lr de rtlo ser num templo jCSUit:l, eon\,(:1II n:ferir:l evenlual prcscnç:l de:: Uni 1!\Q\re europeu cm Goa na 
sc)!.un(b mel:\de do século XVII!, ocasi;\o cm que ex{"Cuta o pulpito da igreja (lo Colégio de So'O [k):L\entUra
Ver Pedro Dias, His/mill dI! Anc PonugllcSiI tlU ,\lunda (HI5-/822). O C5l'í/(a .I,) ludlco. p_ 300_ 
il Ifblori!1 da Anc Ponugul:':Il/ nu Mutll/o (/41.:5-(822). O Espat;o do Indico, p 289, 
-III'edro Dia5. ~Reubulos Indo-I'onugue~ da Rcnasemça ao miclO do Barroco~, Artc Indo-l'onugUe5.1. p 297_ 
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Em relação aos maleriais empregues nos relãbulos referc·sc o uso exclusivo de madci~ 
ras 10c<lis que posteriormente eram douradas c policromadas. exceptuando-se alguns 
exemplares que nunca chegaram a ser dourados. 

A respeito da idcmidade dos cntallt.ldores n:ui\'os, convertidos ou não ao cristianismo, 
não dispomos de quaisquer dados docutllcmais elucidativos. 

Para concluir pode-se afirmar que ;1 Companhia de Jesus recorrell preferendalmclllc 
aos rCldbulos cm madeira entalhada e dourada. sendo raras as siLUaçóes cm que preferiu óI 

pedraria policrom3. Em rcbçao ã m.lo-dc-obra soliciLOu sempre que POSS1\'c\ 05 anistas 
locais ou regionais, excepmanclo IlOS principais centros urbanos brasileiros cm que utili
zou irmãos clllalhadorc5 de origcm europeia c panicularmcl1\c portuguesa. 



Domenico Francia: 
um artista bolonhês no Portugal joanino 

Isabel MoyCf Godinllo MENDONÇA" 

A recente descoberta de um documento que comprova a presença cm Portugal, cm 
Maio de 1745. do artista bo\onhí:s DOlllcnico Maria Francia. conduziu-nos .. um :mtigo 
convClllo arrábido. nas imediações de Loures, conhecido po r MCon\'cl1linho do Espirito 
Samo~. Nele encontrámos pinturas arquitcctonicas c de figura com cddclltcs scnlcl hançóls 
com 3S pinturas que este :mista realizara, antes de vir pam POrlugnl, nUllla das salas de 
:lparalO do p.dado real de Estocolmo. 

Outras figuras iIllCgr:.lCl:b cm pinturas de tectos de duas igrejas do concelho de 
Alenquer - de Nossa Scnhom da Piedade. na Merccana, c de Nossa Senhora dos Prazeres. 
cm Aldeia Galega da Merccana - m OSlmm muitos pOIHOS de con tacto com as pinturas de 
Estocolmo. Esta conStatação permitiu-nos le\'amar a hipótcse de unta e\'entual colabora
ção Clllrc Domenico Francia e o pintor lisboeta Amónio Pimenta Rolim, autor dos teClOS 
das duas igrejas. 

DOlllenico Francia - breve percurso biográfico c arlístico 

Bcm conhecido em Itália pela exaustiva refcrencia que lhe faz Luigi Crcspi. o conhe
cido biógmfo dos artistas bolonheses I, Domenico Maria Francia , embora nascido e fale
cido em Bolonha (I701l 1758), pouco tempo passou na sua terra natal. 

Filho do pintor c gravador Franccsco Maria Francia, U111 do::. fundadores da Academia 
Clementina, a mais famosa ins tituiçãO de ensino artistico em I3olonha. aprendeu pllltura 
de figura com MarcoAmOlllO '~ rallceschini e pimura de perspectiva com Ferdin:mdo 
I3ibiena, 

Aos 21 anos partiu para Viena para trabalhar co m Giuseppe I3ibiena, filho de 
I'erdillando c seu sucesso r corno arquitecto teatral do Imperador. Em 1727 vollou a 
Ilolonha , tendo então colaborado co m Francesco I3ibic na no~ novos cenários do teatl'o 
M:llvczzi. Mas não tardou a regressar às terras do Império, 

Após oito anos de colaboração com Giuseppe (n:l re:llizaç;lo de cenários, amlaçôes efé
meras e decorações piclOricas), imciou a sua actividade como artis ta independente, pin
tando cm igrejas e palacios na t\ustria e na I3ocmia, 

Algumas das obras pictóricas que Crespi atribui a Francia , realizadas durante este 
penado, foram identificadas por Ingrid SjõslIóm. :lutor.! do mais campiNO cstudo sobre o 

. doulOr3da em I-Ibwna da Arl( pd3 r ;"uldadl.' dI." letras da Uni\'ersuJadc du I'ono, bolseira d:1 FU\I4.1:\ç~O 
p,n<1 a Clellcia c a Tcrnologia, 
I Luigi CrcSpL, \'ilr dI." I'il/f)li llalagnr.\i Imll dr:tHiui ndla Frlsma Pillrir(:, ~OUla, I ió9. pp. 100-102. A~ inror
mações de Crcspi roram rcpcl;da~ por M3I'CC1l0 OreU!, NOIJ~I(' Ik'I'IO!CS,ilJri dr! ,lLsrgna cio.' pllla!l ~LultQrI cd 
nfc/lilflli bulaxu,·sc (. de' Jon;~ljrt'i ,Ii SIW :KIwi!! ra((olu cd ln PU( IOllli c/llúi, Ih. 169·\ iO (Blbhoteca ComuI13k 
dcll'ArcllLgmnasLo. Bolonha, M::. B-132). 
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arlisla l: na Schwar:.spanierkirchc em Viena, na "orangcric" do palacio de Weikersdorf, 
cm l3aclcll*bei·\vicn, c na capela do IXl.lácio lIeiligenkreuz-GUlcnbrunn. 

Mais recentemente foi divulgada a participação de Ft:lOcia nas pimuras do palácio do 
co nde Johann Queslcnbcrg cm jaromerice, a sul da cidade de Trcbic. na Boémia, uma 
região pertencente à aelUa! República Checa 3, 

A 20 de Setembro de 1736 Francia foi com ratado pelo conde Carl Gustav Tcssin 
( 171 III 768)i. então embaixador do rei da Suécia cm Viena, para trabalhar na decoração 
do novo palácio real de Estocolmo, com o salário de 500 ducados. por um pcnodo de três 

3nos '. 
Tcssin tivera oponunidade de conhecer pessoalmente o trabalho do artista cm Viena. 

Visitara ullla igreja que Francia acabara de pintar, e onde. segu ndo referiu em carta dil'i· 
gida ao superintendente das obras do palácio real sueco, Carl H:'trlcman (170011753), o 
artista bolonhês fizera IIwrclvilhas ( ... ) tanlO na I1C1"spccJiw! ((lI/lO ,wsfiguras ti . O comactO 
co m Tessin poderá ter sido proporcionado por Giuseppc Dibicna, que na mesma altura 
projectava o teatro para o palkio real de Estocolmo i. 

Francia foi novamente confirmad o no ca rgo de pintor régio a 14 de Maio de 1739. 
])uramc a sua permanência cm Estocolmo, pintou a óleo os tectos de duas 5.'\las do piso 
nobre do palácio (a sala de jantar da rainha e a sala dos guardas, hoje reunidas numa 
unica divisão - o salão de bai le conhecido como Vila HaveI, ali !:>cja. ~Mar Branco~) e da 
chamada ~Sala dos Pilares" (Pelars(llcll). e ainda os alçados das duas escadarias e a abó· 
bada do coro na capela do palácio 8. 

Pouco tempo depois da sua chegada à Suêcia. Domenico Fr:lI1cia casou com Mana 
FõrSlrom, criada da condessa Tcssin, que conhecera em Viena. C:1r1 Gustav Tessin, no seu 
diário, rcfere-se a Marta, que considera bela e md e a precisar de COITCCli,'o, ao comr:l.rio Jo 
marido, um Iwmcm d6cil. piedoso e ll1uilO decel1le, e. um pintor sem capridws 9. 

1 nl' lngnd SJO~lmm. pnncq»1 estudiosa d.1 l'lda I' obra do aft1SCI, I'CJa-sç Dmn~niro Francia, quadmlllliSra. En 
suulie I i/alirnsh quadrmu/'attlalai. tc:.c de liccnci."llura.lJni\'Crsidadc dc Estocolmo, 1966. c:"\.cmplar poll':0' 
piado: Quadnl/uramoloren l,fflmcni ro I'ran(ia , Ln "on$lhislOriska s/udll'l /llIagnadc Slcn "ar/iug. r~locolmo. 
1966, pp 201-2H; c .. \n:hUetlUll"S rel/uc) par Domcnleo Fmnria I'n SuMI', 10 Accadrnua Clrmrruina. Aui c 
McnWllf. nQ

:. 33-3 .. (nO\"3 scne), 13010nh:l. Alb. 199i. pp. 145-156. 
) Aces.sl\"d em "W\uadio.c.::/dtlarrikcI/'J260. Em 1735 o conde Johann Quc:.lenhcq; m:lndou COT15truir nos j:lr
dins do:.cu palkto um tealro. ondl.' lem p;lrtICtpado o proprio Giuscppc mblcna, arqulIC"Clo teatral do lnlPCf:I
dor. l· r.lncl:I lera feito pane do gropo de pintores que com dI.' eolaborar.uu, lama no teatro como n:l decora(~o 
do palácio. 
"' O COIHJI' Carl Gosla" Tessin er.\ flIho do arqunccto NicodemU!> Tl':>sin. o ;lutar do p'l1:Jcio real de E5lOcolmo. 
Após a morte do pai, cm 1718. foi nomeado supcril1ll'ndenle dos pal~cios rcai~, 
, A c>colha de Franeia so se .:om:relizou depois de Tes.sin ler conSI."IlaUo a ilnpOS:'lblhdadc da colllrnt:w;io de 
TIepolo. que pedia como sa1:lrio li 3vultada soma de 2000 dUÇ".I.dos 
~ JI: J'uis poutlanl "ous assult": qu'fauk') fl 'aU/IO/ai ic) cn moi". un j'C111 PrinrrtJlalll:n qUi fail m ... n tillo II "u·", 
d'adll'\l'1 une Egli5('. n a ,".s.i (gal"lI1l'llI dons la P/'Ilj'CCfllt n Irs FigurtS:jl (')! "'/li. que /c fon dr stS (Duleml esl 
1111 "ru c!C1i,; mais OUIn: qu'il ~'cn pollIHW coHign jc J"'I1st"" que cc ,, 'rsl Ilds 111/ drJau/ IlOur lo cndrolLS ou naus /'(111-

pla)thJns til/lU drmanJcn/ ti trrc l!lluÇ$ts.: Ou Il""Slcjc n.c I'ois pru qU'DII PUI))C /'aI(111. nl lu). III un 01.1/1[', a tIIoms III' 
1000 [cus /'II új'CcO- Riksarki\'cl Slockholm. Tc;,~II\~k:l Samlmgcn, c.G, Tevsins I1re\'. Konecpter (1729· 1769), 
2i E 5141. Us, i8-49. 
1 Sobre o:. projcctOS de GiusepJX Uiblcna para o teatro do pal:icio real d~ Estocolmo. I'Cjõl'S( a oorrespondtnCI:t 
Iroc:td~ cm 1736 cntre Tcs:.in e CarllHtlclI1:tll - Rl~rkl\'el SlOckholm, TessinskCl Sall1!ingtll. c.G. lb:,lI\) 
Brcv. KOllceplcr (1 729-1769), H E 'H41. C Ikc\' till C. G. Tessm. H·1/4 J 5/fE 5729, 
~ N{I seu dl:trio, Tessm anDtou~ Em Vkna. 'lO 1111<) .Ie 1736. (lmrratei Iml Pi,llill de PerlpiCri\'a lIaHau..,. o S /; 
DOll1cniCa, No I'aldeia Real dI' E.r"colm" "I"/<IU as escadas. o Sala d, }C1nlul' da Rainha, etc. R~ferido por Illgrid 
SjÓ:.lrÔm, Daml'lliw F,'allcia. qUCldrallllúw ( ... ). p. 105: agr:tdcço á autor.' .\ tr.tdu~o dcsl;l passagem do di~rio 
de Tessin, cscnl;l em 1758, 
~ Ihiuem 
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Dispensado do c3rgo dc pimor régio em 17+2, Fr~l!lcia penml1leccu mais dois anos na 
Suécia, aparentemente sem arranjar trabalho. Por fim, partiu de Estocolmo com ri família 
(a mulher e dOis filhos) a 16 de Junho de 17+4. rumo II Lisboa. Pelo caminho, a embarca
ç;io onde seguiam foi assal tada por corsários ârabes (argelinos segundo o senhorio de 
Francia em Estocolmo, marroquinos de acordo com ° diârio de Tessin) 10, Illas acabou por 
chegar ao seu destino em meados de Julbo. 

A 1+ de Junho de 1.7+5 Francia regrcssou a Itâ!ia ll, Lrabalhando em Roma durante 
cerca de três anos. lngrid Sjõstrõm identificou, entre as obras referidas por Crcspi em 
Roma, as pinturas realizadas 110 palácio d3 marquesa Rond3dini, na via deI Corso. 

Em Agosto de 1748 paniu de novo para a Áustria, onde permaneceu até regressar defi
nitivamente a Bolonha em 1756. Duranle este pcriodo trabalhou sobretudo em grandes 
mosteiros - Herzogcnburg, Klosterneuburg e S. Floriallo - e pimou a quadratura da sala 
nobre da amiga uni\'ersidadc de Viena. actual sede da Academia das Ciências. C respi 
refere ainda muitas outras obras sepoJcrali, mOl'flwli e scelliche, realizadas por Francia nesta 
segunda permanê.ncia na Áustria. 

Regressado a pátria em 1756, fOi nomeado "académico de numero" a 10 de Outubro 
do ano seguinte 12. A 26 de Agosto de 1758, com apenas 56 anos de idade , morreu na 
queda de um andaime, quando pintava a fachada do convento da Conceição n. 

As pinturas de Domenico Francia 

Analisando as numerosas pimuras de Francia aplicadas em tcctos planos ou abobada
dos, encontramos quadraturas decoradas com grinaldas de Oores, conchas, concheados, 
enrolamentos e outros motivos caracterfsticos do IJal'Ocd!ef/(J bolonhês, muitas \'ezcs inter
caladas por canelas com apontamentos nguraüvos cm grisalha. Essas composições ser
vem normalmente de enquadralllelllo a composições ngurati\"as perspectivadas, quase 
sempre realizadas por outroS pimorcs: Daniel Gran, Paul Troger, Banololllllleo Altomonte, 
Gregório Guglielmi. Guilhaume Taraval c Alcssandro l~e lTelti. 

Nos dois teClos do salão de baile do palácio real de Estocolmo, as elaboradas quadratu
ms têm pontos de fuga descentrados, tendo sido ambas projectadas para serem observadas 
do lado nascente, junto às janelas, permitindo assim uma boa incidência da luz natural 
sobre a composição. O p01l1O de fuga das composições nguT3ti\'as coincide com o ponto 
de fuga das quadraLUT3s envolventes H. 

la O ~enhoriQ da rn~ onde fonmcia habitava em Estocolmo rercnu nos rcg/~tuS de impostos do ~no de J 744 
que u pIntor c a famílw tinh~m partidO:l 16 de Junho de 1 i'H c que desisti:l das I'Cnd:ls cm faha por l'Olbtar 
terem sido C:lptunldo~ por argehno~ - idem. p. !Oi. Tesstn. no 5CU diario, l'SCre,·cu· QUCl/U/O plll1Uam de ca /J(I !'<! 
in'nl jlMa 1'0I1uga1.Jamm ((lplurados pelos I pirnwl de Solrh. Idem, p. J 05. 
I! Segundo refcnu o próprio Frnnd;t num;t can;t ennada de Rom;t. a J 1 de Setemhro de ! i-I5, ao conde Tessin; 
Anú'(I!o j1nalnu:mc 111 Roma. do"c 5pcm Jem'la mia dimora./i 25 scor:;:o ( .. .). PaHimmo da Usboua dovc ,i siamo 
fCIlHari tlu Iwd.·cj mcsi,/i J-/ G/ugni c in 5 serrimlme arrivammo CllnO!l1O - Eriksbcrg~ Ark!\'Cl, AU/ograf~amh!llg. 
vaI. 262. carta 231·2)2 (acessí\'el no Riks.1rkivct. elll Eslocolmo). tr:m!>l:rita por Ingrid Sjóstrólll. ob. cil .. pp. 
107·108. Crc~pl rcreTt ullla estada de quinze m= em POrtugal. mas forJocia. dc facto. apenas aqUI pemlane
ceu onze meses_ 
1l/\cc;tdcnn3 Selle Ani, Ali!. I. pp. 204-208. 
Il Idem , pp. 21 ).! I 4. Kada TeSta cm BolOnha da SUa acU\idade de pU\\or. 
l4 Veja.se a intcress.1nte :lnálise de 1. Sjõslrórn. Arcl!itc({ures p(!lllC~, p. 154. Esta in\'csugadorn sueca .. :lmda 
aUlom de um estudo dr referência sobre a qu;tdrmurn l1:atzana - veja.se QuadralUra. SlUd!cs 111 lIa/ian Cciling 
Pillnllng. Eswcolmo. Acta Uni\'ersit;tllS Slockhomicnsis. 30, Almql'isl &. \Vikscl11nternational, 1978 (tr:I(.Iuçao 
par:t ingll.'~ da sua tesc de douto r3mcmo. publicada originalmente cm sueco). 
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Na antiga sala da guarda, do lado sul. as arquitecturas pintadas são imponentes. na lra
diç:\o de Colon na e Mitclli, com frolllõcs assentes em colunas clc\'acbs e lógias antecedi
das de b:lbustradas onde assomam figuras que representam os qU;llro cominentes. Na saht 
de jantar da r::tinha, do lado norte . as arquitcclUras pimadas $:'\0 m:lIs sim pie:.. 1cmbr.tndo 
as quadraluras de Enrico Harfncr, c representam lim parapeito intercalado por canelas 
com cenas miLOlógicas c por nichos que enquadram figuras fClluninas alegóricas sentadas 
cm plintos - a Pintura c a ArquilcclUra. 

Tanto as figuras das lógias, nichos c canelas dos dois tectos, como a composição repre
sclltada no espaÇ'O aberto central da &'lla de jantar da rainha roram pintadas por Franda 15, 

A composição figurativa da sala da guarda é atribuída ao pimor francês Guillaul11e Taraval 
( 170111750). chegado a Estocolmo em 1731 e professor da Acadcnua Real de Desenho da 
SuéCia 16. 

Fran cia terá assim deixado nos leClOS da sala de baile do palácio real de Estocolmo 
raros exemplos da sua actividade como pimor figurativo. Ingrid Sjõstrom auibUl-Ihe ainda 
OUlras IIguras alegóric;ls, na cupula intermédia da Schwarzspanierkirche em Viena. conhe
cidas apenas atra"és de fotografias 17. E também provável que as figuras do teclo da 
Ahncnsaal, no palácio de Jarol1lcrice. lenham saido da sua mão 18. 

A penda de Francia no rasgamento pcrspéctico de cobcnur.ls e alçados ficou também 
atestada no pal:ido real de Estocolmo. Nas paredes dos ,,;irias pisos da:. duas escadarias de 
aparato pimou quadr:llura5 que prolongam ilusoriamente a arquitectura real envolveme. 
enquadrando num dos casos uma estátua em lrompe /'oei/. Nest~ nclicios rasgamcnlo:. da 
eStnllura murária Franda aplicou a l'erspcllha pC/' ClIlgolo teorizada pelo seu mestre 
Ferdinando 13ibiena. Em redor dos r:lsgamcmos o pinlor rez jus aos seus dotes de decora
dor, deixando painéis com motivos figurativos de carácter atcgórico, :tlém de medalhões 
com bustos e lroréus. simubndo baixos-rcle\'os em mármore. No tecto do coro da capcb 
real pintou uma cupula de caixotõcs fingida. rasgada por janelas e por um cupulim de 
onde jorra uma lu: irreal. 

Francia reali:ou ainda composições de carácter essencialmente ornamental, reveslindo 
integralmcnle lectos e paredes com elementos do -barocchetto- bolonhês. rasgados ape
nas por ficticias janelas c lógias. Illostrando uma clara innuência das pinturas de: Stefano 
Orlandi e Vitorio Bigari. Um exemplo deste: tipo de decoração pode ainda hoje ser apre
ciado na "orangeric- do palácio de \\'eikersdorf. 

Durante a sua segunda estada na Áustria. Francia enveredou por um tipo de pintura 
de carácter ornamental que im itava o estuque rele\'ado c que vi!'ia a ter grande bd lO, sin
gularmente representada no tecto da sala da biblioteca de Herzogenburg. 

DOlllcnico Francia cm Portugal Oulho de 174+ aJunho de 17+5) 

A presença de Francia em Panugal . mencionada por Crespi, por Tessm c pclo próprio 
artisl<1, foi por nós recentemente confirmada numa relação de desobriga pascal da igreja 

n 1\0 p:11aoo real de Estocolmo gu:mb.<;e uma tda a oiro com U!II cstudo pn:par:nOrio pal'a o tectu da 'Ula de 
j:lnlnT d3 !':linha, auibuldo :I Domenlco I'r.lllda 
l~ Segundo> Il11dblom. ~Iockrlo/rn~ S/OlIS /risIOI'io. III. Estocolmo. 1941. p. IÓ. 
17 Vcja.:.C 1 Sjôsm~m. QIUUIr(lfllt'(!Illtlllll'CtI Dontctlico Fmncia. p. 214. 
Id Veja-se :I rcproduçáO de parte do lecto destJ s,'\13 cm ... " "~ l'allio.(=.IddIll1Ikd/9260. As duas figUra!> rcprt:S<!n
tada~ :lprc!>Cnt:tm muitaS >oCl1lclh:mÇ3~ com 05 figura~ do tecto da sala de pntar da ramllJ. no p.llacio ~ucco, 
nomt:tebmtntc na ~c:.luahdadc c no desenho das m:\os. 



DOlllcuíco I' randll' UIII ornsf(I 11OIolthts lU) ponuWIl jo.uliuo 185 

do Lorelo cm Lisboa, o templo que congrega\'a a comunid~de italiana em Portugal. A 25 
de Maio de 1745, o padre João da Costa Machado inscreveu no rol dos confessados desse 
ano os nomes de Domiugo~ I\'al"ia Frauda, lIalUral de Bolol1llC1 e de sua mulher MlIr//1ll 
FOl's/rom, residentes em Friclas, então uma aldeia, trés léguas a norte de Lisboa 19. Outros 
comungantes italianos referidos no rol imediatamente an tes e depois do casal, o que sugere 
um evemual conhecimento, cram ° célebre musico da capela real Gaetano Schiassi 20, 

também natur.ll de Bolonha, o cenógrafo romano Salvatore Colonelli, e ainda um outro 
romano, aparentemente se m ligaçõC5 com a ane mas igualmente residente cm Frielas, 
Joseph de Rossi 21. 

É bem pro\·â\"e1 que Fr.ll1cia tenha tentado introduzir-se no meio dos músicos e cc.nÓ
gr-Jfos italianos que então Il"llbalhavam em Portugal. COllludo, os anos que se seguir-d.11l às 
primeiras manifestações da doença de D. João V, em 1742, não foram propícios â COlllrala
ção de ~mistas, pois chegou-se mcsmo a proibir a represelll3ção de óperas. Como testemu
nhava o musico que encontrámos no Loreto na companhia de Francia, Gaetano Schiassi, 
em ca rta eln'iada ao compositor bolonhés, padre Martini: COSI; slCI proibilO WI/i j divfl"/i
menli a causa dei/a ma/mie. dd lU che dai primo giomo chI! S/i diedc II1111cickmc proibi IcJeste 
teatrali e dall::e é "1I0/C che 1(1 geme sia SQIHa IJerforza. Ainda segundo Schiassi. eram ape
nas admitidas manifestações Illusicais nas festas religiosas: te Jeste dellc chiese c Om/odi 
/IO/t ~mlO t)l1}jbiti 22. 

A ausência de trabalho no meio teatral (Colonelli. que chegar-J a trabalhar como cenó
grafo dos tealros publicas da cidade, \'eio a morrer na miscria lJ) e a escassez de encomcn
das da corte ajudam a explicar a cuna estadia de Francia em PorlUgal. 

As pinturas dc quadratura do "Coll"cminho·' de Loures 

Atê :\ data n::'lo encontráttto!> qualquer OUlro testcmunho documental da passagem de 
Dotllcnico Francia pelo nosso país. 

Invcstigando o património pictórico da : on3o de Lourcs, encontrámos na igreja do con
vCntO do Espírito Santo, mais conheCido como MConvenlinho~, situado na enCOSla da 
Mealhada, em fremc a Friel:ls N, uma piT1lura de quadraLUnt na parede que em·olve o arco 

1'1 I'neb~ unha cm?io um opumo aasso a llSoo.:.. alr.m's do no Tr.mdo que banha.";"! a PO"oaç;1o c era n;ll·ego1-
.·d :11 1'; S. Juli:\o do Top!. 101:.1.1 onde o :lrccblSPO de LisOOJ. D. Tom:ts de Almeida, fe= constnur uma c:asa de 
l>.Ullpo . 

10 MUSICO da Ç';Ipd::t real. Gaclano Sdlla~~i mia ~ falecer cm Lisbon a 13 de Jnnciro de 1 iS-I-. tendo Sido ~pul -
1:ldo na igreja do LOrclo,JunlO 30 all:11' de 5. Carlos - ArqUIVO dn LorelO (A. L}, Lhro l-dos Obiws (1679, 
1777), n 136. 
II lU ,I iI·m .1" d..-=olIlIKMdO do IJIl'uihl 1](1)(01 annual da Qull10UlII ,ltI NII{oo /IIIIIIIUO, I: 1x-5S005. que seos JIIil';
ltX/os .1;0;:110 unIa Pomchml Ig/cja de Nossa Senha".! do Lull·1l0 (/ i45-1(51). n~ 6 e 61 Em I H6}ose Ros~1 J:I 
\i"i~ cm IJ~tx.::.. l COlo.ia - ihldem, n. 17" 
12 CIVWO Musoo Blbhogr.ifico Musicale (Bolonha), Ep)/olaria ntartmrllllO (1423). 
II S"l,';uore Colonelli, de naç;\o ronl;\ll<l, ,"eio pal':l Ponug:!l em 1738 e substitUIU Rob.::no Clcnel. nalur:ll de 
P;lnlla e aluno de Ferrlm.:mdo Biblell3 Ambos lrnbalharnm nos LC;ilTOS publio.b da cidade. o Trindade e O!. Conde!>. 
VeJ'l-~ o 1l1.l!>Ml artigo "Os tealros régiO!. ponugucstS em ,·cspcl':b do lerr:1l11010 de I i5S-. ln BlOfrna. n· 157, 
Li.!.oo.1,Julho de 2003. p 25. Rcfcnmos el11:\o, na hnha do que 1'lIIha sendo aflnl1ado. que Colondh regTCSS:Ira a 
II:lhn çm I HI. De faeto "CIO a falt-ccr em Uslxta. n -I- de Agoslo de I i48, c roi scl'ult:ldo pela mn.1ndade de No:..';:l 
~nhom do LorelO por!Uo ter 1llei~ IXlra IJOlgaro enterro -AL. Uno I"oos Olmos (1679-/;;7). O. 111. 
li O pntnit1\'o eMlcio do convento do EsI)trilo Samo fOI o \ 30 d:l I'rO\'lI\et3 d:l Arr:iOlda. A obra foi imciada a 
c.~pCI\S;lS de lub de Ca~tro do Rio, em 157:1. CI1l terrenos .seus, no "ho d:. Menlhada, a dOIS qUllómcul)~ de 
Loures, cm frente ao lugar de l-ric1a~. por sugcsl:lo do prov11lclal da Ord~l1l. frcl Ilahnar das Chagas, Sohre 
este c(.hflclO I'CP-se a ficha de In\entário do PatnmólllO ArquitectÓnico. n" 1107240001. cm 
IVI"', ItII'IHUItlCItIQ).pt. 
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COIlVCnlO do EsplnlO SantO l'aládo Real de Estocolmo COI1\«1110 do EspllilO C:;~nlO 

lriunfall5 onde se deslacam duas figuras femininas. as sibilas de Cu mas, do lado do 
Evangelho. e de Entreia. do lado da Epístola, oSlcmando medalhões com inscrições cm 
latim: os oráculos alusivos à morte c ressurreição de Cristo 26. 

Apesar do mau estado em que se cncolllram 35 pimums c dos repintes realizados 
(sobretudo na sibila de Erilrcia), as duas figuras evidenciam scmelh:tnç'_3S com algumas 
das figuras do tcclO da sala de jant.ar da rainha, nomcadamelllc a que rcprc.scnla Ariadnc: 
a mesma pose, a mesma inclinação da cabeça, uma idêntica forma de rcprcscmar o rosto, 
com um rasgamento semelhante dos olhos. do nariz e da boca. os dedos das mãos c pés 
longos c ossudos. A mão de Baco, pousada no peito de Ariadne, c igual 3. mão direita da 
~ibila Eritreia. 

Também a dobra do decole da tunica que elwerga i.l Sibila cumana e o tratamento do 
pregueado do tecido mOSlr3m semelhanças com o traje da figura alegórica que representa 
a Arquitectura, inserida num nicho do enquadramento q~ladraLUrístico do mesmo teCla. 
O modelo da sandália de tiras da figura feminina, à direita do arco, pode scr encontrado 
em v:irias das figuras fcm ininas representadas no tecto das duas salas suecas. 

As figuras femininas de Loures fazem parte de lima bem elaborada composição arqui
tcctónica perspecth'ada que transfigura a parede onde se m~ga o arco triunfal- duas pilas
tras paralelas aos dois pilares do arco suportam grandes misulas decoradas com cabeças 
aladas e rematadas por \'olulas, dos dois lados de um nicho em talha pintada e dourada 
onde está representado o monte do Calvário. 

Por trás das figuras femininas (sentadas nas \'olutas) é sugerida uma cobertura sulcada 
de nervuras. lal como sucede com as figuras que representam a Arquitectura e a PinlUra, 
na antiga sala de jantar da rainhn, desenhadas sob umn cOpula cm quarto de esfera. 

2' Toda a composl".io ~ encolltr.l cobe:n~ de: PÓ, fruto das escI\'~ÇoeS ~m.lllcológlcas que ali decorrem. Pam 101'· 
nar ainda mais cmica a s1tuação. lIS dua~ f~nda~ que percorriam de alto a baixo as duas figuras fcmilllnas 
rOr3m rcecmemenu:: Ul.pad:b com um;! m;lSS;l branca 
u. Nos medalhões Item-se::;;IS seguintes m scriçOo ·OU .... )<L I F&UX, IQ\'O/ [)<../IP'iE 1') PE"OIl I fX ~IIIY I OJM." 

(figura do lado do Evangelho); -Xl'\JS I r. t'()Il.I~ rA-Ast.;s \1."-1.5 I lo" \TI'.RNliS 11l'>. t.\ ~UI\·.I UlTR. - (ligura do lado dI 
Epblola). C>.. livros Slblhnos k m numero de: li) ra=cm p3nt' de uma Ineratura ap6cnra cnstã composta cmre o 
~. n AC e tu oc, ronemcnte influenciada por ,deLaS pag;c;;. Jud;lIcas e cnstãs. VCJa·se::; tJi::IOl'WriO Eedesiilllieo, dlr. 
de A. to.krcau e A Pel:er. Turnn, Unione Tipogmflca Editricc Tonnc!>C. vol. m. [958. pp. &+\ e 842. 
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r:-.belo Rc:l1 de I:.stocolnlO Co",'CI1IO do Espinlo S:1II10. Loures 

As quadr.lluras do COllvcminho foram realizadas tendo em atenção o nicho cClllml cm 
tal ha , sobre O arco triunfal, prolongando em perspecliva os enrolamclllOS das alelas de 
enquadramento. ldêmicos enrolamemos, onde se intcrpenetram folhas de acamo e bagas 
de frutos, são lambém representados nos nichos da quadrmura da casa de jantar do palá
cio real. 

A comparação das pinturas de Fnelas com as pll1lUras dos teCIOS do palácio real de 
EslOco lmo rc\'clou traços comuns que, segundo crcmos, podem ser considerados como 
verdadeiras ~assimnuras" de DOl11enico Francia. 

Na abóbada e por cima dos ahares colaterais existem ainda restos de pinturas de várias 
épocas, algumas delas claramente frUlO de reslauros duvidosos. Na abóbada da capela
-mar subsistcm pinturas mais tardias, mas em muito melhor est.,do de conservação. 

A bibliografia c,xistente, bascada em documentação já desaparecida, não é muito clara 
sobre a história do convento no perfodo que nos interessa. José Mendes Lca1 21, baseado 
em informação documental entretallto desaparecida , afirma que a capela foi de novo ben
zida em 17+6, após obras de bencficiação nela realizadas pela irmandade dos Terceiros de 
S. Francisco. A confinnar-se esta informação, Francia podem ter sido contr:ttado por csta 
Lnnandade - de que foi ministro, emre 1145 e 1755, José António da Mana de Sousa 
Coutinho, correio-mor do reino e senhor da qUinta do mcsmo nome, nas imediações de. 
Loures UI. 

lõ J03C)uim José d2 SilV;J \1tnde:. leal, Admil"li.d Ig.rja Marli;;: d( J.nutf~. Usboo. ro. do autor. 1909, pp. 152-
. 15). 
28Vep.~ A\.':lTO Proença. Subsídios I'al'll a hl)ldna do conedlwdc J..oUlC~, Lisboo. cd. do autor, 1940, p. 66, c 
Matilde PCSS03 de I'Iguclredo Tamagnml, O Palaelo da Comio·.\iol (1" Lourn, Lisboa. 19i7. 
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As pinLuras da igreja de Nossa Senhora da Piedade da Merceana e da igreja 
matriz de Aldeia Galega da Mcrccana 

Não muito longe de Frielas, na freguesia da Merçeana do concelho de Alenquer, encon
trámos pinturas figurativas apoiadas em elementos arquitectónicos perspectivados que 
revelam também muitas semelhanças com as pinturas dos tectos de EsLOcolmo. 

A igreja de Nossa Se nhora da Piedade, local de peregrinação desde a Idade Média e 
sede de lima abastada confraria , mostra interessantes pinturas na nave central aplicadas 
sobre uma falsa abóbada de madei ra (infclizmeme em bast:mte mau estado), rodeada, nos 
lados maiores, por parapeitos perspcclivados de grande dimrnislllo. arqueados na zona 
central para envolverem um vaso norido. 

Sobre estes parapeitos apoiam-se figuras alegóricas gesticu lantes, imercaladas por 
meninos brincalhões. Nessas figuras. isoladas na zona intermédia do parapeito e agrupa
das aos pares junto às extremidades, reconhecem-se as representações das virtudes 1colo
gais ( Fé, Espemnça e Caridade) e cardeais (Tcmperança,Justiça, Fortaleza e Prudência) , e 
ainda personagens com sim bolos marianas e eucarísticos. Os lados menores são remala
dos por frOlllõcs de \'olutas ladeando canelas e vasos noridos. 

A meio do teClO, delHro de uma moldurJ. copios..1.!l1ente recorlada e preenchida por car
Icias com sunbolos mnrianos, um "quadro recolocado~ representa a coroado da Virgem. 

Nas Ilnves laterais, um simples friso reconado percorre os lados maiores, enquanlO nos 
menores se repetem os frontões encimados por vasos noridos. Uma vez mais. elaboradas 
molduras enquadram ··quadros recolocndos". 

A fonna de representar a figura humana - as poses c os gestos idênticos, o formalO do 
roSto de algumas das imagens fe minin:I!:>, o penteado, os braços roliços, as mãos e certos por
menores do tmje - e.voca as figuras do tecto da sala de jamar da rainha (sobreludo ··Svea", 

P;llácio Real de Estocolmo Igrep de N." S.' da Pied:tde eh M"'T(e:tn;l 
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encarn:lç'Jo da Suécia. e Cercs) c as figuras alegóricas dos enquadramentos arquitectónicos 
d:lS duas salas. Os meninos que brincam no parapeiLO d:l nave da Merceana são Igualmeme 
muito parecidos com TripLOlemus. o menino que acompanha a figura de Cercs do palácio de 
Eslocolmo, lama na modelação do corpo como no lr.ll."lmento e na implantacão do cabelo. 

Também na igreja paroquial de Aldeia Galega da Merceana . dedicada a Nossa Scnhora 
oos Prazeres, recemememe restaumda , se enco ntram, no teCla de madell-a da capela-mar, 
figuras com um tralamento idênlico: os quatro Evangel is tas. !oelllados em frontões de 
"ol utas perspectivados, c as figuras do quadro celllral representando a Virgem e Cristo 
rcssu::.citado. 

São sobretudo os Evangelistas que se aproximam das figuras da ~)Uécia, O rosto bar
bado de S. Lucas. por exemplo. está muito pró:\imo do guerreiro do tecto do palácio real 
- na posição da cabeça c no rormato do nariz. da orelha e. !oobreludo. dos olhos; a mão 
que segura a pena tem os dedos !lodosos de Baco do tecto de Eswcolmo. As mãos de S. 
)0:10 repetem o gesto amaneimdo da figura de Ceres. 

Finalmeme. um pormenor curioso: os animais simbólicos dos E\'lIngelistas (o touro e 
o leão) acusam a mCS\11" dil1culdade de representação dos animais que e pallmte no Lecto 
da sala de jantar da rainha da Su~cia . Se o pimor de Estocol mo parecc nunca lcr viSlO um 
le:l0 (u-ansforntando os tres exemp1:lrcs do -Vita Havei" elll seres híbridos. a meio cami
nho enlre c;'ies relpudos e ursos de pcluche), o mesmo !oe pode di=er do arLiSla de Aldeia 
Galega, que ra= do leão de S. Marcos um simpático gala domêslico. 

rabeio Real de EslQcolmo Igre'p de Aldda Galega w \tel'CCaru 

As pinturas da igreja de No:.S:1 ScnhOr:I da Piedade CSL'lO bem identificadas documental
ment e. Fomm pag<b a António Pimenta Rolim e Francis.co Pimo Pereira. entre 1746 e 1750 29_ 

Quanto às pinturas da igrep de No!>Sa Senhora dos Prazeres, s:\o igualmente refcrid"s 
na documentação da igreja: Iniciadas em 1 7-+7. prolongaram-::.c :\Ié 1751}(t. Embora nunc" 

N t\~ t!cspc.sa5 cum a colocaç;lo dos alld~im~'S pJI"J a obra da Pinlll,U IjUI' sr acllm'(z U)I')fuJa fOr.lm fXIg:l~:I 12 de 
Abril de 174ó. O) pagamcnl~ a Punenla Roltm pela pmtura dos fl''''~ (' rudl~ /lIIUtlfas prolongaram.:,c :ue fi de 
f"o\'cmbro dc I i46, .\nlcriomlenle J'I reeebem dl\e~ mOnl:mlCS peb "h, ,r "" ,1<.11"'''''0 das C(l/J/)(II(1) d"" a//(I
'1'5 lo//lU(f<ll-:'_ De 25 de \lalO de li"i a 25 de \lalo de 1750 enconlmnw:. j;ll'ranclSCO Pcnto PeITJm ass.nJlldo 
dllos rtç.hos pela obra de pmlUl':l O (lnmezl'O rccibo. daurdo de 25 de MõU(.l de 17"i, n:fcr1a·.!oI" ao mon1.1n1e 
que l>C lhe Ikam devendo d .. a~(t/I' 1)(11'/1 gmlo> ar RDlim t S(US OlflCWl'l - Arqul\'() da Igrep de r-;' ~. d., PI~'(bde 
da Merceaua. Ln.n d .. fennos ,i( tuml ... doI l'''/rc • I: Rnzl;>Q) dos I"rumo (doculUel1los a\'ul..os deml'O de cario 
lha). O~ documemos rereremes 30S pag:Hnenlos aos ptncores foram IranSl':nlOS /)Ur Jose Amonco Faldu. 
Docwnrl1ws ,I"~ Real Caso dI' .'10S)(I ,)nlhorll da i\lm;clIIla. Santiago do Cacem. 1'1186 . 
.lo\) t\ primeIro referencia a pagamentos por conta da pillturo da eapel:l ·l11or aparece a 23 de Julho de l747. 
sendo ent:io reservado o s" ldo apurndo de 13S+tO pU/a II obrlr dI' IlirUUf'lI c (/",(/"(1(/" da a",da./JZor (omo.\{' fite/Ui 
"jll~l/Iao. quI' os ",r((imo! da fah li'" ,1.1' hmldo II!: aplicar para u ,lua obra I'Ilqll(llt/O d/II )( ndo acaoou dr p<lg,,, 
flllllr. <.I Ijue tom I'feuo u "phwu)1I (SIr IIUlIO. Os pagamenfOS conllnuamm :I\l: 1 i~ I -I.hm a.us Co.ua) da I'a/" ico 
do/gl'l'jfl dr NOl>A Senhoro dos Pm;:e,ts. n~. \N. 10 1. 103 e 103\' 
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apareça referido o nome do pintor, é bem pro\'áveltratar-se também de Amónio Pimenta 
Rolim , que na igreja matriz de Castro Verde utilizou um idêntico enquadramento orna
mental para o quadro central da nave: um friso de [mlos c ;lcantos envolvido por volutas 
ent relaçadas ll , 

Em Junho de t HS Francia pan iu de regresso a llália , por isso não deve ter pintado 
estas figuras (a menos que tivessem sido executadas antes das restantes). Mas pode ler 
deixado desenhos que depois foram transpostos para os leeLOS , quer por Rolim, quer pelos 
seus assistentes. Esta colaboração de Domcnico Fr:tncia c Pimcn l:l Rolim explica ria a qU:l

!idade destas figuras. quando compar:ldas com as reprcscn taçôcs humanas nos outros tec
tos :linda existentes da autoria de Rolim: as alegorias da nave da maui:: de Castro Verde, 
os doutores da igreja da capela-mar desta mesma igreja e as alegorias e os meninos da 
capela-mar da igreja dos Paulistas, em Lisboa 11. 

Por outro lado, a utilização em segunda mão de desenhos explicaria também algumas 
dd ormações anatómicas obsen'áveis. quer nas pinturas da Merceana, quer Ilas de Aldeia 
Galega, nom eadamente na reprcsclllação da figura da Fé segurando a cruz. no tecto da 
Mcrccana, e da figum de S. Mateus no tecto de Aldeia Galega . 

••• 

Foram as evidentes semelhanças entre as figuras representadas nas duas igrejas do 
concelho dc Alenquer e na capela do Espirita Samo de Loures que conduziram à recente 
.mibuiç,lo das pinturas dcste último templo a António Pimenta Rolim JJ. julgo, contudo, 
ter reunido provas suficientcs para afirmar, por um lado, que as pinturas do arco cruzeiro 
do Conventinho de Loures saíram da mesma mão que realizou as pinturas dos tectos do 
palácio real de Estocolmo; por outro. que as semelhanças entre as figuras de Loures e as 
dos tectos das igrejas da Merceana e de Aldeia Galega revelam uma evidente influência da 
actividade entre nós do pintor bolonhês Domcnico Maria F •• mcia, parecendo apo ntar para 
uma colabor.lção entre este artista italiano e o pinto r lisboeta António Pimenta Rolim. 

li Giuseppina R.1ggl atrihuiu cste leclo a Rohm. apoiando-se nas alegadas s~m("lhan"", entre a ~ua f'.5l11.l!Ur:l r 
a d~ capela-mar da Igreja m:LLriz de C.1_Lro Verde (onde se m~crl"\'c t1l doutores da tgreja r não e\·angc1 I~la!o. 
como aHnna). A proxlm!d3dc l1l:1.is evidente. eOlllutlo. C com a dupla moldura da ccn:1. figuralil';l do leC10 da 
n:l\'e de úSlro Verde. \Ide A!ljuircc!uI"IIS (/0 Engana: a 1011,1(0 conjuluura illl ilu.wio. A 1t~!utl1'iO emiliano l1a 11111 -

wra de quadra/ura /u~o-lmlsi1dra (/0 5CCU/0 XVI/I, tese de dOulOI"1l11\enlO C11\ I l iSI6ria da Artc. Faculdade de 
lclr:1~ da Uni,'ersidade de Lisboa. 2004. cxcmplur policopi:1.do. p. 652. 
IZ Sobre a obro de Pi11\e1l13 Rohm , "eja-~ Vltor Scrr:l.o. História da Arrr cm PorlUgal - O Banam. Lisho:I , 
Ed. I'rcscI1Çõ1. 2003. p 258, e Giuscppinu Rolggi. ob. cil .. pp. 599·606 c 636-654. 
)J M(1IluelBaloTCQ. Vilor Scrr:10. Virg,)!ino Jorge, Bt"l.'\"f Relarório IIIJr"0lltlsiw dll "Casa da Tnbunll" scisCnlll,tII ll" 
mui)l:o igrrj" do ':011,'(1110 fra nciscana da bprrira Smllo (loun ...... ). 12 de Novemhro de 2003. uccss!vc! no 5ite da 
"Rede dI'. Museus de loures". G lu>cppina R;lggi . ob. ri!.. repete a mes1Tla :\Iri buiç:io, p. 605. nOla 434. 



ArquitectoslRiscadores, Artistas e Artífices 
que trabalharam na Sé do Pono nas obras promovidas 
pelo Cabido durante a Sede Vacante de l7l7 a 1741 

l.lnLrodução 

jOC/C(llillljaimc B. FERREIRA-ALVES 

/J Ulnnônll de Ade/mo frrnanda GamN jUllIm; 
amigo quI' ndo sr r~uru 

As obras realizadas na Sé do Pano durante a Sede \haUlle de 17l 7 a 174\ , que ;l.!lerar.ull 
profundameme a sua esmuura mcdicml e imroduziram na cidade a nov3. linguagem arquitec
lónica-decor:mva divulgada por Andre.. I'oz::o ( 1642-1709) \, tr.msfonnaram-n.'1., durante anos. 
num cnonnc "obradoiroll, constituído por um grande numero de anistaS e artificcs, uns nalu
rnis da cidade. ou do seu tenno, c outros vindos de fora. [ks\CS 1• pelo importante papel que 
desempenhariam na ane ponuensc c nonenha. merecem realce os lisboetas Amónio Pereira J c 
Miguel Francisco da Silva <t, c os italianos Nicolau Nasani' c José Salu1in, ~Veneziano >l 6, A 
documentação sobre as obras ent~'o levadas a cabo. pcnnite-nos conhccer um número consi
dcni"el daqueles que tomaram pane na grande inlen'en~"âo fcil n na Sé, Ainda que neste Lraba
lho 110S limi lemos à catedrnl (com algumas referência:. ii CaS.1 cio (.'lbido), a documentação 
revela-nos obras em di\'ersos edificios efcctuadas no mesmo pcnodo: Paço Episcopal'; igrej::t 

I Prr'sp.:cma plcralll," ri' ,urltil.'(/Ullun. Rom~: Joonm" Jacobl "omarck Hohemi. l693·l iOO, 1 ,"ols. 
1 Tcmos conheclmcmo dc alguns oficl:ll" quc "Icram de LISboa: Manuel fr.mcisco; Anlomo Lopes; Jo:\o 
TCIKCLI'lI ; Luis de Sousa. Manuel Fernandes; huClo dc uma c Domingos MOIl"". MAGALHAES BASTO. Artur 
dc - A St do POrto. Documentos inMuo" relatlvos;\ 5Ua igup, m Bu/cunr Cu/!ural, "01 m. Pono: Omara 
Municipal do Pono. 1940, p. 168. A "111da de oficlal~ de Lisboa ap~rc..:e refenda num pagamt.l11o dc 22 
FC"ereiro de 1 no: .. Se mandou por c~úub pagar ~o reverendo padre H~'acimho Gomes VarcJIa da despcz."l que 
fes na cidade de lisboa o TC"eTCndo Mallucl GOJlles \'areJla scu ]nu,io CII1 "umb cllcomendas para as obra" do 
estuque da ~ e condu~o dos OffiClllb que da dita Cidade "icr;\o~, A,l),I~, Milra, nO 1815-5. n. 34, 
1 De Lisboa, ~Igu:lhneme exerci!:ldo, c lido q, a)SlSIIO nJ.5 obras da Igm Cra\. E depoiS aos I'SLuques. c m:lis 
obnlS da mesma Se do Porto. e h..: o q, foy mandado:l Braga fazer planta do ...... tado. c paruculares do Pal,le lo) 
Archiepiscopal •. MAGALH.~13 BASTO. Anur de - ob. ci l .• p 161 
~ N:llural c mondor em lisboa, _m to lido t expenmcmado em arquLll'<:tura p.llb m.tas obnlS a q. n:l Corte 
assi.,no eomo . e corren'lo por sua eunta as princlpaes obnlS de talha da mesma Sé, e OUII'lb de pedr:lna~. 
MAGAI..HAES HASTa, AnUt de - ob. ch , ll 161. 
, ... arqultecto. c pmtor Florenlmo exercnndo em Roma. donde fo)' chamado a Malta p' pintar o I'alla c;io du 
GriO M e F e dah)' fo) manda.do \'1r p."lra a mcsma Si! •. \1AGAUIAES BASTO, Artur de - oh. CIt •• p. 267. 
" ... dourador smgubr, q. nao só dourou o TC/abolo e Ioda a talha das IrihululS, cadC}T:1S e corellh da Capelb 
mot, mas ~lgullIa das capel1:1.S da mcsm~ ~~, MAGALHÃES BASTO, Artur de _ oh. cil .• p. 16i. Em 1730, 
monl":!!la rua de TnIS da $c. cr. I'INIIO llRANOAo, Dommgos de (O.) -Ohl'(l de /(Ilha dourada. j·r!)i/1l1I!1u.Lletll 
c pfilWr'Il 111.1 wlade c na Diocese do Pano, vol. lH Pono: 1986, p. 118 
71719: a mestre pt'drciro ,\mOnio da CO~13 recebeu 6.100 réi.,do .aSSCnlO_ d., CSC'J.da que '-;lj pam o P;I~O'" 
pan;l; 1724: M:mud dJ COSta, mc"lrc ..:arp imelro, dos ~conscn"" que tcm felLo na Ca:n da. FabnC'J. "elha e Paço 
Eplscopal, e Janelas no'':IS que anda f~zendo no dilO": Manuel da Cosia _dos consertOS I: novas janelbs, que \111 
fazendo lIaS Ca=as do Passo Ep~upal_: Manuel da Co;;\."l _das no''aS Janelbs do Passo EpISCOpal. c mais eon-
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de São Pedro de Miragaia 8; quinta 9 e Igreja de Santa Cruz l0; quinta do Prado 11; igreja de São 
Pedm de Fcrrcim 12: celeiros de São JOão de Ver l3 c azenha da Régua li. 

Limitando este: trabalho à invcnlariaçàa documentada dos arquitcctoslrisc<l.doTCS. dos 
anistas e dos :lnif'iccs, lemos consciência que o numero de participantes num3 obra de lal 
envergadura não se esgota nos nomes apresentados. A complexidade de UII1 gmndc esta
leiro sctcccntisl.'l. como foi o das obras realizad3s na Sé. obrigatoriamellte linha que ler, 
dircnu ou indirectamcme, um numero considerâ\'E:1 de colaborndorcs. Altm dos artistas c 
aníficcs que nela trabalharam , tem os a participação de oUlroS clcmcnlOs fundamentais 
para o funcionamento do obrar/oiro como, a titulo de exemplo: os guardas que vigiaram a 
Sé entre 1722 e 1723 15 (comandados pelo furriel mor do regimento do Parla, Eusébio de 
Cerqueira Monteiro): o tesoureiro da tl. litra. Manuel de Sousa Dias; e o «olheiro de todas 
as obras da Sé .. IfI, Domingos João .. Ca llau .. Ii" que. a partir de 1722, foi o responsâ\'cI, 

sertas das ca:a5 de!le_; ofICIaiS de pl.-un:iro quI.' conccn3m os telh3dos e o mais neCI.'.'o~no do 1'3ÇO EpISCOP.11: 
Miguel Ferreira rI.': Icrr:tgcns panl o Paço l:'pist"Opal: Manuel Gome.<. c Jo,lu Gomes. me~lre. olellus da freguesb 
de 5.:11110 Ildefonso. fomecer:ull lIJol()~ )l.ml a obnl do Paço Episcopal A D,r. , Mitra. n~ 181'·'. n H.!l. I i2v., n. 
173, n, 1i31 .. n, 17-1 n 17-11" n, 175. fi 175\". , n. 176. n. lN. 1726: Manuel da Co~ta, 1."a!"]lU\ICITO. fe: conser
lOS no Paça c na IOrre dos smos. A.D.r., Mllra, n" 1851 (52). 1737: All!.\andre Gomes RIOClTO forneceu 01 para 
as obrns do Paço. I.' qumtas do Prado e 501ma Cru:; Manuel da Sih'a forneceu prego~ parn <b obras do novo 
qu,mo: Manuel dos Sam()'l; Passos forneceu '·Imc du:.13S de tabuado de Hmdrcs: Manud de- Oli\'~ra, morador 
em 0\"3r. forneceu 150 pa~ de C;tlõcs para as bcu'lIS do telhado das duas casas do Paço: FrancISCO Joâo. mestre 
~rrJJhe,ru. fe: f('rrag~LL~ par:! o quarto do Paco; 1737: ~ligud J-nm<: l:.co (da SIlva) recl.'beu 150,000 reis por 
<:011la da obra do Paco e do no,·o aquedulo lI:l fonte do AIJubc alI.' " co:1nh~ do PaC<); 1737: Jerónimo Moreira 
rc~d)l.'u 19.730 rel~]l<lr nllud~=~s que g.1S10U no conseno das :1gu~, do 1':u;o. A.D.I'.. Mitra, n° 1853 (5), !Jn 
~ 1727: foram entregucs 2-1 .000 réi> ao abade de São Pl-dro de Mirogai:l «p<lr:! ajuda de mand:lr dounr o r<:ta-
0010 da mCS1l\a l~rCJa •. ADI'. Mitra. nO 1852. n. 82. 1737 o pároco Manuel da Cru:. I'Ixel>cu 200,000 rCi~ 
pam pagar ao pedreiro s,.,h-ador l'ercir:! «por conta da fronl~irn. d;1 igrçp A DP. Mura. nO 1853 (5). 
q 173-+: \-ãria5 obr.l) ~fC(:(Uadas na qumla, A D,P Mitna. nO 1853 (39). I D7 f\ICOIaU :\asom recebeu um paga
mento pelos n:.cos que fc;: para a obra da qUInta de Sam;:) Cru:, ano cm que la trJoolh .. 1ram o mCSlre carpm
leiro Domingos Lopes da. Rocha c o Ill-drl:1ruJo~ 1'.lorclra d.1 5Ih'a. A n 1'. , ,., hl1'3 . n" 1858 (5). 
10 1719: tl paroco da Igrep de 5.1nta Cru: do nlspo TeCl"beu 28.370 r~b do eU~(Q d~ port:b c mab obr:!s que >;C 
ftzl.'mrn n~ ql.llma e Igreja: 1726: obras rcali:ad:l~ em ~nta Cru:. AOI~. Mllra. nO 1815·5. 1121,· .. n 186. 1726: 
consenos nas pOrt:b e J<Ul<.:1a~ da qlllllla de Sanla Cm:: obr:! de orplmaria na cstreoona ~r.lIlde fcua 1)1.'ILl car
[lllllclro Amónio rranciSCQ, ,1.,0.1'., Mitra, n" 1852 (52). 1737: OOnllll )l,OS RIbeI ro forneceu cal par:! as obras. 
A IlP, Mura. n" 18H (5). !Jn. 
11 172L • pagu<:, a Jo;\o da Costa de oon'ieno da q\Unta do Prado doze millre:cllI()!, c oitenta 125l8O., A.D.I'. 
MItra, nO 1852 (I). n 5, 
I! 1721: o padre Manuel da. Slh';l, aoode de Sao Pedro de \.hrag:lLa, recebeu 60.710 reI'> para mandar rt:lxlrar os 
rl.'t;lbulos da Igll''j:l. ADI'. Mitra. nO 1852. fl 9. 1717: .PagucI a Dolmngo~ Pinto. e Antomo "unes da freguezia 
de FerreiT:1. cem mil rcl~, por conta das obras de mad~lras qu~ se obri~1táO a ta::cr na IgtCJa de F~rrelm •. A.D.1'. 
Mam , n° 1852. n, 78. Amómo Nunes da frcl;ucsia de Ferreira rec<:bcu 100000 réis por cont~ da ohT:1 da Igreja 
da mesm3 fregue-;ia ADP, Mitra. n" 1852. n 791'. Manuel Andrt e I\ ndr~ Moreira. da frcguesi:r de Scroa. tralm
lhar:!111 na rcf0I111a dO!. lc1had~ da igrej~ ~ 1717. Bernardo l'ereira de Xtusa, clltall1õldor, eXC'ClL1OU um ret3!Julo, 
AD.r. Mllra. nO 1853-5, n 232\". (Cr, I'INHO BRANDAo. DommgO!. (D,) - Ohra dr /alho '·01. 111 , p. 3-13) 
Il 17 17: _conseno dl:. tulh.J~ do rcrullnmemo do p:lo_, ,1..0.1'.. Mitr:!, n" 1815-5. n. 60. 1722 MIguel FerTl!ir:! , 
IllCSITC >;Crr:llhelru. le: uma obra nos celeiros. AD,r. !\hlr:!. n° 18 15·5. !l 150. 1722; \bnuel de A:.e\"wo ren
deiro dos c~leiros recebeu 5.300 rtl~ por eonc~rtos que fe:: ... \ D.I'. Milr:!. n~ 1852. n, 19. 1726: obT:1 cxcrutada 
pdo ml'SIIT cnrpmll.'lru \1a]lucl Francisco. da freguesia de Oleiro~. e pelo l)1.'dn:iroJoaquml Rodl1gucs. A.O.I' , 
Mllm. nO 1851 (52), 1727:José de Can-alhu. d'l fregu~la de OleIros, recebeu -+8.000 réis por Conta da rdorma 
dos celei ros. A.D.r.. Mitra, n° 1852. 11 . 78. 
1·1727: fUr:!tn pagos 100.280 réis a Anlónio de Araujo e t-.1acedo. rendeiro da renda da Rtgua. «da rdorma 
que fe:. na azenha d3 mcsma freguezla. AOP. Mitra.]I" 1852. n 79. 
IS A.D,I': , Mitra, n"1815·5. 11 161 
Ib A 0 .1'. 1,,1111'3. nO 1815·5. n 1-+8. 
11 1725Agoslo.18: .Se manduu por despacho dar dI" esmola pa1'3 se \'~lIr a Donunglb João ÚlII:lu olheiro das 
obm~ da se nm·e mIl, e SClscentos reis»: 1726 pa,lo:Jrncnto dos C".UTCto!> I" oore()'l; para o Ir:!nsponc de 17 pedras 
111~rmorcs pretas. que \"Ieram de Lboo.\. p.1m a,; obras d.1 C;tpcla-mor. 1726: pagou 11.900 reIS aos . homens de pau 
c conl-!. que mct~rãodl.'mm da cõlppda nlorda ~ as ped~ ... A n 1' , Milm. n" 1815-5, II, 10i,·" fl. 18-1, n. 185\". 
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entre outras funções, pelo pagamento aos oficiais de pedreiro que trabalhavam na Sé. pelo 
«conserto do C:JIlO 1~ da agua da Mitra ... ( l 723-1 72+) 19, e por viginr e pngar nos que traba
lharnm nas «obras de pedraria da capella mar» e no «co nceno do Paço Episcopah,20 
(1724-l726) 21. 

2. Arq uitcctosIRiscadores 

No fim da memória, ou «extracto das obras .... elaborada sobre as lr.msformaçóes reali
zadas na Se, quando o seu autor, cujo nome não nos é revelado, se refere aos arquitectos, 
limita-se a informar-nos que, durante LOdo o processo. fo i necessária a «asistencia conti
nua dos arquiteLOs» n ou, de uma forma um pouco mais precisa, declara-nos que alguns 
arquitectos «concorreraõ com a sua asistcncia, e v,uias plantas» 13. Esse memorialista, que 
desc reve de uma maneira bastante completa as obras efectuadas. mio nos da qualquer 
indicação sobre os aUlOres das Lais ~varias plantas». 

A primeira questão que devemos le\'anlar ê sobre a existência ou não de um plano ini
ciaI , por parte do Cabido. sobre o que foi fcito na Sê. Teria hnvjdo desde o inicio a ideia de 
se realizar a profunda transformação concretizada entre 1717 e os finais dos anos trinta da 
ccnniria. ou, pelo contrário , esta foi surgindo como consequêncül do que se ia fazendo? 
lnclinamo-nos para esta ,:,cgunda hi pótese na fase inicial mas, a panir de 1719/1720, todo 
o p rocesso e incrementado de uma forma global, ultrapassando as ra=ões aprescmadas 
para as obras: reparar em muitas panes o edi fício: criar imeriormcme mnis espaço; c ilu
minar, através de janelas, o seu interior. 

A segunda qucstão e a quem teria recorrido o Cabido para riscar as plantas. Quesl<1o 
di fici l dc precisar mas que tentaremos clarificar com as info rmações documentais que 
chegaram ate nós. As ligaç.ões entre os rbcos e os respect ivos autores e. pouco clara (ou 
quase inexistente) na maior parte dos casos, assim como entre o projecto e a estrutura 
projectada j:l que , quase sempre , se escrc\'efcz liscos mas mio se diz de qué. Por vezes, a 
ligação da responsabilidade de alguém como arquitecto da Se. confinna-sc por refcrências 
docu mentais que nada tém a ver com as obras ali dectuadas. Pentnte a dificuldade da 
questão, iremos associar as obras realitadas na Sê só os riscadores que, de uma forma 
directa ou indirecta, tenham uma relação documentada com elas. Esta lista - de certeza 
incompleta com O passIvei aparecimemo dc no\'os dados com referências a out ros risca
dores - procura estabelecer a realidade que as actuais fomes documentais revelam. 

A atribuiçiio feita por Robert C. Smith l-I a Nicolau Nasoni como responsável de obras 
de arquitectura na se não tC111, aLé hoje, qualquer prova documental , como escreve o pró
prio aUlor: .. Não há, como já observámos, uma só escritura que ligue o nome de Nicol:tu 
Nasoni com alguma parte das obras. excepto as vagas referências as pinturas da Sé.» 2'; 

IR _Cllno no\"o ... 

I~ A.D.I~ , t-,·lilr:l . nO 1815-5. n. I 62v .. n. 163. n 163, .. n, 16-1 . n. 165. n. 166v.,II. 167. n 167\' .. n 168, n. 168v., 
n. 169. n. 169 .... , n. 170, n. 170"., n. 171, n. 171\' .. n 172, n. 172\'. 
lO A.D.r .. !\-filra. n" Itl52 (52) . 
.II AD. I~ , 1\'l itra , n O 1815-5. n. 175\' .. n. 176, fi . 116\". n I ii, n. J77" .• I\. 178. n. 178\' .. fi 179. n 179,· .. n. 180. 
n. tSCh, n 18J. n. 181\:, n. 182, n. 18lv .. n. 18·1. n, 18·h-.. n. 186. n. 186,' . 
...... D.I~. Mitra, nQ 1852 (2. 3, -i , 5, 6, 8, 'l, lO, H , \5. 16. IS. IS, 33, 35). 
n ADP. . Mitra. n° 18..,2. do.: . n° 3. n.16. 
1.I A.D.J~. I\ l itr.l . n" 1842, doe. n° 1. n. 15 
H Njwl«1( Nasolli l \rq!U/l'lwdo 1'0110. U sbo:l: LI\'TOS Hon~ome , p, 1966. p, 55-62 c p, 70-74. 
2' Idem. p. 58. 
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Quando o pilHor/arquitecto chegou ao Pono em 1725, uma parle considerável das trans
[armações da catedral eslav" feita ou cm estado av:mçado do 1rabalho. Por encolllenda do 
Cabido faria, cm 1734. uma planta p:lra o Paço Episcopal, cujo âmbito ignoramos, e cm 
1737, executou riscos para a quil1la de Santa Cruz. Mais tarde, fez traças para o altar de 
praia da capeJa do Santíssimo Sacramento (1755) 21> c. possivelmente, o risco para as grddcs 
de bronze da capela-mor (1754) 21. Limitados a estas informações a actuação de Nicolau 
Nasoni, na Se' restringe-se ils duas imcr\'cnçõcs referidas c ~ grande obra de pintura (c 
mesmo csta estranhamente mal documentada) que preencheria LOdo o espaço imcrior c os 
tramos da galile. Esta imensa obra de pintura levou a que ai nda em 1733 fosse designado 
por «mestre pintor das obras da Sé, desta cidade» 28. Com a designação de mestre pintor do 
Porto, e n::'Lo de arquitecto, aparccc como testemunha l1uma cscrilUra em 1736 29. 

Tendo vindo para a cidade para pintar o imcrior da Sê, a sacristia e o tecto da galilé, 
conviveu e mais tarde colaboraria com aqueles que lá trabalhavam: Amónio Pereira, pre~ 
selllc na Sé desde 1719, e Miguel Francisco da Silva, que veio para o Pano na alLura da 
construçâo do grande retábulo da capda~mor (1727- 1729) 10. Esta colaboração é bem 
conhecida com a grande obr:l do corpo da Sé de Lamego. Em 1733 o «arquitecto» Miguel 
Fr.mcisco da Sih':\ foi a L1il1CgO para «arem:\t:\r as obras da Sec». em 1734 roram chama
dos à mesma cidade os dois «arquitectos» Nicolau Nasoni e António Pereira, sendo este 
último o responsável pelo projecto do corpo da catedntl, cuja cobertura Nicolau Nasoni 
pintaria 31. Esta Si tuação de parceria ocorrida em L1mego, levanta-nos a qucstllo sobre o 
que se passou com a construç;io da igreja dos Clérigos. cuja obra. com risco de Nasoni, 
foi arremalada por António Pereira (1732). O que este executou seria criticado por Miguel 
Froncisco da Silva 31. O que se passou com a construç::'Lo da igreja dos Clérigos é dificil dc 
explicar, com os elcmentos que lcmos , j:i quc. como vimos, os três artistas vão colaborar 
em 1734 em L"lmego. A com plexa (' I11al conhecida relação dos anistas entre si, e destes 
com quem lhes encomenda a obra, poderá ser a razão do que aconteceu. 

Ao contrário de Robcrt C. Smith, pensamos que Nicolau Nasoni - que veio para o 
Parla, como referimos, como pintor «que anda pintando esta See Cathcdrolll (1731) 33 _ 

não teve na Sé o lugar que lhe tem sido dad o como arquitecto. A inexistência, até ao 
momento , de qU:llquer documenlo que o associe a uma obra de arquitectura na Sé do 
Parla, no penado em estudo (1717.1741), leva-nos a exclui-lo C0l110 rcspons.ive\ de pro
jectos, ainda que provavelmente possa ter colaborado. como o demonstro a parceria na Sé 
de Lamego. Nicolau Nasoni na Sê,:i. luz dos tcstemunhos que deixou, roi o seu gnlllde 
pintor e, só por isso, lem UIll lugar cimeiro na história do edificio. 

I" P1NIlO BR.\NOAO. Domingos (O.) - Tr.tba!h~ de N:u;oni :lind~ desconheCIdos. m Boletim Cuhuml. vol. 
XXV1t Puno: c,'\mam MUnicipal do I'onu. 1964. (l.IH. 
!71dclll, ibidem, p. 129. 
1II MAGAlHAES BASTO. Artur de - Na"olll e:l igTl'p dos Clêrigos. in bwdo5 Portlu'1I5n. \"01. II. I'ono: 
B,blioh::c:I Public:l Municip:ll. 1963. [l.ISS. 
Zy MAGALHÃES BA!)lO. Anur de - ApOII/,mU.'II/Q) [Xlm '1111 diciolllhiQ de ,rrlhws " (U'ufius que trabaJhllrtllH IIQ 
POIIO do s.:wJo XV ao XVIII. Pano: C,1m31":l Municipal do Pono. 1964, 1'.179 
}O PINI 10 BRAN"OAo. Domingo) (O.) - Obra de wlha dOUlm[(J, ('tlStll1lbJal:cm c pinuua 1111 cidudcc 1111 dioase do 
I'Ol"to. \'01. [][ Pono: 19B6. p. 28. 
31 PINHO BRANOAo. Domingo" (O.) - Nicol:lu Nasom ;::l reconstrucão da útcdral de L"lnlcgu, 111 Beira 
Alttl, \"01. XXXVI. Vbeu:Jul11a DiSlfit:ll de Vheu. 197i. p.liI·IS5. 
l! COUTINHO. Ikrn:lrdo X~"ier _ A igr~j(/ c Innundad .. dQ~ Clérigos. Al'onrwue'ltos para a sua lustCria. Purto: 
C,~l11ar:l Municipal do Porto. 1965. p.85-97. 
n Idem. Ibidcm. p HS. 
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2. J. jmio Peneira dos Salltos 

Ainda que a docul11elllação também silencie a sua aCluaç:io, lemos que le\'amar a hipó
lese de Icr sido ° arquitecto JO:10 Pereira dos Santos ° primeiro rcsponsáYel pelo que se fez 
na Sé nos primeiros anos das obras iniciadas em 1717. JO:io Pereira dos Santos atém de 
ser, desde finais do sécu lo XV11 c o primeiro quartel do século XV1 11 , uma das principais 
figuras da arquitectura pOrluense foi;J quem o Cabido encomendou o projecto da nova 
Casa do Cabido J4. Esta ligação, e os seus méritos como arquitecto. leva-nos a considerá
lo como riscador, pelo menos numa primeir.l fase . das obras empreendidas na Sé. 

2.2. Malluel do Couto c A::e\l€(lo 

A primeira noticia que tCI11O:, de um aUlor de riscos pam as obras de transfomlaç:1o da 
Sé é de Abril de 1719 35. Nessa altura foram pagos ao capitão Manuel do COlllO c 

Azevedo J6 70.270 reis, devido à despesa feita com um .. reposteiro~ para:1 nova CaS:l do 
C:\bielo, c re:,pccti\"o «feilioll e COIll v:irios riscos para as obras da Sé. Em 23 de Dezembro, 
recebeu mais 72.000 réis «pel:l :lssistencia que tem feito h;i mais de scis mczes nas obras 
da Sé, c alguns riscos de talha .. 37. Estes dois pagamentos permitem conhecennos um dos 
riscadores relacionados com a Sé. A actividade do capitãO Manuel do COUlO e Azevedo é, 
COTllO atonlece na maior parle dos casos, mal conhecida, mas s..bcmos que foi chamado, 
cm 1716, na qualidade de irmâo da Venerá\"(~1 Ordem Terceiro! de São Francisco e de ser o 
"macs pcrillO ~. para se pronunciar sobrc um no\"o lampadário para a capela da Ordem, e 
para o qual fc! uma planta JIl. 

A panir de Setembro ele 1719, sllcedem-se as elllrcgas de dinheiro ao capilão Manllel 
do COUtO e Au\'edo para pagar a entalhadores e pedreiros - «dos jamais dos officktis de 
c:.tu1torll l<J; aos "mcstres cnwlhadores e pedrcirosJI das capelas das naves, capelas do cru
zeiro 40 c pana (s) tr3\"cssa(s) da Sé 41 - assim como pela sua 1C:lssisténciaJl às obras da 
Sé 42. O uhimo pagamento fcito ao capil:l.o Manuel do COUlO e Azcvedo é de 6 de Maio de 
1721, já que no pagamento de 29 do mesmo mês o dinhei ro é en tregue aJoão do CoutO e 
Azevedo 43, do ICtrabalho e assislencia que fés scu papt. 

Todas estas informações pcrmitcm ver que o capitão Manuel do COUlO e Azevedo, 
além de ler fomecido risco:" nomeadamente para obra de talha. esteve, entre 1718119 c 
1721, directamente envolvido com as obras da Sé. 

J-I .Se l11:uldou dar por dl!'Spaeho <I Jo:\o I'ereir:l dos s.'nlOS Mtlntcto das obras d:l Ca::.J do Cabbldo: e f:IIJric:I 
pcll3 asshti'ncia e planllls. quc tcm MIO n:b dlla~ obra:. e ha de continuõ,., :uhl! o fim delbs see(nta mil reis 
60000,.. A.D.P. Mitra, n"1815-5. fl. 60. 
J, ADI'. Mllr.l. n~ [8[5-5. n 21. 
)61; referido lambem em A.DI~. Mitm. n~ 1816·1 
11 A D r. MItra. n~ 1815-5. n 65. 
111 FERRDRA·ALVES. JoaquIm Jaime B - Elementos para o cstudo da arql,lllectU1"3 das du;J.S capd;ls d:l 
Vt·ncr.\\·d Ordcm Tl"rcelra de S:1o FranCISCO do Pano. Paln/tl.)nio. \"01 11 Pano: Faculdade de Lctras da 
UnheTlildad ... do POrto. 1003. p.359. 11<)1,;18-+ 
W A D.I~, MItra. nd 1815-5. n 2i,·. 
010 i\ DP, MItra. nd 1815-5. n 29 
~t AD.P. Mm:!. n~ 1815·5. n.18\". n. 30. n. 30,' .. n 3h .. n.33 (CJlpcbs do cm;Clru). n. 34 (Clpebs da n:l\'C da 
igrtja (b Se), n ]5~, n. 36 (Abli l de 172.0: do resto de dua:. (apcla~ tia ~handa" do claustro). (l. 36\'.,11. li 
(capelas das n;l'·Cli). n. 37,' .. n. 3A: fl. 39: n. -+0: 11 .. 1: fl. 4i\'.: n.-I2: fl .45: 11 ... 6\'.: I1.H\'.; 4A 
H i 720-1721: fa::ia os JXIg:tIllCl1Io!> aos ol1ciais da talha. AO.P. Milr:I, n~ i852, n 2. n. 2\' .. fl 3. n 3\' .. n 4. 
n A [).P .• ~·illra. n~ 1815·5.11.49. Em Setembro dc 1721 Jolo do (OUlO e I\~c"cdo recebeu 19.200 reis. A.D.I', 
Mura. n~ 1852. n. 6. C MlIl";\, n" \til:;·:;, 11. 1-+'5 
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A vinda de Lisboa, em 1719, de António Pereira para trabalhar na Sé. é de uma enorme 
importância para a história do Barroco do Pono e do Norte. Comratado como mestre de 
estuque pam um programa imenso, que foi o revestimento quase tOlal. do interior da Sé 
cm estuque, foi, provavelmente, o grande arquileclo da Iransformação barroca da catedra l 
portuense. Este «enigmático arqUItecto» , nas palavras de Vitor Serrão ++, \'cio para a Cidade 
como mestre de esLUque - ou m~lrc pedreiro do estuquc"~. C01110 é. designado num paga
mento de Outubro de 1719 - denominação habitual nos pagamen tos que o Cabido lhe fez 
entre 1719 a 1723. A panir de 1724, aparece referido como: .. mCSlrC de Lisboa e. obras da 
Sé, c no\'o cano» da água da Mi tra; mestre das obras da Sé; mestre das obras da capela
-moro\() ( 1724-1725). onde trabal hou com um oficial i;; mestre das panadas do claustro: 
c. cm 1734, meSlre das escadas e alpendre da porta travcssa ia. A partir dcste ano foi, como 
referimos, para L'lmego , onde, como arquitecto. foi o respons.'\vcJ da obra do corpo da Sé, 
que só por si bastava para se avaliar a importância de António Pereira na arquitectura bar
roca ponuguesa. 

A sua presença na Se do 1'01'10 esta bem documemada: 110::; sucessivos pagamentos "y 
pelo seu trabalho: nas diversas obra~. como vimos, de que foi responsável 50; nos contactos 
(d irectos e indirectos) com Lisboa para a vinda de materiais parn as obras (cal para o estu
que e pedras: lousas pretas, carretas delas, e freIes e conduç;lo dos materiais que \'iernl11 de 
Lbboa parn eSlUque. Abril de 1720; parte das pedras do pulpHo novo e mais materiais c 
lousas pretas (1720): 25 alqueires de «rolão» de pedra que veio da cidade de Lisboa, 18 de 
Julho de 1724; 8 pedras mármores para as obras da capela-mor. 1725; pedras mármores 
pretas e vermelhas "para ornato das paredes nos claros da cappcla mont, 1725; pedras 
mármores amarelas e brancas de Lisboa, 1727; recebeu 48.000 réis pelo az.ulejo que tinha 
mandado vir de Lisboa, 1727; e pcdrJ.S 1ll3nllores de Lisboa, 1727): c nas referências, que 
chegaram ate nós, da sua actividade, e nas quais a sua ligação com a Sé é referida. 

Antonio Pereira eI1lre 1724 e 1725 exeCUlOu projectos para dois ediftcios no Parla: o 
Recolhimento de Órfãs dI." NosSo1 Senhora da Esperança c a Casa de S,io João-o-Novo. Em 
1714, a Santa Casa da Miscricórdia do Pono Cn<:.1ITCgOU o mcstre de estuque da se, «sujeito 
de grandl'" idl"ia, e a quem o Cabido mandou "ir de Lisboa para o desenho das obras da Sé», 
a execmar o nseo para o rccolhullcnlo a levantar em São Lizaro 51. No ano scguime, apa-

~" 1 li,1<)1 i" ria A,u cm POI1Uga{ O IJannco. Lisboa: EdLlonall'rc!>Cn<':;I. 2003. p. 207. 
'" A.tlP. Mitm, n"1815-5. n. 29. 
"b A.D.I', MItra. nD 1852. ~n 
~1 G:11lh;1\;1 800 n'IS por dia. AD.t~, Muro. n~ 1852 (52). 
,,~ Verha" reeebtclas por ,\ntÓIIlO Pen:im 1'111 1734 29 de Janeiro 300.000 réb: 21 dt Abril: 200.000 réi:., II de 
Junho 300.000 reis: 30 de Julho: 200,001.) rós: n de Agosto: 200,000 rós; 7 de Outubro: 200,000 rélS; 4 
Novembro: 200.000 rCb; 2 Dczembrú: 200000 reis 
A.D,P, f>htra, n" 1853 (39). [m 4 de Agoslo pagamm 10.300 rtls ao lavrndor Manoel Goncahcs de Uror os 
enlulho~ dos alicerces do :ilpendre. e 3m 2 de Setembro pagar:am ao laHador InaCIO 1'11110 por ler urado o 
(mulho da" obnb das tnbun;b e do a1l>cndrc 
.~ Em 1726. como _meslre das obras_ recebia 800 n'IS por dia .\.D.P, MIlI~I, nO t852 (52),,;/{\. Um oficial 'lul' 
Ilnhalha\';l com AntÓniO PereIra recebia t 50 rel~ por dia. 
5<\ Num documento de 24 de Julho de t728 apal'Ci:e rderido um Arw:)mo l'erdrJ ofiCIal do JUI~O Ec1b,a~Iico' 
.0 Thc~ourelro d35 Úlndcmnaçucs du ~ daro por coma das mesmas '>ClsccnlOS rcb a AntóniO Percim omcIal 
do Jtli~o EcleSiástico do g~"IO que fez cm ir n RiQ TImo, e li Infesta noli fi car ()~ hOJllells que dão pedra l):lr:l li 
Se. 1'0110 H deJulho de 728 narbo%a ~. A.D.l'. I\lura, nO 1852 (230). 
'1 I'UmEIRA. lA. PlnlO - RI'co/lllmcnlo,J<' O'fU) ,/c :-1os~ 5.-r,I,nra da Esp<'I'Il"(Gl (Fundado na cidade du Pur/(! r1ll 
)I" XVIII). Pono: C:l.mara Municipal do POrto. !rId, \<:r p. 74-75, lIO!,.,1 10 
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rccc como o arquitecto da cas:.1 que Pedro 
da Costa Uma, mandou edificar em fre nle 
do Convento de São J oão-o-Novo. No 
conU'alO (20 de Março de 1725) para a 
sua execução, alem de se referir que a 
planta e apolltamentos da Casa de São 
j o:lo-o-Novo foram feilos por António 
Pereira, este e designado como «mestre 
d,IS obras da Sec desta cidade ,. 52. Em 
1729, num contrato de obra para O 
Convento de San ta Clara do Porto, cm 
que intervém António Pereira . este é 
mencionado como «arquitecto d:ls obras 
da Sé» 53. A sua presença cm duas igrejas 
do PortO nos :1I10S trima, t1a igreja dos 
Clérigos c na igreja de Santo Ildefonso, 
precisa de rcnexão e estudo; dai. neste 
momento. deixarmos só referida a sua 
presença. aguardando os resultados da 
investigação que nos ocupa actualmente. 
Por 11m, o que conhecemos da :lctividade 
de António Percim termina na ob ra da Sé 
de Lamego ( 1734-1735) 5~, com o pro
jecto do co rpo da igreja, e com li noti CIa 
de ter feito desenhos ( l735 ) para os 
novos al tares laterais i5 da Co nfraria do 
Senhor 130m Jesus de Barcelos, e referido 
CO IllO «conceiluado arquit ecto por
tuensc». 

A importância que Alllo ni o Pereira 
tinha nas decisões re lacionadas com as 

Assm:uur:l de l\ntómo l'eulr.I e:m 1724 
tA 1)1'. Mu .... n"18)2·131 

, 

- . 
AssinaLUr.t de: AmOnil.ll'crclr:l cm 1725 
.·h_",:uur:I r.n~ no ro1"'~'" 1"'''' ~ coMLnJÇ:\o W ~ dr 
">U> Jolo-<>-~"''' .• m ...... lp;l' ..... ~ """'" .mo'", d»oI",,~ 
w Se. do I\m" 

obras da Sé é confi rmada pela forma como fOi oU\'ido acerca do riSCo do novo re lábul o 
pa ra a capela-mor. Nu ma das cartas cmiadas de Lisboa (8 de Fevereiro de 1727) pa r.l o 
cónego Dr. Domingo::. Barbosa, André Vaz Vieira, procurador dos negócios da Mitra , 
esc l"eve que ;1 acei tação does) risco(s) .. penderá da aprovaç;lo» de António Pereira 56. Em 
1727 j:i Nicolau ~asolli pimava na Sé. c não é o ilaliano que se pronuncia sobre o pro
jecto mais cOllveniente para o rClábulo da capela-mor, mas sim António Pereira. 

11 I'ER RE]RA,,\ L\E~ , Joaquun ]:LUl1\: !l. _ AntóniO Pereml arqULlI'C lo do 1'~1:\cl0 de S. João No\'o, Bolrw!I 
Culumd, 2' stnc. \'01. 718. Porto: QllI3r:1 MuniClJl"1 do Pono. 1989190. p 2-1 1·258. 
~l n : RREIRA_AL\'ES. "al,lh~ Mannho _ J\ÓlUla par.! o C!'iludo d3 acti\,dadc do arquIlc .. ,O AmÓniO Pereir.t !Ia 
~ldad~ do Porto. RoISIa da /-a(uld(l,!c d~ U:t]"(l~. U' Série. \'01. IX. Porto: !'acuidade de Letra:> da Uni\'crsidJdc 
do PorLO, p. 389-397 
~ COSTA. \I Gonç:dn!:s da -1/isr,iti(1 du Ubp<LJO (Cidade rll' I..lIInrgo. V Lamcgo: 1986, p.582-S63 
), H:RREIRA DE AU.IEIDA. Carlos Alherto - Ban:dos. Usboa Edi torial Prcse!IÇL, 1990. p. 67. 
~ MAG,\LHAb BASTO. Anur - E)IUlIO) /'OIlU(I1S1'S, ~·ol. \I POrtO; BLblioH!a. Mumci]l.ll do Porto. ]963, p. 36 
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2.4. Miguel fnlllcisco da Si/\'ll 

Miguel Francisco da Silva 57, arquilcClO 58 de Lisboa, vai desenvolve r no Porto e no 
Norte uma imponame actividade na função indicada. ma~ principalmenle como entalha
dor. Vindo para O Pono para executar o grande retábu lo da capela-mor da Sé. colaboraria, 
também, como arquitecto no mcsmo cdificio. Referido frequentemente nos pagamentos 
como Miguel Francisco W. aparece:lo longo da sua carreira designado ou como ... Mestre 
de obra de Arquitectura», ou então como mestre entalhador, o que define o perfil da sua 
act ividade. 

2.5. An/onio Vilal Rifemo 

António Vital Rifano foi tamb~m riscador das obras da Sé. Em ;. de Marco de 1727 
recebeu um pagame.mo por ... debuxarlt as plam3s dos relábulos da Sê. FOI também o res
ponsável pelos a=ulejos da varanda de cima do claustro pam os quais recebeu tres paga
melllos em 1734: 5 deJunho (48.000 rêis); 28 de Agosto (-1-8.000 réis)óO: e I de Ou tubro 
(150.000 réis) 6]. Uma nova verba (H.OOO réis) foi-lhe paga, em I de Agosto de 1738, «a 

conta do azulejo a que se tinha obrigado ames da suspensão das obras para a capela de 
501 nta Catarina e para a do Senhor da Agonia,. 61. 

3. ArLislas e art ífices 

o relatório sobre as obras crectuadas refere o conjunto de profissões que foram chama
das para os mclhoramenlos, na Sé e nos outros edificios mencionados, mandados execu
tar pelo Cabido, num item imilUlado ~Todos os oficiacs até o fim,. 63. Nesta lis ta relata-se 
o que a cada grupo profissional competia fa=er, dando-nos assim a infonnação das di\'er
S.lS [unções que desempenhavam, ainda que manlendo a indefinição de alg\ll113S, como é 
o caso dos pintores. Ao referi-los Hmita-se ao pintor-artista, n:lo abrindo um item para o 
pintor comum, que nós inventariamos juntamente com os douradores já que, uns e OUlros 
executam, por \'e2CS. os mesmos Imbalbos. 

n rCRREIRA-AL\ e:.. "a!;ill" Mannho _ BrcH: enSiIlU sobre a ohn de Miguel Francl>oÇO d."l ~Lh";\. Pohgrafia. n" 
2.t\muca: 1993. p 71 101 
'>II V~r nO!~ 4. 
~') MAGALHÃES BASTO. Artur de - Aflonramrnros, ... p, 347-358. 
(MJ " I'agu~i a B.11ta::ar M:lL1ins de Carv~\ho. mOr.ldor:lo Corpo d~ Gu~rda para TCIlU:lcr a seu cunhado Antónlll 
Vit~1 :1 Cmmbr:u 48.000 rtl!> por ruIU:! Jo azulejo {XIr.l o claustro da::.t. 
1>1 A.O.l~, Muro., l8S3 ((39), sIIl. 
b.l ADI>, ~h(r.l. nO 1853 (I), sIIl. 
b) AD]', Muro. 18-12, doe. 4. s. n. 
H:RREtRA-AI VES.JooquL01Jaimc B. - O I'ullo ntl /:poc:<l dos Allluultl~. AnlLUlrt:ruraObras l'ulJ!icru. vol. I. Porto' 
Ol111ara Mumcipal do I'ono, 1988. p. 64-65 
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Prollssócs que çontribuiram para as obras 

.~ amelros 1II1d:w:1o em muitos ranchO!> huns fa:cndo pcdrot~u~ gtIPntb collunas plU ,~, 
~~ 

r:lod:l 
es lll -

OUITOS (Um pcdr.uus pera:.s apell;as outfU) (um pedr.ni3S P.lr.!. as U"Çbu~ OUtTOS com ped 
para 00; pomcos oUlros com pi2..~ per:! as condUÇDls dJ.s agua) Olltrlb com as pcdrn que' \'I~ 
cone OU1TO) almudo bor.lcos parn chumbar chapa. c pregos para combo\:!) c saITJfos pJI':1 os 
ques outros llelas petlre\rJ.S lirJndo cscoodnas (~I\'CIl:m3S' 

_Os al\'encos IlIms ;I.Il(b\-lo b,.;:cru!o pamk:s OUlTO) abobOOls e ldludos OUlfU) a5l'n~ndo ""'o
goa e' na:. OUtros faze.'ndo os bLUques oUlros rompcndo apclib c pómc!h OUlro;, enCõl.nllndo a 

fa:cndo ludo o maIS que lhe pcnence a mesma. 

.Os carpll\lelrd~ huno :lI\d31,\0 fa:cndo porta. c pndlas OUlros 111adclr.ln.1ol':l:';\s c formn do~ 
h.1l1do 
pr:m
pinho 

OU1TO!i fa:endo cur."OS c çôunbous t ra.squud~ ludu pera os esluques OUlro;, ligando c asl).11 
outros por mml3S panes a con.1u:lrtm nt:Kitu:lodc Gl~llnho vigas fncl1Jl.'I barroto ubo.1dos 
cllas paos JUm os 1113dclr.lmcntos np;tS forros OUlros andJ.\';)o nas condu('O\S dJ. madeira de 
que doia \"mhJo muitos pmhcllus p.:u1I andtmcs bCoras apoUl~ sim("llcs camas mawos saTi-
Ihoo; padIOla:. c para dos ml"<mos ("IlIlhelnl$ SI: ÚI:.tr ,;tIx.J.1do (Uralb mesmos andJ.rnC!.. 

l_Os (malhador.:. huns andado fa:cudo re13oo1os para as c;ll'eIl3' oUlros fa:endo capitcls 
8\IAUI,\OORr" felxe:s dos arctl.'i c norois OUtrlK b:cndo oq:os Ircbullas ( grJd~ par.!. as rnC5111JS oUlros ali 

lU condu,JO d.."b I1Wcll"llS de ~l1ho ~ mdhom. e nuis gnxa> que :;1nOl para coltUrt3S ( rc-

vazas 
dado 
gur.tS 

dos onul/"!) e parJ os !Wtllb que ~ rol1ocar:io ~ capdlas" pcr.!. a me--nu ~11u~ 

ESC\,;LTORb .O!. bCuhores and.w.'lo ra:endo as rtguras p.:tra os onlalOS d3S Clpcll:b 0'1:"" e por <lma dos 
lO; da, ln:hunas • 

lMAGI~ARI~ • Os lI1ugm,tno-:. andal"ãQ fa::cndo os ':i3IlIOS que ~ coloor:io n3> l-:lpcllas. 

LADRllIIAOORf5 ·Os 13dnlhadol1S andado a:ulej3ndo ~ do úbldo escadas IuUpll!ttcno salllCTblLl. 
I 

MARCEr-:ElROS ·Os m3Rlllclro~ anda\';\o fa:~l1do as cadeims do com rcl~bollo (c3(h01~ d3 >3mcnsll~ e I 

, que loc:l" madclI"ll prt:IJ' 
lido o 

TORNElROS .Os 10meU'C.s andJ.I,", a lomCô1r gr:tdcs de nudclm c loch~iros c ludo mal> que cempclc 

r- ofloo, 

PINTORE!:. .Os r1!110res andal'.1o b:endo p31!1élS plrJ O rnlTO da Ca:a do úhidn hJupu~leno ~m 

do :.eu 

pel1l o Cru:Clro • 

OOURADORb • ~ dour.ldorcs ,lI1d;l\';\O doumndo reubonos orgos lrihulI,1S 1= caplleis fechos nOTOl> ~ I 
nu.s que lh~ pcru.'IICC' 

udo o 

.Os fcrrtllY)'; hUllS ant!a\-lo fa:endo gl1ldcs pal1l Jantl1:1-< cha[l3S e pn:gos p.:tr:! ~l1Inca das 

FERREIROS Ta> do:. esluques OU1TO) anda\Jo fa:tndo fcrmrncntas pcr.l pedreiras e obras c agu\.lndo 
~ fcrr.tmcntas UI1I1"O:. am.!a\-lo fa:cndo hnhas de ferro (XIr:I :.cgUr:lII\.l das pnir.m3> OUlTO) 
';\0 f.1:cndo chapas com mUlIa gllX\lr.l parJ :.cgurnnça das mesmas pcdr:mas ol];os rclaooll ~ . 

SI?:RRAUIEIROS • Os >3r:tlhcllUS (1) fazt:ío fechaduras nuchos" fCl1le3S" coru.e.no:." fCllh"s de hord.J, escodcI 
l-C! t lUdo o nulS qoe pcnrn« ao seu oficio._ 

e., CM-

L\mEIROS .Os !:lt\XltOS fa:I;\O grado p:l.r.!. os pUlpllOS pn:gos para as ponas t';,CoUctes p.:t11l M GlCh 
samcre!.!ló1 ogulChos (Um a"çmos_ 

P](HELEIROS -~ pichdcllUS f3%110 C3no;, par.l as conduçois da~ agoas c rcpliLhllS das mc:.m;lS chapas I 
pndlas do :lInbório C3nos par.t o momo_ 

X!r.I as 

VIDRACEIROS I .Os '"ldr.lcell'OS fa:ilo udraças JUr.!. lodas;lS JlIndlas Ircb ... ILb c redes d.J, mbma SIlnc_ 

OLEIROS .~ obro:. b : ião alcalru:<'S c tdholS p.1T'3 ó1 (on.1U\":1O das 3goa. e (ôU1<,)S p.1r.!. todosl.lS Idh" 

fio< I'oorclm que Il'3.balha com pedra e 011, na conslru~'ao de casas_ 
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As informações sobre os anis[as e artifices podem ser completadas com o lcvama
lllCnto da documentação relacionada com o pagamemo dos Lnlbalh os, ou com OUlra tipo 
de doculllcmação que rel:tcio ne um art ista com as obras empreendidas pelo Cabido. T;ll é 
o caso de Dom ingos Alves, «trabalhador nas obras da Sé», que cm 7 de Agosto de 1721 , 
recebeu 1.200 reis "para remediar hum3 cnfcrmidadcII 65, 

O inventário realizado permitiu levantar um numero considerável de informações c de 
arti stas e artífices. Neste caso, temos consciência que seriam mu ito mais, já que quase 
sempre só são nomeados os responsá\'eis pelas empreitadas, e não a totalidade dos seus 
colaboradores. 

hl\"cmário de art is tas, artífices c fornecedores de: materiais 

Pedreiros/Canteiros 

Aoo 

1717. 1718, 
171q 

I 

I 
I 

I 

I 

I 
I 

Nome 

COST/\. António 
d, 

1717. 1718, IFER .... ,t\l>1D5. 
1719, li10, Scbasti.1o; 
172 1,1712 COSTA. Amómo 

d, 

I>!I A.D.r.. Mmn.na 1852 (I). n. 91'. 

Obrn 

- obra no claustro; 
- ol>r:l W C.1SI da F.1briGl, secretas e 
lajeamento: 
- var:mda do ClaUStro, oaplull1ar a 
dita "Manda" ; 
- ubr:1 da eapel:l. do claustro "de II 
dc~razcr. e :l.brir os buracos par;I ~~ 
I1I1h:15 dc fcrro _: 
~ P,lrcdiiO e escada do ceffiIL .... no; 
- llljc;unemo de fora do eemn .... TlO: 
- I:ljeamento do qumt:d do, Sé; 
- 1:1.;<::lIl1enlo e maIS obn~ rm~1 da 
porta do quintal d:l. St: .obr:l. do 
bgiamcnto do quintnl fot:t da pOfia 
do claustro _: 
- rorneeeu do:c colunas de ped ra 
p;1m a;, ubras do qumtal da $(:; 

- fcuio dns coluna~ de pedra do 
pálio do qUlllwl do claustro da ~ C 
paJiclr~ ]lar.1 a dila obt:t; 
- cobertos for,! da pana do clauslro 
da Se 

- c.,s,"I do Call1do: 
- nOI~15 fn:5t:lS do :imbório d" St: 
- bjcalllenLo e frcsla~ da Sé; 
- ol>ms d:lS frc~t:l~ do corpo da 
igreja; casa dos foles do órg~o c 
escada da torre: 
- CSCIda da torre, c ('oro; 

- frestas do Cru:Clro: lorre e coro: 
- c:lpcb~ do cru:elTO 

0"1(1 E CQmp.1I\hciros. pedrcims d:ls nhr.IS d ... Sé 

Fonte 

A.D. r. . Mitra. nP 1815- 5, fi 12, 
n [2,'., n, 13. n. 1-1. n. l-ll'., O. 
[5.n. [6.017.0, [8, O.19\" .. n. 
20\' .. fi 2[\" .. n 22, n. 22v .. n. 
Bv .. n. 2-1. n 151'. n. 301~ 

A.D.I~, Mmn. na 1815- 5. n 12, 
n. 111-.. n. 13. nH. n. 1-11' .. n . 
15\'., n 16 I .. n. 17. n. l7\" .. n. 
18. n. 191', O 20 ..... n. 21, n. 22, 
n 22,', n 231'. n 2-1, n. 25. n. 
25\"., fi 26\. n li. n. 271-" fi. 2t1. 
n. 19. n 30\" .. fi. )\1' .. n. 33. n 
331'., n. 3il" .. n. 35. n. 35\'. n, 36. 
O. 37. n. 371' .. n. 39. n. 391' .. n. 
-10. n. -101'., n. -11. fi -111'., O -1 2. 
n. -+21' .. n. iJ. n. -131' .. n. 45, n. 
451' .. fi. i6. n. 461. n 47, n. iI\'., 
n. 4t1. n. 'IS\" .. n 49. n. 49\'., n. 

07 AntónIO da COSt3 ap3rcc~ referido. num pagamento de 18 de Outubro de 1722. como companheIro .I" 
Sd)3~li,\o I"'emandes. 



I A"o I 

I 
, 

1718 

1713,1725 

I 
1723, I i2i. 
1715.1726 
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Nome I 

SA~TOS, 

Amónio dos; 
I'I;-..!TO,Jost 

PEREIRA, Pedro. 
da freguC!>la de 
Camp.1nha 

rnAN(J~O, 

\Ianucl lld . _da 
[nrCSI:a~ 

PcdrclllblCantciros I Obro -----r fome 

1++. O 1++\, O 1-15,0 145\'. fi 
146,0 146\ .. fi I-li, 0.1-17\., n 
I-+A. O 148\. O. 1-+8", O, 1-+8:1\'., 
n l-+<:J, O 1-+9\" .. O 150. O. 150\' .. 
n IS' n 15h .. 0 152. O 151\'., 
n. 153,11 153\'., O 154, O 154\, 
n. 155,0 155\' .. O 156, O 1561'" 
n 1621-
AD.I'. "'lItr:l. n" IA'52. n 2, O 
21. fi 3. O. k. O. -1. O 4\-., fi 5, 
05\ .. 06.0.6\.,07,071,0 
16\.,0 17.0. IiI',. O, 18,n IR\' . 
n 19, O 19\ .. O, 10 

- telhados da \-:Jr:lllda do clauslro d~ A.D.I~. M1lra. ". 1815- 5, n 
", 16\' .. fi li.O.li""O IA. fi . 18\'" 
- ,)bra~ nOI'3;, da I-:Jmnda; n '9 
- rrl!Sta~ da \-:Jranda c mais ohl1ls 
Uose Pmtol 

- pagamenl<l de jornal!> do:. ofici:1is A,D,r, Mura. nO 1815- 5. O 
que com ele trabalham na:. úbr-.iS da 157. n 15i\~. O 158.0 15~h , 

'" O. 159, O IS'" n IM,016O\" 
- p3diclnlS de pedra para as obra:. n lbl. O 161\' .. O 162, O 
d:l~ qU:Hro fre~ta~ d, capd".l11úf I 75\'" fi 176, O, I ii f1 179. n 
(1725); ISO' 
- Irc::e p.:WICIr:LS de pedra (1725) 

-

- entregou 'oel" pi1arl~ de pedrJ p:111I A Dr .. Mura. ". IS15- 5. n. 
as ohras da capela.mor da ~. e vai 1631 n 166. O 166\" O. 167\' .• 
eOnlinu.lIld.) com a" mal" nccc~· n 16A\ n 169\ . O. 171\. fi "". 11S5,-" '" 
- cem pias c .eohctloura,~ par:l o A.D,r., "'11lr.l. n" 1852 (7). (11), 
~'all" da J.gua da Mitl1l; (12), (38) 
- .aJu~IOI,1 O" PII13re. de ])edr.l par.l 
;" obra.. da eappela mor d., Sé. e lcm 
cl1lreguc lhe (I prc:elllc dt':s~; 
- "dk Icrn tornado Ioda a pcdm do, 
Plllare" da (appella mor a preço de 
:.etc milll."lS cada plllu como Iam· 
b<'m a\gun~ l'5GU'COb d" 1l1CSm:l~; 
- .95 ]lin~ de pcdra, (om bua 
padoul'3.; 
- .;l cOl1la da obra da~ (em pias de 
pedra para o no\'o ealln d3 agl,13 da 
Mllra ~; 

- .da~ pla~ de pcdm que fa:: p,lm o 
no\'o eano da agua da \ll1ra por 
no\!} ajU"IC a 630 reb (ada hum:1, c 
~:1padour:a •. roram cncomcndad,,~ 
lOS pi,,~ c dua" '''''p<ldour.ls.; 
- forneceu pt.-dm para :as ohras II;. 

~(apcla.mor (1725) 1 
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I A,. ; :-.Iome :, 
1725. 1726 BERNARDES. 

M:lnucl. d.1 frc· 
gucsla de RIO 
Tinto 

172'), 172; FRAt"ClSCO. 
António, .da 
Infcs(3)O 

Ano Nome 

1719. 1720. I PEREIRA. 
ln!. 1722. Antonio"" 
1723.17H 
1726. 1727 

Pcdrciro!JCanteiros 

r Ob~ I 
- fo rncn~u padICIr:l5, c 11l:lis pedra 
pam ;I onu da = dos rol~s do 
órg~() da capda-mar. 
- forneceu pedras para as obras da 
capcl3-rnor 

- fOnlc((u pcdrn par.! a~ obras da 
l'aSa Ilu,-a du:. fronul.>o (\725); 

- pc:ur'J 1).1f:l as obras~ 
-,XoUr:I que !>C obngou:I dar par:! os 

l)(JL;lTcu) da torre do relógio 

Estucadores 
Ob~ 

.)hm de ~tuque da Sé: 

. I 

- no\'o cano da :igua da Mitr:a; 
- obm~ das ponadas;~ e arcos do 
CJr.USlro ; 

- ponada da sacnslÍa: 
- capcb.mor 
- mudanÇol c acre~c(nt:uno:nto que 
fe::: na~ quatro ponal> e arcos do 
clauStro: 
- obrn de pedron;! do cru:::ciro 

Fonte l 
A D,r" \1ilT3 , ,. 1815- 5. n. 
IS'h'" n. ISi 

AD P, \lar.! . nq 18J5- 5, n 
IR5, 
AD P, Mitra. nO 1852. n 75. fi 
76, 

Fonte 

A.D.r" /'.'lim. n" 1815-5. n. 2ó, 
n. 2i. n. lho n. 28v .. n. 29, n 
30. n. 33. fi 35,' .• fi 36. n 36.' .. 
n 371-. n 38. n. 38\, fi 39\", n 
iO,n4<h,n4h,n4h.n iJ, 
n 45, n 46. n 41. n 47\"., n 48, 
n 4S\" . n 49,' .. n. lH o n l ·n , 
n 145,'. n 146,. n 147. n 
147" . II H8\". n. 148'. n 
148.11' , n 149. n 149\" . n. 150\' .• 
11.151. n. 151\:. n. 153, n. 154, 
n. 155\'., n. 156\". , n. 157v., n 
158"., 11. 160. n. 161\'., n. 162. n. 
163, n 164,' .. n. 167, n, 169. n 
170\"" n ln. n. 1i3. n 177. n 
17h, n li8. n. 179, n 1ro.'" n 
182, n 182\ .. n. 184. n 185\'. , n 
186, n 187 
ADI':, \lUr.l . n- 1852 (ln). 
(89), (52). n 2. n. 2,',. n 3. n 
)',0 4.0 i.~ ,n.5.n5""n6, 
11 6\',0 7,n /v.,11 16\' , 0. 17, 
O 1;'-., O 18,11.18"., O 19, O. 
19\" n 20, n, i5. n, 75\" .. O. 76. 
11.76\' .. O,;;,:. n. 78.0 79. n SO. 
O. tIO\' .• n, 81. O. 81\' 
A.D.r. . Secção Notarial. 1'0-9. )' 

I
' XA\lER ~ -

__________ I'''OO'O'.'''n'' N. n , 206\".-20i\' _ 

,\ DP, MitT:1, ne 1815-5, n 150..'. 
A DP,MuT:1, n"1852, n, li\' 

1722 
rranctsco '\, ofi· 
cial do mCStfC de 
estuque 

'----~--_.- -

M k arquitecto. 
TO No pagamentO que recebeu cm 22 de Outubro dI.'" 172i refere·se "llOrt:tli d:l ~nchrcstia». 
71 «oficial do estuque desta se, de ajuda dc CUS10 da jornada paro a cidade de LI)boo :lltendl.'"ndo ao .Ielillellte 
~r\'u;-o que fés dh o pnnclpio nas obms delle 125000. , 
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Escultores 
AM 1 Nome _I Ob~ 1 

1718 TAVEIRA, - figu!'".l dOI Sapitncia Jl.1r:l o pülpilO 
Manuel de ria St (o~ 16.800 réis fOl":l!ll C!l\ rc-
Alllli:u.la gue!> ao padre Bernardo I\nlonio 

Dias, procur;uJur da Mitra) 

1719 ROCHA, - do kitio d:1 imagem de Cristo d:1 
Dommgo!>da ÚlSôl do Cabido (recebeu 21.600 

r~is) 

1725. 1726. I\DAo. Manuel - quatro figuras para o órgão: 
1727 Carneiro. resi- -para as figuras <ia \-;lr:l1lda do órgão 

dente nas 11on:!!> da~: 

- ~ De: figur:ls sobre o remate dos 
dois pÓrticos 30S escultores João de 
"·11rõ111da [ .. . ]. c 3 Manuel Carneiro 
Ad:.o I. I~ 7l 

1726 MIRANDA . - obras que _eonSlão da su:! peli-
Manuel, m61rc ~"110 . n (o pagamento n:lo tc\'e 
escultor do Pono ...relia) 

1727 MIRt\:-<DA.Jo;jo - rigur:r da porIa da torre: uma das 

I d" =,d"" fon IIguras ~que estão;l llOrla princip;ll ~ 
da Pana de Cimo 
d",Vil:r 

1729-1731 LAPRAOE. - samos _que estava fa:endo_; 
Claud", ~ _de}" " Laprada pello ultimo 

ajuste d:o enlpon:rncl3 dos santos di: 
que deu recibo per ficar de lodo 
paga~; 

- dei no • Passo da Made.lra_ pelo 
bilhete para irem livrememe os S:iIl-

lO:;: 
-d ei a dc~asscis homens de ganhar 
d, levarem os Sõlmos da e:lsa do 

I 
Llpradc 30 barco; 
- dei :IOS homens de g<lnh~r que tira-
r~m do barco o~ qU:UfO eaixõC!> dus 
santos que ner.llll de Iklém c de o~ 
levarcm a um ;Jml:I:~m; 
- um barco que levaram os s.1nIOS:l 

l3c\tm quando rOT'".lm embarcar em 
Ulll rl3.do inglts: ao~ homens de 
g:lllhH que !iraram do arma:ém os 
S1l110!> e os le'":lr.lm a bordo 

71 PINHO BRANDÃO. DOllllngos (O.) -Ob!":1 de talha . . , \"01. m, p. 9i-95. 
n Idem , Ibldem. p. 9S 

Fonle 

A.D.r.. Mitr;!. . nO 1815-5. fi. 20". 

AD.I'., Mitra. n~ 1815-:1, n. 28\'. 

A.D P. Mur;!.. n" 1815·5. n. 176. 
n. 186, 

t\.D I~ . Mara. nO 1815·5. n 186\'_ 

A D.r.. Mitra. n" 1852. fi 75\" .. n. 
80 

AD.r., Mllr.l. nO 1852 ('1 18), slll. 
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Ano 

171l:1 

17U~.1727 

1721 , 1111 

172ó 

172(:) 

172.7 

f-
172.7. 1i34 

jooqui/lljairllc B. FERREIRA·AIJ'ES 

--;:;c= __ ,---__ -=Entalhadores 
Nome Ohl':! 

MARTli\:~ . 

, <;ak:r.dor 

COSTA, Lu!:> 
r~rtira da, Jc 
~nlO I1ddon~ 

MOCTI:'\HO. 
Ambro~lo. 

me~1tc de ullha 

I 

Pt "TO, C:If:lano 
da. ::tll,·a.. me~ue 

I entalhador 

I OLIVEIRA. 
Garcta 
t'crnandes, 
me!>trc ema-
IhaJor. da 
rrcF,uC"ltla de 
5.11110 IIdefOllW 

::tlL\A. \llguel 
!r:II\CbCO da ;4. 

nlom: cIlla· 
IhadoT 

- rOMI~ (' fluTtXs da nO\'3 <...a~'\ du 
Caindo 

- lalha da Úl~ du Úlbldo. 
- comprou madcir:lS P."U'a o Teuhu-
[o da (apd:l-mor (l727); 
- lomou dI: cmpn:uada a .tacHLr;J 
de duas cal:l.;l~ du~ dOi,> org;\o~ dn 
C':l[lpdu mor. (l7n); 
- continua a cOnlpn de madeiros 
paro I) retábulo da C'3!Xla.mnr; Ira· 
balha\"3 no rclabulo da capt'b.mor 

- furam ]J3g0S 22220 ró~ l1U~ 

carpllltClro) '"' «dCl>h:erlo o 
~I:ibuto d:i Clpcll:& mono 

- acrc"iCenlamellto dos rclalmll"K do 
corpo da.!lt 

- ohra dos florues e cal'iteis r,lra a 
c:lpela-mor ( 1 i 15): 
- obra de talha ~que la: p'n ~ 
obrns da cappela mor_; 
- obrn que tomou d« Sólndas e 
í!,radcs d, capela-mor: TCI:Cbt:U 
n.9óO rél!> para pagar aoJo Or.Clal!> 
qUl' limp:lr:111I o, quadro~ do 
rct~lJulo I'dho d, I:apela-mor 
Ounho de 1 ili ); 
- r,,~d)Cu ~B.OOO rtls por conta dffi 
:l<:l"I'"$(enlamenLO) dos reubul05; 
- ITIJhulos. sandas , gmde!> do I 
rum 

- rct;ibulu da capeb-mor 
(11.i\go!>to 1727: primeiro paga-
mcnto r"il";\ tl-hgue1 rr:lOd:.cu da 
SU"I, nl~lre cnt:llhador. pal~l 
pagar aO'> oficiais do rcwbulo da 
c, '!amor) 1-~jlmlo r entalhado!> da s.1I:n~lIa 
(l7J~ ); 

- aCre"iCCnt3n1CnLo!> do~ elllalhado!> 
da ,acmtia ( 173~ ): 

- do TC'to dc um ~C:llxjo. d:\ 5acris
lla (1734): 

Fome 

AD.I', Milr:l, nO 1815·5, n 17. 
fi 18 

A,D 1', MUr:I, n' 1815·5, n 
II\', fi II 
AOI~. r.htra. nO 185!. n iS. n 
j')" .. n. 7ó\' .. fi 7i. fi. 77\"" n. 
il:!. n "', 

A 1),1'. Mitra. n" 1815·5, n 
-19\:, n. 1+t. fi 145. II 1-+5\' .• 11. 
146\' .. 11 1-17.11 14a, II loj8\'. 
A.D. I~. Mltr:! , ,,- 18')!, (I), n. 
16\'. 

ADP. M11r:l. n" IS,! (52) 

A.D.r .. ~htrn. n" 18')2 (5~ 

t\.DI~. Mitra. ,. 1815-5. n 
17tll.n Ull.n 1821'. 
1\0.1'. Mitra . nU 1852, fl. 75, fi 
75\, n. ii n 78. n. tIO. n 81 

t\DP, Mitra. nO 1852, fi 78" .. 
n. i9. n iQI: n SO, n. 80"., 11 
81, n 8h'-. fi 81 
A.D.I':. Mm-... n"1853 (9) 

- do rc~lO da) obras da Sólcn)tia c 
rcp3TO!> quc fc: no ret:lhulo du I 
X-nhordcAI.:mll73-4) _ 

~_ _L-__ 



AlllUllrCloslliscodorr5, ani.sws r anlfiro que lI'ollalll""(II1I lia Se do "I)rln 205 

Aoo 

171 i, 1718; 
1719, 17l0. 
1722.1714. 
172i 

Nome 

M.\RQUES. 
~hgud, rua de 
5;10 Domingos 7~ 

Nome 

FONSECA, 
l':lIIlale~1I da: 
co~ TA. Manuel 
da ~r 
A7\DRI:;, !'.Iallud 

EnsambJadores 

Ob~ 

Carpinteiros 
Ob~ 

- Ca~ do úbldo: 
- larJnda e f:lhrica: 
- furro da no\"3. Casa do C;tI)L(lo; 
- OUr;I que n:cram na Se; 
- ;1 conla do que fa::em no 31pcII 
dre da Sê, rorro e 1lI3dcir:! do 
a11>endre d:l Sê (I ii 9): 
- conlfLhulrJm para:lS obras do 
csluq\l~ e 1;llh,,; 
- obT:! na ~'a!l;l dO!> fol~ c dois 
• caixõc~_ c !lOna que lal par:! () 
I'a("o (I il9); 
- JJu~\C do~ laburn~ d" ..:ru:Clro 
da~. de madeira de Ç"J)\;mho, e 
de .\an)ar_ o com ab;lixo; 
- d,'. obra da madclT:! da) pf:ul<;l\a) 
... ra~ulu~: 
- .. I"U;I) a~ "bras d:l Se.' a~~\l11 de 
compr:1 de madeiras paT:!:1 1:.lha. 
capitels. fC(;h.,h, nguras. grade~, 
relaoolos e ludo o maiS 
pcncll~nlc a dtl:t 13lha c madeiras 
de CJ~I:lIIho d;l,; ~Llnalhas, c de 
pInho pat"J os fa~ulado~, pr:lllchas 
c lud:l 3 pregaria p;lm tod;l~ :1) 

obras da dit3 Se desde o 1" do m~ 
de Julho do ;lnno proXIIllU pass,ldo 
de 1719;uhcode IS_de 1720: 
- obm do alpendre fora da pOria 
do daU~lro da. St (1720): 
- COTnI'r:! de madelras dI) faoqUJ:.
do do csluque c lalha d;l Se: 
- compr.l do: madeira~ (1722): 
- \~!1l0 !'anlalcio da Fonseca 

fonte 

A.D.r.. \lin"3. n" 1852 (52), n. 
i5\ .. n ii. n iR. n 81 

I'onle 

,\ DI' , Mitra , nm 1815·', fi. D, 
n. 15. n. lo. n 10\" .. n. 17.n. 
18. n 19 v. n 20, fi 20\" .. n. 
H; n. 23\· fi 2(1\. n 271. 
1128\" .. n 30. fi 30.· n. 31\ .. fi. 
31\" .. fi 33. n )J, n )5. n 
J5\" .. n. )8. n J8\"., n 39\"., n. 
-11.0.-11, fi 43. n 45, f1 45\'., 
n -I6\· .. n -I7,n -Ith , n 49.n. 
-19\ . n 145, fi 1-16, n 1-16\' .• 
fi I-IS' . fi. 1491 .. fi I5\}, n . 
151 n 151. n 1'2\' n 153\". , 
fi 15-1\". fi 155.n 15S\ .. n. 
156. fi 157. n 158\" .. O. 159>' , 
fi 161. n 162. fi 167. n 169. 
fi. I i6. fi I i61·., n I 7I}1·., fi. 
181. fi 183. n IS-I\". n.186. fi. 
m 
AD.r. Mm:\. n~ 1852, (40). 
(51). fi. 2. fi 2\ n. 3. n. k. 11 
-1.0.-1\" .. 0.5.06.11 6\ .. 0.7, 
n iS. fi i51' fi i6" fi 78. n. 
i8\ .. n 80. n &1\ fi 81. n. 82 

com() Malluel da COSLJ tinham 
Jcb;lI:'(o da ~ua rcspoll.lklbilidade 
Ioda a obra de madeira. l'ag313111 
aos OnÇI;lI~ d;l 13lha c c;,cuhorc~ 
([ i 23): 

- M:lt!ucl d3 COSIa .eorreu cum a 
übm p.ml scgut"JnÇl d,l l'l[)l'l1a 
mor do: 7 de Omubro lhe 9 de 
l)(':cll1"ro~ de 172-i; 

I 

l 

j 

;~ 1'INHO BRA"DÁO, DullllllgOS (D.) - Obm di lcl/ftll doumda. fllsarn!J/clgcrn (" pmwra lia tlJ,t.k (' na Dioccsc ,I,) 
1'0110. \01.111. I'ono: 1986. p -18-58. 
r .. ['regubla de $.11110 Ilddono;o. 
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I Aoo I Nome I Oh .. - I - Fonte I 
- pmnch:ls para :I Glpela.mor 
(1725); 
- M.~nuel da Costa ap:lrece desig' 
n~do como carpinteiro da:. obm~ 
da capela·mor (J 725). comprou ~ 
m:ldcir.l para o:. noróC'S c çapl!tis 
da cap..-la·1lIor (ln5); 
- Manu..-l d:! CosIa cm 1725 
aparo.:cc à freme das obl':l~ d:l Sê. 
I'a~() Epl,copal. e órgão~ (1725· 
1726): 
- r:lIltale~o d:l Fon...eca tinha 
;Irrcmawdo a C;1S,1 do Tesouro c 
UU:lS ças,1S nO" as (1726): 
- Pant:lleão da Fonscça e ]l.13nuc1 
da C05ta . obm dos tabumos do 
<:l'Uleiro da Sé (1726). n~o tC"C 
efeito o pag3mCnto: 
- Manuel da Cosia forncceu 
maddra para os eSl rado~ da~ 
~<.:adr~s~ do coro. forneceu 
madcims ~r:l a casa doti (ole:. do 
órg~o no"O ( 1726); 
- obra de carplllwria da arnla(,'âo 
dos telhados (1i27): 
- ubm do _pass.1dlsSQ do TI:ouro 
parol a C<lppcla mor~ (I n i ). a par· 
tir de>;te pagamento (29 de t\b ri l) 
aparece só o nome de I'amalcl\o d:1 
l'OllseC:l; 
- ann3ç~0 das n:l"cs da $c; 
- çomprou madctr,ls parolos 
armários .de \'CSllr"; 
- ~pe1a coma do reL.1bollo da e:I]1' 
pela mor_ (] i2íl: 
- anltaç:\o da:. naws; 
- comprou m:ldeiras p:ira :IS ponas 
dos clauSlros e annarios _de 
,·csur. 

1719 R..'!.MOS, Manuel - obra da:. '"Imalhas do cSlUque A.D.I: . Mar.!. n° 1815·5. n. 26 

1732 PEREIRA. - uma pona com a su:! {ech:ldura A.D. I~. Mitra. nO 1852 (641) 
Lourenço. do Il:lra a :ln..-:I ond.: nasce a água da 
IlonJ3rdlm fome do A1Jubc 

1734. 1737 -l CRUZ. M:!nuel A.D.I' .. Mura. n" 1853 (5), (39) 
d, 
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I 
• Pintores I Ao, I Name I Ob~ I ' fonte 

1719.1710. I PAClilNI. João - ohr3 dos quadros cb Ca~ do A.D.P., Mitr:t. nO 1815·5. n. 
1727 B:lpIiSI3, n1(~st re CabIdo (que lomou em preço de 26\"., n 28\". n. 3·h-. n. 36. n. 

plnlor iS mocda:t de ouro que fa:::elll 'I 39, n. i2, n i6\" , n Iii\·. 
'1uantla de 216.000 !"tIS): A.D.r.. Mur,!.. ne 1852 (I), 
- obr:l dos quadro§ .que f:l: por n.76. n_ n . fi i8 , n i9, n. 
silll3 das dua:t cappelas do cru:elro 79\-. 
daS<>. onO·li21 "): 
- da~ o1Jr:t~ que fI': par:l a Sé: 
reloque dos quadros da ~acnSlla 
(1127); 
- reforma dos painelS d3 sacristia e 
capela.mor ( I i27) 

~1726. SOI,.;SA. Manuel - das obl1l5 que fe: paro 11 St; A.DP, ~hlr,!. . 1815-5, n 152. 
l12i rerrclr:t de TIl. - ii coma do. pamCu. .que fa~ •. n 155\". 

pll1!nr da rua das dos dois altares da ~ (.do painel AD.P, Mura. n" 1852 (52), n. 
TaiJl:h d~ Epifania, e renO\~lr o do 18\'_. fi 19\"_. n, 81A 

Nasdrne11l0 485000.); 
- rc<:ebeu 18.800 reIs du quadro 
que fI': paf'"l o rcubulo do 
BapllSltrio d3 Se (l726); 
- cm 22 de r-.:o\·emhro de 1727 
receOcU 96.000 rós .por 1'0111:1. 

1 GUIMAlt-\ES. 

dos 1).11110.'1. de 5.'\0 Pedro e S:'oo 
P:mlu 

-

1722 _ UII1 quadro p;1ra a saCrlS!i:l 1'1 A.D.r. MUD, n" 1815·5, n. 
Jerol1lmo da (.do preço ajustado de hUl11 '" 51h:l. mercador quadro de :\ossa SenhOr:! p;1r:! a A.D.r. . 1852. n \., 
dcsta Cidade sachnsua da st~) , 

1725, 1 i37~ "'A5ONI. -pintou (as Iramos) do novo all)Cn- A.O.r, Mi!r,!., nQ 1853 (5) 

-:. ' Nicolau dre d.l St 

17~ ::.UXAS,Josc de - pimum do IIl1erior d.ls trihunas A.o.P , Mirm. nO IRS3 (39) 
l'igutm:do H!, do corpo d.l Sé; du rc:5tO de pllll~r AD.P., Mllr:t, nO 1853 (342) 

, \'Icla da Nela a~ dc~ lribunas d3 5t (J 7li), 

1734 
I 

t\I\TO"'IO, - dOIS quadros quI' fc;: par,! a ~e, ADP. r.hlra. n" 1853 (3'1) 
úrlo~ (Carlos n~II;I 

AIIIOIIIO leoni) I 

77 1ill (22 d~ ren:rclro): ~ ... de TeSto do remo dO'> quadros de ~u Pedro t 5:10 P"ulo~. 
TI! DesIgnado mestre pUllor 
1"1 Recebeu pelo quadro 31fiOO rtis. 

-

I!O 1737: apareetnt doIS pagamentOS; um dI.' 13 de Fe\'eTClro ("IiUXlO reiS) e li OUlro de 28 dI' Stlelllbro 090.000 
reis). 
III " pam ajuda de ru.~I)lLr aos enfermos de sua casa». 
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Ano 

J 717, 1718. 
17 19,1720, 
17l!. ]722. 
17H.I725. 
1726. 173-+ 

Nome 

MQST[1RO. 
Manuel 1'11110. 
CORREL\. LUiS"! 

1718.1719 AL\'D. 
Dl,Jnllngo~ 

Pintorc:JOouradores 

Obr:t 

_ d Qul';lr :1) (l"edCnCL;l.~ ~l: 

- dou rou <) n:alCJo quI'.: esta no (oro 
dl $c. c gumbpó do putpllO; 
- estofu d:I r,gun d:l. S.:apu!ncl:I pal':l 
I) l'ulpl1o: 
- nOTt)es c rn~s da c~ do 
C:lhido: 
- obr:Js do) dourado) da !>c; 
- pintoTtS d:lS obras dOl> dourado~ 
da la lha. c estuquc da se: 
- dc.~pbJ do ouro. Untas. c feitiO 
os dour.ldOl> do =Imborio c mais 
capu~l~ da.. ubras da Se (pagamcn. 
10 feLlO a Manuel PUI10 \lonleiro): 
- da Ikl>flC!\<I do ouro. olco. lintas, 
jormlll>. cl>lofo da Imagem de ~an1:l 
J\na. a~~lIn na !001(ri~li~ da <;to COIIIO 

na Ca!kl do Cabido. pintura da 
C:a~ do Tf'><luro; 

1

_ tltJur.UllClltO do órglo 1>4 ( 1725); 
- tloUr.l11leOlO tio Ctu::Clro. do~ 
ahare .. d~ St. credenela e.' .UUlra~ 
l11iude:al>" da satrb\1a (I73'; 
/I'1:Inuc1 ['imo Montcim); 
- douramento e fmalhados d:! ~'c· 
riSlia (J no!: !l.lanud PinlO 
MonteIro aparece.' dc>'lgnado por 
dourJúor) 

- pnllur::l~ c doul':ldos da nOV3 
Casa do Cabldu: 
- da) untal>, olCQ c IT:lbalho de PIrl
lar tod:b Jl> ponal>. pncbs c Sr.ldc~ 

Fonte ___ 

A.D.r.. Mitro. n" 181'5·'5. n 12. 
n. 16. n n . n lQ, n H. n. 
of(h'. n. -II\'. n "'th .. fi, 155\' .. 
n. 159. n I&}\. n I&J\' 
AD,P. Mitra. o" IR52 (l l. n 
17. n \1:k.n79 
A IH. n~ 1853 (39) 

A.D.r. '1IIra. n" 1815·5. n, 
11h,. n. 11 

1720 (,\\lI:LO. 
, !l.bnud 

«alo IlU'''l> \Juras d;1 Casa. do CabIdo 
==--t-c--c~-

- das obra) que f;::; na ClS."1 nO\'3 I AD.P .. MUr:I. n· 1815-5. n 35 
do Cabu.lo 

li26 FERREl&\ 
'!anuel 1'111\0. 
lumor da tua d:lS 

- de rmtar ou olcar:JS ponas. A D,r. "'\lID. nO IR51 (51) 
p<)~II~O~ c grades das ~S3S <.lue 
C)I,'O pUf haixo da 'lesa CapilulilT 

I 
Aldas 

1 :7:3C4---+rTRRnRA:-:-.----1-_--;do-rr~lo da~ gradcs da cardil· 

Amónio. meslre mOf 
dourndor 

1734 _ ('llCamOU o :,aoto Crblo da ... 1e· 

ADI'. Mura. n" 1853 (9). 
>ln 

A.D,I~. Mllm. nO 1853 (9) SIL\A. Pedro da. 
piolOr. re)ldcme 
a ~ma A!la 

I r;~ti;I _______ _ J __ 

II! Dc:.lgnados por mcstre:. I'mlOn::.. 
~I Aparece n:rcndo 'tanue! rimo 
iii Obr.! "que fOi rematad., (lU rrc~o" de 4fH ,000 H'I~ 



I 
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Alljuucc/IJshlsaulmn. orrisras c "rlificCl> que Irllbll/hllrl!l!I na Se do Porto 

Batefolhas 

Ano Nome Obra Fonte 

173-1 I NOGUE[RA, -forneceu ouro para 3S pllll\lm~ d:_s A.D.r. Mill'3. n~ [853 (3Y) 

______ -'A"""'~ó"""'o~ _____ _'""e'~""·'C"'~""'_ ________________ _' ____ _ 

Aoo I Nome I 
1729-1i31 l\lME1DA, 

Vale11111ll de~) 

173-1.1738 RlrARTO, 
,\ntonio Vil'll 

Nome 

171 <;l, 1720, I COSTA, Jo:\o 
1722 Neto da 

Pintores de A:.ulejo~ 

Obro 

- .der a \'3I.:nl1111 d .. ,\IIll~id3 para 
conlmuar na fcilUr:I do a.::u1cJo_ 
3K-IOO réis: 
- . de}' a \'3kmim de Almeida por 
dl.l;\~ parecllas crn s,1!1sfaç:\0 do 

a::\I1cJoM 70.050 réi~ 

- a:ulcJo d,! \'3r:t!\da supcnl1r do 
clauslro 

A.::ulcjadorcs 

Obro 

I Fonte 

AD.P .. Miu';l. n~ 1852 (-1 18) 

A.D.r. MItro, n~ [853 (39) 

Fonte 

A.D.I~. Mitra. nO 1815-5. n. 
26v., n. 32\-, 

209 

I 

I 

- assentar o azulejO da Casa do 
Cabido; õlSSenl,lr o a:uleJo na .ame 
Ca~a do Cahbido~; de aSSCnlar 
azulejo 

A.D.P., MItro, n~ 1852. n. 18v. 

Cun n'!> 

I Ano I Nome I Obro I Fonte 

17 [8 PEREIR. ... ,Juli:\o - obra dos .celros que anda fa:cn- A 0 .1': . tl.lllr:I. nO 1815-5. n. 16, 
do para a Sé- n. 17\'. 

17[9 . 172-1 TEIXEIRA, - rcflmna dos .ceplro~ de novo, c A.D.I':. Mil!".!. nO 1815-5, n H. 
AmOnto acrescentamClltO do~ -I. c do pralo" n 173 

(1719): obra .das arnbubs do~ 
Snnw~ 01co~ nO\'as que se fcs par,l 

-bGEI.. 
li se. c h},;.oJ)\! da caldeira d'l agua 
bcma~ (172-1) 

1725 - obras que fe: para a ~ c SactiSli,l 1\ D.P.. Mitra. nO 1815-5, n. 
\Ia!\uc! I'erelra. 181 
IlUrt\C~ de praIa 
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Organeiros 

Ano Nome 
~ 

Obm Font.e 

17 19,1710. padre Lourenço - 001':1 do órgão da Se~; A.D P .• Mura. nO 1815-5. n. 22. 
1722.1125. da COnCC1(;lO &> - ~ Ilor conta dos órg;'ios que raz n. 2-1\'_. n. 25: n. 26,'" n. 27v., 
1727 (foi seu abon~dor p"r~ a 5cc~: n, 28\'., n. 30. n. 33v .. n. 37. n. 

e fiador o oUTive!> - ~re31cjos~ d;l capcll-mor 152. n 153, n. 170, n. 172. fi 
Amónto Viclra da (1727) 88 17-1, n. 175\" n. 1 H,'" n 179\'" 
Sih-a. residente n. 187 
na rua das A.D . I~. Mi l r~. n° 1851, n. 18\'" 
Horc~). _reverel!_ n. 75,',. n 76. n 76,'" n. n, n. 
do p .. dn: 79. n. 79\' 
Lourenço de 
Sou;:,. que no 
tempo em que 
her:! rcligio:o de 
S:la João Evangc-
!i51'. se chamava 
Lourenço da 
Concciçio~ 

(1725) 

Ferrei ros. Scm!.lhciros e Pichclci ro:. 
Ano Nome Obm Fonte 

1717; 1718, FERREIRA, - rcrr.lgclIs para a (as;! nO\;I do A.D.r .. Mitr.l , n~ 1815·5, n. 13, 
1719,1122, 1'.'hgud. freguesia Cabulo; n. 14, n. 15". , n. 16\' .• 17\' .. 
1125, 1726. dc 5.11110 - pag~m ... mos feitos ~Ó a MlguC'l n IS\' .. fi 20,'" n.21\" n n\', 
1127, 1734 Ilddonso: Fcrrciw: n. 24\'., fi. 25,'., n. 27\' .• n. 28\'" 

PEREIRA - fcrr.lgcns quc rc: para ~ nova n. 31. n. 33. fi. -+2. n. 43\'., n. 
Custódio. Cas.1 do Cabido: -+7\' .. n. 48\' .• fi. 35,' .. n. 144,'. , 
s(:1r.l1 hciro" - ferros par.lM VIdraças da Se (' n. 145. n. H 6, fi H7\', n. 

mais ferrogens; 148,11. 150, n, 154\", n 157\'., 
- ferros dM frc:.us do corpo da 5é; n , 158,'" n 160,'" n 163. n. 
- ferragem que fc:: para a torre dos 168\'., n. 175\' .n.181. n. 
sinos; 182\., n 18,,,, 

- forncce ferros p3ra o estuque e AD.P .. MUr:I, n" [852 (1), n. 
p3m o <llpendre rara do claustro: ·h., (52), n 16\:, n. 1i\' .. n. 19. 
- fcrragl'l1s que fc: para a pona do n. 20, n. 76\'. n. 78, n. 80 
clau~lro c C1bldo e mais miudez;l:'; A,D.r .. Mitro. nD 1853 (39) 
- furo:. das frestas da se: 

- grades das frestas da Sé: 
- gnld ... s de ferro, fcchad\lra~ c 
dobradicas: 
- fcrragcns que rc: para a~ 
vidrotas: 
- grades das frcslM da tapda·mor 
(1725: Miguel Ferreira) 
- grades dM lor",,- dos sinos (1727) 
- ferragens que fc: para a sacriSII :l 
(1734): 
- obms que rc:: para o guarda pó 
do~ «anJo~ da porta principal. -

III> «desta cld:ldc*. 
81 1725: "do ajuste do no\'o org:l0 da Sé, quc se lhe de,·c por ajuste dos -I mil eruz .. dos em que o ~omou,.: rccc· 
l}Cu 24.000 r.::i~ .de hum cano fiCI(c[O, 4uC o Illuslrissimo Cabbldo S,ldc Vacante mandou fa:cr ao dilO p.l drc 
f01':1 do 'lJu~le rara corl"DopondCnd:l do órgão, que rcs_. 
!!II Em 1727 o Mestre da C1pc[a, padre Lub <1:1 Sih"a. comprou um cravo pai" li se. A.D.r., r.litrn. n~ 1852. 
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1 Aoo - I Nome 1 Ob~ 1 Fome 1 
1718 I MAGAUlÃES. - obm de ferro de gmdes da CaSo1 A.D.r.. Milm. ng 1815-5. n. 

A~lómo de. fer- nova da Fabnca. c pnelas da Casa 14\1. 
mN do Cabido 

1718 PINTO. Manuel. -linhas de ferro . lr.!\·c.s:.ões c pr!:- A.D P. Mur.!. ng 1815-5, n. 15 
ferreIro )lOS para a Cas.! do Cabido 

1718 ROCHA. Manuel - ferros c redes para ;1 varanda de AD P. Mur:!. n" 1815-5, n.l9 
da. ferreiro cima do clauSlro 

In3 MAG.~LJiÀr:5. - grades de ferro do pauo ~ for:t da A.D.P .. ~hl r:t, n" 1815-5. n -
Manuel de, fcr· pana princip:lI da Se. 161v. 
re'N -

17H.I725. MOREIRA. - ~ aguçaduras. dos plCOes. pon- A.D.r .. Mum . ng 1815-5. n. 
1726.1727 Amunio. fcrrelro, teiro~ c ludo O maiS neccss.:lno de 168. n. 17k. n. 175. n. l77v .. 

da frcgu~ia de ferr:lgcns par:t as obras do no\'o n. 180, n. 182. n. 186, n. 186\'. 
$anta Ildefonso C<)no da água da Mitra: A.D.P., Mitr.! . nO 1852 (52), n. 

- .. agu(adur:ts~ dos picões d~s 75v., n. ii\'" n. i 9. n. SO\', 
obras da ~. c capela.mar c ~Igu!ls 
pOnteiros novos. c galoS de ferro 
- «agussaduras. do~ picõcs c mais 
ferramentas 

172-1 COSTA. AntOnio - despl"Sa qu~ fez nas fresl:l!> do A . D.I~ . MÍlra, n" 1815-5. n. 
da. llche\clro z11l1bório do cruzem) da ~ 172\'. 

1734 MOREIRA. - obms que fo::: para as grades d" A.D.I' .. \lil r.\ , n° 1853 (39). 
Bernardo Ca lle[~-mor ,!fi. 
SANTOS. .rerr;\gem qUl: fez para o novo /\ ,D,I' .. Mitra. 1853 (I) 
Francisco Jo~o quarto e parol a . rabnea .. 
dos. S('tT;Ilhclru 

1=:00 _.1 L:lloeiros I Nome 1 Ob~ 1 II Fonte . -
1720.172 1 ~IORE[RA. - .d:l~ carrretas de bronze_ e con- A.DP:. MItra. n° 1815-5. n. 

rranclSCo serlO cl<l galo da ganid~ 3 ~h'" n. 146 
Rodrigues (?) - d~ obra do~ bron:cs que rez paT'J 

a 5l::~ 

1723.172:0+ CARVAUIO. - pregos. e .corrc:,;i<l" de brOllze~, A.D.I~. Mitra. nO 1815-5. n. 
Jo.1o ucudetes. e dourados deles p~r:\ :I 159\'" fi. IMv. 

Jl<lrla do claustro d:1 $t. e C~s.' do 
c.lbldo; 
- pregos de oron::e da porta princi-
[l:tI d:1 St. púlpitos e !>:u:ristia 
(1724) 

1734 CRUZ. Manuel - grade~ dc br<ln::c da capela-mor A.D.r.. MIII~I . [\" 1853 (39). 
d, s/fi. 

17H C~RNEIRO.Jo:lo - do resto de ~e rundlr as ]le"a~ A.D.r.. Mil r:I , n" 18S3 (J9). 
que falta\'a111 para as gr:\dcs da sIno 
C:t ]lCI:l.mor 

1737 PAIVA. Manuel - gr:lde de latão para a mesa da A.D.I~, I\litra . nO 1853 (5) 
Soarc.s comunh:lO 
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A" 

liLM. 1719. 
1720. \ 721. 
172.2,1724. 
1725. 1726. 
1727 

1737 

AliO 

I7lA 

Aoo 

1721. 1722 

Ano 

1717. 1719. 
1710. 1711 

1717 

I Nome 

\i\LE, Manuel da 
Costa "", da lua 
dos ~lcl'C:\dorcs 

I VALE, Amónio 
da. CoSta 

I Nome 

COELHO. 
Tomas 110 

Nome 

DELGADO. 
Manuel de 

I Aguiar 

Nllmc 

ANTÓNIO, 
Domingos. de 
Gulpi1h:l~ 

I C05T:\~ 
Pantakao da; 
ANORE, Manud 

) oaqldm Jaime B. FERREIR4-A/YES 

I 

I 

\oidract:iros 

Ob~ 

- \'iur:u;as par;! a \':lranda dI! ("Im;[ 

do cbustro; 
- vidr:lças e redes do corpo da 
Igreja; 
- vidraças da St c Casa do C1bido, 
e folc.!õ do órgão 
- vidra(;IS d., c.lpc!:t.ll\or; 
- conserto das ndrnças da Se 

-reforma &\5 vidr.lC'lS da~ na\'c~ da 
Se c OUlr:t5 nOI'a-. 

5irgueiros 

Ob~ 

- «das ob~ dos b:mcos que fi:er-
:ILU .. 

Carneiros 
Ob~ 

- dCS]le5.1 que rc::: nos SCl~ b~I1Cos 
d:l S~ 
- .das ubras dos b~l1cos. e menZll 
da Ca:a do Cabldu _ 

I 

I 

Fonte 

ADr.. Miln. n~ 181'5-5. O 19, 
n. 21, n 32\' .• n. 4'5,·,. n. -+8v_, 
n. l+h~, n. li9. n. 168,'" n. 
176\',. 
A,I). I~. Mitro. na 1852. O). 
(52), n. 2. n. 17, n 76 

AD,P, Mitra, n" 1853 (5), ~n 

Fonte 

A D,r. /l.li1ra. n° 1815-S.fl.li 

Fonte 

A.D.r., Mitr.l, 11" 1815-5. n 
1-+7\' .. fi 156\. 
A.l). I~. ;-'1l[r.l. nO 1852. n. 10 

______ -L ________ __ 

fornecedores de Materiais e ScI'\~ÇOS 

Ob~ Fonte 

_ to:lh,1 ~I c tijolo ~l: A.D.I':, Mitr.l. n" 1815-5. n 12. 
- tclh,1 [l<lra o alpendre da se n. 12\ .. n. 13. IS\' .. n. 21. n. 

1-+"., n. 25\ .. n. fi . n. f2\'. n. 
-+6, n. -+S; 
A.l).I~. MltPoI. nO 1852 O), n. 
h .. n. ), 

- form;CCr.lm madeiras para as A.DP .• t'-.lilra. n" 1815·5. n. 12 
obms d,1 C.1S:l do Cabido 

IIQ Em 1721 o ~111Clro da Se chamal'a·~ Manuel da COSI:l Vale: .. Pagul'i a M:moel da Costa \'alle ~melm da St 
ue seu Ir.lbalho. c de pt'SW:IS que mg<)u para t,l11!;cr lh- smos nos 3 dias d~ notil:i:, da mone do ~umu I'omil'ice 
6.000_. A.o.r. MUI":!. nO 1852 (I). n. 9 
'li,) E O~ mai!. tnC'õt!"CS SirgUCITOS. 

~l Vendia.se aos 1ll010~. 
'12 Vcnula-..c ao~ Illilhciro~. 
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1 Ano ~ i\ome 1 Ob~ . 1 Fome 1 
1717: 1711:1: FER~A"DES , - cal A.O p , l\htr:!. nO 1815-5. n. 

1719.1710. Mateus. ~c:lleInJ. - lou~a.s 12\ " H.O I'h. n. 15. O. 

1711.1722. IS\'. . n 16\,.18. n 20. n. 20\'., 

1723 n 22. n 23.n 23\ .. n, 25. n. 
26. n 27. n.N. n n. o. 34. 
n 14\ " 36\ .n 40. n 41\ .. 

1 11, 4Z\ O. 46 .. n 48. fi lH. n. 
145. fi Hi . fi H8v. , n 149\' .. 
n.152 , O 154 n 158. n. 
163\' .. n 1M' 
A,D.P. , l\htr.l . n" 1852 (I ). n. 
2\., n 3\' .. fi, 5\, . fi , 6 
ADI\ Mnra, nO 1852. n 7, " 
16\', n. Ii\' .. fi 18, n. !tI" 

- - - -- -- -
1717; 1718, rREIT,\S. - .,:al.xs : ootõe!; dt" t"ullle e ADP., Mura, n" 1815·5, n 
1719.1720, Lourenço de. IJClra~.: I h., n. 15\' .. n, Ió\' .. fi . ! 7\". Il 
172L.ITH. oleiro de (al{j~~ e - tijolo~; 20, n 22. O, 23. n. H. fi 25, 

1723 tíjolus: - ladnlh<J~ " 28\ n, 30. O 31 n 32\'., fi 
Plr-;TO - hldnlho~. tijolos e oorro de 33\ , fi 34. fi. 35. fi. 36\', n. 
(. I'lnla. ),ln:tcia. chumbar Ji , n 37\'., n 391 .. fi 40\' .. n. 
olelr:!. I'IU\";I de 42, n 43\ , n 4:"., n 46, n. 
Lourenço de 4i,fi4B\ , n 49. O. H4\ . fi. 
I'rcll3>. 14'), fi 1471- , n 149, fi 150. 

n l'iI , O.IS3 , n 153, . fi 
U :t n, 157 , n 157\',. n 158, 

I 
oc,. , '" j A.DP , Mitra, nO 1852, n 2\'., , 
n. 3. n, k . fi 4. fi -h , n 5, n 
'}\ .. nó, n 7\' . fi . 17, fi 171., 
n 18. fi 1t!I" n. 19\'., n 27, n. 

t-
28\'" n. 29 

1719,1722 - dama;;.co e ouro par:! :IS obr.l~ da A,OP \lUr:!, nG 1815·5, n. 
~e, Ill:lnd:ldo \Ir de LIsboa: 211, n 23 
- _qu:lrent:l c Ires l:UI auv!> d~ d:un- 1\01' , l\hlr:! . nG 1852. n. 20 
asco de ouro e do:e 1\);b)OS dv dl10 
ouro e quatro dU:la~ de l:ouwey' 
ro~ . que Olandaram l'lr de LI~bo:1 

1719, 1721 CH.-\\ 50, Amaro - Ijn:b ra:endas que deu par:! :I~ A.D,P , Mura, nU 1815-5, n. 
Pereira, mercador ohms da Se; 17v . n 147 

- leI:! par.!:I manga d:l cru! e dam-

, :1"0 parJ o rruma! da St -- '-'-, 
1719.1721 RlnEIRO. - areia: AD.P. !-.htr:!. nQ 1~51 (\). n, '5 

'ianuel de Sou~a - harco~ de arei3 p:lr.! o cstu9u~ _ 

2A 17 19 Idhell"O~ de - lelh3 para a~ obrm. da Sé A DP , 'hlr:!. nG 1815·5.11. 
Alfena 

1719,1710 I ARAUJO, BCllto - chumbo AD P .. l\hlr.l . n" 1815-5, n. 29. 
Ar:lnha de. - 11I:lterlal!> d,,-ef'S(b 

I" 
32\' .. n 38, n 42, .. n 45\' .. 

tendfiro 
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~ Ano I Nome I Oh", ; Fonte I 
17 19.1720 - rnatcn:us para o cstuque. com- A,D,r, Ml1ra. n"1815-S. n. 

pr:ldo~ ~1lI Lisboa pelo reverendo 30\' .. fi 32. n. 35,'" n. ]6. n. 
M~lIucl Gum~'S \'Jrcb~ 37,-_. fi 3th.. n. 41\' .. n. 42. n. 
- pagaram uma IClra de 60.000 reb li' ;\ M~nlt11 Lopes d~ Fonsec~. que 
l'clIleteu d~1 cidade de Llsho,\ o 
re"eremlo 1\,lanud Gomes \"lfCla, 
de lllalcn:ILS das obras; 
- compro em Lisboa de "arios 
m:llcn:us para as obr:ls e uma 
comi_to a quem ale agOr:J (;0111-
prou os 131!> malcri:ns. o alferes 
João Pereu-a do Como; 
- despes:. com o pu1pllo c pedr.'ls 
ddl'. cmoorquc c pedra!> de brumr, 

. I que ludo \'cio de Usboa 

1721 CORDEIRO. loS(': - chumb{) A O,P. Mura. n~ 1815-S, n 
de Mimoda iS\'. 

, 
1721 CL.AMOUS[ - barriC'ols de breu AOr, Mina . n° 1852. n 2\' .. n. 

(~Cbmu: ~). 7 
Bernardo 

l72! FRA'\CISCO. - lousas A.Dr.. Mnra. n° 1815-5. n. -
M:lleus 46\'. 

172 1 - breu A.D.I'.. \tnra. nO 1815-5. n. 
-161'., n. 1461. 

1?l1 MOREIR..\. _ hronze para as escadas do pulpi- /U)I'. , t-lLtra. n" 1815-5, n 49 
Francisco LO da St A,D.r, MLtra. n" 1852 (I), n. 4 , 
Rodrigues , - bronze n.6\', 

latoeiro rm - pô <k pedr-'! para o <:!>tuque 1\ O r , 'litra. n" 1815-5. n 
49,' _ 

1721 CAHPIr-:OTE, - HS <;vl--ado!> de damasco para a!> A DI':, Mitra. nG 1815-5, n. 67 
Estt'':\o obnL!> da Se A DI'. . Mura. nG 1852 (I), 

fi 9 

1721 - lrC!> 1.xJn;u:. de areia que I-Kr.t1l1 {XIra AD r. /11m3, n"1815·5. n. 
a:. obr-ol!> do estuque da Sé 148 -

1721 GI,.;EDES. -dmrnoo AO.r, MLtro, n° 18'H (l), n 
Manuel FcrrcLflI ·h. 

1721 - 1 00 I'~ras de estopa que sc corn- 1\,l),I~, Mitr:!, n" 1851 (I), n 6 
prarom na fcim para oma .I'elb~ 
p:lfa se cobrir as obras 

. 

1721 -) Im-cos de areia _que se forão AD.!' . MLtra, n" 1851 (I), n 
huscar li Mdrcs> 7" -

1721 - Leia comprada cm l.Jsbo:l c !llab 1\ DP .• MLtra. n° 1852 (l), n. 8 
.mludc;as~ para li n~ ,11 cruz da Se 

1722 LEIGAL Manuel - damasco .• franJóC~" de ouro, e 1\ O p , Mnro , n° 1851, n 20 
r"crrcira gal:lo pua as obras da Casa do 

Cabido -
1722 - ~hUT11:l!o P"'''<i11lS de Ançmn que A [J,p . Mnm, n"1815-5, n. 

I'icnl0 para as obrol!>"; -. dC.PCS.1 que 155 
!>c fez <:OLll a conducão d3S 9 pedms AD r .. Mura, n" 1652 , n. 19,. 
til' AIl~L que \'1crlo da cidade de 
Counhm para:r; obras da 56 
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: Ano I ~ I :-= 
1722 I- de Lblroa I A.D.l':, ~htr:l. nO 18:/2 , n. 19 

1122 - 144 cOI':ldos de dam,l!>CO de A.D.r , Mura, n- 1815-5. n 
ou ru, e 31gum ouro, e ~guros da 153 
mesma cncomenda, que..e mano 
duu \Ir de lt2ha. t lambem par .. a 
compr~ que se hã de fa~cr CIl1 

LIsboa p~r:t as pr:lncha~ de ~ngdllll 
tudo para esm s.t 

112) 1 SILVA, Jo~o da, - d~s pedr.ls e can-ctos dc13s pam A D.P, Mitm, nO 181 5-5. n. 
dl freguesl:1 de ~s sepulturas e 1<adn::c.. da~ obr.ls 157, n. 158, n. 158' 
SantO Ildefonso da Sé; de<ipesa e carreIO) d:b 

p.edrm c lajes _da gesulO paro as 
obT:ls da ~ 

1723 
I ,j,,;;,1 - d", ~'~:o> : ":~~'r O> 

A,DI':, Mitm, n- 1815-5. n, 
I''''. 

112) - quatro pcdrJ.S pretas que ,'ieT:l1ll A.D.r., t-Hlm, n" 1815-5, n. 
de Lbho:l JXlT:l as obras da 5t: 160, 
(foum Ir.msponad.ls no pala1<O 
Saotisstmo s"cnmento e Alma~, 
caplHlo \bnuel 8;11;\0, de Cascais) 

1724,1715 GOMES.Jo:l.o; - alcHlru:e!> c louç:l par:l o nu\'o A.D.l': , \1111~I , nG 181 5-5, n-:--
GO~II:.S. ~1anuel. cano d,\ :igU3 da Mitro: 164,-. n 168, n 170, n. 1721' .. 
olelro~. de S,lllto - lijolos fi 1 i3. n 177\" .. n. 1811'. 

1724 

Ildefonso 

~ FRA:'\:CISCO, - -tOO alqueue. de C31 pam lS obT:l$ AD.r. Mura. nO 1815-5.11. 
MIgud. do no\'o cano da agua da Mitr:.. 163, n. 1661 
_caleiro., d~ - alcalru:e"'5 p~ra o cano da :lglI:1 d~ 
rregue~la de Mitra 
Ol!I'cl nl do 
Douro 

1724 - "mu: c quatro c meio almudes dc A.D.l': , Mllr.l, n- 1815-5, n. 
3~elle 1131"3 :I. obl"3 do nm'o cmo da 167 

I I :igua da Mura 

1724 I CELO. - mludcus de retrÓS. bocaxun MItra. n° 1815-5, n 16' 
(.Cello G).), (.bocaSSitn). hae13, e fellt os das 
TQm:ls obras do no"O ornamento de datll+ 

:I!oCO de ouro p~m ~ S6\ ,D,r.. 

1724, 1725, / RlIlEIRO, - 975 ~l'lucin:s de cal que forneceu A.D.P,1'ohlra, nG I815_5,n. 
1726, 1727 DomIngos. p-1m as ubras do nol'o Clno da 168\. , fi 170, fi. 17h, fi 

_aletTO. de :lg1l3 d;\ Mura; 1721'., fi lN, fi. 180, n 186\". 
~nlO O"ldlO - 1793 alqueln:s de eal que entre· AD.l':, Mitra. nG 1852. (52), n 

gou panl as obras da capc!3-mor ,l;I 771' .. n 78,·., n 80, n. 811' 
Sé, F'aco rpiscopal e Quml:l do 

I 
['rado: 
- cal pam as obras dl Sé, Paço 
EpiScopal t 'lUtn\.:] do Prado 

~) Coelho m. 
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Nome Ob", Fonle 

172-1 - :tlmudc) de a:CilC par:! () he1ume t\,D.r .. Mitra. n" 1815-5. n. 
da ob,,\ du no,'o GlnO da agua da !70\ .. n. 171, 
Mitra 

ln.! An~ Mana. "lUVa - no\';\ garrida AD.l'.. Mura. n" 18\5-5, n. 
do IIlblrC sinClIl.l 172, 
Jo;10 Gan"i;!. ,,b 
Fcrr.lria d .. Cim:\ 

1725.1726 ALVES. - cinco arroba~ c 11ICI:\ de chumbo ADr.. Mura. ii" 18b-S. n. 
fl":111CISCO. ten- para lS ubra) da c:J.l>ela-mor 176,"" n. 18bA.D.I'.. />.hlr.t. n" 
deiTO 0-\ 1852 (52) 

-

1725 - mIO pedras marmol"('S, duas bar. 1\.D_r,. M uro . W 1815-5, n 
.. iLa) de pedra de brumr c \'in1C 1.79 
31qucirc~ de mlâo. que \'kr:ml de 
LLSboa para as ObT35 da capela.mor 
(matcrialtr:msponado por André 
Simucs Lopes. 111CSlrc d:t cara"ela 
Nos",-! Senhora do Ros.:lrio c Sa l1!o 
,\mónio) 

1715,Jili COSTA. \I;lnUt! - compra de madclrn. pregos. c AD,r.. \1111':\ , n" 1815·5. n. 
d:l. nlcsm: jornais 1';11";1 ôl!> obr::ls dos org:"io~ e 17i. n. 17-+\. 
C:1rplnlelrD I'a{,:o EpiscopaL A.D.P .• lI.lilr:l. nO 1852. n 75, 

- compro d~ nmdel~. pregos. c n Hh. 
m<ll~ ncce»lklrio ]l:1r.t ~ obra do 
no\O orgào e Paço Episcopal. ... jor-
nal~ do~ of;clal~ de c:lrplmdro c 
cltlalhadores: 
- uma dU~I:l de CouçOClras Q~ do 
Brasil (J i27) 

1725.1 727 PEREIRA. - cabo e m:\i.. conh~ para as ob .. \s A.D.P .. Mllr:l , n" 1815-5. n 
António. meSlre da capeb-l1\or 17·h. 
cordoeiro. rcsI' 
deme na 
Cordoaria 

1725 CARi"E!RO. - 6 arrob:lS de chumbo AD.r. /".·Iill":\ , nO 1815-5, n. 
Man.:o~ 176\·. 

"""i725 SIL\'A. Manuc! - breu parJ O~ embuudos das Obr::b A.D.r. Mill":\ . n" 1815·5. n. 
Ribeiro d ... lell ' da Sé 178 
delro 

1725 TO~IE. t.hnuc! - 10 carros de telha 1\ .0.1':, ~litra, nO 1815-5, n. 
181\: 

i] 726 - pagamento aos llIe~trcs das A.D. I~, !l.litra, n" 1815·5. n 
emban.:açÓe~ e p:ltacho~. '85 
')acramento e Alma), Noss:I 
:'lenhora do Rosario e Samo 
Antõmo, "ndro: Simões Lopes. Lu\~ 
Manso Il:u,\o. e Manuel Gomes, 

J dos [1"Cles dõ15 pedras mármores 
que Irouxe .. un de Lisboa pa"'l a~ 
ob",1S da capda-mor da ~ -

""' T:llllhtm aparece referido eumo II1:m;;:tdllr 
Q5 M:lddra gro~".1. wbuan mais grosso do que a tabu:1 do solhll. para ser dcsdobmdo c ap30:111;-ldo. 



I Ano 

1726 

1726 

1726 

Inó 
r . 

1/26 

1726 

AR/UJlf,'(lusllhttll/on's, arrislM c ar1Ifi((l que /w/xllh""(/III 11(/ Se da Pano 217 

: Nome I ..., Obra i Fonte 1 
-:oe\) bamca.s de «II (' ~St"flla i\DI~, .\Iitr:a, nO 1815-5. n 
:lllIuelrc~ de rola.o 1" 
que \'ll'ram de LIsboa para a~ nhra~ 
d:1 ~apc1a-mor 

-pl'.lr:l~ I':lro as fai:.:as dos pibrcs ,\ D P. M,,~ . ,. 1852 "~ 
(Ias ucdr:a:. m:irmorc:; 

I 
- hreu, IIJolo c \3.n3.!i _miudc:a:. __ 1\ [) P \litro. fiO 1852 (52) 

PEREIR.A. Jooo -lclha ADI', Muro. nO 1852 (52) . 
- dua!> pcdro.s de doIS pilare!> da 1A DI'. ~hlr:a. n 1852 (52) 

t-:::-;-::--:--, __ +(";\jlCb C"ê'"C'-----;---
JO..\O. Antómo. - jlCdr.t~ lousa que lendeu para os A D P .. :-'htr:l, n" IS15-5. n 
SQldado. da Iro aliare-. da pane do .\lJuhc; 184\' 
fl"fegucsla de - II lous-". que forneccu para as ADI". \turo. n° 1852 ('2) 
\alango ohrJ~ d:1 cape[a-mor 

1---4-- ---+-- '-----,---i___ 
HER:-.lARDES. - p~dra!> paT:l as ohras do Tc!>ouru A.O.r. /l.Hlra. n" 1852 (52), n. 1726,1727 

172(1 

1726.1727 

1716,1727 

1726. Lil7 

1717 

1727 

1727 

1727 

1727 

Manuel. de U:l Sacristia c Casa dos Frunt:lb 76 
Aguas Sanc:l.!> p .. -dra:. par:a os pilare. da amla\·,io 

SOUSA. Manucl 
de. da freguesia 
de Sanco 
I1ddonso 

OIA5.)0:\0 

I CRUZ. remando 
<b 

FRA-..;CISCO. 
Amónio. me~lrc 
pedreiro 

du cora'dor que \-:li para o leuuro 
pedr.t!> pilares e outras m:lIs para 

:IS ohro!> da st 

- 118 eouçoelras de pau de 
jacar.lndj parn a~ obra~ d:l I..-:lpcla
mor 

-telha 

-I'rcgu~ 

- chumlXl 

- ~dr:lS que \"endeu ]»r:a os 
pcdcslal~ do~ asscnto~ dos altares; 
- pedro quI' '(ndeu para a~ duas 
portadas da Casa do úbldo; 
-l'cdr'l1> que \'endeu para a~ rrC~las 
gmnJl') da ~actistia I' c!au!>lro; 
- p~dr.l~ 4ue \"endeu par.t o d;lus-

~ A D P.\h,~. ,. 181S.'. n I 
1185\ l 

I 
,\.0.1' . ~~IT:I . n~ 1852._(52). n. 
7(,,' .. n. / fi. n. 7S. n 18\" .. n. 
80. n. 81\' 

i\ D.I~. ~htra. n" J85.!. n 78,' .• 
n. ti". 
.\ Df'. \htr:a. n-1852 (52) 

ADI'. Mitra. nO 1852. (52), n 
80. n. 81. n. 82 

___ -+' eI ra ~ _ca:a nova_ 

BE\I. AnttlllLO - rorneceu madeil":l.!> I ,\ D.1'. \h~. ,. 1852. n 76,' 
d~. contratador 
de mad~iT:15 da 
cidade de 
l.a.mego 

. GOME!l.Jo~o 

Pl:"iTO. InáCiO, 

I ·calTl!\'ro_ 

RIBE[RO, 
franci:.(;<) 

PI:"iTO. Manuel 

-l-alõc~ e IIJO[OS para:ls obra
C
' ',-_ AD P. \Iura. n~ IS52. n. ii 

- .IÍlUU hum entulho_ 4uc e:.tJ\·a ADI'. r-.htra. n~ 1852, n. 77 
JUL1l0~1a de 5:10 R~e __ -I ______ _ _ 
- chumbo ADI>, Mitra, n" 1852, n 78 

- telha. prcgu~. pcdT:15 e por mar 
ellllllho =0... __ _ 

A D.I'. MUr:!. nG 1852. n ~ 
n. 19\ .. n. 8[" 



Zl8 Joaqllim Jmme B. fERREIRA-ALVES 

I Ano I Nome I Ob" I Fonle I " ' = 
1727 \ SOUSA. Manuel - ll'b Juzln~ de couçocims de I\. D.r. . 1'>'lilnt . n~ 1852, n. 79 

d .... rcsu.!t:nlc l1a :lI1gdll11 
rua do~ 
Caldcl rCllUli 

1717 MACHADO. -Idh<l AD.r. 1'>htro. n" 1852. n 7. 
~Ianucl 

1727 PEREIRA. -1dha A.DJ~. f\hlnl, n- 1852, n 79\'. 
M:mud 

1727 ALVES. Manuel - prcgo~ A.O-''., Mllr,l. n4 1852. n. 8~ 
n.81 -

1717 FERREIRA. - madclr.I pan o IT13.bulo da A.D.l' . Mur,J, n" 1852, n SOv. 
M:mucl capela.mor 

1727 - trJ" CS que vieram da qUinta de AD.P.. Mura. nO 1852. n. 82 
Sllnt3 Cru: para as coluna~ UO 
retábulo d:! capda-mor 

1729-173 1 - a:u1cJo encomendado CIll 1 isho;l, A D.r. , Mill':\. nO 1852 (418) 

I que vcio cm Irc:c _cmxÕCl,» <>o 

1729-lil1 - lidro) encomendado) I'm Llsl>o:l: AD.r.. \lum. nO 1852 (418) 
_de}' ao ôUõlngclm do: du:cmos (' 
!oCSSCnt:l \'ldro~ :I 300 reiS C~S.1 

I "Idro. 78.000 rti.s 

li29-1731 I - ')i c/'l\'Jd05 dc tela _ca rmc.:.i ,. ~ A.D.I': . Mllr:I. n"1852 (-418) 
i .OOO rtis O c/'ll·ado; 
- 20 \"Jr.lS de: franJa larga úe ouro c 
50 \"aras de ga lão _que pe;:OU lUdo 
1:22 oncas e 1 Ollal-;l a pressa de 

I ''"O reis a anca"; 
- ln c/'ll-ad<b c mClo da mC!>lll~ 
Ida; 
- du~~ peças de fmnps de OUTO 
que 1',:""r,1I1\ "5 onças e 1 Ollal·a:1 
1550 rCIs ~ onça: 
- 8i '":"Iras de- gal30 mcnos largo. c 
27 do largo que ludo pesou i7 
onÇ1lS. 2: oital"3.o; c mCU:I ""O r~I~. 
- li varas de galão C!>lrellO de uma 
só face qUI:: pesou 6 onÇ"3~ c 3 
oi!a\"a~ q 1550 réb a ono;:l; 
- 18 \":\ras de franja larga de ouro 
que ]lesou 80 onças a 1550 rClS a 
onC3; 
- -1':1 I'llfll~ dc gaUo largo qUl' 
pc!>Ou -15 01lÇ"<b l' 1 0113\-:1$ a 1 ,,)() 

. rél~ a onç ... 

173-+ I rEREIRA. - bl;\o qUI:: ,·cndeu para as g rades A.D.I':. \ll1ra. nn 185) (3Q). 

Manud da COSUl. d:1 eapela.mar slO. 
moraúor Cln Vila 
Nova 

113-1 I SIL\·A. \-!;lIIud A.DP:. Mitra. n"'8B (J9).sln 

. W. Icndclm 

<li> «6 cap~ dl' :l.::ulcJo das abrias ao cais d:! I'edra ... 
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I A". : ~omc: I -=- Ob~ 
C'F'" t- I : fomc: I 

1734 I l'ASseS. Manuel - de:a~~IC t:tbuas de pinho de A.D.r.. Mllra. nD lii5) (39) 
dmo Santos, I' landrb para o no\'o sepulero d,1 
morador:l s,"Illt:l St 
A" 

1734.1737. RIBEIRO. -01 A D_P . \htr.t . n· 1853 (I ) (5) 
IHR .-\Ie\andrt Gomes (39).51n 

RI1>ciro. residenl" 
"III S:lnlo OVldio: 
JO::.~b\, TertS:l. 
\'Iuva do: 
Alc:<anun: Gomes 
RlIxiro (I i38) 

~1i38 R.ODRIGUES. - e:ltor:e eal'T(h de Ielh:l p31'3 .. as AD.P. Mnra. n" 1853(1 ) 
,\mómo ClI:hl). do Pa,o 

Serviços Di\'f,!r:;os 

AM Nome Ob~ Fome 

1717; l71$ PIl'\TO. Dlogt>; - . ,omlr;}o os enrulhO§ do qU1111:11 A.D.r. . \Ulro nO 1815·5. n. 12 . 
."'~TÓ~IO. da~ n Lh . nl'h 
Dommgos. 
de 5;lnlo 
lIddon:.a 

1718 TCverendo - realejo da ::.<: ADP. Milra, n~ 1815·5. n. 
TWlómo I'creir.t I'h~ 

de: \Ioum. 
ch3nrrt (CoadJulor 
da Se: do Porto 

1718 I t;ónej;o \!anuel - azulejo {lOI·lhe enlregue a quan· AD.I~. Mura. n- 181 5·5. n . 
du~ Reis lia de 180,000 rei~ que linha man- 17v, 

I lkrnardCS dado dar em Lisboa paro O azulejo 
c SUJ. remcss,l p.lra as obT:b dl Sé) 

17 18 I pldn: Jo!.é Lopes, - t;on~rtos do cano ADP . Milra. n" 1815·5. n. lO 
\'e:dor do cano da 
19ua da fOnlo; da 
St 

1719 I rcverendo jal'nllO - reecbeu 76,140 rós do A.D.r.. Milr.l. n6 1815·5, n 
Gomes Yarela - _C3ixaO do a:ulqo que \'C)'l) de 21v., n, 24_ 

Lisboa c m:lis cno;omendas par.l as 
obras nO\'a~ da Se. c CabIdo_ 

1719 r,,\'crendo - do~ emulhos de foro da pona A D.r. . MIU'3. n" 1815-5, n. 
\!anue! Goml's Ilnllelp;ll da Sé Junlo as IUlhas 22--, 
Leite .• bb· I nCluciro_ da St 
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17 19 

1719 

1719 

1720 

1720 

1720 

1721. 1722 

Nome 

n.'T~~ndo 

Remamo 
AntonIo Dla~ 
Gomes 

Manuel reTTClr:I 
Gomc~. SlnClro 

JoaqllhnJallnc B. FERREIIM·A/\'ES 

I . Obro 

I pagou :10 pedn'lm Schasuâo 
Fermmdcs, que com c:&rro~ c 
homens de braço linhl urado os 
enlulhos de dcmTo c de fOI'" d~ Se; 
aSSlln como tlnhl plgO o~ t~rros 
que tinham lra:ldo lll .. Jcn ... par;! n 
qU11lt:! do I'rado e para u Pa(o 
EpIscopal: 
- dcs~ que fez com a compra de 
p~no de hnho para a ... llriSlla da 5t 
e \'c~lIdodo dcng~br~_~ 

I 
A.DP 
n l·h 

fome 

\ll1ra. n" HH5·'j, n. 23. 

-I\OV"~ ~inos oe conscrtosdo~ que I A,Dr, \llIra, nG 18\':1-5, n, 30 
rl~ ~r,J a Se. 

, d .. Braga 

- livro dos ~IJtulosdo Corod:1 Sé 1 A Dr, MÍlJ'2, n" 1815-~, n. 31 

"I) r, Mllra. n"1815-~, n 

i 
padre Jost tope), 
,edar das águas 
d:I fonle: 
[piscopal 

65\". 

- h, TO da) proCiS"oc" da Se I AD", Muro, n° 181 ';·5. n, J~ 
Manuel Anh)l11o, -oraram os cntunH,l~ d~s(JhJ';1.s d~ ,\.D.l', MUr;!_ n~ 18\5·'), n]5 

- ---I- -- I -_-:-
I ~::~~~: ~:::::~Ib. Sé i_=-

Manuel de: Sou ... "! -compl\lu 100 \';Iras de C~lOp;l ADr., Mur;!.. n~ 1815·'), n. 
Dab. \(,'SOUTCII"Q para U111a wb c Ctlbnr;l~ obra~ da I+h_. n, 149\' .. n l')Iv., n. 
da ;Iolm;!.~; 15i. n 155 

! padre Jose Lope .. 

- p:l,t;lmemo p~r:t SI" relinlr ()~ 
cnlolho:.da~. 

- d~p(.""1 que fc: com O fr.:le d:h 
pcdT'.lS mamlO~; d~pcsl que !oe 

fez com a condu(':lo das 9 pedrn.s 
de l\n,,;I que \ier:tm da cidade de 
COllnbr:J 

- conscn" que fe: _com O c~no da 
aso:! do Paço_o 
- vcdur do ç:mo da agua cb r"lIIe 
Ja~ 

IADP 
ADP 
1'i2\ 

Mura, n° 1852, n l8v. 
Mura. n"1815-5, n 

\ 722 mpi!:'Io lUIS - frcw dc In:!~ -p,-p-~--'dc,-,-,CI -,-p--<>,C,,-t-:-A.o.r., Murn., nG 1815-5, n. 15 I 
)cdra p;J nl as obras da Sé -':-11 "'C"o'''''=c'~='c·.10 ~22. 1723 Domingo-, 

1723 

17]4 

"""i7).I 

-

Ferrtlr<l. da 
fregucsla de 
ú.mpanh~ 

jo.1o "crCLI';! de 
:\=c\'cdo, mcr

I ("dor do POrlO 

\lal1ud 
I GonÇ3h'c) 

padre Amolllo 
I ;\hcs 

- cam:lU~ do~ cnlulho~ A.o.l'. Mitra, n" 1815-5. n -
156\·, fl. 159 

-fazendas e remos das obra\ da 
ÚS.1 do Úbldo 

I A DI'. ",,"' ". "".,. n~ 
- urar (b clllulhos qu~ se h:CT'JllI 
com as obro~ das IOITC5 

[/\ 0.1'. \llIra. n" 1853 Oq) I 
----\I-'\-D- I', \nlra. nG 1853 (39) 1 -_de correr com as ohras_ 

---



Os Amatucci - três gerações de uma família de artistas 

). Frmlcisco Fen'eira QUEmoz 

Os Amatucci foram ulll:1l1lultifacC lada famdia de :'Irlistas que deixou a sua inOuência 
bem marcada em Ponug~l. Apesar de muito estar ainda por conhecer sobre alguns dos 
artis tas desta família, é já hoje possível troçar um quadro biográfico e artistico resum ido. 
A circunsláncia de ter sido recentemente descoberto o espólio gráfico dos Amalllcci em 
muito comribuiu para estc trabalho t , embora ainda estejamos longe de saber o essencial 
sobre o decano da família - Ca rlo AmalUcci - que uma rcrcrência de meados do século 
XIX aponta como natuml de Nápoles!. 

Ca rio Amalucci 

CarIo AmaLUcci terá vindo pam Lisboa juntamente com vários seus compatriotas, de 
Illodo a integrarem a obra do Palácio da Ajuda, inichlda cm l802. Poderá ler sido um dos 
aflis tas escolhidos por Giuscppc Vialli, pintor genovês que foi encarregue pelo Regente D. 
JOlio VI de tra=er artis tas italianos para a obra do dito pal;icio. Em Setembro de 1802 , 
Via!!i ti nha voltado a Lisboa. Carlo Amalucci poderá ter vindo nessa aiLura, emhora o 
aviso de admiSS;lo de Carlo Am3lLlCci como efeClivo na obra do Palácio da Ajuda seja de 
23 de Fevereiro de I803}. 

Carlo Amatucci inlegrou a obra da Ajuda como escultor e retratiSta e eS1C\'c a trabalhar 
sob a superintendéncia de Joaquim Machado de Caslro 4 . Alguns anos mais tarde, em 
ca na do arquitecto Alllônio Francisco Rosa , que ent:1o dirigia as obras no Pal:ício da 
Ajuda, refere-se: "Das OI1:;:C Eswwas, que mandei COI/Decil; acltávão-sc elltre 11\(105, quando 
ellm:; Uaneiro de 18181, e lfuasi a Jindm' (IS tluas cal/assoes; tluas de grandeza OIrlillalia 110 
Academia. de que It(' Len/e Joaquim Macltado, ao Thesouro; Il!Ima a cargn dl' Ama/urd, ao 
I~a l o; e OUlI'Q enlll; mãos 110 Silio dCl BeJtZposta, a calgo da ESCIJ!tor Barros" 5. 

Ficamos assim a saber que C'lrlo Amatllcci moraria pert o do L'lrgo do RalO (' que. cm 1818. 
rcz uma estátua para o Pabeio da Ajuda. Porêm, pouco apurámos sobre a sua actividade con
creta entre 1803 e 1818, quer 110 Palãcio da Ajuda, quer em eventuais obras panicul.1res. 

t Este texto tem como ba"c o nosso trabalh'1 at';1dcmieo o~ Cfmlltrio~ do Pono r o iUU fun .... ,i'w OIlOCntlbW cm 
POI'tIJJ;I!I. CQnw/ida(do da vi\'lnriu IlJl1IlImiw nu pcrpcrua(oo do "'fI1l0nl) (Tl"SC de DoutommCl'lto cm '!islón:1 d;1 
Ane oricnt,ub pelo Pm( DoulOr Agostinho Ar.luJO c allrCSenladl ~ Faculdade de U:tr.tS (i:! Unwersidade do 
Porto). rono. 2002. \'01. t , Tomo 1. capllulo 5.5.], p. 584-590. Comudo. ,"Jrias dados non)s s;\o aquI lIllrodu
zidos, basl'ados sobreludo cm pesquisa !la lntcmcllIObrc pres('pio~ c lamhem no CIoI>óho gráfico dos AmalUcd 
que ~ubsistiu_ Os noss,o" agr:ldCClln~ntos a José AsslHwáo. cUJo bom ~nso e sensibilidade e'1\OU:l dÇ~lrui~'!lo 
dcsle L"SJlÓlio e cUjJ generosidade le"lJlI li que no:. conllClassc e nos possib llila~:>e o aC~:l este conjunto doeu
llIent;l1 de incnlcul;wc1 ,~\Ior, o qual. por si SÓ. le"al:1 anos at" que ~Ja integralmente estudado e compreendido. 
2 ARQUIVO DlST~1TAL DO PORTO (A.D.P.)_ Paróqui:l de 5.1.1110 IIdcrlluso. Casall1Ç1l!o$. t860, n~ 52-52\~ 
J COSTA. LUIS X,mcr da - O ensino das Bc!as ,hu~ nas ubras do Real I'aladu da ;\Jlldd 0802- r 833). Usho:l. 
Academi3 N:tcion:J1 de Belas Ancs. 19]6. p, 20-21. 
4 IDEM . Ibidcrn. p. 20-2i. 
, CARVALlIO. Arres de - O) OÓ WlfuÜCCIOS cla l\judo {ÀI rocaill .. ao "Wdllssiw. LIsboa. ~.n .. 19i9. p 200. O 
suhltnlt:\do c nObSO. 
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Em relação à estátua supramencionada, poderá u-atar-se da alegoria do Libertador 
(também referenciada como da "Liberdade" ou da ~líberalidade"6) que Cario Amatucci 
executou para o vcstíbulo do Palácio da Ajuda e que lkoujulllo a uma alegoria do Decoro 
c outras do ja referido escultor Joaquim José de Barros. 

Numa descrição do Palácio da Ajuda cm 1862, após o casamento de D. Luis e D. Maria 
Pia , referem-se as vi nte c cinco estátuas colocadas no vestibulo (embora ex istisse lugar 
para 30), todas em mânnore e executadas enlrc 1818 c 1830. Das 25 estátuas, só uma fora 
feiw por um estrangeiro - "o italiano Carlos Amacl/cei. Fez a cscaWa da «Liberalidade», que 
di-::::ell! os clllendidos ser (I mais ir11pe'feita ~ i. RelatiY3.mcnle a esta apreciação estética, prefe
rimos não tecer comentários por agora. 

Contudo, se algu ma crfLica oitocemista não foi muiLO favorável a Cario AmalUCci, já 
segundo Jose Queiroz, "o italiallo Amatucci (...) produziu umas jiglll"llS muito ilJlcressalJles pelo 
seu acabamento c pelo seu caráclCl; rqm:scfHando, em séries (ompletas, as ordens religiosas de 
amJJOs os sexos - reprodução, cremos, de oUl ra colleeção lIIais (ulti ga. Na C(lSQ da quinta das 
Lágrimas (Coimbra) ais/ia uma d'estas colleeçàes.james FOI1'CSLCr (V N. Gaia) possuía outra" 8. 

Em rdação à colecção da Quinta das Lágrimas, apesar de já não existir na dila quinta, 
enconlra-se ainda na posse dos descendentes de Miguel Osório Cabral de Castro - impor
l:1nLe e singular personalidade do século XIX, respons.ivel pela reedificaç:i.o da dita quinta 
ao gosto romântico. Esla coleCÇãO enCOntra-se. actualmenle dispersa por Lisboa, não nos 
lendo sido ainda possível obter fotografias da mesma. Contudo, sabemos que são csta.tue
tas de pequena dimensão, como lambêm alude Fernando de Pamplona, especificando que 
se tratava de figuras para " [late tellelre", COlll Lipos de frades e freiras de várias ordens, dife
renciados pela indumentária~. 

Em relação ã colecção destas figuras detida por James Forrester, fomos há alguns anos 
informados de que , alegadamente, os descendentes terão levado o espólio para Londres 
por alturas da Segunda Guerra Mundial , espólio esse que lerá sofrido grandes danos com 
o blitz alemão . Co ntud o, muilO recentemente encOlllrámos uma referência que aponta 
para a exiSlência deSla colecção ainda em Ponugal , se ndo constituída por vime e sele 
figurinhas cm terraCOla policromada 10. 

Segundo Cirilo Volkmar Machado e Raczi.nski (citados por Fernando de Pamplona), 
Carla Amatucci fazia retratos em cera desde 1804, tendo passado a servir a Casa Real a 
panir de 1807 II. Foi nesla qualidade que Carla Amatucci fez , talvez em 1807, uma minia
tura em cera de D. João VI ainda jovem, em busto e de perfil , que se julga ser o modelo 
para o " nOlável" busto de O.JOãO VI no grande órgão de Mafra, do lado da epístola 12. ESla 

b FRANÇA, Jo~ Augusto _ A Arle ~III p,-"rugal tIO seculo XIX. üsboa. Bertrand, 1966. vol. I . p . 108. 
7"0 Commcrcio do Pono". n.Q 232. 6 de OUlubro de 1862. p. 2. 
8 QUEIROZ. Jose -Cerillllltll pot1 1lgllcsa. Lisboa. T)"pogr-aphla do Annunôo Commercial. t907, p_ 278 
9 PAMPLONA. Fernando de _ Dióond,-jo de pintores e .. sadrorcs porlU.~ucsCs. vol. I. s.l .• Livraria (.I\'lh:açi\o 
Edilom, 1991. p. 9)·94. 
10 SOARES. Elis.1 / CARNEtRO. Paub Dias I SANTOS, Paula t.tcsquita dos rI aI. - As Bdas·Ancs do Romalllismo 
C!II Ponu.~al. Catálogo. S. L Instituto POrLugu~~ de "·\useu". 1999, p. 72. 
II PAMPLONA - Ol!. cu., vol. I, p. 9)·94 e MACHADO. Cyrillo Volkmar- Co/c((ilo ~ mnnótias n:lallnss ds "idas 
dos pinlOres c csculrmrs. an::lliteclO_~ c gmvadom; poI1Ub~lC:::es c das esmmgdros que estiveram cm ponuga1. Com nOlas 
deJ . M. Trixcim de Carvalho e Virgil io Cnrreia. Coimbra. lmprens::t da Universidade. 1922. p, 220·221 . 
Il Esta miniatura pel1cnce à Fundaç;lo Ricardo E5pirito s'lnto c foi reproduzida cm PEREIRA. Angelo - D, joelo 
VI, I'rftlcipc c Rei. 1953. DicâolllÍrio dr /wllograJia Porruguna Por Ernc.s1O Selare!> c llenriqul: de Campos 
Ferreira Uma. Lisboa. \'01 IV.]J 218, 
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obra foi dirigida ainda por Machado de Castro, mas o medalh:lo ê da autoria de Carla 
Amntucci 13. Foi em finais de 1807 que se concluíram os dois órgãOS da capela-mar, sendo 
que o da epíslOla ostenta o j:i referido medalhão em metal cinzelado atribuído a CarIo 
AmaLUcci, represenlando D. João VI a olhar para a Virgem do re(:ibulo-mor. 

Segundo A)TCS de Carvalho, Carla Am:uucci foi "o mel/lO/' re!ralis!ll do plincipe /{egen!e 
D.lodo, para figuras 110S 6rgão:; de l\'felf/'(/~ li. Carlo Amatucci terá sido ainda o aUlor das 
aplicações cm bronze dourado das caixas dos órgãos do Convemo de Mafra, fundidas no 
Arsenal do Exércilo. Carla Amatucci obteve certo reconhecimento por esta obra de 
o rnato. Numa carta escrita em ! 809 à mãe, Lord Byron confessa: "os :;ei:. ófgão:; :;tio o:; 
m{lis belos que lenho vis/o, quanro às decorações~ 15. Refira-se que esteve recentemente 
exposto na Leiloeira Cabral Mancada UIll medalbão em ~pálC tendre" assinado por Carla 
Amatucci e representando as efigies de O.João VI e Dona Carlota Joaquina 16. 

Para além de est.·uu:irio, relr'l.list.a e omalisla, Carlo Amatucci cm mesmo um anism mul
tifacelado. Em 1810, intitulando-se escul10r e retr:Hista de Sua All.eza Real, anunciou a venda 
de cadinhos para fundir a seco e refinar com salitre, de sua invençãO li. Por esUI altura, C'ulo 
Amatucci pediu o pagamento dos venci.melllos em alraso na obra da Ajuda, "pois nada quis 
reccber do invasor 1 napoleón ico I, dWldo eI:;sim um exemplo c/e civismo a mui(Os 11aci011ais" t8. 

Sabemos também que Carla Amatucd modelou do natural o retrato do Marquês de La 
Romana, em 18 11 (fig. 1). A panir deste modelo foi delineada c esculpida em Lisboa uma 
gravura por Francesco !3:ll'tolozzi, elllão com cerca de 85 anos \9. Francesco 13artolozzi 
linha vi ndo de Itália em 1802 e era um cX1l11io gravador 20. Curiosamente, Bartolozzi anun
dou na "Gazeta de Lisboa" de 6 de 5ctembro de 1811 que se estava a abrir a gmvura, por 
tonta de Carla All1alUcci. Quem a pretendesse subscrever deveria dirigir-se ao Largo do 
Rala, n.o 22, certamcllle a residéncia de Cario AmaLUcci. Em Julho de 1812 ainda surge o 

meSnlO anúncio, sendo a gravura datada de 1813 11 . No exemplar desta gravura existente 
na Bi blioteca Nacional n , Carla Amatucci escreveu: ~qua:;c prova e feujta auchorchc n!)u 
/iene la marcha C.A. dOia per miei mClfw Carla AlI1arucâ~ 23. Existe ainda outra gravura dc 
Cario Amalucd referenciada, com a assinatura "c. Ama!ucci. /11 \1. f. e LisJJOa A.D. 181$" 24. 

Numa relação dos cstatuários portugueses e111 Lisboa, publicada no "Jornal de Bellas 
An es ou Mnémosillc Lusitana", de 1816-1817. refercm-se Joaquim Machado de Castro, 
João José de Aguiar, Faustino JOSé Rodrigues e Joaquim JOSé de Barros. Mas o articulis ta 
remata: "De"o fazer 11eSte lugcu; pOSLO que 11elO seja portuguez. 110111'Osa II1C11Çcio tio SIIr. 
A1I1arucci, também pencionisla do Estado, pm' i11sig11e modelador em cera, e bello eslawdrio". 
Eram obras de Carla AmaLUCci o bUSlO em mánnore do Duque da Vitória (que possuia o 

IJ CAtIVAUIO. A~'TCS de _ Ov. (iI., p. 42. 
I'IDE"-'!, rbl,/em, p. 19. 
I~ TELES, Alberto - Lm! B)roll CllI Ponug,r/ Lisboa. 1879, p. 113. 
u, Dnncns;1o: 7 cm. Origem: Co1ccçáo de O. úetano de Portugal. 
H Anuncio publicado na -Gazeta de Usboa~, n.o~ 31 e 3;.. R<'ferênci:l qu~ rcmlhemos cm LIMA, Henrique de 
Campo~ Ferreiro - Senhoras (/ur cm I'ol'wgu/ SI' ,kllicaI/l1n à (!lU lilografiw. (" ")o,[u,;cu-. rc\is\a do Cm:ulo DI'. 
José de f'lgucin"{/o. \'01.1. n." 3. Porto. Dezembro de 19;'2, p 171-172. 
l~ PAMI'LONA _ 011 CII . "01. I. p. 93·9;'. 
1Q SOARES. EmCSlO -I-fisroda dll gravw'" anfst]W nn POr'!ug"j l.!~boa, s,n., 1940, p. 118·\ 19, 
lO FRANÇA - A Anc cm I'orlusa/no stculo XIX, \'01. I. p. 8t. 
!I SOARES. Ernesto - lIi51dl1a lIa gf<II'Ufa anisliea cm I'orrugal. p. 118·119. 
!~ Cot:!: DN E.77R. 
13 SOAI~ES, EmCSlo _ His!Oria da gHlVIJr" ml!5ciC/I tlll 1'01lugo1. p. 118-\ 19. 
l i PM,IPLONA _ 011. 'ii .. \'01. I. p. 93-94. 
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Barão do Sobral) e um presépio com figuras em cera, ~COUSl1 mui singular neste género" 2~. 
Por aqui se pode \"erificar a boa bma anística de que gozou Cario Amatucci. 

Porém. uma questào se levanta. Que obras produzidas C111 llália [c\"aram a que Ca rio 
Amatucc! tivesse sido chamado a Ponugal? A pesquisa possivel até agora levou-nos::t 
cnCQnLr:lr algumas escassas referências à obra de Carlo Am3tllCci cm Itália, sendo de no\;:\r 
que os irwestigadores que ,\ de se referem parecem geralmeme desconhecer que o mesmo 
artisla tenha rumado a ponugal c que :lqui deixou obra de certo relevo. 

Carla Am:l.lucci er.l um artista relativ:nllcnte conhecido cm Itália como aUlor de presé
pios, enquadrando-se na célebre esco la dos preSépios napolitanos de finais do século 
XVIII. A bibliografia italiana apont:l-O como aluno de um dos irmãos Sa\"crio Vassallo c 
Nicola \'as5.1110. Os inn:10s Vassallo, aClivos durante a segunda metade de setecentos, espc
cüt1izaram-se sobretudo na mode lação de cavalos. bovinos, cães e camelos de grandes 
dimenSóes, quer cm madeira, quer em terracota, sendo geralmeme de grande qualid:lde 
estas peças para presépios. 

De uma segunda geração de produtores de ::mimais para presépios são considerados 
Franccsco Gallo c Carla Am:uucci: "Gl i animali swlpiti deI Cado AmalUccL al/il'o filiO aI 
/809 , jureJl10 prnalcnwllcllrc, pc,' que/ clle si conosce, C(I\'lllli dei Melgi, IJo\'ini c mui di squi
siw Jal/ura: aJJascilllllo dalle elegan::e J0I111ali dei neoclassicismo, gli escmplali di qucsro arte
fice "clcnunCiano una ce.1a Jn::de/c:::'ZlI illlelleUllalislic:a che contrasla con il disincanlllfO VCriSIllO 

dei Vassalli .. (Calellor 26. O célebre Prescpio Cucinicllo, por exemplo , mclui animais c 
naturezas monas de anistas como Francesco \'as5.1110. Nicola \'assallo e Cario AmalUcci 27. 

Em suma. Carla AmaLUcci foi escultor, retratista. desenhador, omatista. mas as mini:uu
TaS par.! presépio c as pequenas figurinhas populares eram a sua especialidade. Em cena 
sentido, Carla Amatucci seguiu um percurso semelhante a Machado de CaslrO. até porque 
lambem Cario Amatucci deixou innuencias para uma geração poslerior. embora este tema 
esteja ainda muito pouco eSllIdado e dando ate o rigem a certas confusões. isso mesmo 
denota um lexto sobre ° Pono de Gennano Silva que. infelizmente, não referencia as fomcs: 

~Na !nulieito do~ prcsc/JWS /ambtm /1"\'(' grande lIIJ1ufnda () iw!i'lIIo Carlos Amawcd. qucfut (J 

edeldor defigunnhas em que eram wl't'trauulo)", ;;c t/)Slm se J)(J(!c cJi;:el. alguns lipos de frmks (' dr }I'I:1-
rClS do) lIumrrosos COIII'cm/,/) que h(lll(l na cidatk Esu Ama/uc(I cn~ltllJu a ~u oficio a um /aI Somos 
quI' I.\'ia na COlllooria. à Poua do O/rlld. que. ptlr sua I'C;:. caml'(OU II csculplr figuras rqm:Si'n/alil'a) 
IIc lcrllJ~ o.1raCfQS sodajs fdll10, 1101' l.Xnnp/o, lonadO/ô, 1I1000~ da !'Haura. e rcp1l:SC.lIalllc5 de cc,,
las Jlmfissocs c meslC/n. PMC/ pinlar as suas figurinhas, eSle SIlIJrOS ulili;:lI\a ing.t'Jic'Hes tjue ex/ ",!!" 
de ~cml"'II(,S e COIII os quais /1oh'i/lwl'a os bonecos len/wldo itllirm Ilrgul1s ucido~ ,amo ti CtlSWI;llII. (I 

/luld, o Illlllafrl'JUda, a l'dIU/O I' II Mjll1a~2S. 

Não fica claro quem era cSle S.UltOS c lambem não se percebe se eSle anisla recebcu 
inOuéncia directa de Carla Amatucci em Lisboa, já que se supõe que Cario Amamcci n:10 
tenha estado no Pono, pelo menos não a lÍtulo definilivo. 

José Joaquim Teixeira Lopes tambêm poderá ter s ido inOucnciado pelas figurinhas de 
Cario AmalUcci. Ana Margarida Ponela cita JOSé Queiroz 29, segundo o qual -parece que 

1\ "Jornal ue licitas Anes ou Mnclllosinc LUSU3n3~. nO 13. 1816-1817. p. lOiJ·1IO, 
li> IkI!o(:llllo-nos no 11:"10 de Gian Cio\!o Borrclh "PaslOn ~ prcsq>c lI~polclano ". dlSponl\'c1 na InterneL 
17 1mp'IIw\\"wpJ)'S('p('Qapole\,'1llo it 
2l! 10.::.:to UI.' G~n1l3no Sih'~ CIll "jom:t] de t\oTiciM . li de Dc::cmbru uc 2000. 
!~ DOMINGUES. Ana \1argarld:1 I\md:t- t\tllÓrtW Almrit/<I da Co<ril /~ II I'dbriw ,Ie Cenlmica da~ DCI'CSIU 
Atueccd'lul.'), fundll{uo f IIWII't"{I1<t di' 1<111 (Olll/l!rxa dr <ll1e5 indu$!t 'jllb (1858·1 888). I),~senaçjo dr Mestrado 
1.'111 I h~l()n~ da Anc cm ponugal orienlada pc13 Prof Doutora Lucia Ros.'1s e apresentada ;'i Faculdade de Lelras 
d~ Unlnr51daue do Ponil. Pilrto, 200). \'<ll I. 11 _ 19. 
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Teixeira Lopes (pad foi tJ COllltlluador elo ilalillllO AlIlalucci~ 10, Porem, a mesma autora 
questiona a que Amatucei José Queira.: se referia, CarIo AmatUCCI foi o unieo Amalued 
italiano em Portugal, pois lodos os restantes nasceram já no paiS. Ora, Carla Amalucci cm 
de ullla geração muito antelior à de José Joaquim Teixeira Lopes, Tal\'e.: a relacão que José 
Queiroz refere diga respeitO ao raclo de ambos se terem ded icado bastamc ao retfjto e às 
figurinhas com caracter popular. Ana Margarida Portela sustenta ser provável que tenha 
havido cOlllacto directo entfe José Joaquim Teixeira Lopes e Emidio Amatucd (fl.lho de 
Cario Amatucci), pois a oficina deste ultimo - que também poderá ter execUlado presé
pios - era bastante conhecida no POrtO e nela trahalhou António Almcida da COSIa, q~le 
viria a ser amigo e sócio de Jose Joaquim Tei.xcira Lopes. 

Os filhos de Cario Am alucci 

Carla Amatucci "CIlI tIluilO moço, (' be/ll dispOSIO, quwtdo C .. ) /IIoneo rcpcllfil1C1/11ell/C ele 
hUIIICI e/llcllrisma 110 peito, qlte /) SIIJJOCOII" 3\, ISlo sucedeu em 1819, deixando - pelo menos 
- tres filhos . lodos anistas. Até prova em contrário, estes tres filhos foram gerados por 
Mariana Vitoria, natural de Lisboa , com quem Carla Am:HLLtci terá casado logo depois de 
ler chegado iI capital portugucsa Jl. 

Um destes filhos seria o pimor JOão úulos AmalUCci (naSCido em 1804). que foi admi
tido na obra do Palacio da Ajuda cm Maio de 1819, como discl pulo de pintura histórica, 
por orelem do inspector Joaquim Costa e Silva B. DisClpu lo do pintor histórico JOSé da 
Cunha Taborda . em L821 João Carlos Amalucci já deveria ser baslante habil pois, em 5 ele 
Julho de 1823, embora só LÍvcs::.c quatro anos incompletos de aprendi.:agetll. foi promo
vido a praticante de pintura de primeira classe. por decisão dos tnesU'cs da obra H. 

Que se saiba. JOão Carlos Amatucci permaneceu em Lisboa. Ao COntrârio. os outros dois 
mhos conhecidos de Carla Am:l.lucci, El111dio C.·1Tlos Amatucei (nascido em 1811) e Rafael:l 
J3crnardina Vitória Amatucci (nasci,b talve:: cm 1812) vieram residir para o Pano, ainda em 
data por apurar, Não sabemos, S('(luer, se vieram conjuntamente. Calculamos que não, por
que Emldio Carla Amalucci tera vindo para a hl\'icta um pouco por acaso. De facto. Em tdio 
C.ulo Amalucci cstc\'e em S. Miguel e na Ilha Terceira eorn a expcdiçào de D_ Pedro e per
tencia :lOS Voluntários da Rainha 35. N,io s..bemos, porém, se Emidio Al1latucci lerá estado 
antes exilado em Londres ou em Paris. Era, na altura, relalivarnetlle no\·o. 

Uma ve:: que fez parte da expedição liberal que desembarcou no Mindelo cm 1832, 
Emld io Arnatucci lera ntado a residir no Porto a partir de então. A "jda de Emídio 
AmallLcci é ainda algo nebulosa nos primeiros ano::. de estadia no Pano. Um dos seus 
aspeClos biográficos mais intrigantes foi o facto de ler procurado adquirir a Quinta 
A mareia por volta de 1839. onde consl ruiu ~gral1des c tJ\'ullCldissimas bcm fcifOlias~ 36, Pam 

li! QunROZ.J~ -C..-rmm(a l'0rrl.t.~I>fSQ. p. 278. 
li MACtIADO _ Ob CII .. p. 220-.221 
Il Pdo m~nos Em(dio Am;l.lUlU fol. A D.r, Paroqul.3 de ~mo Ildefonso, CU.)(ltIIO:III<b. 1860. n~ 52·52\ 
11 COST,\, LUIS Xl\"u:r da - Ob. rll, p -+O. 
}< mt:M. I"i/km. p. oH 

" ~O Commcr(lo do Porto-o n G 255. 2 de Novcmhro de 1862. 
3ft t\ Quuua Amarela csta\'3 1upo{ccada e EI1lldlO AmalUcci tomou-a dc 3rrend:unenLo em 1840. Porém, lera 
Inq::,ado :\ propricdade pouco Icmpu dCpOI~. Sohre \!SI:I qUC~IJO. vcja-se o nosso tl'llb:llho academico OJ 
CClJuttrios do p",w o: ti alIe JWII'Hllla oltrll"rnll)!ll ,'m l>ol1ugal. \01. I . Tumu I. jl 51:14-590. 
lT l1Mt\, Henrique dI' C.1n11:Kb T'crrcn":l. - ~iha Ociml,\t:, lituglafo, ln "Mu...;:u M

, rO:\·ISL.a do CIrculo Dr. Jose dl' 
Hgueiredo. vu\. I. n.- l.pono.Junhodc 19'12. p. 25, 
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1al, Emídio Carlos Amatucci foi pedindo empréstimos no valor total de um como de reis a 
M~nueJ da Cru= Braga, homem pam quem iria cxccUlar um mausoléu em 1846. Ora, cm 
1839 c cm 1840. Emídio Am::lI ucci ~urgc referenciado como Illorndor no Campo da 
Rege neração. COnludo, não apurãmos ainda se já linha então a sua oficina de marmorcs 
o u sequer se tinha como profi ssão principal a escuhur:t e O o rn:uo. Em 1. 839 Elll ldio 
Am:l111Cci é dado como casado com Joana de Sousa. nalUr:tl do Porlo. 

Quanto a Rafada Amatucci, O seu nome não é referido 113:, escrituras n013rbis rcfcrellle5 
à Q Uil1l3 Amarela. Podem ter-se juntado a Emídio Am3tucci, no Pono. apenas maIS tarde. 
Sabemos, no cnuma. que já residia no Porto cm 18+2. Rafaria Amatucci era lilógrafa c 
conhecemos a sua actiVIdade logo cm 18-+2: existe na Biblioteca Nacional um retrato de 
António fvlanucl Lopes Vieira de Castro. executado em 1839 pelo pmtor. gra\"3dor c litó
grafo Francisco Amónio da Si lva Oeircnse (1797-1868). Illas que foi litografado cm 18-+2 na 
Rua da RcbolClra. n.o 29_30 17, onde se domiciliara Ibfaela Amatucci com a sua IilOgrafia. 

NO te-se que. no inicio da década de 18-+0, Oeirense rOi lemporariamente professor na 
Academia de Belas Arles do Port o (residindo na Pr3ça de D. Pedro), o que cxplic3 eSt3 
gravura ler sido litografada no Porto 18. Ocircnse devia conhecer os Amatuccí do Porto 
como !:lendo os dois filhos de C;l rlO Amatucci rctratista. não só porque residiu antes de 
1838 cm Lisboa, mas também porque se supõe ler sido discípulo de 8aI1010==i que - como 
já assinalámos - chegou a Irnba lhar com Carla AmalUca. 

Em 18+3. Rafaela Amaluccí fe:: as gra\'Ur.ts do catálogo da Companhia de Artefaclos 
de Metais. li1ografad~ na Rua da Reboleira. n.Os 19 c 30. Rafada Amatucci fe:: também as 
i1uslmçõe:. do periódico mensal MO Industrial Portuense· , do qual sairam doze numeras, 
ent re 31 de Março de 18+5 e 28 de Fevereiro de 18+6. Rafaela AmalUcci fe z. pois, doze 
esta mpas dcmonSU"ativas de m:\q~l inas. traçados geométricos. etc. Todas as estampas c:.l;io 
assi nadas "Rap/Illda Ama/lIcci - /'M/(). L R. de S.la Cmltal"hUl, N.O 19". Era aqui que estava 
j :i cst,lbelecido Emídio Amalllcd cm 18-+6, com oficina de mármores. 

É intrigante como a tinica li tógrafa profissional referenciada em POl1ugal na primeira 
mel."lde do século XIX espcci;tl izou-sc. de algum modo. Clll desenho industrial. Mas esta 
artista desenhou também paisagem. nomeadamente várias vistas do Porto. Na obra de 
António do Carmo Velho de l3arbos."l. MClllólia his/6rica da allliguidade do MOSleim de Leça, 
c/IlUlllulo do Balio, editada no POrtO cm 1851. as cstampas de diversos aspeclOs deste mos
leiro apre::.entam a seguinte suhscrição: "Ral)lwela AIIWlUCÔ Li/h. - C. A. Pinto - PiJno. L. 
R de S./(! Cat.lla N.O 19" (fig. 1) 19. 

Rafaela Amatlleci conti nuou a vi"er na Rua de Sa nta Catarina. com o seu irmão e 
cunhada. Ali raleceu. soltcim. com cerca de -+3 anos, em 16 de Junho de 1855 -10. 

A obra de Emídio Amalucci 

Rafaela AmalUcci c Emídio Amatucci foram ambos li tôgrafos, embora:\ actividade 
principal de Emidio Amal\lCci fosse:\ C!>taluâria (fig. 3) c as cantarias de omalO. 

A:. primeiras referências concretas a Emidio Amatucci como escultor surgem à I'olla de 
1844 ·tI. com oficina na Rua dc Santa Calarina. Segundo o próprio. foi o primeiro que ~ 1I0 

1111I)FM. lbidcm. p. 22. 
\;1 IDlM. 5t:flholw, qll!'",1 PIlI11jgal ~l dedicaram à (lHC IlIogrdficu. p 171-172. 
oI<l A.O.p. P~róqula de Samo Ildcfon.'>u. Olmos. 1855. n 206. 
-II Ahnanaqll( 00 Cidad .. do POIW l"lla n Ulmo dr 11::144. I'ono. l}'pograplllõl Colll11lcrciaJ Ponucru.c. 18+4. !lo 167. 
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Pm w cs!alJclcccu aI/cm de 01111115 ;'1(IUSLI"ia5 IUlmil offici llll de rodo c qualqucI"'I"aballlO cm 
mamwlc- i1. 

No Cemiterio da L-1pa cncol1lra-sc grande parte das .suas melhores obras, as quais 
foram 1:trgamellle im itada.s. podendo·se aflnnar mesmo - gr.I~~as :i nossa investigação dos 
ultimas anos - que Emídio Al1latucci criou um esLilo. Esse estilo, que ainda hoje se senlC 
em ubras novas de tumularia (especialmente na região de 13raga), foi decisivo para que a 
ane funerária da região do Pano se ti\'cs:>e destacado d:l que se f:l:ia cm Lisboa e, em 
ullima analise, da que se fazia no rcsLO da Europa. 

É impossi\-c1 referir neste comexto LOdas as princip:us obras de Emidio Amatucci. Na 
nossa tese de DouLOramento abordámos :>obreludo aquelas anteriores a 1865. Porem. 
Emídio faleceu cm Braga nos IInalS de 1812 e na sua ultima fa.se da \'ida deixou obras de 
gra nde relevo ou de impon ância histórica, Alêm do mais, a descobena recente do seu 
espólio \'eio re\'elar bastantes mais obras, algumas das quais cena mente já desap:lrecidas, 
Uma dessas obras foi até feil:! para o Rio de Janeiro , nUllla época Clll que os cemitêrios 
romântico::> csta\'am ainda a (\:11' os primeiros passos no Brasil. 01':1, scria extre mamente 
imereSSillHC saber ale que ponto Emídio Amatutci innuenciml a ane funerari:l brasileira 
oitocentista l1a sua primeira fase . 

Como não podemos abordar todas as obras marcantes dc Emídio Amatucci. rcfcn.:ncie
mos cm primeiro lugar aquela obra cujo registo oral passou de fonna clara aos descendcn
tCS e que deu grande visibilidilcle a Enudio Amatuccl. Refcrimo-nos a cstátua da Virgcm 
M:lri:l, com a altura de }4 palmos, csculpida em pedra mánnore Illonolnica p:lra rematar 
O primitivo lIIonumelllO do S:lllleiro, elll Braga ( 1863-1869). Hoje apcl1a::> existe um 
pedaço da respectiva c.1bq·a. 

ReferenCiemos lambem Os bustos do Condc de Ferrei ra (Ordctll Terceira de S. 
Francisco do Pono) e do Co mcndador Cidade, estc ultimo cm co-autoria (Hospital de 
Santo Antonio - Pano). Emidio t\matLLcci chegou a participar cm exposições tricnais da 
Academia Portuense de Belas Arles c foi professor subStituto de desenho e modelação na 
pioneira (e cfcmcra) escola da Associaç'.lo Industrial Portuense. 

Em termos de arquitectura sepulcral, 3tribullnos a Elllldio Amatucci a capela de 
Joaquim Pinto Leite. quc c um dos melhores exemplo!> do género etll Portugal c na Europa. 
Vários OUlTOS monumentos originais e bem executados saímm da sua oficina para ü!> ce mi
térios do POria. de Braga, de Vila do Conde e outros cemitérios mais antigos da :ona none 
de Ponugal. 

Emidio AmalUcci também desenhou ponões e modelou figuras em ferro , nomeada
mcnte parn o Cemiterio do Peso da Régua (encomenda de D. Antónia AdelaIde Ferreira), 
Executou fogões de sala para cas.'1S de elile do Pano e ainda leve tC!mpo para se dedica r ao 
cargo de regedor, que cum priu com :lssin:lla\'c1 exilO, como rcl:lla a imprensa da época. A 
sua oficina foi o berco arlLstko dc modeladores c sobretudo de praticamente todos os 
meslres cameiros do Pano que estivcram aClÍ\'OS nos finais do século ~1X. 

Ccnamentc que Emídio Amatucci roi um dos melhores omallstas do seu tempo e, cm 
nossa opinião, foi mesmo o mais Sel13I\'cl e clegallle de IOdo.s os que em mcados de 
Oil OCCIllOS trabalharam ell1 Portugal (fig. -1-). 

il,\ RQUIVO HlsrCRtCO \IUNtClrAL DO PORIO (A.H_M I~). M{I(I) d21. Do<;umcnlo n." 21·IK de 30 de 
Outubro dI': 1862. 
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Os filhos de Emidio AmalUCci 

Apos Enndia Amatucd, :l tcrceira geração de artistas da famiha não foi tão excepcio· 
na\. (omuclo, deixamos aqui :llguns apontamentos biogr:ificos resumidos. 

Fl'aJtcisco Jose Carlos A mtltIICcr. 

Desenhador e Litógrafo. Colaborou. literaria c artisliGII11ClltC, no periódico ~O Pono 
Elcg:ltltc" , puhlicado cm 1864- 1865. O seu rClr.110 surge-nos 110 numero um do scman:lrio 
Ilustrado c humonSlico -Maria da Fome-, datado de 10 de Novembro de lB85.juntamente 
com o celebre tipógrafo Costa CarregaL com quem Francisco Amatucci terá colaborado. 

Numa exposição na Sociedade Martins Sanne:nlo, encontrámos referência a um retrato 
11;10 datado de Luís de Camões, fcilo por kFrancisco AnwlucCI Lilh. - Porto: Litltografia 
PorfuCIlSc-. Existe ainda a referência a um retrato do Conselheiro Amónio Roberto de 
Oliveim Lopes I3mnco (falecido em 1889). com gravurJ de "A. C Amutucô - G. ComV' e 
"lili!. de 1\!atl1ill txa.~ 41, Devcr:!l r::lIa r-se de um erro tipogrüfico e corresponder a E. C. 
Al1wrucô (Emídio Carlos !\maILlcci), ou então a E C. Amawcci (Fr.lllcisco Carlos Amamcd), 
De qualquer modo. é. imercssaTHe a a.<;sociaçào de um Amatucci a G. COlTI'ia, que supomos 
lrJI'lr-!oC do pimor Guilhcnne Correia. Note-se que, em meados do século XIX. exisliu lam
bem um aUlor de gr:wuras chamado S. LlIdovici, que nos aparece referenciado na Rua de 
5.'lllla C'llnrüu, 11.° 19, prccis.'lmemc o local onde residiu Enlld io Amatucci 44, 

Jose Cm'/os de Sousa Amarucci. 

Canteiro orn:nista. COlllimtou a oficina do pai na Rua de Santa Catarina. Aquando do 
ralecimelllO do pai, Jo:.é Carlos linha 33 anos. Viria a falecer re!:ttivamente Jovem, cm 
1885, Tcvc dois filhos ilcgitimos, que faleceram muito novos. Rel,nivamente a obras, dei
xou-nos algumas de grande qm1idade. mas a sua produçiio n:10 é t:l0 boa como a do pai. 
julgamos que não era tão versátil como modelador. r:não pela qual encomendou figuras a 
Outros artistas. como António Soares dos Reis, por cxemplo. 

Jose Carlos de SoU$..'l Am:HlIcci miou-se claramente 110 estilo do pai. embora com algu
mas obras Já claramente neogollcas. acompanhando a própria c\'oluc",o do gOSto. Também 
por cssa r.lzào não te\'c tantas oporlunidadcs para sc exprimir em gmndes obras. A sua 
oficina produziu numa cpoca cm que a concorrência era maiS apertada e a estandardiza
ç;\o dos monumentos sepulcrais a\'ançava rapidamente. 

DomiHgos Ca dos Amawcci. 

emleiro, Colaborou na aficma do seu innão JOSé Amatucci, tal como o teria já fei lo na 
oficina do pai. Porém, nada mais apuramos sobre Domingos Amatucci, 

Amélia Augusla AIlIa/ucci. 

Casou com o ~uhor João JO:lquim Correia de L.acen:la. que foi colaborador de Emid io 
AmalllCCL embora tenha também feito obras de modelação para a oficina concorrente do 
canteiro João Amunes dos Santos c outras. João Joaqulln Correia de Llcerda teve forma
,üo na Academia Portuense de Belas Artes e chegou ii residir em Lisboa i5. 

~ \ IJI,ej,mdrio ,II: /wno..;tajla PtlllU,I;lIl'W. v,,1 I\; [l 218 
4. 1IJ1,kltl, vol. 1\: Jl .!l8 
-1\ C<Uíllogo das obras aplJ/rSctlliUI!l~ 11118" t:xl'tlsk<lIJ tnntn!l/ <Ia A,a<l,'mia PIll11<rll~r das Bdla~ 1\l1n. 110 anll<.> III' 
J86J. (oot<lnlU.I" "cio ,ub\lUuto d'mrhilrnul"ll ou/ ,Ia mama aw,kl1lilt. I'ono, ·h p. dr C. G,mdf:l, lSó}, p 19 
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Conclusão 

E:,tD breves apontamentos biogrdficos pennitem-nos perceber ate que pomo a arte e o 
ambieme antstico passavam facilmente de pais para filhos, De lt.:ili:t para Lisboa, de Lb,boa 
para o Pano c do Porto rara todo o norte do país (e mesmo para o Brasil). os Ama!ucci 
consti tuem exemplo paradig!mt l ico de mobilidade. Ne m Ludo o que nos deixaram é de 
grande qualidade. Porém, muila:. o bras o itocentistas irlleress:lOles possuem marca 
Am:llucci , marca essa que se estende por varias arcas artísticas e que ainda hoje tem ecos 
na produção comcmpor:1nea. 

,,, ... "" ,,,. . ~g'~""" " ""''' " ........ , 
..... " "',~ ... ,. r"".\;hn~n"'I · ) 

. ~ '-
-- __ o 

fig.), Ccmittrio do Prado do Repouso 
(ja:igo 11,° 0/27): Clrpldclnl cxcculada 
na oficina de Enl1dlo ..\matucci 
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11~ .. Moddo Dl'Olhidtl pur An;,\ M:.l)taritb S.U;l~ 
da <;ih"3 ra.."050S P.lr.1 o ffiausolcu do seu 
defumo marido>. o pohuco JO!>é da ::.0\';1 I':I55OS 

(produ do Repouso - Secçãu I'm.ltl\"a da 
Mbnicórdia, 1865). 

0& __ '_ 

FIUf,\'CISCU AMATl/CCI li. COSTA CARREGAL 

fig. 'j 

fig.ó 
\"isI3 do .aroo;:: da ..:apcb -.epukTIlI 
de Tomas Metelo de 'Jpol~ l' Lcmm. 
(Ccmllcno de Pmhd, 1876), 
A alegoria du Tempo que coroa a capela c rcprodu(:'IO 
de um mudei" LI..: AlllOI110 Soares dos RCL~ 
ençonll:ndaclo ptlr Jo~~ ,\m:llucci 
A ,;oluç;\o pai.] u) par..uIlC!Il\}" (om ru~lIcado 
imcrnlad'l p{lr pil;\~lnl~. ainda h'IJC" u~lda cm alguma, 
capcl;c, ~pulcr;lb d..: (011,lru~,;\u contcmpor.1nea 
erguid:\!> em U'1l1il"lin~ da n:);1;'0 de Brug;\ 



Um caso original de mobilidade artística: 
o presente de Cristina da Suécia ao Rei de Portugal 

JOSé A/berlo Gomes i\>fACHADO 

Esta comunicação incide num aspecto muito particular de mobilidade artistíca: a eles
locaç;io de uma particular obra de arle , que detém. talvez, o mais prestigioso pedigrcc de 
provcniênci3 régia. que podemos cncom ... r no património picLOrico dos museus nacio
nais. A sua itincr3nôj, entre três colccçõc:. soberanas. levanta qucslôc:. de gosto, que len 
t<1remos abordar aqui. 

Entre os prescllIcs diplomáticos de Est.ado. sempre figuraram. C0111 destaque, obras de 
arte. No penodo barroco, esta antiga pr:Hic;;a assumiu grande importância. Para a1can~'ar o 
favor de um príncipe, para se benquistar com um potentado, p3m propiciar um clllcnd i
ment a. ou para marC:lr uma ocasião solene. elwia\'3111-Se prcselllcs, muitas "e=es de grande 
valor. O scculo XVI ! fornece+l1os diversos exemplos de vali usas obras de arte que assim 
circularam na Europa. de capital para capital. embaixadoras mudas. mas cloq\lentes. do 
prcstrgio de quem dava c de quem recebia. 

De entre os numerosos casos verifkados no século em causa, refiram-se: 

- as leias italianas enviadas pelo Duque de \1ãnlUil â corte espanhola em 1603, condu
zidas a Valladolid pelo próprio Rubens, que leve de restaurar os danos causados pelO! 
viagem por mar: 

- os quadros olcrecidos a Carlos Stuart. ainda Príncipe de Gales, por ocasião da sua 
romàl1lica e frustradO! viagem a tvladrid para alcançar a mão da Infanta. em 1623, 
entre os quais algumas das maiores preciosidades da colecção real espanhola, mais 
tarde recuperadas após a morte do infonunado monarca, quando a sua colecção foi 
vendida ao dcsbar:no por ordem da Commonwcalth; 

- os quadros enviados de Roma â nlinha J-Ienriq\L(·ta Maria de Inglaterra. na década de 
1630. no ill1uito de reforçar uma presença visual católica naquele paiS protestante; 

- o presente dos E:.lados Gera is das Provlncias Unidas a Carlos II de Inglaterra no 
momento da restauração lb monarquia (1660); 

- as orertas de pintura a LUIS XlV, por parte das Repúblicas de GénO\'a e de Veneza, na 
segunda metade do Sécu lo; 

- a oferta, também ao Rei Sol, de duas de=enas de telas de Frans Posto de Lcmatica bra
sileira. por parte do an tigo Governador do Brasil holandês, Conde João Mauricio de 
Nassau-Siegell. 

o quadro dt que vamos ocupar-nos insere-se neste largo grupo de presentcs rêgios, já 
que fOi enviado. em meados do século, pda Rainha Cristi na da Suécia ao Rei D.Joâo IV, 

Trata~se de um óleo sobre lábua , de grandes dimensões (1.92 x 137). da aUlOrb do pin
tor alemão Hans Holbein, o Velho, tradicionalmente intilUlado A Fome da Vida. Pertence 
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hoje ao espólio do Museu Nacional de Ane Antiga, onde entrou após mais de dois séculos 
na posse de membros da farnilia real ponugucs<l I. 

11::1.115 Holbein . o Velho nasceu cm Augsburgo entre 1-+60 c 1-+65 e faleceu em Iscnheim 
cm 1514. Co m frequência, o seu papel na História da Ane alemã do seu tempo foi suba l· 
ternizado â fama. muito maior, do seu filho homónimo. Nas últimas décadas, cOllludo, 
uma série de cSlUdos c monografias tem \'i ndo, gradualmente, a restituir-lhe um lugar 
procmincllIc . no duplo COlllcxta de transição (ent re Idade Média c Renascimento , entre 
cato licismo c Reforma protestante) que lhe co ube viver. Hoje sabemos que a sua 
Augsburgo natal teve tanta importáncia quanto Nuremberga nessas vit.'1is décadas iniciais 
do século XVI. como ponto de eneOnLro e forja de tradições anisticas. Juntamente com 
Hans l3urgkm:lir (outro recuperado do olvido hiswriogrâfico), o \,dho Holbein dominou a 
cena artístic:l da cidade dos Fugger durante décadas. A reabilitação do anista, iniciada em 
1960 por Norben Lieh e Alfred Stange. ganhou recentemente novo impulso com a mono
grafia a ele dedicada por Bruno l3ushart em 1987, co m a grande exposição RCllaissance 
Venice WleI lhe Nou/! (1999), em que foram reconhecidos os pergaminhos culturais de 
Augsburgo e. sobretudo. com o livro de Katharina Kr<lUSc, Halls Holbci n der Aliae, publi
cado elll 1002. Aqui, a professora da Universidade de Mm'burgo traça um perfil muito 
convincente do pintor/gravador/amor de iluminur.lS, contextualizando a sua actividade e 
salientando as ligações da ~ua ambiência artislica. quer a [L:'ilia , quer aos Países Baixos. 
Para perceber o que sign ilIcou Augsburgo no Reieh do inicio da Era Moderna c o que sig
nificou Ho lbei n em Augsburgo, é incontorn:'ivel:\ figura do Imperador Maximiliano I, 
desde sempre ligado à cidade c cujos dois casamentos. na Borgonha c cm MilãO. simboli
zam a dualidade de orientação cultural da Gennânia do seu Lempol. 

É justamente em 1519, d.ua da morte de Maximi liano, que J-Iolbei n pinta a FOlltc tia 

Vi"a. também designado por CClsamen/,O t\hslico de 50ll/a CCltCllina. ou ainda. A Vi':gCIII, o 
!'vtcni.lO e SOllfa Ca/(lrirw. Esta t:ibua c considerada uma das últimas, se mio mesmo a úhima 
das suas obras primas. Fo i pintada cinco anos antes da sua mone. no momento cm que o 
artisw., tendo deixado para trás a sua cidade natal. onde o seu prestigio declinava. se pre
para\'a para trocar Basileia pclo burgo alsaciano de [scnhcim. em cujo famoso mosteiro 
encontrou refúgio e onde acabou os seus dias. JUI1l;UnCllle com os relâbulos de altar de 
5(1111(1 Cmorino (1511. Augsburgo) e de Selo Scbasfitio (1516. Munique). a FOlHe c/o Vicia é 
li obra mais marcame da sua terceira fase de produção, marcada pela absorção da lição 
renascentista italiana. num enquadramento que assume as referências neerlandesas, den
tro de temáticas ainda predominantemente medievais. I-Iolbein foi o primeiro pintor ale
mão a introduzir clclI1elllos deco rali\'os arquitectónicos renascentistas nos seus quadros, 
cujo fundo começa a denunciar a innuéncia italiana. também presemc na suavização elas 
linhas, ângulos c dobras dos drapeados. Na sua última rase. ao colorido rico e intenso. 
vem acrcscent:lr-sc uma nova noção ele profundidade espacial e lima maior liberdade com
positiva no agrupamento das fíguras. 

1 cr. I'm\'cnitnci:l do> quadro 11;1 p,iginn I,,.b do MNAA' !lI\p://62.4tl. 14(J.154jM~tri::IH:tf,\IWBlN\40.aS[J 
l Sobre Holbelll . o \'elho c sun aClUnl TC\'alori::acào. d. Bmno 8u,harl , lhn~ l!(lllxjn der Ahen:. Augsbul);o. 
1987: Kathanna Krnusc. Hans Iloll>cm d!,'f t\hm:. Ocutschcr Kunsll'crbg, Muniquc·Berlim. 2001 c l'C!>]lceli\'a 
rcçcn.são !,'filie .. por Larry Si1\'cr na rcvistn HÍ5lOrians of "'el/ler/mrdish ,\". cm llllp-(lwww.hnan.::lVs. 
uI).ll2002/Kr:lI1se.hlml. bem como htlp:ló\·\\')\·,n'::\Iad,·cn! org!s;mbClI!Q71R';a lulU e aind:l bIlD:f/www,W~ il,\lI!/ 
bjn/hlbolbcin/han> clbro)!r:lph.hl mi 
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A FOlHe da Vida e uma saem COII\WS(I:;:iolle nórdicól povoada de clegallles figuras femi
ninas. Um ólrco triunfal renascentista enquadra o trono onde se senta a Virgem com o 
Menino. De um e outro lado, como num sarau de corte num jardim, agrupam-se as sa11las 
virgens mais representóltivas da piedade medieval: Ágal<l, Apolónia, Ursula, Margarida, 
Bárbara, Doroteia, Cua rina , Inês e Genove\'a. De CllIre elas, destaca-se, naturalmellle 
Catarina, na sua versão iconográfica de imeracção com o MeninoJesus, conhecida por 
"casamento miSlico"', O quadro apresenta lodo o encalllO alllblguo do periodo de tr:l.11si
ção de esti los a que pertence: arquitectura e natureza, espaço :\beno e espaço comido, I"or
malismo e espontaneidade na pose dos personagens. resquicios de Idade Média e pl'enfln
cios de Renascença, uma possivel situese germânica de elemelllos flamengos c italianos. 

Nlio se sabe ao cena quando passou a integrar a colecç:io ducal de Ba\'iera. C01110 uma 
das suas peças mólis destacadas. Provavelmente, a sua aqu is iç:1o de\'e-se ao Duque Albeno 
V. o mais activo coleccionador de entre os Wiue\sbach do inicio d:.! Idade Moderna. 

Em 1632. em plena Guerra dos Trim:.! Anos, os exércitos suecos tOmaram Munique e 
apoderaram-se. C0l110 saque de guerra. da famosa colccç:lo de pintura dos Duques, agora 
EleilOres de Ihvier:.!. Assim. o Holbein foi le\'ado para ESlOcolmo, com centenas de out ras 
obras de arte, para ornar O castelo real de Trc Kronor, residência do grande Gustavo 
Adolfo, o Leão do Norte. Todos os esforços do Eleitor bávaro para recuperar os seus qua
dros foram em v:io, O monarca sueco recusou, inclusive, trocá-los por dois generais seus, 
que tinham fiC<ldo prisioneiros. Num ]>criodo em que era lénue a distinção entre proprie
dade do Estado e propriedade privada dos soberanos - situação dubia que afectará a FOJllC 

da Vida em Portugal scculos mais tarde e que só ficará resol,'ida em 1913, com a su:.! inle
graç.lo no ~'Iusell Nacional de Arte Anliga - as obrns de arte pilhadas em Munique p:\ssa
mm a imegrar a colecção real sueca. 

Anos depois. num dos momentos finais da Guerra dos Trinta Anos. o eXc.rcilO sueco 
alcançará um triunro ainda maior, ao conquistar Praga c desviar para Estocolmo a soberba 
colecção de arte do Imperador Rudolfo ll. muito mais significativa, em número e impor
tância l. 

Em virtude destes dois golpes de força, a jovem Rainha Cristina da Suécia era dona, 
por meados do século. de um dos mais importantes conj untos de obra:. de arte da Europa. 

A figura desconcertante de Cristina da Succia continua boje a fascinar os bislOriadores, 
como fascinou os seus contemporâneos. ObjeclO de numerosos estudos, biografias c obras 
de ficção, representada no cinema pela sua compatriota Greta Garbo. apresenta ainda hoje 
os traços de um enigma, corno pode constatar-se, na leitura do mais recente e merilório 
esforço de imerprclação da personagem. Refiro-me ã grande biografia. que em 200+ lhe 
ded icou Veronica Buckley, assente numa exauSliva pesquisa de fomcs e documentada com 
grande pormenor". 

A ligação da PaI/tiS do Norte com as artes foi objecto de diversos csludos, ao longo, 
sobretlldo, do século XX, Todos são unânimes em exa ltar a sua paixãO pela pintura ita
liana e o seu relati"o desprezo pela produção artLstica da!> escolas setentrionais. De facto, 
ao abdicar, a Rainha deixou atrás de si, na Suécia, todas as obras de arte dessas escolas que 
i.mcgravarn a colecção real. preocupando-se apenas em levar para o exílio as celllcnas de 

) Ver reconstituição das obms ~e<lllestrada~ em J9romir Neum:l1lll. F\dm"f Purch die GCUJ9cldcga\c:rjç (Ir,. 
Pú1~cr !\urg, Orbl~,I'r:tga. 1965. 
~ Vcromea Bucldc)". Chrhll!!ª Ouren Qi Swcdcn - lhe Re~llç~~ Ljiç pr ª Eumpean Eccçntrjc. Fourth EStale. 
LOlldrcs-t'>Irw York, 2()(H 
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quadros ilalianos pro\'cnic11Ics do saque de Praga. Ironicamente, a fOlHe da Vida e um dos 
rarissimos remanescentes da colecção eleitoral ba,rara pilhada pelos suecos que chegou 
aos nossos dias, já que a csmagadom maioria dos restames quadros. abandonados por 
Cristina. desapareceram no incêndio que destruiu Tre Kronor em 1697 5, 

Já dural1le o seu curto rc:imdo efectivo de dez anos (I 64-+-1 65-t) , Cristina por diversas 
vezes fizera oferla de quadros a diversos servidores. T31110 quanto se sabe, todas essas 
Oferl3S foram de quadros alemães ou namengos. A Rainha, até;) morte, guardou ciosa
mer1le os seus italianos, que roram, cm Roma. motivo do seu constante deleite, expos tos 
no Palácio Riario c visíveis a todos os visitantes. Se dúvidas houvesse sobre as suas opções 
cm matéria de goSlo arLIslico, elas seriam dissipadas por uma cana. escnta em 16+9 ao 
seu amigo Paolo Giordano Orsini, Duque de Bracciano. Nela pode ler-se, em referência ã 
colecção real (antes da catalog<lção e exibiçãO dos quadros de Praga) ser ela composta por 
"um ntímero iml'ressionllnre de tc/as, que. COI11 excepção de trinta ali q!Um:l1/a obras origil!clis 
de pinrores ira/lanos, me deixam illdifere/l/c. AIguma5 são de Dw-cr e de outros mestres alc
miics, cujo lIome ignoro. Há qucm as aclle c..\'cele/llCS, "laS cu juro que trocava-as wdas de boa 
vontaclc por UII! oullois Rafael e, mesmo isso, em min/lll opinWo, ja é cOl1siderei-las muilO. " 6 

Por aqui se vê, pois. a pouca ou nenhuma importância que dava as produções da escola 
alemã. Ao decidir enviar a Fonle da Vida ao novo Rei de Portugal, Cristina estava a desfa
zer-se de um quadro, que, para ela. pouco ou nada valia. Outro tanlO se poderia dizer do 
outro presente diplomático associado ao seu nome: o envio a Filipe IV de Espanha do 
Adão e Eva de Durer, provenientes da col('c(,'ão imperial de Praga. Exemplare:. emblemáti
cos da chegada da Renascença às terras do norte e legítimo orgulho do Museu do Prado. o 
Adâo e Eva foram despachados para Madrid na conjuntura da abdicação (165-+-55)', cor
respondendo a um duplo rito: congraçar o Rei de Espanha , de cujo apoio e protecção 
necessi1ava para os seus planos e, ao mesmo tempo. depurar a sua colecção 8, que passou 
a centrar-se exclusivamente nos Ticiano, Veronese. TinLOrelto, Bassano e outros mestres 
italianos. que tanto :lpreciava e que se distribuem hoje pelos principais museus da Europa 
e dos Estados Unidos. Não há dúvida de que o presen te terá agradado ao monarca espa
nhol , coleccionador apaixonado e. grande conhecedor de piI1lura que era. Da mesma 
fonn<l, mas por razões diferen tes, o prcseI1le sueco não pode ter deixado de causar saLisra
ç~lo II D. JOão IV. Sem as disponibilidades económicas do seu adversário espanhol e menos 
se nsível, como aparentemeI1le a maiOlia dos Bragança, à pil1lura do que fi musica, o novo 
Rcí português tera vislO no presel1le uma marca de consideração c estima, bem como uma 
prova do reconhecimento da sua dignidade reaL 

Não há a certeza dOI data exaCla do envio do quadro para Portugal. Alguns autores, 
C0l110 Maria Julieta Ruival 'I, pendem para o ano de 16-+1. por ocasião da embaixada de 
Francisco de Sousa Coutinho a Estocolmo. que culminou com II assinatura de um tratado 

~ CC leXlO de Gorrl ü"OIUi. Bjorkman em Nalionahuu54:ullI Sloçkhoh1). Scala l3ooks. londn:s. 1995.pg.7. 
~ ·t fadução pOrlugucsa mInha. A carta c Cil:lda por diversos :lUl0rcs, CL, por todos. Francb 1 laskcll . frumu:, 
jl!J(! P~i!l!çp; , Y~le \,;niH~rsi ty Press, Ncw !-laven. 1980. pgs.9i/8. 
7 O cat~\oAo do Mu5CU do Pr.ldo "tXJn1a :\ dat:! de 1655. como a da i11le~r,,(~o das duas obrm; na co\cce:\o real 
csp~nhuh 
s Cr. Christopher Brown. Kill~b .:;; çllnnQJs~cJJrs - Ar! collçç!in!! jn sçvçntccntb ren!llO' Europc. Yale 
Univcr.m)' Pro:!>s. i"C\\ !la",:n·Londres. 1995. pg. 243_ 
~ Mari~Jl1licUl Ruiv;ll. "A Fonte da Vida de H. Holoclll. Cm Documento 1conugrafico- J[\ Bolelim da Aqdemja 
NllCiQuill de &13:. An\'>. 2' séne. n° 19. Lishoa, 1963. 
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rorm::t! entre Porlugal e a Suécia 10. A missão foi rc,'cslida de êxito e inaugurou um periodo 
de aparente bom cntcndi melllO entre as duas coroas 11. Sabe-se, w.mbclll, que o diplomata 
regressou a Ponugal carregado de presentes ll. COllludo, na descrição destes. publicada 
numa gazela de Lisboa, não se encontra menção ti Fonte da Vidll. 

A ficha sobre o quadro, d isponível na página II'cb do MNAA, aponta, com uma illlerro
gacão. a data de 165+. 

Embora mio seja fundamemal o estabelecimento da daw exacta da vinda do quadro 
para ponugal, a quesl:io merece alguma referencia. 

A data de 16+1 parece improváveL já que o reinado pessoal de Cristina so se inici:l cm 

16++, dala dos seus dezoilO anos. Não é criveI que o consciencioso chanceler e regente 
Axel OxenStiema, Lio doso da glória e do palrimónio de Gustavo Adolfo, a quem tão belll 
serviu c de quem foi amigo, tomassc a decisão de alie_nar um quadro da colecç:ío real para 
enviar ao novo e frágil aliado português. 

A dala de 1654 parece mais credivel , já que é nessa ocasião que, prestes a ,Ibdicar, a 
Rainha decide desfazer-se dos quadros nôrdicos. aproveitando o ensejo para efecturlr o 
preseme diplom:itico a Filipe IV Todrl\ia, lOdos os estudiosos das relações diplomá ti cas 
emre Portugal e a Suécia no periodo da Restauração são un:1nimes em salientar, nesse pre
ciso momento. a viragem de atitude da Rainha quanto a Portugal. Numa clara aproxima
ção ti Espanha, motivada peJos seus no,·os planos, relacionados com a abdicação, a Rainha 
deixa tombar o aliado português, a quem já não reconheee como rei e levanta os maiores 
obstáculos aos diplomatas portugueses. que chegam a incorrer em perigo físico nas ruas 
de Estocolmo. Já desde 1652, o enviado Amónio da Silv:l e Sousa calra praticamemc em 
desgraça, lendo mesmo de cnrrentar. no ano segu inte. um ataque à embaixada 13. Não 
parece, pois. possível. que. nessa conjuntura. se efecluasse um 1.11 presente. 

Resta. a meu ver, como mais provável, a hipótese dc 1650/5 1. Em finais de 1650. pro
cedeu-se, finalmente à coronção da Ra.inha. sucessivamente protc.1'lda desde 16+4, quando, 
dc faClo. assumir,] o poder. Nessa ocasião. D. JO;10 IV enviou a Estocolmo um embaixador 
extraordinário. José Pinto Pereira , que foi recebido com marcas de grande estima e perma
neceu na capital sueca por v,'rios meses, lendo regressado :t Ponugal em 1651. Não custa 
:t crer que Icnha el1lão lrazido a Fonte da Vida para o querido "irmão. primo e aliado" 
port\1guês. 

Maria Julieta Ruival, no seu artigo de 1963, procedeu a um esludo atur.1do da icono
gr.lfia do quadro, propondo a identificação das santas nde representadas com figuras reais 
li gadas a M:tria de Borgonha c às casas reais de Castela e Portugal. Especulou também 
sobre o possivel encomcnclanle da obra, o Imperador Maximiliano, ou sua irmã, ,I 
Duquesa Cunegundes de Baviera, netos ambos do Rei D. Duartc. A proposta de idcntif'iClI
ção, com base cm supOStas semelhanças com OUtros retralos desses personagens reais e 

lU Cf. Dur.·al PITO."S de Lima. ~As I\'bçucs de Ponugal com a SuÜ';a-, 11\ t\nai~ d:l AcadC!llla romlJ.!\Jc~il de 
i..ll:!iQn;!. \'01. VII. Lisboa. 1942. 
1l ,\ Suec;a impu) que. no Tratado de O~lIabruck. D. JO;lo IV fu))c eonsidcmdo como "aliado da Rainha 
Cn~lIna". No :iMO de 1645. elll ,,;irias carias. ele c rdcrenciado como ":.cu irmão. primo e aliado, o Rei de 
PorlU!;al". Cf. PiR." de Uma. 01'. (ir .. PI:\). 385/6 e 402 
11 A relaçâo dos prcscnLc~ foi publicada lia Gawa do mts de Novembro de 1M2. editada cm LisbOa por 
Lourellço de Ambercs. Cr. Pires de LlIlI:I, op. cil. (Pg. 359). O exemplar da G:I:eta consultado na BNL não 
indui qualquer rcrcr.:!ncia ao quadro. 
u cr. artigo de Antonio Áh-,Iro Dóo:. sobre as rebçocs de Ponugal com a $ueci,1 111 DlclonárlQ do HistÓna dr 
~. dir. de Jocl Scrr.\o. Ó" \"01., Li,'. Figucirinhas. Pono.1981 
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tom as famosas esláluas do panteão imperial de lnnsbruck não ~, contudo, suficicmc
mente convincellle. Daqui, a autora,;,1 quem cabe a honra de ter produzido, em Ponugal, 
o trabalho mais aprofundado sobre esta obra. infere a razão da escolha do presente: ''Tah'cz 
Cristina da Suéda ti\'csse conhecimcnlo, por tradição ora l ou escrita, que essas ngura~ 
estavam aparcmadas ii casa de Ponugal c quise~e assim homenagear o pais que uma vez 
mais renascia das cin::as, num indomavcl impulso de independência"l4. E uma teori3 
engenhosa. mas algo forç:lda. Aliâs. a suposta inclusão de Isabel a Católica e de Joana a 
Louca (com os traços de Santa Calarina) não deixaria de evocar igualmente o -opressor 
castelhano", A figura dcsla santa, tcm :\lias. indiscUllvel prolagollismo na composição, 
que justinca que o quadro scj:\ ofici:\lmcntc referenciado como o Casamento Mfsrico dr 
Santa CeI/mina. Por que razão os supostoS encolllendamcs, Maximiliano ou CunegundD, 
teriam emão escolhido, como modelo, a então Rainha JOOlll:\ de Castela, que, de Iodas as 
personagens rCllis sugeridas, é a que tem mais longinquo parentesco com os Habsburgo? 
Maior mzão ~eria dar dest:\qlle a Leonor de Portugal (màe de Maximiliano c Cunegundcs) 
ou a Maria de Borgonha (mulher do lmpemdor e \'erdadeiro "h'O! da expansão territorial 
da Casa de AUSlria pelo cas:Hllelllo). Ora MariaJulieta Ruival, no diagrama que acompa
nha o seu texlo. idcnllnca estas duas personagens com duas das virgens ma is subalterni
zadas na economia compositíva do quadro. 

De faclo, a ler havido alguma preocllpaç;1o, por parte de Crislina da Suécia. na escolha 
do prescmc. mais me parece que ela se prendesse jusl.1mente com o prOlagonismo evi
dente de Sllnt:\ Catarina. A uma Calarina, sua avó, devia D. J o.10 IV os seus direitos:1o 
trono. Fora esse o nome quc dera ii ~ua propria filha, nascida cm 1638 c que viria a reinar 
cm Inglaterra.. SintomaLica do facto de o quadro ser olhado, na cone portuguesa, como o 
Cm.wllclIlO i\hs/ic() da sa nta , mais do que uma sacra wJ1vcrsa:::iolle regia , COlllO propõe 
J ulicla Ruival. e a dcds;.io do monarca português de deixa-lo cm teslamenlO à Infanta ~ua 
Illha, em vez de o integrar na emão magra colccç:io real. A grande tabua, de alto pedigrcc 
real, como nenhuma oUlra do p:\Lrimónio portugUl:S, terâ assim passado de Basil eia ou 
Isenheim a Munique, daqui a Es/ocolmo. depois a Lisboa, em seguida a Londres, para 
regressar finalmentc ii. capital portuguesa. onde dorme o seu sono no principal muscu 
n~lcional. infeli=mente tão ignorado pelos nossos concidadãos. Da Kllllsilwnzl!1er dos 
Wiuclshach. duqlles. depois clci lOrcs de Baviera. na Rcsidcl1z dc Munique no castelo 1j·c 
JÚ"0!10r dos Vasa. as portas de Estocolmo, do Paço da Ri beira nos salões dc \\ll itehall, para 
lerminar O seu itiner:\rio régio na \3emposta. a FOII/c dll Vida / Casamellto MíSlico de Santa 
Catarina é um ilbuspeilado exemplo de mobilidade. que atesta o eO!>ll1opolitisl11o dc um 
meio de elite. onde a viagem dos objectos arusticos servia os jogos da diplomacia e da alta 
politica. mas carreava também influencias e propostas estéticas . que 11 serem emendidas, 
podiam resullar cm efeitos fec undos. 

Tr:Ha-se de um:\ obra pri ma d:l pimura alemã, produzida num fu\cralmOlllellto de 
viragem c de smtese de u:ndênciCls. O seu autor está agom de novo:t ser reconhecido 
co mo o grande mestre que foi. dissipada:t sombra que ~obre:t sua reputação lall\ .. :ou a 
fama maior do seu ilustre filho homónimo. Durante os primeiros dois séculos em Portugal, 
poucos viram o quadro e menos ainda atentaram nele. Foi precisa a atenção do Conde 
Raczinskl cm IS-j.-j. , para surgirem as pri111cira~ manifes tações de interesse. Graças aos 
bons préstimos do Rei D. Fernando 11. cuja filha mais velha casara na fnmilia real de 



Saxunia. a velha tábua figuro u em lugar de honra na exposição de Dresde dedicada ao seu 
autor, onde causou sensação, após duzcntos anos :!.elll .'>cr \'isl.\ pelos amadores de arte. 
Assim. dois alemães. o conde e o Rei Consone. cOlllribUlram para a re\'alori::;H,).O de uma 
obra prima alemã rc.'>guardada em Portugal. Como tanlas vc::cs acontece entre nós, foi 
necessano O reconhecimen to do estrangeiro. para repararmos num lcsouro ignorado den
tro de casa. 

Possa este texto dcsprelencioso contribuir para relançar a curiosidade sobre uma peça 
que. na colecção de pintura gennânica do Mr"AA. dim lnula, mas de alussima qualidade, 
nâo fica a dner aos seus mais famosos conterrâneos Durer e Cranach. 





Artistas e Artífices no Baixo Tâmega e no Vale do Sousa 
(Séculos XVII-XIX) 

José Carlos Meneses RODRIGUES 

Introduç.1.o 

Seleccionámos artistas e artífices que contribuíram para o conhecimento da ane da 
talha nas suas duas "ertentes: erudita c a periférica. 

A talha idenlificada cxistcll! c, a desaparecida e a deslocada c o objecto dcsta comu ni
cação, fragmento da nOSS<I (esc de doutoramento: Retábulos !l O Ba ixo Tl1mcga e 110 Vale do 
Sousa (Séculos XVII-XIX). 

As escolas artisticas. cuja procedência se re"ela de maior amplitude, cn(recruzam-se 
com os f':xemplares que apresentamos cm diferentes períodos cstilislicos: nacional , joa
nino , rococó c transição rococó-neoclássico. 

il11 cgrámos some nte os espécimes idcl1lificados, restando para outros trabalhos as tipo

logias, objecto parcial da nossa an;llise na dissertação e contributo a desenvolver rutura
mel1le, já que possuímos elementos alinentes a U111a congregação de hipóteses enriquece
doras da arte do entalhe, quer no patamar da "ia erudita, quer no da via periférica. 

I Barroco nacional 

Rcwbu/os mores e /I"i /mnas 

o ensamblador penafidelense fv/anuel FC'Te/J"(( de figueiredo I assina O contraIo do retá· 
bulo-mar da igreja do mosteiro de Caramos (Felgueiras) , em 1692 2. Oilo anos depois, na 
qualidade de mestre imaginaria 3, responsabiliza-se pela feitura dos retábulos mar c cola
terais da igreja do mosteiro de Vila Boa do Bispo (Marco de Canaveses). 

Cerca de 1703 ~, o Imaginário Manuel Vieira, de Torrados (Felgueiras), executa a tri
buna do TCl.!ibulo-mor da igreja de s. Vicente de Sousa CEst. 1), no mesmo concelho, e os 
novos painéis do forro junto ao arco; o imaginário Anl ónio da COSIa , de Guimarães, faz a 
imagem de s. Vicente para a tribuna; o pintor Domingos Luis da Silva. de Guimarães, doura 
e pinta os no\'os painds. 

j\·/anucl Fem:im Rallgel e Jose Pacheco 5. pintores de Penafiel. não chegam a assinar o 
contrato de douramento, em 1717, das tribunas de Sobrelámega e de S. Nicolau, enco-

I mV\NDAo, Donllngo~ Pinho de _ 01"11 de 1idha Dourada. Ensarnblagrrn r I'IM!wu IlU Cldmlt: (. na Dioccse cio 
1'01"1,) Puno: 19tH. 1 p.7 .. i·i50. 
1 Idem, ibidem. p. Hq 
.l Idem , ibü!.·fII. 1985, !I. p. 62·66. 
Cu. por RODRIGUES, J~ Carl~ Mcnl"SCS -:\ Talha Nacional e )oonim. ali Marco de Cana\tscs. Santa Mari3 
da Feira: 0."131""3 MUniCIpal do Marco de Can:l\"eses, I. p . .;0.+4 
• AIIPP _ Ig'l'}a de S \'IW1/e dc Sousa. Maço de documemos (Tombo), ns. 200 \.·20\ CIt. por BRANDÃO, 
])ommgos de Pmho - ob Cll., 11. [l. \55· 157. 
~ ADP. MCN. 2". nO H. fls. 125 v.·1 26. RODRIGUES. Jose Carlos Menc>oC!> - ob. til.. I. P 41· .. :; 
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mcnda da Câmara da vila de Canavcses, incumprimento já verificado anterionnemc pelo 
pimor conterr:lneo António Vieira Leal. 

O trono de Sousa é invulgar c, cm Caramos. a semi-cúpula da tribuna tem ('fciLO de 
anesoada i1usionistico. na connguraç:io idcativa de ticrncs. Sous:\ repete a ideação de 
Clramos, a que se acrescenta o gUilllOChé ó . 11:1. reminiscências do motivo de o rla (suge
rindo a roda da rortuna) no ~llponc do trono, de pcanhas fund idas entre si, com pelicanos 
de boa c inusitada execução. 

RCldbu!os desaparecidos c desfocar/os 

Equacionam-se somente retábu los cm Marco de Can:wcscs. Nos desaparecidos,joclo da 
COSIa 7, mestre cmalhador c esculLOr do Pono. assume o CO lllraLO do ret:ibulo-mor c tri

buna da igreja de S. M:minho de Sande, no al10 de 1701 . Treze anos depois. da mesma 
cid:\de, Francisco Nultes de OliveiraS, mesm: pintor, encarrega-se da pintura das imagens 
do mal' e do douramelUo sup1cmcnLar da respectiva capcJa. 

Em Santa Clara do Torrão, as innUências eruditas c periféricas cmrecruzam-se. O mes
Irc entalhador Manuel de Olslm Nogueira \I, cm 1709, responsabiliza-se pela feitura do 
moI' c ;lcréscimos de um colateral ; em 1715. Tomas Nogueira de Gouveia l0. mestre pintor 
de Paredes. pinta c doura trés retábulos (mar e colaterais). Dois artistas do ParlO ncste 
contrato, como testemunhas: JO(/O Vieira PinlO, dourador, e Amónio Nogueira. bate-folha. 

Na mobilidade, presumimos que o retábulo aClUa! da capeb do cemitcrio de Toutosa 
seja o mor da capela de N. s.a da Livração. na mesma fregues ia, dourado em 1718 pelo 
mestre pimor Bento de SOIIsa Lopes II, proveniente de Guimarães. 

2 . Barroco j O:l nino 

Igreja elo mosteiro de S. Aligud ele Bus/do (Penafiel). Refá /m/o -mor 

17-+2 12 assinala o mestre imaginario portuense,Jose de Afollseca Lima, na obra do retá· 
bulo-mar, Iribuna e frontal do altar de 13uslelo (Esl. 2). por um conto de reis. Clarifica-se 
a asserção de Flavio Gonçalvcs, alribuindo o rcuibulo-mor ii ar/c de Manuel <Ia COS/(l 

Am/melc c (IS lições c/e Miguel Francisco da Silva 13, o eximia arquilccto-emalhador do joa
nino portuense, que faz riscos para Manuel da Costa Andmde cJosé de Afonseca Lima. 

Prosseguem os melhoramentos no quadriénio 1748·1752 H. conctc[Í~ando-se o doura
mento do mor e dos col~Herais; uma visitação determina o aperfeiçoamcnto da obra da 
capela-mar c ludo O mais que fosse neçessmio 15. 

() tART Dfwrm!j Ctl EUllJflc C!<Issiqllc c ll(tt'r<lque. Dtr. ae Alam Gruher. Paris: Cit3dellô & Ma::cnod. 1992. 
p.471. 
"i Ur.lIld:lu. Domingos de I'I]1ho- 011. rir_o 1985. II. p, 96·102 
H Idem, ibidelll. p. 436-439_ 
Q Idcm. ibirkltl. p 329-333. 
to Idem. ibideltl. p. 459-4(,4 
11 ADI~ MC>!, 2,". n.G~5. Os, 32\'.·34. 
11 URANDÃO. Domiogo~ de Pinho - n/). cir .. 1986. III. p. 415·418. 
IJ Cu. Jlor G,\JKI,\. IS.lhel Margarida TCll(Clr.l Dias de &:""1 - A AJl!lIilCCrUfa di" Rai:: CldssicQ no \"de do 50u~. 
Coi mhm: Faculdade de Lctras. 200 I. I. 1). 96. T~'SC dl" diS&'nactio de tnCSU';ldo Pohcopiado. 
H ADIl. Convett10~ e ~10»Ie!ros. CSB. n . ~ 127. !lush!lo. 1748·li52 
I' Idem. ibu/eltl 
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Enrohunemos cm C acompanham toda a invcllIividadc d:\ cartcla e remate em que se 
vislumbm o motivo de Ireillagc 16, audacia da congeminação do uso das massas e ritmo. O 
primeiro terço das colunas é uma abordagem estilistica de elevado teor artistico, como cm 
Samo Ildefonso (Porto). cujo risco é de Nasoni e a exec\lção de rvliguc:\ Francisco da Silva. 

Igreja c/e 5. Pedro (A marante). Retabulo-/IIO/· 

Miguel Fancisco da Silva e o autor da planta em finais de 1 HS ou imcio de 17.,6 17• A 
execução cabe ao entalhador ponuensejost' dc J\fonscca Uma, o artista do mor de BuslelO. 

A \'iSLOria do retábulo é fei ta cm I NS 18 pelo mestrcjosé CDll·eia, do POrto, por jacil1lO 
da Si/va t9, mestre emalhador de Braga, pel:t parte do artista c da lnnandade, respectiva
mente , resultand o a favor dejost' de AJolIscca Lima. Em 1749 20 declara-se a obra con
cluída (acréscimo) por je]rilllO dei Si/I'eI. 

O banco corrido mostra angulação ; apainelado , centraliza-o o sacrãrio com figuras 
qU<lSC de convite e forte pendor áulico nas \'estes c cabeleiras louras. Ê o apelo ao exercí
cio da comunhão da sagrada parllcula. represemada cm esplendorosa radiação lumfnica 
da porta do sacr.írio. adossebda e continuada no movimento das \'olmas a enviesar, por 
Clllrc figuras aladas policromas segurando LOchas , até ao c.lemCnlO final do rem;lle cm 
co ncha. 

O C:lInarim teatraliza a espaciali..zação de figuras , aladas ou não, com lochas, em ascell
sáo por lanços, de forma descncontrada, surpreendendo a colocacão cm faixas laterais 
verticais. onde se flmdem, cm impactantc conjugaçãO do efeilO da policromia c do doura
mento . 

Igreja de S. Marlillho de Várzea do Douro (Marco dc Call(lvcsc.~). RelálmlO-lIlor 

O mestre emalhador c escultor Amónio josé Madwtlo de Tcil"c assina. em 1H9 11 , pda 
quantia de trezentos mil réis, um acordo: carpimaria , talha e cnsamblagclll de grades, púl
pitos. sanefas. duas credéncias, retábulo, trono e banque.ta , ficando o altar separado do 
retábulo. obra ja tomada antcrionnclHe pelo mestre (pe nafidelense ?) "·[(IImel Ferreim 
Pil1to. 

Na mesa do altar, contrapóem-se duas excrescências laterais às linhas estlUturantes do 
rel:ibulo - o mOlim de rronda - que suavizam esse recolte. Colocado sob as peanhas dos 
intereolunios. um cálice acamiforme rcgula;l sua eSlabi lidadc espadal. lateralizado por 
dois Oorões que permitem a edosi.ío de segmento espiral:ldo do seu centro. ressontincia do 

1/, 1idUI1/1f:C (tapada. gr.ldr ) c um terna usado com grande dcsellVolvlIl1cnlO a p:lnlr de 1 i 15. com Wattcau. 
,\udran ( Oppenoru. mas configurado 1;1 cm 1 i09 pelo primeIro. PONS. Bruno _ Arabrsqun ou NOlrldln 
GllJtc~(llln. ln LAIl Duorlmf cn Ewuj)c cra<,iqut ti B<lrroquc .. p. 206: 210; 216. 
17 O risço da ph1l11l1 e o cálculo da~ tk~pc.>as ~o reitos por \lIguel rmncisco d;\ ')ih·3 BRA;-.iDAO, Domingos 
dt PUlho -ab. dI. \986. 111 . I'. 483-481. A.lIUCSIllO :misu e 31nbUldo ~UIllCIllC o ri!>Co da lribuna. FERRE1 Rt\. 
ALVES, Nalaha ~'arinho - A FM:alll de 1i1lha r"IlIU·lIsr l· a ~ua luflill'lIeia lia "'''fie d,·l'ol1ugaI. LiS!>03: EdlçõC!> 
111~p:l. 2001. p 103. 
I ~ BRANDAo. Domingos de I'll1ho - ab. ril .. 111 ,]l. 531 
I<l ldelll. ibidrm. p -+86. 
la SARDOE1RA. Alb3no _ Nouci/l (Ir Al.t.:ulIs AJ1istas que 1i·(lb(llhal"(llll rlll Amal"/llIt4· ln Douro Lirol"(lf. OIlav~ 
sénc. n . "' 11I-I\'Pono: 195i. p. 24). Cil. I>or !lRANDAo. DOllllllgO:O de Pinho - 011. di .. 111 . P 487 . 
. 1.1 Bl~i\NDAo. DOlllillgO~ de PlIlhn - uI!. di., 111 . p. 541·545. 01. por RODRIGUES. Jose Carlos Meneses - ob. 
ril , I , P 45-46. 
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motivo de. Pcrccnct n antecipado por Hcckcnaucr, o Jovem l3, cm l700, Já vlsivel no 
período renascentista . O remaLe do sacrârio remete para ci laçào pozziana. 

3. Rococó 

A I'rill1ciraf(lsc de FreiJosê Vi/(lça, 
19 rcjej do mosteiro de Pombeiro (Felgueiras). RcuilJUlo-mor 

Datado de 1770- 1773, doura-se no triénio seguinte N. A força da linha (Esl. 3) abre c 
articula as composições densas c túrgidas herdadas de André Soares, proporcionando solu
ções leves. fluidas c voláteis de Frei José Vilaça. A linha destaca-se nos perus da abertura e 
nos painéis que a ladeiam, como no fundo da tribuna c, paralelamente, na importância 
acrescida ao conjulllo arqu iLectónico d:l composição 25. 

Formas c massas rejeitam o vazio, entalhando-se dilcCl:lS rosas vilacianas, marga ridas, 
nostálgicas e ancoradas palmas pozziana~, canelas em rorma de roca lha e concheados, na 
sua facetação cim:dada, à maneira de MUllschcl 26 ou de Meissonicr 27, 

Arranca a Lribuna em cota gerida por alçados interiores COnlracuf\'ados na concepção 
de pilastras de capitéis em cinta de concheado - com textura inspirada em III1Ul'X ramosus 
ou efeito eh/cort(· dfl ClticorcllS 28, gizada em 1735 por Verberckl cm Versailles 29. 

Sobre o baldaquino uma possível \'isualização ornada por acanlO e casca, como refe* 
rência catártica ao cosmos, com um centro que poderá dcfinir*se como IIIllbilicus mUlldi 30. 

Dois fragmentos de frOlllflO dihlcnH.e em arranques misulados com efeitos de casca a 
sugerir membros flectidos de animais, numa leitura zoomõrfica, rematando em com plexo 
cOllcbeado, de rivação e desenvolvimento em buzio nuclear, criando perfb grotescos de 
aves de rapina 31. 

A segul1dl.Jase de FrdJosc Vi /aça, 
Igreja do mOSlcim de Pombeiro (Felgueiras). Cl.pe/as /lIterais da Seu/10l'(I dll AsslIl1çllo c 
(le Sal1lO An[ônio 

Abarcando a dêcada de 70 do século XV11l . dislingue-se pela grande nexibilidade das 
formas e pela graça das linhas que cmprega. Uma nova graça de linhas c formas, evocando 
uma impressão de fluidez J2 , que substi tui o pláStico quasc por inteiro, sobreviveu na 
década seguinte, paralclamcllle ao 110VO classicismo. 

U i\ canlO cm me.al, metade do século XVlll, eom prceedcncia. REINIIAIUJ"I'. Ur~u13 - ACatullc ln l.:An 
Dc'col(urf rn Ellmpe ClIUSlqU<-' CI Ikmnq llc .. 11 . 138 
II Acallto na OUn\·cs:ma. HecKcnauer, o ) O\'cm, Augsbul')1,O, C\:n.,. de 1700. Idem , ibzdem. p, 1 ~7. 
!-I SMITH, Ro~n C. _ Frei José de SeUl'o .'\1I1()11I0 rrmiro Vil«(o. EswllOr Hcncd,wl<I do Século XVIII. USoo.1: 
Fl111da~';\o Calouslc Gun~nki:l1l, t972,II , p. ~O~ . 
• ~ Idem, ibidnn, r -+05 . 
• ~ PQNS, Bruno - Rocmlle. ln J.:Arl Dccon11if CII Ellmpe C1ClSSlqlll' c/ Bel!l<1'lue .• • ]l. 376. 
lT Idcm, Ib,dclI1. p. 368 . 
.!/l Idem, dJldml. p. 333. 
l'l Idem, ib,dl'1Tl. p. 396. 
l\l DELLARCO. ~buri: io Fagio!o - La fÓIiI BarrQca Roma: Edizioni de Luca. 1997, p 103. 
Jl Jã nas anes plástiCl!> da remoI:! Pérsia, ASSlria, Egipto, pela maJC5lade c pcrspiC3cla da \'\sâo: dcincadas pdo~ 
romanos em apoteose aos Cés.1TCS. cm cmbkma~ c uofcu," de gueJT;l: atribUlO de S. )000. 
MEYER, E S. - i\!elltlHd de OnumH:llf<lciilu Mexico: EdiciollCS G. GlH, S. A. de C. V. 199-t 
n $MrIH, Robcn C. - fi/!. (ii .. l, P 259. 
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A nuidez das silhuetas alia-se a organização linear, reinando:'l policromia geral, com o 
recurso aos marmoreados, ao branco-pérola, ao cor-de-rosa, llliSlumdos com meles doura
dos ou verdc-cscuro~, em disposições Cl1wlltadoms 33, 

Em 1777, ra=em·~ (/lWlro capeI/as dos Imlos 3~; os retábu los S;io doi:. pares de lisco dife
rente, representando o segundo e o terceiro estilos de Frei Jose Vllaça, Referindo-se aos dois 
alIares nos lados da igreja signinca. prova\'elmentc, dois riscos aplicados a quatro retábulos 35. 

Custando os dois retábu los, de castanho policromado e em parte dourndo. 122 91-+ rtis, 
estão longe de serem obras WI'lICliS 16 , na apreciação de R. Smith, com o que n{:io concorda
mos, porque nos endereçam para a hipérbole das fonnas hi pel'-valoriz.'tdas do vivo manno
reado e pela Singula ridade e excepção f:IJHasiosa do nonnalivo de Pozzo, l.,'iO caro a Vilaça. 

a controverso u~o de (Olourle sedcn/i no aliare capriccioso - idealiz;tdo para a Igreja de 
S. Sebastião de Verona onde Ja bdlissill1a vista - como extravagância, 11\'rc arbllrio, inven
çJo ranlasiosa , te.\'e por argul11elllo o facto de come c leciw pensare a carialÍdi sCllure, aIr rcr
/lIIILO puo Jarsi pcr le colotlJlec/le tia esse dCli\'ClJl 3i, T ah'cz, por sugestão, ti\'csse IOmado a 
gravura de. Vascellini. do glUpo eslatu<irio de Giambologna para a fomc do Oceano com iI 
Nilo, ITufralc c il G(mg J8 , 

4 , Transição rococó-ncoclâssico 

A taceirafase de Frei Jo.~e Vi/açlj 

A última fase de Vibça 39 (nas duas Oltimas décadas de SCJccentos. que Natália Marinho 
Ferreira-Alvcs rcsltingc parn uma) , é hererogénca, insinuando-se o neoclassicismo, $Cm abdi
car da grnciosidade do rococó, que se e.xpressa nas colunas dos retábulos que sustentam, em 
vez de fant.:isticos remmcs. frontões sóbrios corno os de fonua triangular dos retábulos laterais 
de Alpendor.lda, que ofe.recem o desenho mais dassico de toda a obra do riscador. 

a espaço aberto do frontáo sem i-circular por de usado é encimado por OlHro frOntão 
pontiagudo (interrupçáo por ~ilico remal3do por empenas pomiagud:ls). situação verifi
cada nos dois laterais de Pombeiro e no 1110r de Alpcndorada, remates que. nos sugerem a 
citação borrominica, 

Há hocas em Paço de Sousn (tão usadas na França de 1730-1760 c nos nzulejos pOrtu
gueses joaninos) e CllIlcndoins (larvas, no nosso entendimento) nas snncfas do coro, nos 
ptilpitos de Alpendorada e no retábulo lateral das Almas, cm Pombeiro -tO. 

Esta transi ção merece a R. Smith a qualificação de grosso, vazio e sem vida. classifi
cando de mcdi ocridade a revelação dos últimos trabalhos do monge artista, 4! asserção 
que rejeitamos. 

)1 BORGES, Nelson Currera - Do Barroca (Ia RUUKd. ln Hrs/Ori(l lIu Ar/c <'tu 1'01111.\:(1/ Li5boa: 1\lra, \'01. 9. 1993, 
p. 1+4 
H ::'MITH, [~obcrt -ab. Ct/., II, p. 425,. 
l' Idem. rbidcul 
)/) Idem. i/Jilll:m 
17 DE I-EO. Viuorlo; \1ARTlNELLI. Villrio -Arrdrt'll Po::.::.o. Milanu: Ekcla, 1996. p,IIS-119. E alu~ilo a0 [I 
\'ulumc. fig. LXX\ PERSPECTIVE in Ar{hilcaU~ !lnd Pam/cnng. Au Vnahtidgnl Rrpnru a/llle English-nnd-LtUin 
for/ilion d/IIII: /69.3 -Prrsp<(/n« I'ir/onmr .'l ;\t"rltllc(lOnltn~ b) Andn'(/ Pozzo, Nc,," York Do\'cr l'uhlicatiollS. 
lue, 1989. 
:la DE FED, Viuorio: MART1NELLl. Vinorio _ ab,lil , p. 119. 
lQ BORGES. Nelson Correta - oh. CII .. p. I·H . 
.., SMITlt. Robert C. - ob. ciI, t. p. 279. 
11 Idl'1I\, Ibiilcm, 11. p. -+56-457. 
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Igreja do IIlQsldro c/c $. JOão de Alpclldorada (Marco de Ca ll(/vcscs). Rcuibu!o-l1Ior 

Em castanho policromado (Bt. -f), com imitação de mármores e elcmCnlOS dourados, 
data a sua execução de 1780-1783 e o douramento do triénio scguintc-l!. conjunto consi· 
derado Cfll1JoIJreôdo cfraco na c01wicçào de R. Smilh iJ. 

E num ccnario de riscildor que enquadramos Frei José Vi laça pela existência de dois 
contralOS: j) 17804-1 - o mestre entalhador ]odo Bcnumlo da Sih'a, Francisco de Frei/lIS nego, 
c ~"'allllcl Jose Conl:."Ía, lodos da cidade de Braga, e:;, tabclcccm um COlllrato com o abade do 
mosteiro de Alpendorarla: JoãO Bernardo da Si!\'a arremata o rct5bulo c a tribuna da capela
-Tllor por 6+9 000 reis: a Frcll1cisco de Freitas cabem os dois púlpitos de madeira C0111 sa ne
fas saidas e remates inclinados pela verba de 100000 réis; e:to entalhador MllIlUd JOSé 
Correia compete exeCluar as cadeiras do coro da capela-mor por 185000 rds. Obriga\'am
se a fazer as obras com IJOItw pClfdçc10 e com o que fez as pIOlHOS das mesmas obras. 

ii) 1782 45 - JOtlO Bernardo da Silva raz um trespasse a outro entalhador da mesma 
cidade. Domingo!> JOSé Ferreira, somente o jrOll/cespicio do caixilho que fora le\'ar c do 11'0110 

e camarim. pela "erba de -1-00000 réis. a pagar cm proporção com o andamento da obra. 
O risco c da amoria de Olllrcm, pressupondo-se frei Josê Vilaça como seu responsável. 

Igreja do mosteiro de S. Sa/vtulur de Paço de Sousa (Penafiel). RerálJulo-/IIOI' 

No triénio 1783-1786 -16. conclui-se a capela-mar de acordo com o risco, apenas ini
ciada. sendo o próprio Frei JOSé Vilaça a afirmar que fizerll a capela-mor de pedra e de pau, 
pressupondo-se a construçào da capela-mar e a dccoraçào cm talha H . O lisco e a cxecu
çào da nilnuza nOl"a da capela-mar é de 1784 411 • ela responsabilidade do mestre emalhador 
MWlUd Alves de Aralijo, de L,ndim ( \I. l'\. de Famalicão). 

O dourJmemo do I!lllges/Ozo rel<'i.bulo (1783-1786), a pimura do camarim, do altar e 
banquela desfa.::em-se sob a actual camada de branco ~\l. Em 1 789-1792 ~o . regista-se o 
douramento da tribuna da capela-moro bancos e peanhas do~ apóstolos por 124000 réis. 

O entablamento c duplicado mas rompido, nos dois ll1\'eis, pela moldura em diluição 
u-ilobada de painel. prellunciando a fónnula de Blondcl cm diminuir e esbater o vulto no 
interior do espaço :,ucro cm prol do painel. No remale, a panir do detalhe de acamo cm 
chave, delineia-sc em esquisso um simulacro de canela, com o olho divino no triângulo 
trinitJrio, a tenllinar em agrare na boca da tribuna. 

A ornamentação apela às ramagens que povoam as colunas de forma ampla, onde as 
no res se salientam em foníssim;lS silhuetas, de acorelo com uma tendência que marca a 
lercei ra fase de Frei JOSé Vilaça. No remate. ao lado de gigantcscas nores de nova inven
ção, repetem-se as velhas fitas de nores dos estilos precedentcs, ViSlyeiS no coroamento do 

~~ Id.:m, Iilill~rn. p. 452·453. 
~\ Idem, iIlUkm. p. 453 
l. ADIl.Um. 2' Strie. n" 135. Ih. 1<)-21 \. St>.·!ITH. Rohcn C - ub. (iI. 11. Cit. por UM,\. M:Ln:ll UISI Gonçalvcs 
Reis _ A Tidlw ,'CUdlhSl(11 BfllCí!rc., ~r Pono: Dcpart;lmcnto de Cii:"L"I~ c Tecnicas do P:urhnólIlo da FLUI'. 
:WOO. p. 203·205. Tese de DoU1oramCnlO. I'ohcopi.:ldo. 
i) ADIl. Nota GeI"31. 1.' ::.éne, n.~ ~35. as. H \ ·25 Conesl:1 de Eduardo I'irc~ de 01.\"1'11":1 
-lo ADS. ConvenLos e MO~lelros. CSB. n . ., 100. 1':1(:0 de !xJU!:-', 1783· 1786 
H St>.l1TII. Robcn C. - oh. dr.. 11. I'. )/<). 
'A ADr. STR. 2.". n" 674.178-+. r 118-121 (Cota - VI9/04. Cx. 97). Cnnesi:1 de. Patrícia Cri~llna Tdxl.'lr.l 
Roque de Alm.'.da 
""'SMITlI.RohcnC.-,W.(iI.ll,p 456. 
'1(1 ADIJ. Con\cnto~ c \lo~lciros. CSB. n. ~ 100. I'~co de ~US.1. 1792-1 /'J5 
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malho central e na sua pane inferior. O~ concheados assimclricos mantém-se nos nichos 
laterais. nas palmas com fitas e nas bocas ( imeiramente redondas). unindo a moldura da 
tribuna com a mani/lcra e seu sacr:irio 51. 

Igrejas dos mosleiras de PlJlI1/,eiro e de All'clIClorada. üll'da .~ laremis 
Castanho pintado imilando l:.1pis-la:.uli e mármore!> com alguns elementos dourados 

s:1o as referências do estado de Pumbeiro correspondenLe a 1777_1 779 51 e:l SenhOr::! das 
Dores, que é colocada no reL..'\bulo acabado de fa::er (I." do Evangelho). O douramen LO c a 
pintura de man110res e do simétrico (Santo Cristo) concretiza-se no Lrienio 1783-1786 n, 
terminando-se o douramento dos quaLro 1:1Ierais de Alpendorada, datando a sua execução 
do lriénio anterior (1780-1783) 'H. 

No mor de Alpendorada (' na Senhora das Dores. em PombeIro, fa:.-sc sentir a innul'n
cia da capela romana de S. João Baptista (S. Roque. Lisboa): I1n ilação da L..'\lha nas colu nas, 
marmoreados e outros materiais exoticos. 

Em Pombeiro, as formas seguem mais fielmente as linha~ do~ modelos de Vanvitclli 5~. 
A composição arquitectónica toma :\ fortll3 de edicula clássica cônca\'a, com frontões de 

perfis cOlHracuryado~. como os grandes retabulos das igrejas pombalinas pos-lcrramoto 
de 1755 (Senhora das Marcês, ScnhOl'3 d3 Graça, Santa Isabel. SenhorJ do Sobreiro. cm 
Torres Vedra~) 5b. 

riguram as mesm3S colunas Imitando Iapis-Iawli. com filetes dourados nos terços 
inferior~ dos fustes a Simular bronz.e dourado; cimalha~ Jo~ pedes13is interrompe m-se 
paro 11lscre\'er a forma conopial; cluas figuras alegôricas (tol<1.1mente douradas) repous;lIn 
nos frontões do remate, cobenas de grandes panos â rommw - configurando luto. solida
riedade eom ~el1hora das Dores e pranto pelo Samo CristO: no limpa no. as c3beças de 
semfln'> hugestivas da ~cullllra mannórea da escola de Mafra) 11, em forma de nuvem, 
cirCllI1S<.:fe\em o triângulo da Sanrissnna Trindade. 

O demicul3do do friso sobrcpup larvas cm autênlica moldura ; o frontão com remate de 
rccone bolTOt\1ini:mo. de cena sobri(.'(lade 'iii, e s.. .. ncionado por 1'CSS. .. ltos laternis. 

FrciJose \ílaça impõem o seu toque pC!:o.so .. 'l1 allistico a imponaç,lo dos modelos de Lisboa: 
c o caso dos amendOill!> (larvas, na nossa leilUrJ) no friso do cntablamcmo. nos ramos de !lrios 
no coroamento do remate e. 11.1niculanllcllle. no motivo que encima o nicho da Senhora das 
Dores. 

[m Alpendorada, Frei Jose Vil3ça assume a rcspon~bilidade de IOdo () ama/O da ig,eja 
f..'l:CCIO os (/OIlS cokrmis c o ol'gom 5Y Os ret:.1bulos da~ qua lro capelas latcrais (Evangelho _ 
Coraç;lo de Jesus c Nossa Senhora; Epistola - Santo Cristo e Pec\m Frio\). de citaç:lo ser
Hana, anunciam o neoclassicismo de Frei JOSé Vilaça nos frontões tri3ngularcs e nas eolu
na~ de fuste liso. mas 3inda presos 30 rococo (que R. Smith apelida de mcdlOcrcs) - no 

"S\UTlt RobcnC.-ob,(U 11,1'.456 
)~ Idem, IbjJnll. p i5i 
'l idem. lili/km, p. 15i 
'H Ideln. ib"!.-",, p, 458. 
n Idel1l. ,IIIIIDlI. p. i5i 
~ Ideln, IbM(m, p. -t5i. 
57 C,\RVAUIO .. -\ire~ de _ E [)Ulllllla cm /I!lIf'-lI 'I!>lxla 1950, Ci!. por SMtTlt, !~olxrt C - 0/1, (II .. 11. P 4~7. 
>A VARR1ANO. John _ AlquilccrwlI ,wlidrw dei 8/1n'OC0 III Rocu<o. lrml c!>panhob de LcUÓ'1 Cabanas. Madrid 
AlIml:a EdilOnal. S.A .• 1m. p. 59. 
)'I BRAt\lHO, Donllngos de Pinho _ 00. (iI, 1'187. IV p. 302 
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remate, nichos laterais e banco - que dá nome e alma a arte do monge de Tibães. O rc1aló
rio dos escados de 1783 1)1) refere os quatro laterais pela quantia de 321 000 reis. 

As penha:. d()~ nichos Io.tcrais remonuun a um modelo de André Soares. assuni lado por 
Frei Jose Vi laça. duas das qua is documentadas no tri én io 1780-17831'01 c nOlabiti.:adas 
pelas linha:. dos seus perfis c painéi s de ãngulos dclicad,l!l1ClllC chan frados. 

Os clcl1lcnloS dos seis retábulos pcnnissh'cis;1 inserção no form ulário neoclássico, 
além dos frontões tria ngulares, correlacionam-se com as formas gcoméuicas - triângulo 
inscrito cm circulo de onde irradiam os raios do resplendor, nos remates de Pombeiro; c 
arcos de triunfo no <; retábulos de Alpcndorada (abatido, ressalteado, no Samo C risLO). 
Realce ainda para o primeiro terço deli mitado das colunas (em Pom beiro), o., fu!>tcs lisos 
(Alpendorada) c os capitcis coríntios. 

Igrcja do fII0SI.ciro dc Alpcndomda. Sa nefas cio coro tllfo 

Um oficial entalhador de Samo Tirso .Jose c/a 5iha Rocha, ê contratado em 1782 ó2 pelo 
mos teiro de Samo Tirso para ext'.cu tar três sanefas (c:dstcntes) destinadas ao coro alio de 
Alpendorada. na forma do risco e apontamelllOS. por 72 000 réis. 

S. Neoclássico 

/gnja dtl 5lHHa Casa da f,.·!iscricÓrc/i(1 c/c Pcnafiel. Colawmis c la/cl"lIis 

A fundamelllação arqueológica não serve para a imrodução do neoclássico em 
ponuga l. Distinguindo-se das luzes joaninas. as luzes pombalinas ti:m como objectivo 
uma metamorfose racional c pragmatica do Pais. O desempenho pedagógico dos or.lloria
nos , com protecção papal c régia , ê preponderante na polisscmia da nova cstet ica. não 
obstante a circunscri(ão a elites illlelecllL:lÍsI:l3. 

Destacamos o mcstre entalhador de Mesão Frio. An f6niojosé Pncira 64, contratado em 
1798 para razer quatro altares (colaterais e laterais) na igreja da Misericórdia de Penafiel, 
reccbendo 200 000 rêis maiS -1- 800 réis pelo risco. 

O dour.:unemo e pintura dos retábulos. pulpilo e guada-vellto faz-se em 1806. suportado 
por uma despes.1 de 350 00 réis, que e entregue ao pintor pcnafidelenscjosé Ta\'(ul!~ Pimmfd 65, 

Conc lusão 

Nesta rcnc:do distinguem-se trés centros artL~tLcos: a cidade do Pono, ecléclica, com 
cmalhadores, pintores e douradores; I3roga fornece elltalhadores; c Guimarães envia pin
tores. " periferia recai numa escola regional, Penafiel, e numa outra a e,,"-plorar, Paredes, 
no ãmbilO dos pintores. 

Sobressaem três artist;ts, um da periferia. no periodo nacio nal, t-. lanuel Ferreira de 
Figueiredo, de Penafiel. de que se conhece somente dl1as grandes obras ( mor de Caramos , 
Felgueiras, c mar e colaterais de Vila Boa do l3ispo, Marco de Canavcscs): Miguel Francisco 

.. 1 tdem, Ibulem 
61 Idcm , Ibu/nn. P iô5 
bl ADI' . ...,TR. I", n" 106. 1782. n~ 58\ -60 {(ulaI/19101, ex. 3-1), Cun~~m dc Pmmi:1 Crislma Tr:ixeir:ll~oquc 
Ik Almcilb 
ftl D/CIONARIO da HislOnCl de l''''IUXal, Dir d~ Jod Scrr.\o, Pono: LI". Figuemnh:l~. 1975. 1\: p_ 438-+4 1. 
M SOI::tRQ, 'kn:sJ _ P.~aflrl L1<ho:l' Prcsen(3. 19':1-1. p. 54, Lemo:. AI11ónio Jose felTClr:I r: -i OI.XI n!b. 
to) Idem. "",!cm 
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da Silva, introdlllor do barroco Joanino no Pano c :.equellle irradiação p'1T"3 o Nane, cuja:. 
parcerias pemlllem um estudo proficuo ao 1lI\'el das tipologias; e rrci Jose \-ilaça, benedi
tino de Tibab (Braga), riscador cxunio do rococó e da tran~1(;:ão pam o neoclássico, ao qual 
falia agregar um trabalho exaustivo na busca dos executalH~ das suas obras. 

F.s1 1 t-cl~ucir.l" 
SUU~:1 (S VLcente). 
1~~I:1hulo-mor 

Est 1. r:ClgUCIr:L~ 
t>.IOSlc1ro de Pombeiro (:'anla Maria). 
RcUbulo-mor 

EsI 2. Pcn:L!1d. 
\lostcirn de Jlu~ll'IlJ (S. \llguel ). 
Rt'I:lbulo-mor 

Esl 4. M~rc() de C:lIL:1\'C~~~, 
~loSIClro de Alpcndor:lw (5·10;10 B:lpLisla) 
RClabulo-mor 





Uma obra-prima do "maneirismo"* 
novecentista português 

José César Vasconcelos QUINTÃO 

o pavilhão Carlos Ramos, de Álvaro Si!.:! Vieira, ontpa lima posição de charneira entre 
a estética herdada do Movimento Moderno e o advento de uma nO\'3 cslêtica, no semido 
da transformação que a linguagem de rigor adquiriu alr:lvés de um formalismo dccamado, 
pcbs mãos de um dos seus ültimos escritores. 

Expressa-se com uma aparente lr:l.Ilquilidadc que a leituras mais .1.IC11I35 se desfaz, 
ullrapassando a mera edificação para se instituir num mani festo edificado. 

O edifício materializa-se numa rede complexa de ambiguidades. produzindo lima ilu
são pcrfcil:\ de COnOl::1CÕCS que apontmn para certezas que não sào mais do que a origem 
de duvidas. 

OpIando-se por uma leitura de base funcionalista, muitos dos sinais arquiLectón icos 
estamo a obedecer às :.uas prcmissas, enqualllO ou tros tamos sinais entrarão cm conni to 
abcrto com elas. 

Caso se opte por uma leitura que privilegie o puro visibilislllO, \'crifiear-se-á uma situa
(lia pandcla em contradições. ao encalllrar-se um cxigenlc racionalismo na consonânci:\ 
com algumas cstruturas dc morfologia funcionalista. 

O cdificio, que obedecc it tipologia de pátio, fecha-se qmtse que illlciramente pam a 
cOI1\'cxidade do seu exterior e abre-sc, na totalidade, para o seu interior, cumprindo dois 
modos lotalmcnte distintos de se extcriorizar. 

À clareza gcométrica dos planos que o delimitam, corresponde a concha eXlerior per
fu rada uma única \'e= em cada pano dc parede isolado. exceptuando-sc os topos sul c a 
p'lrede voltada a lcste, que é completamente cega. 

Na sua grande massa, o invólucro da convcxidade parece traduzir um sistema parietal, 
cm que as cargas da cot1struç:lo sc diluem uniformcmente ao longo da sua periferia. No 
entanto, cssa cxpressividadc de massa pcsamc não é, na rea lidade, scnão uma parede de 
espessura reduzida. devida li um complexo e sofislicado sistema estrutural misto cuja lin
guagem não transp.lrece quer para a espessura qucr panl a supcrfície. 

A pane interior apresenla um rasgamento lotaI. l:.\1110 no sentido da altura como no do 
comprimclllO. Somente se descnham as hori=omais e "cnicais de uma CSlnltura csquelé
tica, parecendo legitimar-se unicamente como suponc dos grandes cnvidraçados. comi 
dos por esbeltas ca ixilharias de ferro, pimadas num 10m cSll1aeddo de amarelo. 

As três direcções aprcsemadas pelo corpo do pavilh:lo sugerem que a respectiva génesc 
tenha derivado de um unieo sólido depois de dobrado d uas vezes sobre si mC5mo. 05 
:lngulos dc ,'iragem. por não serem rectos e screm desiguais, contribuem para uma exptc.. .. -

• EsIC ICXI.., ligelT;lI11emc ahcrado c com o Ululo "UIl;! pcrfCll;! maneira", C51~ no prelo das Edi~üc!> d;l hlculd:lde 
de Arquitectura P;!r.I ser publicado numa colcelàn(,;l. submetido ao lem:1 do P;lvilhão Carlos R."11l\os. colecl'\
lIe;l l'S~ e..,1l\ textos de doce.mC5 e discente"") 



250 jusé CÓ<ll Hücullcd()~ QUlNTAO 

são de dobragem do paralelepípedo, parecendo ter procurado caber no sítio exíguo que 
lhe foi destinado. ParticularlllcnLC, a viragem nordeste é fci!a à cusla de uma aresta que se 
insinua aos olhos de uma maneira subtil, transmilindo li oblu~idade dos ângulos dessa 
viragem como re.sulw11\es mais de ajustamentos a posteriori, ou de acrescemos organicis
iaS. do que de arquiteclUras racionaliSlaS programadas. 

Convida à mudança de dirccç?io de quem se dirige para a entrada, oferecendo genero
samente um alpendre sob a grande massa do canto superior nordeste que se descola da 
linha de inserção do primeiro piso e se arroja numa conso la que desafia as leis da gr<'lvi
daclc, numa atitude enfática próxima das primeiras 3"C1lIUraS do betão armado. 

Mais uma "e= se processa o diâlogo elllre o que parece c o que efectivamente é: - 110 

pammento vertical recuado em relação a este \'oladiço, c no seu leito hori=OTltal inkrior, os 
sinais inequiYocOS e esperados da sua possibilidade física n:l0 se concretizam em qualquer 
assomo de estruturas aparentes; - ainda mais imprcssiomme do que a auséncia desses ele
mentos são os sucedâneos que tomam possível a existência de uma janela rasgada de aresta 
a aresta: - duas ombreiras e uma padieira, inexpressivas enquanto supones resistemes. 

O ifl\'ólucro que unifica o corpo tripartido , quando lido na vertical, é como um plano 
que, saindo da temi, perfaz a parede delimitadora, dobra-se cm ângulo recto na linha da 
órnalha, c formali=a o plano horizontal que constitui a cobertura avançando sobre a linha 
de inserção da parede transparente do pâtio. Em simultâneo, este plano hori=ontal avança 
sobre a linha de delimitaçào venical das paredes que re1l1<Ham os lapas sul, :1dquirindo 
em plama uma dimensão maior do que a da base de inserção no solo. 

A diferença entre as projecções venicais dos limites do edifício e dos limites da cober
lUra é feita :.'I custa de remates oblíquos, apoiados nos topo~ das paredes nascemc e poente, 
sustentando a imensa pala de protecção solar do envidraçado do palio. 

Ainda que recuperando, as "fugas:1 \'erti('.1.r , el11 voga nos anos 50 e 60 do século XX, 
Siza singulariza esse facto eom a criaçâo de um clemetllo que. faz a simbiose. de outras duas 
unidades arquitectônicas - a parede e a cobertura - reduzindo-as a um significante único. 

A sequência clllre parede e cobertura, sem soluç:io de continuidade , com os poucos 
rasgmllelllos como se tivessem sido fcitos por simples punção sem qualquer indicio de 
molduras, destacam para primeiro plano c a mamam c da própria Arquitectura , o Desenho 
que lhe deu origem, 

Assim, o edifício revela-se como se estivéssemos contemplando o desenho do seu pró
prio "projecto'· , feito no papel, sobre o estirador. Com efeito, reforçando essa leitura de. 
um desenho, um estreito e. luzidio ··traço de grafite" indica a separação entre o nascimento 
do significante único parecle-cobenura c o embasamelllo de todo o edifício. E ullla per
"ers;10, quer do elemento sígnieo invcnt3do, quer do significante conhecido. na medida 
em que a função de embasamemo, com a mesma materialização das paredes, não tem 
qualquer correspondência material apropriada para resbLir ao eontacto com o solo. 

Na base do pátio está a figura de um trapê.zio que se abre na sua menor dimensão, for
mando uma espacialidade de leituras múlLiplas. Por um lado, a planimetria do pátio pro
porciona a perspectiva acelerada, afastando a magnifica árvore preexistente e premissa 
condicionante da implanL.1ção. Por outro lado, a opçào formal insere-o nas experiências 
angustiames das tipologias maneiristas, de comracção cb perspecti\'a \'isual. permitindo 
uma visão diafragmada e fugaz para o espaço exterior. 

A fuga ã ortogonalidade racional ista adquire aqui o seu mâximo efeito de paradoxo 
entre uma sintaxe quinhentista e um lexico modernista. 
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sml:lxc quinhentista c: um ltxico modcmisUl.. ... o primeiro piso c quase rnrdclto. 

.patamar de uma c~da tripartida. __ . .. de 1n\'Ulgar imensidade dramJtica 
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A romper o invólucro con tinuo da convexidade extcrior intrometem-se dois corpos, 
de um único piso, estranhos à sua limpidez geométrica. O primeiro. tal como uma "bow
window" rompendo os limites da parede norte, compromete a assimetria da implantação 
oferecendo-lhe um sucedâneo para a composição simétrica , apenas com o recurso a um 
eixo virtual. O segundo insere-se na bissectriz do ângulo agudo da cxtremidade noroeSte, 
formando um ~U·· invertido , em alçado frontal. 

É constituído morfologicamentc por um único plano que se dobra em dois e que res
ponde à prerrogativa de unidade sígnica inovadora de um mesmo continuo geométrico e 
material cntre parede e cobertura. 

Este corpo alberga a zona de entrada e somente alguns degraus da escada que une os 
dois níveis do edifício. As escadas desenvolvem-se en tre o limite da salicncia e o espaço 
remanescente que result.a da d istância entre o ângulo agudo do cunhal e o arco de circulo 
do pavimento do segundo piso. 

O primeiro piso é quase rarefeito devido à escala abusiva da escada. O seu primeiro 
degrau avizinha-se de tal modo da parede exterior envidraçada, uma autêntica superfície 
espelh:1.d:l cm qualquer hora do dia. que parece com da estabelecer um diálogo narcisico 
de perpétua contemplação. 

É um esp;l~~O onde :l prescn~~a hum:ln:l, sc de todo desejada, sô o scm espor.i.dica e for
tuitamente consentida. Efecti"amente, é Ulll mamemo de passagem. Na enlrada c de cada 
bdo da escada, dois corredores estreitos e relativamente profundos conduzem, através de 
três degraus. ao piso térreo. A zona de entrada revela-se, assim. como um patamar de uma 
escada tripartida 

A meio da ascensão do lanço principal , ::.urge um espaco de d imensões e de camctcris
ticas formais surpreendelltes. O teCla plano. parecendo não orcrecer aI tum confortlÍvcl 
par:.\ a subida, rasga-se subitamente num inespcr.ldo ângulo. aparecendo como tecto sub
sequente o tCCto do segundo piso . Em freme, uma parede côncava estabelece um jogo de 
OpOSlOS com o arco de circulo convexo do patamar onde acaba a csCi\da. 

A descida . dirigida no semido da menor l:lrgura da escada. potencia o efeito de dist:'i.n
cia. sublinh:lda peJos co rrimãos diManas, incutindo alguma reserva n:l segurança ofere
cida: remele o olhar p:lr::t o interior do "értice do cunhal, cm obscuridade. contrastante 
com uma luz forte que se <Inuncia. abaixo do recorte do ângulo de arestas ,'h'as rcsuhante 
do encontro das p:lredes desse cunhal com O tecto baixo do primeiro ptso. 

E um espaço arquitectónico de invulg:lr intensidade dramática. Com efeito, a geome
tr;<I deste lugar é um jogo de IIguras inusitadametlle complex:ls. de curvaturas uiditllen
sionais e bidimensionais de "árias mias e direccões cOlllradilórias, de ângulos acutilantes, 
de convergências e divergências, concentrando-se uma tal intr:.mquilidade de referências 
vistl:lis num espaço diminuto clespolewndo uma sensação próxima d:l ,·enigem. 

A lcitur:.l desta solução de c:lixa de escadas lembra um out ro esp:lÇO cuja primeira e 
ünic:l função e o abrigo da cscadari:l de acesso a biblioteca L1.urcnciana . de Miguel Ângelo. 
Aqui, os cãnon~ lingufsticos classicos são subvcnidos, bem assim como algumas das 
preocupações funcionais elementares. ainda que estas não obedeçam a uma transposição 
lógicil para :l concepçlio espaci:ll como a que lhes determinaria o movimento mcionalisti.t 
do sec. XX. Em :lmbos os casos a entrada para o espaço é fcila não na direcçãO axial a que 
uma c outra estão conceptua lmente submelidas mas. sim, pelos seus lados. Miguel Angelo 
desenhou a escadaria de acesso à biblioteca num espaço preexistcnte ao qual se aced ia 
pela pana lateral. Siza cria Utt1 espaço rectangular contrariando o desetl\'olvimemo trape-



254 )osl' César V(ISCOIlCdos QUINTÃO 

zoidal da escada de tiro. Dcsenha a entr .. da nesse espa~~o, nào pelos lados. como na 
L'lUrcnciana, mas pelos eJ>:lrCl1l0S do bdo do rectângulo de base, negando, de igual modo, 
a entrada fromal para a escada. pese embora a inCOnlCstlvC] marcação do seu eixo de 
simetria, tal como na cscadarin de Miguel Ângelo. 

Na Laurcnciana. a escada começa tripanida. parecendo ajudar a desfazer o equivoco 
da axialidadc. convidando. quem clllra. a fazê-lo pelo lado que se liga com a portn de 
entrada. No pavilhão Carlos Ramos, a zona equivalente.\ esta deixa de ter qualquer fun
ção lógica. Si za desenha duas ponas de entrada, simétricas quanto à implantação, mas 
COlllraria a simetria mio de faclo, mas funcionaJlllcmc ao determinar as duas folhas "bri
relll-se em sentidos eomrários: enquanto que a do lado direito abre para dentro. conforme 
as "regras"latinas elementares de não contrariar o sentido do movimento natural de quem 
entra, a folha do lado esquerdo abre para fora. contrariando esse mesmo movimento. 

Será que a salda se consagrará com a mesma ênfase da entrada? 
A escada de Siza aumenta de largurJ.. no sentido de quem sobe. subtil mas inequivoca

mente. O efeito perspéclico. de raiz barroca. é O da diminuição \'irtual do percurso ascen
dente. Depois dos dois primeiros degraus da subida. a volumetria da caixa de escadas 
aumenta bruscameme. coi ncidindo com a maior largura dos degraus. A escada de Miguel 
Angelo começa com o maior desenvolvimento na zona de maior volumetria e diminui a 
largura efectiva próximo da porta de elllrada na sala de leitura. A grande diferença entre a 
vivência das duas escadas reside na Ílwcrsão da ordem por que se apreselllalll segundo o 
sent ido da direcçãO da deslocaç:lo. 

Na comparação entre estes dois espaços, hã como que uma escolha dos mesmos \',,10-
rcs de claro e escuro coincidentes, respectivamente, com os menores e maiores espaços. 
Em ambos os casos. mais paralelismos são de registar, como sejam a opção por esc;ldas 
lripartidas e a sensação de limilação espacial claustrofóbica na descida. Outro paralelismo 
é a inversão de valores que Miguel Ângelo provoca no uso d3s colunas emparelh3d3s c 
encaix3das em nichos, 113S paredes. negando-lhes assim o valor semântico deste elemento 
arquitectónico, por excelência. A réplica Siziana faz-se 110 limile visual da ascensão. pelo 
emprego de um '·piloti", elemento ~cl:issico~ de e11lrc todos os modernos. de ntologia 
Corbusiana. cuja semall1icidadc tambem é posta cm causa ao encobrir um lubo de vcnti-
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laçào. Esta meta linguagem faz mais sentido aos 
arquitectos ... mas a coluna-base de sustentação do 
busto de Carlos Ramos, que se homenageia com este 
pavilhão, não precisa de ser contemplada por inicia
dos para despenar a sensação de instabi lidade cau
S<lda pelo dCS\io à ,'enicalidade e culminando, ainda 
e mais uma vez neste jogo conSlame da reaHdade e 
ilusàO, na fuga ã simetria especu lar a que todo este 
espaço da caixa de escadas está submelido. 
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Neste cdiffcio. o léxico e a sintaxe modernistas 
estão postos em permanente tensão. aproximando
:.e da ruptura da linguagem racionalista. Para isso 
se rve-se dos icones da arquitectura modema, apre
sentados como pomos de referência de um memo
rando permanente. a que se vai negando uma siste
m::ilica semanticidade. Em simultáneo, os valores de 
uma tendência \"isihilista são-nos dados pelo jogo 
perspicaz de planimetria:. cm que os ângulos agudos 
"quase- reclOs" causam expectativas de espaços 
sucessivos e independentes que são desfeitas ii 

medida que se caminha pelo eclificio aberto e sem 
ba rreiras visuais permanentes. As imensidades de 
escuro e lu::: forte alternam-se e confundem-se numa ... colunJ-base do busto de Carlo~ Ramso 

constame teia de renexões que os imensos ,'idros 
proporcionam, ao espelharem-se uns aos OUtros. numa constante negaç:io de paralelismos 
e on ogonalidadcs assegurada pela escolha judiciosa dos ~i ngul os. 

Há cerca de três décadas, Charles Jencks anunciava a morte do Movimento Moderno. 
Sem qualquer imenção de entrar em polémicas, acrestentaria somente que acabou sem 

se ter desenvolvido. em tempo, as necessárias e suficientes conquistas tecnológicas que a 
sua eslética depurada pressupunha. Alguns dos produtOs arquitectónicos seguintes, pre
te llsameIHe dentro do espírito que se cOIl\'encionou chamar de pós-modernismo, segui
ram numa linha de descompressão de vocabulário e de invent iva folgazà da sintaxe com
positiva. A tecnologia, apetecida pelos pioneiros. começava a dar os seus fru lOS. Por vezes 
de U111 novo-riquismo inqua lificável. excepluando-se, entre outras, poucas , a obra de 
Richard Me)'er. 

Parece que 5i:!a Vieira soube esperar pela possibilidade de concertar a tecnologia e as 
premissas teóricas modernistas. Este pavilhão é a constatação disso, além de uma congre
gação de sensibilidades dispersas do Movimento Moderno. A razão e a emoção cstão pre
sentes, traduzindo-se num jogo constante entre as fonnut!çôes pristinas e as formulações 
organicistas. 

Longe do POlUO de partida, Siza vai no sentido de uma exploração dos limites arqui 
tectónico-construtivos, aproximando-se de uma poslura que tem paralelo no que aconte
ceu no Maneirismo e não num kp6s-renascentislllo~. 

O Maneirismo. visto sob a perspectiva de um extravasamento da racionalidade, marta 
o periodo cm que foram forjada:. as não-dependl!ncias das regras estáticas renasccmislas. 
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o •• expeC(~th":l5 de e§paços succs~i\'o~ ... 
cm que os ângulos quase-rft;tos ... 

cOI1!>t :mle leia de rdk.xÕcs .. 

As obras dos seus criadores, consideradas invariavelmente corno licenciosas, pcr"cncram 
sintaxes, subverteram valores semânticos. Í1wcner:llll a relação entre C::.lrUlura C cllchi 
tllClllQ lransfonnalldo a cslrutura em massa suportada c o enchimento em matéria estru
Lurame, produziram edificações em fantasiosas derrocadas como fez, por exemplo, Giulio 
Romano. 

Mas mais do que os antecessores c do que os barrocos, seus sucessores, Clllendcmm o 
papel primordial da parcde como fautor csscnci3\ dessa arquitectura. Foi na plcniludc 
desta percepção que a sua arte se dcscllvokeu até aos limites 

O paradoxo maneirista reside, construtivamente, aI. ISIO t, fantasiando a parede como 
só um sistema parietal o pode consemir. 

A raciol1;1\id;1de ren;1scelllist;1 deu origem a sub\'ersiv;1 eO!1lurbaç:io maneirista e esta fi 

emotividade barroca. Contudo, nenhuma das sensibilidades renu nciou ao determinismo 
do vocabulário c\acissista. Nesta linha de raciocínio. base da il1lcrprelaç;io analftica feita, é 
impossi\'cl igno rar-se a arte de manuseamento do léxico e s intaxes modernistas, "ã 
rn::meira" de Siza. um !l!cmci riSIllO novecentista, expresso no pavilhão Carlos Ramos. 

Se duvidas hã qualllO ã capacidade de a arquitectu ra poder veicular a antevisão da 
ideologia de uma época, CO lllO não hã quanto à capacidade de o fa=erem as outras duas 
"beaux-arts", cste edificio parece pôr cm causa essa duvida e fazer-nos imerrogar se tere
mos ou não encerrado UIll capítu lo ideologico ou estaremos perante numa nova ideologia 
civilizacional, 

Com esta obra. a Anc de Siza parece alertar-nos para esse faelO. socorrendo-se das 
potencialidades que o MovimelllO Moderno ainda c semp re poderá revelar sobre a compa
tibilidad e das duas componentes vectoriais que fazem pane integralllc da criatividade 
humana , oscilando entre a Ética c a ESlctica, procurando um equilíbrio. 

Para quem amecipa incesS(ln!cmcl1le novos rumos, esse equilíbrio fa=-sc através de 
descquilibrios assumidos e controlados. privilegiando qualquer uma das duas com ponen
les, e dando origem a obras-pri mas de Arquitectura como é o caso do Pavilhão Carlos 
Ramos. 



o restauro da Sé Velha de Coimbra. António Augusto 
Gonçalves entre o rigor da História e o rigor do Desenho 

Lticia Ma/ia Cardoso ROSAS * 

o restauro oitocentista da Sé-Velha de Coimbra leve início emJaneiro de 1893. A direc
ção da obra coube a uma comissão presidida pelo Bispo-conde de Coimbm, Manue.\ Correia 
de Bastos Pina, Franco Frazào, director das obras públicas do distrito, Estevão Parada, con
dUlor de obras públicas encarregado da fiscalização têcnica c António Augusto Gonçalves, 
a quem cabia dirigir os trabalhos sob os pontos de vista artis tico e arqueológico I. 

Antón io Augusto Gonçalves (1848-1932) professor de desen ho, pimor, escultor, e 
arqueólogo, leve uma formação de carácter essencialmente auto-didacta. 

Em 1878 fundou cm Coimbra a Escola livre de Anes do Desenho c, em continuidade 
com a impon:ância que sempre atribuiu ao ensino artistico fOi nomeado professor e direc
tor da Escola de Desenho Brolero l , criada em 1884 por decreto de António AuguSto 
Aguiar. Inserindo-se no ensino técnico e profissional , que há muito o necessârio desenvol
vimento da industria nacional reclamava , tendo por base o decrcLQ de 30 de Dezembro de 
1852 de Fontes Pereira de Melo 1, ti escola dirigida por Gonçalves dava particular atenção 
ao ensino do desenho aplicado às artes industriais e à orna111CnLaçiio arquitcClÓnica. 

A Escola pretendia tornar acessive1 a aprendizagem do trabalho nos mais diversos 
materiais. acompanhado o cnsino das técnicas com uma educação cstética, que possibili 
tasse um melhor entendimcll lO das obras de arte organizando, com esse objectivo, confe
rl!:ncias sobre história de arte e visitas a monumenLOS, Alunos formados nesta Escola tm
balhar.lIll no restauro da Sé de Coimbra e cm \'ariados projectos de gostO neo-manuelino 
destacando-se, cntre eles, o Palacc Hotel do Buçaco';. 

Na segunda metade do séc~do. a atenção focalizada no ensino do desenho aplicado à 
indústria chegara a Portugal por inOuência do movimento inglês Ans and Crafts, e através 
das ideias de Morris e Ruskin ou melhor, do seu entendimento e di fusão por Sousa 
l-Iolstein, Ramalho Ortigão e Joaquim de Vasconcelos. 

I Vas<:once1!os, António de _ A S~· Vdh(l de Coimbra. Apol1laml'>1WS (Xl,'Q fi .ma Itisró,ia. Vol. I. Coimb!'3: Coimbl~l 
Edito!'3. 1930. p. 291. 
Amónio de Vasconcdos deixou-no" nesta obra um largo n::g~to sobre o rest:luro da Sé Vdha e sobre os \'ários 
epbódios c dcsimcligências ocorridos dumnte as obras . .A. ongem da maIor pane dcstes cpls6c1L0s dcver:! scr 
imputada ao ambiente de rivalidade cntre:l capi tal e os mcmbros das instituiçóes go,'crnamentais encarregues 
dos monumentos por um lado, c António Augusto Gom;'<ll,·cs c gr.mdc partC da imprensa COlmbri, nomC:lda
mentc "O CommbricenscM

• dcrcn~or acürimo da ob!'3s que Gonçalycs dirigia na Sé. por Outro. Sobre estc 
a~uUlo. adlT3.do pdo disumci:mlCnlO enlrc o poder central c as vontades 1000is. ou entre a capital e a ·prO\'I11-
cia- rellll'.ll'.mOS O leitor para a obra de António de Vasconcelos. 
1 l'rança, JO:.é-Augu~to _ A Arre em Porwgal IW S~culó XIX. VaI 2. Lisboa: Bertrand Editora. p.67. 
J SctT:10, Joaquim Vcrisslnlll _ Hisrónc! de Ponug(ll. (/851-1890). Vo1. 9, LiSOO;I: Verbo, pp. 340-342, 
• err. Anaclcto. Regma - "Palace Hotel do Buçaco· ln O Ncolllflrlutlirlo ou a Rdrl\'cftçdo da .4rqurtccrura c/os 
D.'scobrimeruos. Lisboa: CN.CD.I'Jl,r.I'AR., 1994, pp. 226-139. 
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o rigor da História 

A Biblioteca Municipal de Coimbra guarda uma colecçãO ele manuscritos da aUlorb de 
António Augusto Gonçahrcs, que penenceu ao espólio documental de Augusto Gomes da 
Rocha Madahil, sendo postetiormeOlc doado, pela ramilia, àquela Biblioteca . 

A colecçao Í:lz parte de UIll espólio mais v3StO, consliwido por desenhos, gravuras e 
postais de A. A. Gonçalves. guardado na referida Biblioteca e que jâ publicámos parcial
mente ~. 

Nos manusc ritos, !\1l0ltlçÓeS para paleslras (-\ Os.), ApmrU1lUCIlIOS rcJClfi\'os ii Sé VeI/ra 
(36 Os.) e ProjcclO c Allotações para uma publicaçtlo sobre lJ Sé Vellra de COimbra c o Seu res
l(luro (51 Os.) compulsámos os autOres e as obras mais utilizadas por Gonçalves. no que 
diz respeito à Histôria da arquitccwra em geral c, cm particular, ::\ História da arquitectura 
medieval, a saber: 

1 - Viollct-le-Duc; 
2 - Hipolito Taine; 
3 - Camile Enlart - Oligillcs de /'archirecwre Golllique en Espagnc CI CII PorwgQ/. Paris, 

1894: 
4 - André Michel - Hiswire Génera/c de /'Ar! dcpuis lcs premiers lemps c11n!ffens jusqu'a 

110S jOllrs. Paris, 1905-1914. (Obra muito ilustrada, dirigida por aquele autor com a 
colaboração de vários especialistas. Na época era considerada como a História de 
An c mais completa. Gonçalves refere que a Sê Velha é ai cxahada '·como mon u
mento roman1cO do mais puro cst)'lo"· 6) ; 

5 - Louis Gonse - l.:Arr Gollliqllc. Paris, 1890. 

Nestas obras de História de Arte, Gonçalves procurou conhecer bem O estilo romãnico 
e buscou a certeza, confirmada pela autoridade da historiografia estrangeira. da época da 
construção da Sé-Velha corresponder àquele estilo. 

O templo e o claustro tinham sido objecto de tranforlll:lções ao longo dos séculos, o 
que não facilitava uma análise segura da sua construção original. A historiografia pOrtu
guesa teimava em persistir nas origens rccundns e fantasiosas do monumento. 

A. A. Gonçalvcs não duvida ser a Sé-Velha um edifício romãnico construido no século 
XII , dadas as evideJlles afinidades com as construções espa nholas congéneres, inserindo
se no tipo comum de origem francesa , apenas modificado pela adaptnção peninsular. Esta 
convicção deve ser sublinhada porque ela ditou as soluções adoptadas nas obras de res
tauro. 

A necessidade de datar a co nst rução medieval da Sê não foi para Gonçalves apenas 
UJlla Mnecessidade historiográfka". A co nvicção de lrabalhar num edi fício do Século XII 
deu-lhe quase sempre as soluções que procurava, como quando mandou copiar os fustes 
da Igreja de Santiago, que atribuia tnmbém ao sécu lo XII , para completar os que faltavam 
no portal ocidental da Sé. Os oito fustes e bases do ponal ocidental foram feitos de novo 
segundo os fragmentos antigos, pelo ca nteiro JOSé Barata, mas para dois exemplares não 
havia "paradigma elucidativo, que podcsse ser seguido. N'esta eXlremidade recorreu-se ao 

1 ((r. Rosas, lucia Manó! Cardoso _ MmlwlU."fUOS PdOl.·o~. A An'iW!~(/IH·{I religiosa medit....,.·a/- Patnmónio t: ln· 
tWlro (J 835·/928). Vo!. 2. "orto: Fa<.:u ldadc de Letrm; da Uni"ersidade do Porto, 1995. 
" B.M.C., Anoulçucs ptlt"ll Il<dnll'I.\, n.l 
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ponico de S. Thiago que forneceu os dois modelos mais cm harmonia com os rCSLalllCS" 7. 

O escultor João r.,<lachado foi o executor das cópias que apresentavam dificuldades de fac
tura, uma vez que os exemplares da igreja de Santiago que serviram de modelo estavam 
algo deteriorados. 

A cronologia romãnica do edifício foi igualmcnle decisiva quando buscou nas cate
drais espanholas (a conselho de Joaquim de Vasconcelos), a solução para o restauro das 
janelas laterais da fachada principal. As grandes janelas que ladeavam o portal ocidental. 
foram substilUldas por frestas. mimetizadas nos alçados correspondentes das catedrais de 
Ávila e Zamora. 

A, A, GOJ1Ç<Iivcs n:io li nha uma visào positiva da Idade Média. Não é a veneração pelo 
passado medie"al que o conduz a gos!..'!.r da ane românica. A Sê Velha é considerada como 
~a mais not:l\'eI e pura construção romanica, que tenha sido erguida no solo portuguez" e 
por isso a slla reconstituição (: o meio de a reivindicar corno glória nacionai s. A apreci~l 

ção da qualidade arttstica dos edifícios demonstra UIll grande salto na atenção prestada às 
questões da arte. no último quartel do século. A Sé de Coi mbra é. para Gonçalves, um 
monumento , o fruto de um periodo artistico - depois de restaurada - que COIUO a Batalha 
c Belém. marca uma das épOC:1S gloriosas da nossa epopeia. São M tres monumentOS lypicos 
de !res phases notaveis da evol ução da artc"g. 

Até ii. realização das obras de restauro "o monumento 50 exislia para alguns, os raros 
emendidos que descorttinavam atravez das dcfonnidades que o cobriam e o deturpavam 
das linhas gemes da sua grandeza antiga" LO. 

Na opinião de A. A.Gonçalves os monumentOs sô passam a sê-lo depois de restaura
dos, ou melhor quando se pode observá-los Una inteiresa do seu aspecto vcnerando" já 
que não é possivel - no caso da Sé de Coimbra (ou sempre?) - reestabelecer '"3 sua C0111-

pleta inlegral e eXaCl.1 expressão primiLiva:· II. 
É seguindo esta ideia que se recusa a decorar capitéis. preferindo substitu ir os que 

foram destruidos por capitéis lisos para que o aspccto geral do edifício não fosse alterado, 
contra a opinião que diz ser corrCllIe. As opiniões negativas como, falsidade, doclIlllel1fO 
viciado e hip6tese com que ju lga elementos decorativos invclHados encontram-se cm con~ 
sonilncia com as idcias que Camillo Boito (1835-1914) expôs 110 texto "Conservare o res
taurare" publicado nas QlIcstioni Pralicll e de Bel/c An i (Milão. 1893), inspirando-se em 
Ruskin e Morris ao estabelecer o conceito de conservação dos monumentos com base na 
autenticidade 12. 

A. A.Gonçalves conhecia as leorias de Boito que insistia na importância de o restaura
dor possui r um sólido conhecimento histórico e técnico, pressuposto indispensável na 
orientaç:10 das obras ue restauro que constitui uma preocupação maior dc Gonçalves na 
monografia que esboçou u. 

7 n.M.c.. Al'oruwnCluo~ rdllm'oS ti s~ \HIIII. n. 18. 
R fl.M.C., AnOlu{ílcs /Xlm /XI!r~l .. u,. n. 12. 
~ U.M.C., AlIl)IlICÕCS !XI'-a P'lkslrIls. n_ 2 
\Cl \U,lC .. Anolacõcs para pales/ras. n. 2. 
'1 B.M.C., Alwlllcílt'5/JIIra palt-srms. n. 11. 
I! Cho'I)'. Francoisc: - LAJlcgOlif. dUlXllliml!in(. Pan~: ~ull. 1992. pp 126·127. 
n Pmj"(/I) I" AnOlacõcs /){Irll ImUl l'ulrliCIlÇllo sobre II Se \'<:!II« de Coimbrtl c II sr" ,rsra""o. B.M C .. 
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o rigo r do desenho 

A repercussào da obra de Camillo noilo editada cm 1893, apesar de um pouco ta rdia 
foi notável, aceite na legislação it"li:lIw, cm 1909, cnro rmou gnmdctnclllc a Carta de 
Restauro de Atenas (1931) l'I C ainda hoje os seus principias são cm grande parte aC(~itcs. 
Em ponugal , no final do século XIX , a obra teórica do arquitecto italiano obteve rápida 
divulgação c alguma aceitaçào. 

A preocupação de registar, desenhando ou fotografando, as conStruções antes e dural1lC 
as obras, para que nenhum elemento do passado se perdesse Oll ficasse oculto, é um dos 
aspectos mais insistentemente referidos por Camillo Baita que A. A. Gonçalves praticou 
ou tentou praticar no restauro da Sé-Velha. 

Entre os elementos de v;irias épocas e diferente qualidade, Gonçalves distingue cri le~ 

riosamente as alterações ao templo primilivo, que não sendo medievais, considera de alta 
valia artlsric(l. 

Quando foi restaurado o rerábulo da capela-mar, considerado como jóia de alto valor, 
colocou-se, logo em 1893, a quesl:i.o de ser necessário remover a obra de talha do sécu lo 
XVII que envolvia toda a ábside, nas paredes laterais, no teCIa e no arco triunfal. Nos 
muros laterais tinham sido já retirados os painéis de madeira entalhada, tendo por isso 
ficado a descoberto as arcadas-cegas com os respectivos capitéis e cimalhas. Estes elemen
tOS românicos, parcialmente quebrados aquando do revestimento da parede com talha 
dou rada , apesar de alguma deterioração apresentavam-se suficientemente conservados 
para poderem ser restaurados. 

a relâbulo que resultou da encomenda de D. Jo rge de Almeida, foi realizado entre 
1499 e 150 I pelos artistas namengos alivier de Gand e Jean d'Ypres l~. De gr.ll1dcs pro
porções ( 15 m de altura na pan e cemral) esta peça de madeira dourada e policromada, 
ambienta as suas esculturas de vulto em arquitectums e baldaquinos de gosto namejante. 
Considerado em estado de ruína, faltando-lhe duas estátuas originais foi restaurado por 
mestres da Carregosa entre 1898 e 1900 16. 

A propOSta de eliminar a talha da capela-mar foi de Gonçalves, mas não é uma razão 
"medievalisla'· que dita a suas opções. Quando foi necessário reestabelecer o pavimento 
do lranseplo, depois de encontrados os vestígios dos degraus que elcvavam cSta zona do 
lemplo, e também lOda a cabeceira, surgiu um questão: os absidiolos tinham sido rebaixa
dos no século XVI para colocação dos retábulos renascentistas. 

Na opinião de Gonçalves ii reposição do pavimento do lransepto e da cabeceim, tal 
como tinham existido primitivilmcme era impraticável porque essa obra obrigaria à deslo
cação dos retábulos renascentistas o que ~serja um vandalismo ignomi.nioso e estúpido" li. 
A sua conscrvação impunha-se porque constituiam obras excepcionais da renasccnça por
tuguesa t8. A. A.Gonçalves não abdicou desta opi nião e o pavimento dos absidiolos não 

I" Ma:zei. Otcllo. (dlrccç-.lo de) -l1dcologia drl ~rcs/auro ~ wdlitcuonico tia Quaornu:re o Hrcmdl. Milão: Clup, 
2" cdição. 198-+, p. ;6, 
IS Cra'·ciro, Lurdes _ A escultura du~ oficilws J!</rlUgunas do Illllmo gótico 11\ Di,lS. r~dro (di rceC'llo de) - ~O 
M~nuc\ino -. Hls/ó';" da :\lu cm POIlUgul. Vol. 5. llsboa: Alfa, 1986, p. III. 
16 B.M,C.. AJlOllhltlZCllIl)sll:llIIiI'u) (lS~ \'d!t", n. 15. 
17 IH.'I.C.. I'ro)t"CW l· UltOW(ÓC) J'Ma u"w publicaC(lO sebll: o Sc \'dJ,(1 ,i( Coiml,,"o r I) seu restauro, n. 29. 
18 B.I\.'I.C.. ProJCCtO c mWlac<les "ara uma J'ublicoÇdO seb~ o 51' \1:/IICl de Coimbra eO:;el1 n's/anro, n 29. 
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fo i alu~ado , 19 conservando-se inclusivamellle no pavimelllo do chamado absidíolo de 
s. Pedro, o tapete de azu lejos mudejares encomendados pelo mesmo bispo D. Jorge de 
Almeida em 1503, que revestiram grande panc do interior da igreja 20. 

António de Vasconcelos m10 nos indica a data da remoção daquele r('vestimem o, 
embora refira que quando foram retirados -o rebõco e os azulejos assentes no princípio 
do sé.culo XVI, encontraram-se por baixo as pedras lisas, com o primitivo aparelho intacto, 
e com as marcas dos canteiros do século XII , ao contrário do que sucedeu com os revesti
mentos de cal feitos posteriormente nos séculos XV II e XVIII " 21. 

Apesar da admiração que demonstra pela policromia e combinaçãO dos desenhos, desta 
"vestidura" opu lema e vislOs:l, não dei.xa de notar que as colunas foram deformad:ls, tanto 
nas bases como nos fus tes, que eram cilíndricos c passaram a ser poligonais. O seu diâme
tro tinha sido aumentado H . 

Terão sido estes dois aspectos - o bom estado do apa rc! ho medieval, intacto sob o 
revestimento, e. a defonTIação que este causou no perfil das colunas, alterando a perspec
tiva original das naves - que ditaram li remoçâo dos azulejos. 

Se a obra talha do século XVII é retirada porque impedia uma apreciação global do 
retábulo dos rinais do século XV e porque ocu ltava o alçado romãnico das paredes late
rais, já os absidiolos n30 serão alterados porque os retábulos do século XVI são considera· 
dos de grande qualidade. Quanto à pOrla Especiosa, apesa r de encobrir o alçado românico 
praticamellle intaCLO, é igualmente conservada pela sua qualid:lde. 

DuralllC algum tempo a comissão responsável pelo restauro hesitou em suprimir O 

coro alto, construido desde a entrada princi pal da igreja, ao nível do uiforillll1, e que ocu
pava metade da nave central. A tranformação deste coro, no século XVIII (?), para coloca
çâo de um orgão causou grandes alterações na estrutura arqttÍlectónica românica, nomea
damente nas colunas adossadas aos dois primeiros pila res, que foram destruídas, nos arcos 
torais, nas arcadas do triforium e no muro ocidental , onde fo ram demolidos três arcos e 
emaipados outros com alvenaria, de uma galeria de passagem que permitia a circulaçãO 
entre as uibunas. A dúvida sobre a demolição do coro assentava no facto de ele se apoiar 
cm painéis mud êjares que ocupavam, pelo menos, dois tramas da nave central. 

Os painéis cumpriam a função de tectos dos dois pri meiros tn.UllOS da nave 23. Eram os 
elementos remanescentes do coro af instalado no primeiro quartel do século XV 24. 

19 li soluc;l.o 3dopt~da conSI~\1U na oolocaç:jo do:. degraus do transeplO n~ 1i"h~ extrema d:t5 lI~V<!5. {tu .. ·I.c.. 
I'mjecw c: WlOla(ÕCS parti uma (JlObliwçlla ~olm~ a St \'f1ha ,I .. ümnbra c o se i' restauro. f(133) Gonçalvc;; acres
<.:cnL1 que a solu(:io adopt!lda corresponde ao plano da C3pcb de S. Pedll). no ta5tc!o de [..ehia. na qual cncon
II~I diversas an310gi:ls. arquilt'clónicas c dccoralh-as. com ~ Sé de Coimbra (B.M.C., Projecto c <1tWla,lks I'af<l 
uma ImbllCaçdo sobn: a St Velha de COimbra c a 5Cl' rnlaufO. ro1.36). Não t cs:;..1 a w[uc;'lo que enCOII\r;lmos hoje 
110 pavimento da Se. Obr.l!i realizadas 11:1 d&ada de 20 do nosso século de\'cm ler aherado o pamnen to pro
posto por Gonçalvcs. 
O lXI1ctim da Dlreq"ào GemI dos Edirlcios f Monumentos Nacionais (n." 109. 1962), na planta que apre'>C1ll3. 
como sendo 3nlcnor 30 rtStauro. mio regista 05 degraus cOIlSlruldos no século XIX. 
W Goul:\o, Maria José _ As ccnlmicas ,I" uso f: os a:lllcjo~ 111011111'11110$ in Dias. Pedro (dlfi:cção de) 
·'0 M3tlUclino~ . HiSfOria da Anc CnJ Portuga1. VaI. S, l..tSboa: Al fa. 1986.]l. 163. 
11 Vasconcellos. i\t1luruo de - A S~- Vdll11 d" Coimbra. ApomanU:fIlD~ para II sua hisrória VaI I, ( ... ) , p.182. 
!l Vasconccllo~, Antómo de - A St-Ve!ha de Coimbra. Apontomentos INu·a II sua histuria. Vol. I, ( ... ), p. 173. 
II Vaseol1cclltb. Amómo de - A S<,-Vclho de COlmbl'a.Apomamellws 110m II ~I'II hÍ5l()(ia. Vol. I C .. ), p. 165. 
H Dias, Pedro _ Arqlluccwt'a ltIudtjar ]}Orrllgllr.sa: ICIIUUnQ dl' sim:mati:aç<lo. Sep. de ~M:lre Libcrum", n~ 8, dez. 
t994, p. 56. Pedro Dias f:l:: rcfcr~nd:1 :10 pintor Jo:\o Manms que cm 1413 lr.lbalh:I\":I no coro d3 S~ com 3 
obrigaçãO de Kdour:s.r o almOClr;l'·cz douro fino·. 
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Gonçal\'C!! conhecia bem o seu valor anistico. pela raridade de tectos semelhames conser
vados cm Portugal. porque teve o cUidado de desenhar os arcos em que a5SCntavam, antes 
da sua demolição em Maio de 1894 25• e porque removeu os painéis mudéjares de madeira 
policromada para O paço do bispo onde foram reutilizados corno teclOS de duas s..'llas 26, 

Apesar das hesitações o co ro alto acabou por ser demolido. quando se \'erificaram os 
estragos que linha produzido c quando se descobriu a galeria rom:"tnica do lOpO ocidenta l 
da igreja, 

Pensamos que os critérios definidos por A. A.Gonçalves no rc:.lauro da Sé Velha se 
norteiam por trfs princípios: I) o da -"eracidade~ que O conduz:i utilização de réplicas 
apenas cm casos excepcionais; 2) o da conservação das obras de arte de qualidade: J) o da 
rcmoção das obras que, tendo qualidadc ou não, dcstrUlral1\ c/ou ocultavam elementos 
arquiu.'ctónicos e decoram'os da construção românica. 

O que m:1.Is o Indigna nas obras realizadas nos sécu lo XV lll e XIX é o facto de destrui
rem cmtarias. capilcis, arcos c fustes da época românica para s implesmente aplica rem 
uma camada de rebõco, como acomeceu no muro facial do transeplo do lado da 
Epistola 27. Perturbava-o a Mconfusão abomina\'eJ" que desfigurava o illlerior da igreja 2R. 

Q uando, em Setembro de 1893, começaram os trabalhos de consolidação da pona 
Especiosa, CUJ3 pedro se encontrava em avançado estado de detcriornção, Gonçalves pôde 
verificar com agrodo que a obra rcnascentista foro adossada ao portal românico sem odes
mur. Sob o portal do século XV l>adia \·er-se, completo, um corpo saliente scmelhante ao 
da fachada ocidemal emoldurado por arqui\"Ohas de moden:uura lisa. Gonçalves enconlra 
nesta descoberta uma liçao: "O revestimento renascença, tão opulento de elcgância e graça, 
ci nge, em adaptação estJ"u liva, a edificação românica; c assim os conSlrulo res dessas ida
des compreendiam por instinto, que o car:ktcr essencial da arquilectura rcside fundamen
tahnente na ponder.\ção dos seus membros" 1'1. 

O que agrada a Gonçalves nas obras da renascença é a harmonia e justa proporção 
com que são adaptadas ao cdiffcio pré-existente, assim como a n::lo deturpação dos ele· 
mentos subjacentes. Ambas as qualidades contrastam com o scntido caótico c a destrui
ção eaus.~da pelos TC\"cstimelllos, altares e acrescemos dos séculos AVIll e XIX. 

Nos manuscritos que temos vindo a analis.~r refere-se ao progmma pensado para o res
t:lUro: ~collsolidação e reconStruç:lo do e!feito primi tivo nas SUil S linhas ger.l.cs. Em toda a 
hlbrica architectonica a decoração du detalhe é um aspecto secundaria M30. 

Pensamos que foi a ideia de recupemr o Mefcito primilivo" que presidiu a várias opções, 
como a da retirada do coro alto inc\Ulndo os tectos llludéjares, porque obSlruiam a visão 
geral do edificio, a remoção dos a:wlejos que deturpavam o perfil das colunas adossadas c 
o espaço d:ls n3\·CS. a solução adoptada no pavimcmo do tran~pto, mantcndo os absidio-

n V;l.;.concdlos. AntOmo de _ A st-\Hlw II.: C.mubl"lI. Apon/aJnerl/OS /XlI"II II 51111 IlIllóllll \01. 2. ( •• .l, p. 331 
l~ \'a~uncdlu~. Amomo de _ A St-\1-1I11l de Coimbra. Apolllllnl(rl105 pum II .\UU Irislol'ill \'01. 1. ( . .l , pp 16::;-
166, O amigo plCO do blspo pertence au Museu Nacional Machado de C:\Slro, 
H B.M.C.. Projeao e 1I1l01llCI)Cl I'ma ullla lIublicll«(IO sobre a SI' \t/ha de Cuirllbra c u )~"'U rrSlGum, n 49. 
l>IlJ,M.C .. PI'tirelo I' II/IOracÕd para UIIIII lIubllw(iio .wbre a St VrI/1II dr COllnbra r II stI1 Irs/aum, fl . li. 
1" C:IrI:l de A. A GonÇ3h-~ clt:1da pol~ V:a:.çoncellos. Amomo de - A 5t-\tlllll de C(/Imb,a Aponlwnenro) /Hlfll II 
,1111 111)lona ( . .). \·oU . pp. 383-186. 
lO 8.M.C , rW)u/ o .: allo!G(,)('~ /Hlla UIIIII/NllIIr(Q(a<l.wbre ti Se \\:/l1a dI' Coimbra c a Sc.'U rnrallnJ. n 41 
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los com as suas alterações qUlIlhenlistas porque .se exigia ~uma solução no\'a, que não 
estivesse em desacordo com as normas romanicas c sem dano á perspectiva geral do tem· 
pio se manu\'essc a linha do terreno nas condições actuacs~ lI, 

Gonçalves pretendia reestabelecer não a totalidade do ediflcio prinuti\'o, mas o seu 
cfeho primitivo, É a arquiteclUra rom;1nica, mais do que a arte rom;inica que Gonçalves 
admira : - Foi a verificação dum princípio absoluto e supremo, comum a lodos os gr.mdes 
monumento:., que deu origem à tcoria do lriangulo genldor, Na Sé-Velha c fadl verificar, 
que o traçado inichll se descnvoh'e . em exactidão rigorosa, do triangulo equilateral" 32. 

A Sé de COimbra obedece pois a esse plillctpio absolll/o (' su"n'lIlO. Por isso ê Ião valori
zada por Gonçalves, e é por essa r:lzão que tanto se empenha cm revelar a sua caixa at-qui
tectónica apresentando a relaç:lo entre as panes: a planimetria c O!:l alçados. 

Projectou na Sé de Coimbl"J um principio que considcnwa uni\-ersal a todos as gmn
des obms de arquHeCtura, ou melhor, enformou o seu restaul'o de ullla represe mação men
tal da arquitectura enq uanto diciplina anisliea -maior", pela sua qualidade exclusiva de 
asselllar na imutabilidade de um principio geometrico. 

11 n M.C., I'rojcc/O r auO/ações /1<1,(, uma pub/l(a,{!(J sobrr ti S.' \'rUw de Coltubr(l c o sro ~5WWU. n 29 
32 úna de A. A. GonÇ3h'CS ci tad:, por V3'>1.:QI1CeUos, Amónio de - A Sto·\'d/wlk (OIlIIb'll. ApoUlo",rnros /'(It<! 

(I sua hiStó/la. ( .. ,) , \'01. I, p. 380+. 





A mobilidade dos pi11lores como factor de 
desenvolvimento do saber cie11lí[ico e artístico 

Lufs Albcl10 CASIMIRO * 

A panicipaçào nest~ VH Col6quio Luso-Bl'llsileiro de l-lislólia da A.1C constitui uma exce
lente oponunidade para alcançar um duplo objcCli\'o: por um lado. divulgar alguns aspec
lOS essenciais de um importante tratado quinhentista sobre a perspectiva. pr.llicamcnlc 
desconbecido entre nós e, por outro, correspondendo ao Lema geral proposto pan!. O 

Colóquio , mostrar que, de facto, a mobilidade dos aniSla~ co nstituiu um factor privile
giado par:\. o dCSCllvolvimCIllO do saber científico c artís tico. 

Como se sabe. após um longo percurso e diversas tell tativas mais ou menos ousadas. 
foi somente durante o Renascimento italiano que os pmtores descobriram os ~ scgrcdos. 
da jlusáo espacial. ou seja as leis matemáticas que lhes pem1itiram figurar a terceira dilUen
sáo nUlUa superficie bidimensional e, deste modo, pimar os objectos, a arquitectura inte
I'ior c exterior bem como Lodo o espaço envolven te de um3 forma semelhame ii que é cap
tada pelo olhar humano ou, dilo por outras palavras , efectuar uma representação em 
«perspectiva .. , 

Curiosamente, porém, a apl icaç:lo dos princípios necessários a representação ilusória 
da terceira dimensão n:lo são o resultado de um tTatado teórico, mas de experiências prá
licas que se ficam a dever a Filippo Brunelleschi ( 1377-1446), Graças às descrições do seu 
biógrafo póslomo, Antonio de Tuteio M:lIleui \. são conhecidas duas expcricncias impor
tantes para a per::.pecliva, designadamente, a pinturd de duas pequenas «tábuas ópLicas .. , 
que hoje se encontram perdidas. Embora ainda não th'esse conhecimento dos rundamen
tos teóricos sobre a perspectiva, BnLnclleschi, graças a ullla observação CUidadosa dos edi
ridos envolventes e das relações espacia is entre eles, efectuou uma pimura realista , obser
vando «in loco .. , o Ballistero de San Gio\-wllli e a Piazza deI/a Siglloria, jumamente com ° 
Pafa::.::.o Vcchio, em Florença, procurnndo que as suas obrns correspondessem, o mais fiel
mente possível , ao que ele próprio observava. Embora Giorgio Vasari não lhes atribua 
muita imponància, a verdade é que estas duas pimuras co nstituem as primeiras realizadas 
segundo os princípios da pcrspectiva l. Reponar-nos-elllos apcnas ii primeiro para ilustrnr 
o seu procedimento, Colocando-se diante do portal da Caledml de Florença. e voltando
-se para o baplistério. o artiSla regista o edirício mantcndo, no desenho. a onenL:u;ão das 
linhas e das formas segundo a sua visão dos locais. No centro da pequena tábua já pin
tada, no ponto cOITCSpondente à posição e ã altura do olhar do obser\'ador quando este se 
enContrava diante do baptislério. o artista abriu um pequeno orifício de forma C(lnica com 
a extremidade mais pequena sobre o lado pintado e a maior voltada para a zona posterior 

• Docente e mV<;:>;\lsauor DOUIOT3do pela f"aculu3dc de Letras da Uni\'n~ldade do Pono no Ramo de 
Conhecimento em HlSlÓtu d3 Anc. BoI<;eITO de Pó!'·Doutoramenl0 da rundaç10 para a Cicncia e Tecnologia 
I MANETTI. AnlOl1l0 - \ 'ua di FUlppo Bnmrllodu. Roma: Salcrno &lmicc, 1992, pp 55·5; 
1 VASAR1, GiOrglO _ Lo \'if~ de, nlfilfcu,s pl'inllts, srulprrurs fI 1IIr1IUUIC) Pari). Ikrgcr,Lcn3uh. 198). Vol 
m, PI' 19)·2li. 
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FlgUr:l I 
A uJXri~nd:l de r Brnndle5Chi 

com o espelho c 3 pimur:t do bapUlittrio 

da tábua. O observador, posic.:ionundo-sc no mesmo local onde Brunellcschi pinlara a 
ct:na, deveria olhar atraves do orHício, ao mesmo tempo que colocava diante de si um 
pequeno espelho. Ao olhar através do furo via-se, reOeclida no espelho, a pintura do bap
liSlério. Uma VI:'::: fdt.as coincidir as linhas da pintura com as que observava directamcmc, 
reparou que as do edificio se enCQnLr.1vam no prolongamento das que tinha registado na 
pintllf3. Mesmo sem conhecer os fundamentos teóricos para tal ocorrcncia, Bruncllcschi 
tinha efectuado uma pintura cm O! pcrspcCliva . onde eslava presente a ilusáo da terceira 
dimensão. O rcsullado desta experiência pode observar-se na figura 13. 

Seria, conludo, Leon Battista Alberli ( H04-1+72) a sistematizar as leis que levariam os 
artislas ao conhecimento do modo de construção racional do espaço piclóricO. No tratado 
De Pictll/a (1+35), Albeni, ainda que n::1o ilustre o texto com qualquer esquema, propõe 
um método prático, composto por três etapas, para a con51ru,;10 racional de um cspa~~o 
perspectivado. Em primeiro lugar, define o plano do quadro (superfície de suporte que 
receberá a pintura) e posIciona a linha do horizonte a uma altura correspondente ii altura 
média de um homem que Albcni define como sendo de três !)I"accia, como se pode obser
var na ligura 2. Em seguida, divide a linha de base do plano do quadro num numero arbi
trãrio de partes iguais. C1da um desses pontos será unido a outro, situado sobre a linha 
do horizonte, para o qual deverJo confluir LOdas as linhas ortogonaIS ao plano do quadro 
(pomo C na fig. 2) e. desta forma , determinava a orienta,ào das referidas linhas. ficariam, 
ponalllo, assinaladas as linhas longitudinais do pavimento que se pretende dividir como 
Ulll .. tabuleiro de xadrez >! e que co nstilui a base do espaço mensurável a construir. O pro
cesso continuava com uma construção auxiliar, efectuada à parte, na qual deve ria ser 
desenhada uma linha horizontal dividida num delernlinado número de panes iguais entre 
si, mantendo-se, também, iguais às divisões amerionnente consideradas na linha inferior 
do plano do quadro. Perpend icularmente a essa linha seriam lraçadas duas \'Cnicais: uma 
correspondente ao plano do quadro ,isto de peml (linha V) c outra, com uma altura de 
lrês braceia. corrcspondemc à posição do olho do observador (ponto O). 

} I:igur:ls rcprodu:idas. depois de devidamcmc ad3pudas. a p3rur de DAMISCI I, Huben - Thtotir c/u '1Iwgc. 
POIjrlU1f hislOlrc dr la pcrnlun:. I'ari:;: I::dilL<,:m~ du Seml. 197.2. p. 167 c CQMAR. Pllllippc - La lJe'SpI'.C1i\"t t'l 
)4'U Lt drsS<:Ju~ dr I'imoge. Is.!.I: Gall11l\3rd, 199.2. pp 32-33. 
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o passo seguinte consistia em desenhar as linhas auxiliares que unem o ponto O a 
cada uma das divisões estabelecidas na linha horizomal (esquema do lado direito na fig. 
2). Com este procedimento a linha venical V ficaria dividida num determinado número 
de pomos nccess.1rios para efcclUar o passo seguinte. Assi m, uma vez justapostas as duas 
construções e ao transpormos os pontos definidos sobre ti linha V para a constmção do 
lado esquerdo, poderiam ser determinadas, com exactidão, as linhas lranSvCrs.1is que defi
niam os limites dos «ladrilhos do pavimentolt paralelos ao plano do quadro e que se tor
nam imprescindiveis para a definição da largura dos objectos. 

Apesar dcste processo, denominado por COS[Jllzione legillim{l , pennitir o desenho rigo
roso do espaço, será oportu no acrescentar, neste momento , que a complexidade da sua 
construção associada ao facto do tratado de Leon Battista Alberti circular, apenas, cm 
fonna de manuscrito, os pintores mio se sentiram particularmente atraídos e entusiasma
dos para o aplicar o que motivou a sua fraca difus.1.o nos meios anlsticos, até outros teóri
cos como, por exemplo, Leonardo da Vinci. encontrarem processos para a simplificarem. 

Chegados a este ponto deveremos levantar a seguinte questão: Qual o panorama das 
pinturas ponuguesas do Renascimento no que se refere;:\ aplicação da perspect iva na 
construçào do espaço? Ao longo da nossa exposição no VlI ColóqUIO Luso-Bl"tisilcim, COI11 

o auxilio de algumas imagens, livel110s oponunidade de constatar que, em muitos casos, 
se torna evidente que os pintores tinham conhecimento das regras matemático-geométri
cas necessárias ii construção de um espaço perspectivado, como pudemos demonstrar, de 
forma devidamente fundamentada, na nossa Tese de Doutoramenlo-l. Como exemplo 
apresemámos as seguintes pinturas: a Anunciação de Gregório Lopes. do MNAA em 
Lisboa; a Circuucisão do Mestre da Sé de Viseu c hoje no Museu Grão Vasco daquela 
mesma cidade; a Anunciação de Frei Carlos penencemc ao MNAA; a Amlllciaçiio de Vasco 
Fernandes do antigo retabulo da Sé Catedral de Lamego; a Anunciação do acervo do Museu 
dos Patriarcas, em Lisboa; a Aprescl1wção deJesus /lO Templo, de Francisco Henriques que 
integra a colecção de pint ura da Casa-Museu dos Pn\udos (Alpiarça) c. por l"iln. a 
Anunciação do Mestre da Sé de Viseu. Em cada uma destas pinturas existe a Ilação clar<l 
de estarmos a cOl1lemplar UIll episódio que decorre num espaço «rca llt, dentro de uma 
«caixalt perfeitamente construida lal como pode ser captada por alguem situado no inte
rior de um espaço fechado ou de um palco, pelo que as proporçôes enLre as personagens e 
os elementos envolventes estão correctamente estabelecidas . Sendo inegâvel a aplicação 

~ Cf. CASIMIRO. Lui:> Alberto - A Anundaç<lo c/o Senhor IUl PiUlUl"/1 QwnhrlllislIl J'orlUgucSQ (1500-1550). 
ÃII(!lisc Gcomtnictl, Jconogtl!flw f Siguificado lcouologiw. Vol. li. cm particular a analise gcomttnCõl das pilHU
ras crCClllada nQ Cap. 1\: 
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de eSLUdos geométricos na génese eSlrlltural das referidas pinturas, também tivemos opor· 
lunidade de comprovar nos trabalhos de doutoramento que, em nossa opiniãO. não lerá 
sido aplicado o método desenvolvido por Leon Bauista Alberti na definição deste espaço 
pcrspcctivlldo. 

Esta situação coloca-nos perante um dilema: verificamos que os pintores representa
ram um espaço dcvidamcme perspectivado embora, aparentemente, não lenham utilizado 
O mélOdo proposto por Alberti. Tal const:uação leva-nos a colocar uma intcrroga~~il.o 
quanto aos verdadeiros conhecimentos dos artistas dessa época. Parece-nos poder encon
trar a solução para este dilema considerando a hipótese dos pintores terem conbecimemo 
de outro processo conSlfUlivo d<l perspectiv<l. Neste sentido, é necessârio divulg<lr e v<I\o
rizar um outro método pllm a representação racional do espaço e que tem permanecido 
pmticameme ignor.ldo nos estudo sobre a perspectiva. Referimo-nos ao que foi desenvol
vido por Jean Pélerin. conhecido, também, com o cognome latino de .. Viator» s. Este 
cónego francês, public<l, em 1505, um tratado denominado De At'fificiali Persl1ccliVlI c, 
apesar de cstar escritO em latim, o b:ito foi tal que conhece, logo em 1509 uma segunda 
edição, tambêm em Toul, desta vez bilingue (latim e francês) . A divulgação destc método, 
para além das referidas edi~'ões, muito fica a de"er às «edições pirata» deJorg Glockendon 
que em diversas ocasiões o incorporou nas SU<lS publicaçOes 6. A importância da obm de 
Pélcrin verifica·se a diversos níveis. Em primeiro lugar, pelo racto de constituir o primeiro 
tratado sobre perspectiva a ser redigido fora das fronteiras da ltáli<l e o primeiro a ser 
impresso. Com efeito, todos os que o anteCeder.ull. não só o de Alberti, como. também. o 
de Antonio di Pietro Averlino, conhecido como ,,1\ Filarete», intitulado Tralfulo di 
Archifcflllra (1451-1464); o de Piero della Francesca: De prospectiva pi/lgendi (1475-1480); 
de Fr,mcesco di Giorgio Manini: Ardli/elfUra Civi1c e Milifare ( 1487-1489) ou. ainda uma 
parte substancial do TraI/mo deI/a Picwra de Leonardo da Vinci, dedicada â perspectiva 
linear (c. 1492), para citar apenas alguns exemplos, circulavam em rorma de manuscritos, 
Mas o tratado de Viator reve\;l-se, também, imponante pelo facto de apresent:tr um método 
diferem e e mais simples para a construção do «tabuleiro de xadrêz » de\idamcntc pers
pectivado, recorrendo, como refere o seu autor, aos diers poitl15» e cujo esquema pode 
ser viSIO na figura 3. 

Com efeito, Jean pêlerin define um processo de construção mais simples que o de 
l\lbeni: uma \'ez desenhada a linha anterior a que Jean Péle ril1 denomina Li/lea Ccrrcl!, e 
determinadas as respectivas divisões, cada um dos pontos CpUIlC/a parliCa) são unidos ao 
pomo central da lillca Pira111idlJlis, que corresponde à linha do horizonte. Logo que esteja 
definida a linha horizontal do «tabuleiro de xadrez» mais afastada do observador, o que 
acontece de forma arbitrária pois corresponde:\ profundidade do espaço que o pintor 
quer representar. fica determinada uma superficie quadrangular desenhada em perspec
tiva. Unindo os vénices opOStOS do quadrado de base obtem-se as diagonais desta superri
eie que interceptam a linha do horizonte. Os pontos assim detenninados são designados 
por "ponfos de disu111cia" pois indicam a distância a que o observador se encontra do plano 
do quadro, tal como tivemos oportunidade de demonstrar no decurso da nossa Tese de 

~ Para O lr::nado de Vialor seguimos as seguintes ediçõeS VIATOR, Johanncs - De I\nifiliali PCl"Sl'ccri\"a. ln 
tVINS, William MiIls- 011 a,e RllIi""ali~Uli(lII o/Siglll Ntw York: Da Gpu I'TL'SS. 1973. Ediçao rac-sunilada do~ 
lralados publicados ClIl 1505 e 1509: BRtON·GUERR)',l. - )((111 Pdelin \"iOlOr. Sa r1au dans /'IuslOjrr d~ III 

ptuPC{1!\'C Pans: Soei':I\! d'éduion b bcllcs leures. 1962, 
~ Cr. SCIlLOSSER. Juhu~ - UI lilmlllu-u UlTisrica, Madrid: t:rl. Gtedl~l, \ <)<)3 , pp n·+, 247. 
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e ~ la lummution ~u paurmét/(ep.lentfurlc6 quaOzllngtc/psrtitlepoínflS 
ft Manef lIe Hsnrs raOinlrs/tlu.r feetiomH)CS oitlmetrC9 Oes pirilmillf& 

incUnres( cóme 11 dr lICJ1l1nt touc~ie) et appert pnr ln fi gu re fcqueM Ir. 
Pinra plrnmiOnlis: 

' C - ' - -----.----- --I<,------'-----/---:?' 

Iil"nctil pArtitA 

ne • • ter re B. 
Figura 3. Os elemento) da. construç~o pCf"5pCcuca de \rl.ltor recorrendo ~os .I!a~ "om/~. 

DOUlOramemo. Este procedimento, igualmente rigoroso, torna-se mais rácil de concretizar 
atendendo:i. simplicidade que lhe está inerente. Se pretcndennos confirmar o rigor destc 
traçado não teremos mais que desenhar qualquer outra diagonal dos pequenos quadrados 
(os ladrilhos do pavimento) e veriflcar que, de facto, cada uma das linhas oblíquas assim 
traçadas consti tui a diagonal comum dos diversos quadriláteros c converge para um dos 
pOntOS de dislância anteriormente definido '. 

O próximo passo consiste em detenninar se uma construção análoga poderá ter sido 
empregue pelos artista:. portugueses do Renascimento. Para lal seleccionámos uma das 
pinlu ras que consideramos paradigm:itica no que: se rdere 3.0 rigor geometrico cm todos 
os seus aspectos. Referimo-nos à Arwl1ciaçâo do Mesl rc. da Sé de Viseu hoje exposta junta~ 
mellle com as restantes pinturas do mesmo retábulo. no Museu Grão Vasco, em Viseu. 
Com efeito. esta pintura dislingue-se entre as demais, desde logo, pelas dimensões que 
apresenta (A. 131 x L. 81 cm) que correspondem. de forma exacta. a um Rectringulo de 
Ouro com apenas seis décimas de milimetro de diferença em relaçãO a uma conslruç.ao 
absolutamente rigorosa, definida por meio de cálculos matemáticos 6. Ao determinarmos 
a localizaç;io dos pontOS de ruga alravés do prolongamento das principais Imhas perpen
diculares ao plano do quadro verificamos a existência de três pomos, si tuados sobre 3. 

mesma linha venical (uma das divisões hannõnicas do Reclclngulo de Oum), com a finali 
dade de (,abrir" o espaço cm altura. Contudo. o pOnto de ruga principal é, em nossa opi
nião, aquele que recebe maior número de «iinhas de fug,lII constituidas, nomeadamente, 
pelas arestas dos ladrilhos do pavimento c do escabclo sobre o qual Maria coloca O livra. 
lmpona salient.1r que este pomo de fuga se: si tua sobre o lado horizomal superior do qua· 
drado de base, utilizado como elemClllO construtivo do ncc/ângulo de Oum, como se pode 
observar através da figura 4. o que comprova a utilização do rderido rcclãngulo como 
marco (ou rcclângulo envolvente) da pimura cm apreço. 

7 A simplicidade e li efic:icia dCSh! procedimento levou-nos 3 obter impon;lltlCS conclusões na an:ili.se das pin
IUl":lS da Auuucia,do na noss.1 Tc~ de Doutoramento. 
8 Tais constatações matcmática5 e geomclricas [oram de,;damemc jUSlific;ld:l~ na Tese de Domoramento e que, 
por questões obvias dc lill1ita~o de tempo e de espaço. não se toma poSsivel ~Ilresentar neste momento. 
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FigUl~l 4. DClcnmnac:\o do pontoS de fuga c dos pontos de dlS(~ncia. Auunciaçdo - MCSLre d.1 Se de Vi'-ClI 

Para calcular a posição dos pontOS de distância (O I c 02) basta-nos prolongar as linhas 
diagonais dos ladrilhos do pavimento parJ. verificarmos que, efectivamente elas connucm, 
quer do lado esquerdo, quer do lado direito, para um único ponto situado sobre a lin ha 
do horizOIllC como deveria acometer nUllla conslrUçào rigorosa. Conllnnando o rigor uli
lizado na execução desta pimura podemos comprovar, através das pequenas barras hori
zontais que, efectiyamelUc a distância cmre cada um desses pontos c o pomo de fuga se 
mamém iguaL 

Com a realização dcsta úiLima clapa ficamos com um esquema perspéctico definido 
por três pomos que, COIllO se pode verificar comparando-o com a figura 3. permanece 
muito semelhante ao que fo i desenhado por Jean Pélcrin. 

Perante estas constatações parece-nos legitimo conclu ir que o pintor. designado con
vencionalmente como Mestre da Sé de Viseu. ou os que com ele trabalharam em parceria, 
linha um profundo conhecimento do método de Viator no que se refere ao desenho em 
perspectiva e, alem disso. sabia como o utilizar de forma rigorosa. Se üvernlOS em conta 
que o retábulo da Sé de Viseu resultou de uma incumbência efectuada pelo bispo 
D. Fernando Gonçalves de Miranda e realizado entre os anos de 1502-1506 colocam-se 
várias interrogações que nos parecem peninemcs e para as quais ainda não existe Ullla res
posta salisf:ttória: Quem seria verdadeiramente este pimor que em Ponugal executa uma 
obm de grande vulto cuja datação se situa num intervalo de tempo muito próximo da data 
de publicação do tratado de Viator, que ocorre em França? Quais os mejos pelos quais 
lomou contacto com o tratado? Quantas vezes o te.rá empregue nas suas obras, pois em 
Viseu demonstra pleno conhecimento dos processos construtivos que o integram? Qual a 
verdadeira difusão do livro deJean Pélenn, na medida em que, caso o pmtor do retâbulo de 
Viseu fosse de origem flamenga. se verifica que. numa data muito próxima da sua publica
ção ele não só já o conhece como o aplica de fonna plena e devidamente consolidada num 
pais periférico como é Portugal? Sem duvida que estas <:Ol1siderações. ainda que neste 
momento, não encontrem resposta, podem ajudar a lançar alguma luz sobre o(s) autor(cs) 
do retábulo da Sé de Viseu, a sua datação e a origem dos rneSLres que nele trabalharam. 
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Questões que a contllluidade da in\'esligaçáo podcr:í vir eventualmente dar resposta, 
Todavia, neste mamemo, importa salientar que a mobilidade do~ artistas portugueses ou 
luso-namengos nos primeiros anos de Quinhentos constituiu urna forma de desenvolver e 
divulgar os conhecimentos :lrll~ticos e científicos, colocando Portugal. apesar da sua peri
feria, a par dos conhecimentos cientificos que ocorrem na Europa civili::ada, 
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Mestres de obras de arquitectura e sociedades. 
A construçào de pontes na Beira Alta e em Trás-os-Montes 

no sécu I o XVIl 

LuIs Alexalldre RODRlGUES 

1. Introdução 

As fomes que maiores contribut os carrearam para a subs tància deste texto são procu
rações bastantes, algumas das quais serviram para habilitarem certos individuos a pode
rem receber as qU31llias que se fint aram em \'ãrias comarcas para as obras das pontes. N:l 
maioria dos casos foi esta via a l\nica possibilidade de associarmos os construtores às 
obras. ExplicaçãO que também evidencia como, emre todas as artes, a arquitectura é espe
cialmente senslvel às interferências da economia. interferências qUE': também se alargavam 
àS estações do ano. 

E que no pctiodo estival, com a obra em execução, jumo de certas pontes quebrava-se 
a solidão dos sitios ermos onde, depois da fugidia passagem dos viajantes, apenas a agita
Ção d o vemo ou a correnteza das águas alcançavam bulir com o peso da quietude dos 
dias. As muitas horas de lu z c os caudais reduzidos fa\'oreciam certos trabalhos 110 leil o 
dos rios , particularmenLe os relacionados com as fundaçües dos pilares c as suas protec
ções. Já o Inverno prestava-se à organização e à planiflcaçlio das obras porque depois da 
arremataçào impOrt3\'a centrar atenções nos lances respeitantes ao seu financiamento. Por 
isso era convenieme que, previamente , as partes comratallles encontrassem os meios capa
zes sustentarem O respeito pelos compromissos assumidos. 

2. Fimas 

No nosso pais era frequeme que importantes obras públicas fossem LOtai ou parcial
mente financ iadas com o recurso ao lançamento de fintas. Sem variações assinaláveis, o 
termo, COntO Rafael Blutcau esclareceu , respeitava ao «que as diferentes pessoas se obrigão 
a dar alé chegar a huma certa somma de dinheiro, para hum gasto commum III. Nào nos 
admiremos por isso , de dcpararmos ainda no século XVI com as contribuições 2 dos mora
dores do tenuo de Miranda do Douro para as obras da ponte de Coi mbra, tão grande era a 
importância do eixo de circulaç .. lo que servia. Idênticas razões justificavam que a Câmara 
de Bragança , cm reunião ocorrida em Dezembro de 1587, tivesse atentado no problema da 
ponte de Valbom, sobre o rio Sabor e n3 linha de comunicações com Outei ro e Miranda 
do Douro. Razões d..1 mesma índole dcterminaram a edilidade, cm 3 de Selembro de 1588, 

I BLUTEAU, Rafacl - Vocabulario ponugucz c 11I11no. Tomo IV. Coimbra, No Real Col1cglo das Artes dn 
Companhia de Jeo;u. liI3. p. 12i 
l I~ODR1GUES, Luis Alexandre - De /lfiriU!tla a Bragança: Q!qurl!~(/lIf(l rdigllua de JUU(tlO paroqwal rw tpuca 
mmlcrl1a, Disse.r1açlo de. DOUlor:llm:1l1O l1prescmada ~ Faculdade de. I.elras da Unh·e.rsidade do POrlO, vol. I, 
Brag;m(:I/Pono, 1001. p. 284 e 55. 
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a proceder::i «ernlle.issam para a pDnle de Murssa rio de Nusello 3» do recebedor da finta. 
Mas a acção do recebedor era precedida pelo trabalho do repart idor. Numa aela da edili
dade bragançana, correspondente" mesma centúria, também se registavam os nomes 
daqueles que se «cm ll cgcrão para repartir a fimta da po nt e Dangueira 4 .. , sobre o rio 
Angueira no concelho de Vimioso. 

As vantagens do lanç~\lnelHo de fintas nunca fi::'CHIIll esquecer os inconvcnielHCS da 
carga fiscal que onerava os moradores das terras tributadas. Alguns preceüos das 
Ordenações ""wllIdillas procuravam eVÜL'tf que o dinheiro angariado não fosse desbar.ltado 
cm gastos insensatOS ou por ir parar a miios de pessoas pouco escrupulosas. Algumas dis
posições das leis ('Xctavogalllcs e rcperrólio das onlel1açóes de Duarte NI/fles de lião, colec~ 

Ção organizada por ordem de D. Sebastião e que entrou cm vigor nos começos de 1569 
como complemento das Ordenações Manuelinas. também apOntam as \'antagens da nor~ 
malização de procedimentos, monllente quando va lorizam ulguns desell\'ol\'imcntos esta~ 
belecidos nas cones celebradas em 1538 quando D. João III segurava o ceptro. 

Pela realidade que se traça, interessa-nos um diploma de Filipe II, dut.a.do de 1605. 
Extractamos: 

.. sou informado. que nas nntal>. que neste Reino se lançam pejos moradores das cid;1dcs, vil

las c ln;1is lagares delle. pam se ref:l;:erem. reedificarem e concertarem pontes. se fa;:clll c com· 

mCllem grande!> desordens, as~jll\ nos contratos. que se fa:::cm com as pessoas, a que se arrema· 

tam as obras del!as. C01110 11;1 arret'Udaç;io do dinheiro das dÜ;1s fintas. que todas vem a ser cm 

grande prejUl:::o dos povos. que pagam pam el1;1s. os quacs depois por respeitos particulares e 

com infonnaçõcs. que hão dos provedores das OOIl\;ln:as, são rcfintados par:t as mesmas pontes, 

p;lra que já tem pago, e o dinheiro das dilas limas c rcfintas se consome c ~p!>L;.I. :.cm as obras das 

dIlas pontes se ;1cabarem de fa:::er, no tempo. que os emprdtciros dellas são obrigados ~ ~. 

A citação, apesar de longa, não esgota o conteudo do dacumemo que, pela sua relação 
com a maté.ria que abordamos neste texLO. aconselha a que se sublinhe o alcance de medi
das como a que nomeava como cOldjutorcs dos Provedor e Corregedor da camarel, mes· 
tres de obras experimentados para vistoriarem o sitio ou avaliarem os u-abalhos de recons
trução. Estes peritos deviam fazer «uma traça e molde de C0l110 se hã de razer a ponte nova , 
ou reformar a velha; c por juramento lhes farão declarar o que pode importar a obra da 
ponte [ ... 1 e quanto dinheiro será necessdrio para se faze r». Só depois a obra seria posta «a 
prcgão pelos logares da dita comarca, e d:tS OUtras comarcas vizinhas». Porem, avisava~se, 
apenas «arrema tarão a obra a mestres de obras. que conhecida mente o forem, c viverem 
por este ofi cio, c não a outras algumas pessoas, que por s i, Ilem por interpostas pessoas, 
queiram tomar os lanços e arl'cmatações das obras, sem serem mestres». Caso conrrário, a 
arrematação considerar-se-ia llUl::t e de nenhum efeito e os infraclOres sujeitOS a castigo. 

No documento que vimos segu indo, depois de se circullscrC\'erclll as comarcas finta
das, adiciona"am~sc incumbências às provedorias das comarcas como a repanição lança-

I _Emlleissalll para a ponte de MursS:l rio de NUloCllo. Nesla amara acordaram que perquamo tinham cml
leito par:t resse1xdor da fima d;1 ponue de MursS3 a ( 0) Fnnandes allbardeiro deSla cidade c por ura :.I.'r:lm 
enfom\ado~ que o d1lo ( ~) Fernandes e muiTo pobre e n:lo tem nada de seu e se diz que (-) o ou'·enio por livre 
do dito n.>sscbimcmo cm seu lugar Iknto Rodrigues sapateiro c rn;lo<br;}Q que fo~ nOlefiquado cu Amónio 
Gomez de Mena da amara cscriv;lo~. A.D.O .. ALL. Cx. l.b·. 3. fls. Hv-45 
.. A.D.B .. ALL Cx. 1. L". 3, fi. 49 
~ ANDRADE c SILVA.JoseJusrino de - Colc(çdo ~hronologl(a rI'l Icgisra(ilo poHuguC~ 1603-1612. ltsbo;1. 1854. 
pp. 132·133 
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menta li' arrecadação, sendo os provedores ad\·en idos «que os lagares, que menos serven· 
tia tiverem pela dita pome, paguem menos, que os que tiverem mais ser\"Cntia». 

Disposicões que vigoravam ainda durante o século XVlli e constavam nos dois volu
mes do RCl'cnório das OIdenaçDes e leis de PorlUgal !10WUllCIHe corrcclO (e) accrcsccl1wclo, 
impressas em Lisboa, respectivamente nos anos de 17+9 e 175+. 

3. Mestres , sociedades e obras 

J. I A lanso A "ias 
O/)I"{/ da pOlue ele SenulIIccl/l c 

Era mestre call1eiro e est:wa casado com Francisca Lopes. Numa procuração datada de 
7 de Agosto de 1606 referenciava-se como moradora em Urros (Moncorvo). A presença 
de Francisca no escritório do tabelião decorria da necessid<lde de nomear procuradores 
para «requerer sobre a sua ametade de seus bens», embargados pela accão desencadeada 
pelos juizes da vila de Sernacclhe a requerimento de Francisco Mendes, ferrador e mora
dor em Freixo de Numão. 

É que Alonso Árias ao arrematar a obra da ponte de Cernancelhe apresentou como 
Francisco Mendes como seu fiador. Não esclarecendo o paradeiro de Alonso Árias, o docu
mento também não elucida sobre as razões que levaram o canteiro a «não ter complido 6» 
com a obra contratada. 

3.2 Anlónio Fernandes. Gonçalo de Aguiar. Diogo Vaz. 
Empreitadas das pontes de Rcmond es, do Carril e POnlc d e Pedra 

Refere Sousa Vilerbo que um despacho para a reali zação da obra da ponte dc 
RClllondes, sobre o Sabor, linha sido assinado cm 159 1, allura em que foi arrematada a 
officiacs que sam jã (161 1) fa lecidos». Apesar da necessidade, a obra continuou parada 
até que, em 1611, foi entregue 3João Gonçalves, mestre de calHaria «da comarca da Torre» 
de Moncorvo. O mesmo alvará régio apontava ainda a necessidade de se fintarem para a 
obra 3.000 cruzados nas comarcas da Guarda, Coimbra. Esgueira e Viseu e 9.000 cruza
dos nas comarcas de Miranda do Douro. Moncorvo, Guimarães, Porto e Lamego i. Os 
valores monetários envolvidos c alguns indicadores do caderno de encargos significavam 
uma intervenção com algum alcance. 

Porém, passados sete anos verificamos serem já outras figuras a manifestarem illleres
ses na obra de Remondes. Na Prima\pera de 1618, o mestre canteiro António Fernandes 
eSlava preso na cadeia de Moncorvo. Seria ã pOrta desle edifício mas na «banda de den~ 
1ro» qu e assinou uma procuração conjunta com Gonçalo de Aguiar. também mestre de 
cantaria. Nesta alwra, ambos residiam cm Moncorvo c declaravam lerem "pane e qui-

n A.D B. , Nuc. '\:01. (Moncorvo), 1 , .. I, ex. I, Os. 54-55. Na impossibilidade de ra::ermos acomjJal\har este 
te.XtO dos documentos de maior relevo, remeremos os mtcress.1dos para um dos proximos ,·olumes da Revista 
. Bnganua., onJe. em trabalho maIS l.ksen\"ol,ido -,er:l0 publicados 
1 SOUSt\ VtTERBO _ Didundno hislÓrico c doru111Cn!al dos 1IIl"/I/Ut·CIQS. c Plg"PI'lcllU~ c COIl51111/O'1:5 pOlluguC$cS, 
\'01. 1. ImprCns.1 N3cloMI·G"\53 &1 t'.-Ioo.'da , U~OOa . :;Id., pp. 452-453 
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nham na obra da ponte de RClllondcs s., concelho de Mogadouro, lançada sobre o ri o 
Sabor. 

As respo nsabilidades que detinham nesta obra. cruLando-se com circunstâncias de vida 
pessoal e jundica mal detenninadas. levaram-nos a derrogar os poderes ames concedidos 
ao can teiro Manuel Marques, seu procurador, a fim de poder «receber c dar paguar c quita
çois e requerer seu direito e jusliça ll, Diogo Vaz, apolll ado como morador cm Moncorvo, 
seria o novo representante de Amónio Fernandes c Gonçalo de Aguiar, podendo cm nome 
deles tlaccstir na obra da dila !,ome .. , A mesma procuraç:\o deixa também ver que Diogo 
Vaz seria agora o encarregado da construção já que se lhe reconhecia competência para 
tl por hos oficiais que lhe parecer e obreiros c dispiclir os que vir que lhe não con"cm 9,., 

podendo ainda. se necessário, recorrer ii justiÇl em matérias relacionadas com 3. obm. Elllre 
oUlros poderes também se lhe reconhecia capacidade de il1lcrvenç:1o no recebimento dos 
dinheiros repartidos por finta e da pro"edoria de Miranda do Douro para a pome. 

Os amplos poderes atnbuidos a Diogo Vaz mi.o somente explici tam a sua compell~l1cia 

profissional COIllO demonstra m que a empreitada corria por COnta de Antonio Fernandes e 
Gonçalo de Aguiar. Evidclltcmetlte que ° facto de Gonçalo de Aguiar não se enca rregar 
ele próprio da direcção dos trabalhos cauciona a hipótese de orientar outra empreitada 
num outro local. 

De acordo com o documento publicado por Sousa Vi terbo, Gonçalo de Aguiar foi ° 
construtor que reedificou a ponte do Carril, em Freixo de Espada a Cinta. arremalando-a, 
em J 609. porque «amdamdo a obra da dila pontc e calçada el11 pregão todo o tempo neces
s.1rio, não ou\'e nenhum lanço menor que de hum COlntO cenHO sirncoenta mil reis la,.. 

A Sousa Viterbo deve-se também a notícia respeitante à Ponte de Pedra. obra de funda
ment o romanos, perto de Torre de D, Chama. Gonçalo de Aguiar arrematou II a emprei
lada por 2.500 cnlzados e a finta para esta edificação foi mandada lançar nos primeiros 
dias de 1635. 

Para a matéria interessam os documentos publicados por Sousa Viterbo e que denu n
ciam a presença do mestre António Fernandes. 41momdor na villa da Torrc de Moncorvo. 
mestre de pontes e de obras de Camllaria». Em 1608, encaITega\'a-se da platafornla sobre 
O ribeiro de Quintela, enl re as vHas de ~Iós e de Freixo de Espada ii Cinla 12, Por um 
ah,:tr:\ , dalado de Setembro de 1611 , Filipe II ordenava que vol tassem a ser apregoadas a 
«redeficação da calçada c cinco olhaes de pontes 13» no concelho de Vila rinho de 
CaS lanheira. De pois, em Fevereiro do ano seguinte, o monarca sancionava o nome do 
mesmo meSlre para edificar H a ponte de Longroiva por 12.000 cruzados. Para esta obra 
l:ll1ç,IVa-se uma finta de 100,000 réis que abrangia as comarcas c pro\'edorias de Lamego, 
Miranda, Viseu , Guarda, Coimbr:.l, Bragança. Leiria e ainda as \1135 de Mancor.o , Caslelo 
Branco, Guimarães, Viana, Gouveia. Tomar, Santarém e Alenquer, 

~ A.D8 .. Nuc -";0' (Moncorvo). Lv 2, ex I. ns. 25-26' 
" lIIem, ibidrm. n 26, 
10 :,oU~A vtTERBQ _ Dicil)ndno hbt<lt'lco r docutllcma/ dos <II1/,ma tos, cr'gellf,wv) e CO"~lruIOrcs po,wguC)C), 
Vol. I, Imprensa NaClonal-Úls.1 d~ Moeda, LIsboa. Y'd., pp. 490-491 
ti Id~m, ibidc-m, vol . I. p, 491 
12 Idem, ,lIitkm, \'01. 1. pp. 324-325 
tl Idrlll , ibidcm. \'01. I. pp 322-323 
14 Idem. I!JIlll'nl. "01. I, pp323-3H 
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3.3 Francisco Va~. B Cllw de Vi/llS B OllS. Domingos Va z de Arctle 
Obras tias palites 110 "io l obos e libeira de Fl"Cchas. POli re de Abreiro, Palite de Vale 
de Tell,as, Pollte de Murça, POII/.e de Pedra, POlire do Vi/ai ; POlire de Riba-Pillhel, 
POllle no lia {\'façãs 

Pcios anos de 1659, algumas fontes documelllais deixam ver o desenho de outras socie
dade de práticos orientados, ainda que não exclusi"aIllCllle, para a construção de ponlCS. 
Traia-se de um triunvirala organizado de modo a que os seus membros, agindo ind ivi
dualmente, conseguissem que as entidades promotoras das arrematações das pontes lhes 
ent regassem o .. 11110, gesto simbólico que coroava o aCla publico dos lanços e indicava 
aquele que aceÍlava a responsabil idade da execução dos trabalhos contratados. Uma vez 
concluída a arrematação de uma obra, os compromissos eram emão formalizados em 
escritura pública e complementados com a apresemação de fiadores, geralmente homens 
chãos e abonados. Em zonas rurais era corrente serem lavradores, proprietârio de terras e 
casas, os que respondiam pelo dinhciro envolvido c. pela perfeiçãO da obra. A circunsl,ln
cia de algumas vezes hipotecarem os prõprios bens implicava cen a mente a existência de 
contratos verbais respeitames a contrapartidas nos lucros da obra. No entanto. também se 
registalll exemplos de serem os companheiros do mCSlllO oncio a darem as fianças exigi
das. Seja como for, nos exemplos que se seguem, a iniciativa prõplia exisle só na aparên
cia visto que são os interesses da sociedade que parecem comandar os passos de cada \ml 
dos seus clementas. 

Nesta sociedade pontificavam Fr.:mcisco Vaz, Bento de Vilas Boas e Domingos Vaz de 
Aredc, Com exclusão das pontes onde trabalharam, que sofrera m imer"encões posterio
res, os traços da sua acção surpreendem-se essencialmente em escrituras de composição c 
em procurações. 

Tracemos um sucinto quadro biográfico ilustrado pelo esboço dos traços de fis ionomia 

3.3. J Os retratos 

Franciseo Va= é sislematicameme apontado como mestre de obras de arquitectura. 
ESlava domicilado na vila de Torre de Moncorvo e, no pri ncípio do ano de 1669, a sua 
casa ficava na ma da Rapadou ra. O seu nome coma de v:hi as notas lavradas nesta vila por 
ser ai que, com algullla frequência, se recl:lluar.uu os oficias do tabelião Pau lo Couraça 
Teixeira. 

Nos começos de Janeiro do ano de 1662, com outros, seria nomeado procurador bas
tante de Domingos Vaz de Arede com a incumbência de reccber certas quantias proceden
tes de fintas que tinham sido lançadas. Era identificado do seguinte modo: 

_he hum homem de idade de quarenta e SCIS annos pouco mais ou menos homem alto de 
corpo cabbelo he b:lrba ac:lstanhado com alguas br.J.ncas'5 ~; 

~homem de idade de quaren ta c seis allnOS poueo m:lis ou menos (em 20.4.1662) homem 

bem disposto alto do corpo cabelo da C3bcç:r negro c 5Oho c a barba c bigode acastanhado 16 • . 

Bemo de Vilas Boas referenciava-se como morador em Santa Valha, povoação do con
celho de Valpaços. Nesta altura ficava na jurisdiçào da antiga vila de Monforte de Livre . 

l'A.D.E .. Nuc. NOI.(Moncol"vol. L\'. 10, ex. 2, n. 81\' 
1~ A.D.B .. Nul'. NOI.(Moncorvo), L\'. lO, ex. 2, n, 101 
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Na Primavera de 1662, uma procuração de Francisco Vaz mandatava Bemo de Vilas Boas 
para poder receber o dinheiro fintndo nas comarcas de Viana, Guimarães c Porto para 3S 

pomes de Abreiro c da ribeira de Frechas. A fisionomia desLe mcst.re de obras de arquitec
Ima seria descrita pelo tabelião nos seguintes Icnnos: 

~he hum homem m:uculo rcfciLto do corpo de idade de qU:trenta hc oito :mno~ pouco mais 
ou menos de barba loura cabelo lcaranhado COIll algu:!:; bmnC:lS lu: hum sinal na munhcqua de 
hum brasso cor (dos) ol hos acasl:l11hados H,., 

Deve ter morrido pouco ames de IS de Novembro de 166+ já que, nesta data a viúva, 
Domingas Jorge, transmitiu os poderes necessários a um procurador para, com Francisco 
Vaz e Domingos Vaz de Arcdc, resolver alguns problemas da sociedade, particularmente 
os que se rebciona\'3111 com as cmpreit.1das das pOntes do Tinhela, em Murça, e da ponte 
de Vale de Telhas, sobre o RabaçaL 

Domingos Vaz de Arcde a que se atribuiu o estatuto de arquiteclO este\'e domiciliado 
n;l, vila do Pinhel. Mas em Novembro de 1661, confo rme uma procuração bastante e.m 
que. Francisco Vaz lhe transmitia poderes, Domingos Vaz de Arede era apontado como 
morador cm S, Miguel de Outeiro. termo de Viseu. Como este documento pretendia habi
lilar Domingos Vaz a receher alguns dos \'310res fintados. Af tambem se descrevia a sua 
fisionomia: 

"homem de boa eSlallura grosso do corpo ruivo de roslO redondo bigode e barba loura lIe 

muina e o rnbello da l.'ôlbcç'J arnst:l11hado olhos brancos hOl11e1l que ser ade sinquocnta annos, c 
com alguas brancas na harba~. 

Em Outubro de 1662. registava nas notas do tabelião moncor"ense Paulo Couraça 
Teixeira ullla procuração 18 para que , na vila de Pinhel, o abade de Santa Maria, André 

17 A.D.B. Nuc. 1"'01. (Moncorvo). Lv, 10, ex, 2. n. lO'5\' 
I ~ "l'rocuras".'11l1 que faz o lllC51l10 Domingos Va!> de Arcdc 
S;üb~1t1 <luoantos l'Sle 111SlrOlllelllO de procura~:..lm b;l5lantc virem como no anno do lla~simento de Nosso 
Senhor Jcssu Cn~lo de mil SC5!IenlOS S55Cnta c doU5 anllOS aos \'uue e hum dias do mes de Olluubro do uiuo 
al1110 nL'S13 \'l lb da Torre de t. loncorl'o he pou;:adas de llum I.,bballiam ahl param.: 1111111 parcssco prezentc 
Oomingos \'as de Arede 1llC!>lre de obras de arquitectura morador cm Sam Miguel de Oittciro lenno d.1 Cld,lde 
dc Vizel1 c om eslame nesta villa da Torre de Moncorvo pcs~a dc mi tabbatli:un conhe~~ida he por elle foi 
diHO cm minha prc::ença he da:; le~tel1lunhas ao diante nomladas que dlc 11,1 melhor fon11a he via de dm:ito 
que l>Cr po~ he mais \':I.!ha fazia corno de hcfcillo logo fcs per seus scnos he em tudo b3stanL~ procuradores 
com poder de sobestab.lllcsser ao Icsscne;ado Adre Tel1e.< abbade de Sama Mali;, da \',lIa de Pmhel e a Manoel 
Coelho Rabcllo he li seu filho o padre Manocl de Arcde momdm'cs na 1',IIa de Pinhel ao~ quoais :>cus procu· 
rodúrl.'s e seus sobcstabballecidos disse dk (on~tetu111te dal'a poder a 10do~ Juntos c C'.Ida hum de per ~i para 
em.seu nome {assam escritu!".1 de dúlle a sua Flllla Oonissia de Sam lIernardo para hcfdHO de s( m(ucr 
rreira C11I II (onl'cnw de Sam Luis da ditta \'ill.! de Pinhel a quoal doassam de dOlte far:llll na forma de IlUa 
l"S(ritur.l quc dle oonstetwime t(m feillo rum ,I Senhora Abbadcss., lIe l1IalS religlozas do dmo convento sem 
alterar ho dmo dOllC nem deminuir mais 5Cn:'lo na fonna da dlua escriuur:o que das ob!".!!> qu" tem reino no 
dittu cOlll'cmo he nella fooua poderam em seu nome fa:cr a diua cscliUl1!".1 de doue C01110 que se elle 11 ludo 
rora prczente por dego prezcmc declarando clles:;(!U5 procurado~ que j:i ~ 1<:'ln dadO;l conta do dou~ da ditt~ 
sua filh,l deP<.li~ d.1 CSCrillllra que já tcm fciuo d:b ditt,'lS obTa!> sem mil reis a diLta abb.ld,~:.a :1 SenhOI';1 Donna 
T'1~mslsca de Magalhaes Coutullha e ,\ dego e as mais relligio: as o quo;ll poder lhc d;l\'a aos dmos :;c.us procu
radores COIII todo~ o~ poderes em dircitto concedido~ ('om line he gcr~1 admcniSlrassam 111lll1dadoJ ge",l e 
e~pc(ial he todo O per elles c cada hum ddles feillo requerido procurado e alegado diSse clle con~LettullllC 
hal'eria per bom fioue he \'allio:oJ sob Obrigass.'l111 de 5CU~ OClS c I~a !te aos rdlc\':I.r do cnGlrgo da "''1tusdas
~am [sic] " nadoria que o direitlo OU\{)f!'," c ~ lE:ervou a si las~m e ;b&i outorgou :.0::1' a pre:entc feila 1151a 
mJII:! que assinou sendo ICsH:munhas prczcnlCS Damiam Rodrigues dl,:>I:\ \'iI1a e Jo~o Martins mor.ltlor nes\a 
villa de I'mhel que a~~inaram depois de lida JXr num Paulo Couraca Teixeira tabballtam o cscTe\i 
D:\llli;lo Rodrigues 
Jo~o Martins 
DOllllIIgOS Va~ de McdeM. A.O,H .. Nuc, Not. (MOllcor\,o). Lv. la, ex. 2, fls. 118\'- 119 
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Teles, Manuel Coelho Rebelo e ainda «seu filho o padre Manuel de Aredclt, todos residen
tes nesta localidade, pudessem em seu nome lavrar uma escriLUra de dote a tLlll de que 
Dionisia de S, Bemardo, sua fil ha, pudesse professar no COll\'elllO de freiras que existia cm 
Pinhel. Para este efeito já tinham sido dados alguns passos pois o mestre e a madre aba
dessa, D. Francisca de Magalhães Coutinho, e mais discretas tinham já assinada uma escri 
lura de dote. Em relação com estas contas wrificamos que Francisco Vaz de An~de tinha 
realizado vários trabalhos no conventO de S. Luis. Por isso, declarava-se que já tinha «dado 
a conta do dOLle da dilla sua filha depois da escrittura que já tem feito das dittas obras 
sem mil reis a diua abbadessa». 

3.3.2 As obras 

No VerJo de 1659, Francisco Vaz afirmava ter arrematado a obra da ponte sobre o rio 
Tua, perto da «,,,lIa de Abrci ro e Quinta Darneiro termo de Vilas Boas 19" pela importállcia 
de 14.000 20 cruzados c 300.000 rtis. A soma elevada parece sustelllar a hipótese de se 
tratar de uma illleryençáo de fôlego na ponte a que a cheia de 1909 sã deixou os arran
ques do arco central que salvava o leito do rio 21. 

Os cabedais que estavam envo lvidos nesta emprcilada potenciavam o risco da em prei
tada. Porquanto «a dilla obra era de muita quantia», como reconhecia I=rancisco Vaz, é 
que antes mcsmo de ter apresentado fi,lIlças «se consertara com o d itlo Bento de Villas 
Boas a lhe largar e trespassar e dar ametade 22>1 da participação na obra. Assim se dcsvenda 
o inicio de uma sociedade especializada na construção e refonnulação de pontes. As COll

tingências do risco aconselharam os dois mestres cantei ros a alargarem a sociedade ao 
«arqui ttetolt Domingos Vaz de Arede. Agora a cada um dos intcrveniemes correspondia a 
terça parte da obra, obrigando-se ~,aos gastos e quebras perdas ou ganânciasll. 

Tan to quanto neste momento podemos alcançar, a empreitada da ponte de Abrei ro marca 
a constituição de uma socied"de que mostrou capacidade para controlar em \"árias frentes 
as arremalaçõcs que, depois de publicitadas nas principais localidades. iam :\ praça pública. 

EmJunho de 1660 os trio de «mestres de obras de arquilcctura>l, em Moncorvo, batia m 
ã porta da casa do tabelião Couraça Teixeira. Num dos seus livros de notas lavrar-se-ia 
uma «cscri tura de compossissam>l que nos inrorma sobre a melodologia ou modus opc
/'alllli da sociedade. Francisco Vaz na qualidade dc arrematante da ponte sobre a ribeira de 
Frechas, Domingos Vaz de Art~de como arrematante da ponte no rio Lobos e Bento de 
Vilas Boas como arrematante da pome de Vale de Telhas, todas no concelho de Mirandela, 
pre1endiam oficializar o que por palavras já tinham combinado: 

«estavam compostos unifonncmcnle ( ... ] elllre lodos Ires para que toda;1 perda c g~namci~ 

[sicl que ou\"cr nas ditas 1fC"S pontes ou Glda IlUa de per si scram Iodas Ires iguoais assi em perdas 

como cm gana111cias, c o di reiHO que ncllas tinh:ml davam e paS$:lv;uTI huns para os outros,., 

Trecho esclarecedor dos propósitos da sociedade sendo que também se admitia o 
recurso à inconteslávcl opinião de um ttlouvado>l no caso de se levantarem dúvidas entre 
eles. 

IQ A.I).lt, Nuc. NOl.(Moncorvo), Lv. 7, Cx. 1, n. 13-1 
lO Um cruzado \":llia 400 reis 
II Depois dcste. sucesso ;l Ira\'cssi~ serin rcita na b3rca de passagem. t::m 1957 maugurar-.se-ia UOla esbelta 
ponte. que, entre nós. colTt'Spondcu 11 cOnfiml;lç:lO das possibilid;ldcs do bctilo. 
IIA.D.B., Nuc. Not.(Moncon·o), Lv. 7, Cx. \, n. \)4 
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Comudo, pode detectar-se um momento cm que Domingos Vaz de Arede não foi men
cionado numa «escri tura de composissaml>. De facto , num assento desta natureza , datado 
de 19 de Junho de 1660, Bento de Vilas Boas ao declarar ter arrematado a obra da ponte 
de Murça, sobre o rio Tinheb, também confrmavu est::lr «composto» com Francisco Vaz 
«cm lhe dar a mettade da obra da diua pOlHe .. , razão pela qual este mestre devia cobrir 
metade dos 20.000 réis que o arrematame linha pago de fianças. Empreiw,da que, a avaliar 
pelo valor en\'olvido. se devia limitai' a obras de reparação. 

Em 1661, logo após a fcstividade de Todos os Santos, na casa de Francisco Vaz, cm 
Moncorvo, lavrava-se uma escritura que se inSlituiam procur:tdores bastantes do «mestre 
de obras de arquittetLura». Trrn3va-se de conceder poderes a António Fernandes e aJoão 
Moreira para que «ambos jUlHOS ou cada hum de per si» pudessem receber e passm notas 
de pagamento e quitações do dinheiro que foi lançado «em Iodas as dias e cidade he 
luguares deste reino» para:l construção das pontes de Abrciro e da ribeira de Frechas 
«que lhe foram arrematadas a cl le constetuinte 23». A importância da mis5.1.o justificava o 
regislO de sinais particulares dos recebedores para que, sendo necessário, fossem fac il
mente identificados. 

O mesmo se passou em 23 de Novembro de 1661 quando o mesmo Fmncisco Vaz cer
tHicou outras personagens «para poderem cobrar he arrecadar he aver a suas ll1;ios» o 
dinheiro que: 

«"ç achar lançado pellas cartas de fintas que se rcp.1.rtir:l111 I ... )1135 eomarquas he provedorias 

da cidade dc ~hr:lJlda Guimarais I'orto Esgueira Coimbra Lciri:l C;lsleUo Br.)l1eo Goarda ViZCll 

L1mego 2~ •. 

Na primeira semana do ano de 1662. Domingos Vaz de Arede, novamente referenciado 
com domicilio na vila de Pinhel, eSla\'a em Moncorvo. Nas notas do tabelião Paulo 
Couraça Teixeira faria «por seus senas em tudo bastantes procuradorcslt ao mestre de 
obras de arquileclUra Francisco Vaz, residente na vila transmOntana, 3. t ... 1anuel João, a 
Manuel Ferreira e a Malluel António. Estes dois eram de S. Migue.l de Outeiro, termo de 
Viscu, localidade onde Domingos Vaz de Arede já [inha residido. A matéria esseneial aten
tava na necessidade de se receberem determinadas quamias que tinham sido lançadas 
para obras, ou seja: 

dodo o dinheiro pros::.cdido fint3do c per fintar das ponlC5 do rio de Lobos juntO a "illa de. 

Mlrandel1a he d3 Ponte de I'cdr.1 junto da villa da Torre de 1). Cham3 do rio TU:l [ ... 1 he. d~ pome 

do Vi1lar no no T:1.\'ora JUntO a vilb de fome Arquad3 da cO!l1arqUõl de \..:lmego e da ponte de 

Rib..1. Pinhel juntO da "iii;! do Pinhel c eomarqua da provedoria da cid:lde de Vi=eu n". 

A Manuel António , «homem mancebo de marqua grosso do roStO olhos c3.s1anhos 
pouca barba cabello da cabeça negro de idade de vinte e seul'. annos pouco mais ou 
menos l6». juntava-se Paulo Teixeira , natural da vila de Abreiro, comarca de Vila Real. 
«homem allO do corpo prelO do roSto que lhe comessa 3 3pontar a barba os olhos caSla
nhos cabelos da cabeça negro hum dCnle podre de diante», como procuradores do mestre 

DA 0.13 .. Nuc. NOL(Moncol"\'o), LV.9. Cx. 2. n 61\' 
H A.D.B .. Nue. Not.(MonCOI"\'o), Lv. lO. ex. 2. n. 71 
~~A .DI3 .. Nuc. No\.(Moncor\"o), ts. 10. ex. 2. n. St\" 
101/\.1).13 .. t-;UC. Noc.(Moncol"\'o), L,'. 10. ex 2. n 96,' 
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e empreiteiro Francisco V3Z, conforme a cscrilura de procu ração 27 registada em 10 de 
Feve reiro de 1662 no escritório de Couraça Teixeira. Agora, tratava-se da cobrança de 
«todo o dinheiro prossedido e fintado he por fintar que a elle constituinte lhe esuun 
devendo em todas as comarquas e pro\·edorias deste reino das pomes dos rios Tua junto a 
pOnle de Abreiro he para a ponte da ribeira de Frechas 28 11 . 

O próprio Francisco Vaz formaria com Manuel João outra equipa mandatada para, em 
nome do «mestre de obras de arquittetura» BentO de Vilas Boas, morador em Santa Val ha 
e arrematante oficial das pOIHes sobre o Tinhela, junto a «Murça de Panejall, e de Vale de 
Telhas «do rio MentclO , cobrarelll e receberem da mão dos depositários o dinheiro fintado 
«cm todas as comarquas deste reino aonde estivcr fintado 29» para aquelas obr.ls. 

Por sua vez uma outra procuração 30 conferia ao mestre Bento de Vilas Boas a qualidade 
de procurador de Francisco Vaz pam porfiar na cobrança do dinheiro «prossedido das fin
tas» lançadas para as pomes de Abrciro - ~,de que clle constetui.nte e o ditto Bento de Villas 
Boas sam emprciueiroslO - e da ribcira de Frechas - «de que soomente elle constettuinte 
Franciso Vas he empreitteiro» - nas comarcas de Guimarães, Viana do Castelo e Porto. 

O relativo afastamento destes processos de Francisco Vaz de Arede parece explicar-se 
pela sua presença noutras frcmes de trabalho que decorriam na província da Beira. De 
facto, em Outubro de 1662, o mestre, novamcnte morador em S. Miguel de Outeiro, apre
senHlva-se nas "pouzadas» do labeH:l0 Couraça Teixeira paro instituir como seus procura
dores bastantes ao mestre Francisco Vaz, ao cordoeiro Domingos Pires e ao serralheiro 
Pedro João , todos com residência em Torre de Moncorvo. Embora tivessem a possibi li
dade de requererem justiça em todas as suas causas, o filO maior relacionava-se tom a 
cobrança do dinheiro da ~<fí lHa da ponte do fio Távora que esta elllre os Villares he Fome 
Arquada» que Francisco Vaz de Arede tinha empreitado. Esta ponte de ligação emre 
Sernancelhe e Moimellla da Beira também servia as populações de Fonte Arcada e Vilar. 
Com uma plataforma em cavalete sobre quatro arcos de volta redonda e cerca de 110 
metros de comprimento seria a maior ponte da região. Ficaria submersa na albufeira da 
ban-agem do Vilar, hidroeléctrica constnlíd3 nos anos 60. 

Depois desta data e durallle quase dois lustros desvaneceram-se os passos destes cons
trutores de pontes. Porém, neste periodo, a noticia da conslruçâo da ponte sobre o rio 
Maçãs, perto de Vimioso, indica continuação da actividade. De facto, só em Abril de J 666 
voltamos;] encontrar Francisco Vaz no escritório do tabelião de Moncorvo que costumava 
frequentar. Além das testemunhas estava presente Manuel Rodligues morador na vila de 
Ranhados, comarca de Viseu. Com 28 anos de idade e descrito como tendo "'pouca barba 
louro do cabello he ruivo da cara os olhos verdes 31 », seria nomeado procurador bastante 
de Francisco Vaz para: 

~em seu nome cobrar he aver a SU:l m:lO ludo o dinheiro ou parte dellc que se lhe estav;! 

de,'cndo cm :IS comarqua:. desle rcino donde fOI rcparlido p,I!~\ a~ pontes de Abre\ro no rio TU:l 

hc da ribcirn de Frcchas j .. 1 hc d,\ do TIO M:lss:lis t'Omarqua de Mirnnda que a clle costetuinte 
forom aITClllatladas 12~ 

21 A.D.B .• Nuc. Not.(t>.loncol"\'o). L\'. lO. e:<. 2. Os. 96\'-97\" 
lR A.D.B., Nuc. NOl.(MonçoTvo), Lv. 10. ex. 2, n. 97v 
2Q A.D.R, Nuc. NOI.(Moncol"\'o). L\'. 10. ex. 2. fl. 10h 
:lO AD.B .. Nuc. 'Iot(Moncol"\'o). L\". 10. ex 2. fls. 105-t06 
11 A.D.B., Nuc. NOI.(MonCOI"\'O). Lv. 12. ex 2.!Jfl 
l! A.D.B .• Nuc. Not.(MoncoT\·o), Lv. 12, e:<. 2, fJn. 
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o rormalismo das sucessivas procurações raramente deixa espaço para o aOoramcnlo 
de tonalidades que se evidenciem por cima dos aspeclOs técnicos dos diplomas legais. 
Contudo. as repetiç.ões de propõsiloS mOSlram claramente como não cra fâcil aos mestres 
construtores e empreiteiros reu nirem as somas consignadas para as obras contratadas. 

Em Abri! de l666. Francisco Vaz c Domingos Vaz de Arede rcunir-se-iaI111l1ais um~l 
vez nas «quaz3s de mOrrida» do tabelião de Moncorvo. Com eles estava também José 
Alves, morador cm Tinhcla. então no lermo de Monforte de Rio Livre. A sua presença 
j ustil1cava-sc pelo faelO de ser o rcprcselUante de Doming:ls Jo rge, justamente a viúva de 
Bento de Vilas Boas. Para fazer rê dos poderes que o direito reclamava c ncccssârios par:l 
tratar os assuntos que interessavam a Domingas Jorge , José Alves era ponador de uma 
procuração lavrada nas notas do tabelião João da Costa, provavelmente licenciado para 
exercer o ofício na \'ila de Monforte de Rio Livre. A informação da data, 15 de Novembro 
e 166+, merece ser retida por supor o óbi to recente de Bemo de Vilas Boas. 

Ficamos assim a saber que, enquanto membro da sociedade, «Bento de Vilas Boas 
derunto arremauara as obras das pontes do lugar de Vai de Telhas do rio MCnle he a do rio 
Tinhela junto a \·illa de Murça JJ ». COllludo, perante eSla realidade , Francisco Vaz e 
Domingos Vaz de Arede declararam que tomavam «sobre si a obrigassam das obras das 
ditas pomes he se obrigavam a correr com ellas e acalallas assi hc da maneira que o dito 
Bento de Villa.<; Boas estava obrigado na arremalassam que dcllas fizera». Obrigações que 
também compreendiam a necessidade de «li rar a por e a salivo a ditta DominguasJorge 
he aos fiadores de seu marido da obrigassam que linha da dar as diuas obras acabadas». 
Portal11o, responsabilizavam-se por todos os encargos, incluindo «perdas e damnos que 
pudessem rezul13rll para a viúva. A C5ta adiantar-lhe-iam 210.000 réis " pellas ganâncias» 
que o seu defunto marido poderia auferir embOr:l a hipótese de acerto de contas final ta111-
bêm tivesse sido colocada. Esta seria a última \'ez que. se mencionava o nome de Domingos 
Vaz de Arede. Contudo, ainda cm Abril de 1666 o mestre Francisco Vaz nomeava como 
seus procuradores a Manuel João, de S. Miguel de Outeiro , e a Manuel Rodrigues, de 
Ranhados. localidades prôximas de Viseu. Mais uma vez tratava-se da recolha das quan
lias lançadas cm várias comarcas para as pomes de Vale de Telhas, de Murça, de Abrciro e 
de Frecbas e que se estavam devendo. 

3.4 Francisco Vat. Am6nio Lopes de Sousa e Mal1udjotlo. 
PO!ICe daJullquci ra. POItLe de ZelCatias 

Nesta sociedade apenas o nome de Amónio Lopes de Sousa é referenciado pela pri
meira vez. Ainda que com papéis difercmrcs, os outros dois empreiteiros participaram na 
sociedade anterionneme descrita. 

3.4 .1 MauuelJoão 

Foi nomeado diversas vezes como procurador de Fr.l1lcisco Vaz para poder receber as 
quantias fimadas em divel"sas panes para as pomes arrematadas pelos membros da socie
dade que aquele mallleve com Domingos Vaz de Arede e BelllO de Vilas Boas. Das suas 
características fisionômicas, fixou-se ser: 

Jl A.D.B .. Nuc. Not. (Moncon·o), Lv. 12. ex 2. S/n 
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_homem de boa m:lTqua cnlJcllo preto sol to os olhos :lIll1re "crdcs com hum smal por Slm:l 

do bIgode arqueado~., 

Num outro docume.nto era desclito do seguinte modo: 

_homem baiXo do corpu l'llbdo negro c solto com hum smal no bigode l'Squerdo de idade de 

Irinta anno!> pouco ll1al~ ou menos _o 

Numa procuração lavrada na Primavera de 1666 confirmava-se o seu domicílio na 
povoação de S. Miguel de OUleiro, termo de Viseu. Mas quando se tratou de apresentar 
l1anças para a ponte da Junqueira, na Vilariça. nos começos de 1669 era apresentado como 
residelllc na povoação de Vilar, tenno da antiga vila de Fonte Arcada. agora integrada no 
concelho de Moimenta da Beira. 

3.4.2 Al1lónio Lopes de Sousa 

Num escrito datado de Dezembro de 166+ intilulava-se ~meSlre de obras de arquitec
tura». Nesta qualidade executou alguns trabalhos na Sé de Miranda do Douro, já que, 
como afirmava ... se obriga a razer certas obras a esta Santa Sec as eoais tem feito e sat is
fei to com sua obrigação I ... 1 as coais obras sc lhe esta devendo 20.000 reis 15~. No entanto 
a sua actividade de escultor também tinha suporte no arqu ivo catedrahcio. onde existia 
uma provisão do Cabido ordenando ao cônego fabriqueiro. Adrião Escobar» que efec
tuasse a Amónio Lopes de $oU5-1 o pagamento de 28.000 reis, óI saber: 

_vinte mil reds que ~ lhe csr:l\':\o dcvendo da obr.l du rcl:Jhol1o das Rehquias com quc!>C lhe 

~1C:Jb:J de s.·lIisfa:er a c!>Criprur.l CIl1 que nos coru.crtamo~ e OiTO mil reb. mais lhe mandamos d~r 

de m31S per fa:er os meios corpo~ c hraços for.! do comr:l1o, c uulrns obras que fI,': lIí~. 

Não é inédito o facto de um imaginário se dedicar a trabalhos de pedraria. lendo como 
ocupação principal o oficio de escultor, O mestre Jerónimo Marques, morador na vila de 
Matança , então na comarca de Pinhel , scn'c dc cxemplo. Tendo como ocupação principal 
o oficio de escultor, cm 8 de Julho de 1670, na portaria do çOI1\'ento de freiras de Santa 
Clara na \ila de Vinhais ru.sinou a ~critura em que se obrigava a reaH=ar di"ersas obra de 
pedraria pard as re:ligio::.as fmilciscanas. 

António Lopes de Sousa também trabalhou na igreja matriz de Moncorvo, onde, em 
1670, conduia a obra do zimborio. Mas como os homem, da c.'i.mara considerassem :I lgu
mas imperfeições nesta obra dcligenci:tram pa ra a Cãmara de Lalllego lhes enviasse dois 
louvados. Comparcceram Amónio Rodrigues, de Lamego, Pedro de Almeida e José de 
Almeida - este dirigia, então. o estaleiro da pome de Cedov im - mestres de arquitcctUrd 
naturais de Viscu e unanimemente dedammm que a obra estava cm condições de ser aceitc. 
lmercssa·nos também a revelação de que um acórdão de 1672 providenciava para que se 
emb;'rgassem todos os bens do mestre ~ porquanto era notório que o dilo António Lopes 
tinha seus bens e fa=enda obrigados a obras de pontes c outras mais que rematou 1, •. 

}oO 1\ OH. (Moncol"\oJ, b. 12. C;o, l. ns. 49\'-501' 
l' RODR1GUI:~. LlII~ A1c.'<.andrc _ Dr Muemda a B.agwlta: a'lj"uircclIHíI .rllgillSll ,1,- jUtlídV paloqulal nu tpoca 
modema, Dissertação de Doutoramento apresentada a Faculdade de Letra, d~ Uni\"crsidade do Porto. \'01. 11. 
[lr:Ls,mçn/Pono, 2001. pp, 63, 1-11 
J.!o Idon, 1111,10:111. "01.11, P HI 
11 ANDRADE. AntónIO Julio _ Dtelll/l(lriv rli5l(11~eO dos 11I1j"U11UroS, nrSI.l'S c/c obms t: OWIUS eomrru/om da \'ira dr 
10111' d(· ,\ II)IIeol"\'o. in .. Snganua_. \'01. XI, n" 3-4, Urogança. 1991. pp 4)-46 
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Na mesma igreja tambêm arrematou a construção e lajeamento do adro, trabalhos exi· 
gentes se considerarmos a fone inclinação do terreno, Por causa desta obra, cm J 681 a 
Cámam tomaria a deliberação de o mandar prender com o fundamento de que, tendo 
recebido pane substancial do d inheiro se mostrava muito descuidado na sua conclusão 38, 

lmeressa-nos também a no tícia 39 da existência de uma lápide de granito que consti
tuía uma mcmôria da construção da ponte de Remondes - aClualmemc inexistente - onde 
se escreveu ler sido «csta obra» cxecmada, cm 1678. pelo meStre António Lopes de Sousa 
quando era pro\'cdor o Dr. Diogo Vaz de Aguiar. Sendo cerlO que cste testemun ho apare
ceu fora do seu COIHexto inicial devemos valorizar a existência dos vestígios de arranques 
de uma ponte antiga a mOlllallle da acntal pOnte de Remondes que, como parece, resuha 
da concretizaçào, na segunda metade do século XIX, de programas de fomento. 

No ano de 1682 ainda vivia. Mas em -+ de Novembro de 1687, Joana Pereira. já no 
estado de viuva, vendia -I{) «hum tapado ll ao canteiro Manuel Dias, morador em Moncorvo. 

3.4.3 Obras 

ManuelJoão erd uma pessoa em quem a sociedade depositava inteira confiança. Porem, 
nunca se explicilOu o oficio que exercitava. A par das funções de recebedor das fintas e, 
consequentemente. prospeclOr das obras que deviam ir à praça pública também seria 
ped reiro? A documentação conhecida nunca o afirmou apesar de sucessivas vezes ter 
comprovado a confiança que merecia a mestres e de nOLiciado o seu envolvimento na 
recolha dos valores fintados em várias panes. Nos começos do ano de 1669, quando eSlava 
domiciliado no lugar de Vilar, termo da vila de Fonte Arcada (Viseu), foi um dos que se 
apresentou na povoação do Fe1gar (Moncorvo), onde vivia António Lopes de Sousa_ Na 
casa deste mestre escullOr também compareceu Francisco Vaz, o arrematante da obra da 
ponte da Vilariça, junto da povoação de Junqueira no termo de Alfãndega da Fé. O valor 
da empreitada, alcançando a elevada soma de «novE': mil cruzados duzentos e quarenla 
rn ilreis 41 11 , aconselhava o meslre Illonco r\'ense a repartir respons:tbilidades. Por isso logo 
«trespassara duas partes della» a António Lopes de Sousa e a Manuel João. Em conse
quência seria necessário que os 110VOS sócios apresentassem «fianças ao feinio he dinhei ro 
para ella (pome) fintado». Do nosso palHa de vista, esta disposição de direito reveJa-se 
com interesse por nomear o valor de diversos bens móveis e de rai:: dos comitentes e 
ai nda os bens hipolccados pelos fiadores e suas mulheres para scgurança da obra. 

Já no século XVlIl, com outros, lrabalharia nesla obra o mestre Francisco Vaz Veloso. 

3.5 António Lopes de Sousa c Mauud j odo. 
Ponte sobre a ,ibeira de Z(I( mias 

No Verão de 1669 form:tlizava-sc ullla no\-a sociedade constiluida por António Lopes 
de Sousa e Manuel João. Aquele tinha tomado «per arrem:tltassam no jui:.o da provedoria 
a obra da ponte de Sacarias» no termo de Alfândega da Fé e comarca de Moncorvo com 

lIj Idem. ibidcrn. p. 45 
19 MOURINIIQ JÚNIOR, Amónio RodTLguc~ _ ,\frmDria~ do rClllpo dQ5 Td\'ura) 110 ,"ordesrc Ir-amlllon/llno, in 
.Bng:IIIIÍ:t_, \"01. V, n° 2, 3, 4, lJragança. 1985 , p. 663 
-\O A.D.B.. Nuc. NOI .. (Monco["vo). b·. 21. Cx. 4.1h._8·9 
~l AD.6 .. Nuc. Not. (Moncon·o). Lv. LJ. Cx. 2, ns. 15·15\' 
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um lanço de ., trés mil cruzados cento e oilenta e sinco mil reis». Mas já anles da obra ir a 
lanços Lopes de Sousa tinha combinado com Manuel João: 

_dc lhe dar a mCllade d:l diua obm he perda he agravança per clle dl:er que dezesua da )Xllla

\' ra he prome:o$.1. que lhe unh:1 feito per estar lo nge da dita obra he ler ou Iras ocupassois pro

pri:1S H ... 

Desta pOSiÇão ocorreu que Manue.J João acabou por «lhe largar a ditta sua mett:lde da 
dilla obra -13 •• Po r esta razão Antó nio Lopes de Sousa co mprometer-se-ia a entregar a 
Manuel João 35.000 reis como compensação dos ganhos que podia obter na obra da ponte 
do Zacarias. Mais se detcrminava que este valor seria pago logo que se cobrasse o pri
meiro dinheiro fintado n:l CO Il1:lrca de Lamego "'para o que lhe dara ell e diuo António 
Lopes de Sousa procuraçam bastante para cobrar-+1. aquela qU3111ia na comarca daquela 
cidade. 

4. Conclusão 

Neste texto não foi possfvel caractcr!z;lr algumas destas importantes obras de utilidade 
pública. Contudo, para além de se terem resgatado os nomes de algumas figuras respons<\
veis pela cxecução de pontes, fOi posSh'e\ avançar na dcJiniç.",o dos contornos de algumas 
sociedades c alargar a compreclls.'\o de alguns dos métodos utilizados para dominarem as 
em]>reítadas que iam ã praça pú blica. Ao mesmo tempo, para além de se vincar a impor
tância de Illcslres de pedraria que giravam na esfera de Viseu, ficou claro que muitas des
ta~ obras, apesar dos arcaismos técnicos e fonnais, não se adequam muito bem a quadros 
cronológicas tradicionais. 

Ilus!rnç:\o I 
Pome de \'atbom (Brng.1.nÇ3) 

-!lA.D.n., Nuc. No!. (t-toneof'\'o). Lv, n , ex 2. fls 60-61 
H A D.B .. Nuc. Not. (Moncon'O), L\'. 13, C" 2, Os. 60-61 
~4 A,DR . Nuc_ Not. (Moncorvo). \.\.13. C" 2, Os. 60-61 
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l1uSU':I(1o 2 
Ponte de Pcdr:l (Tom' de 0 _ Chama) 

lIusmw:l.o 3 
POll1e dn Vilar (Moimenta da Ik:Lrn) 

l1usll':lÇl\o i 
I'OlUe de i\bn:lro~S (~hrnndela) ames (1:\ 
.. U:I dcstroiç;\o pela cheia de 1909 

~ ' Pcb alcnç:lo c ccd~ncl<l dcsHlllllagcm.lmpOc.se um agrndceullcnlo especIal aI) Dr. Manuel Úrllh de l'muJo 
c :>Ih-:l Rodnguo. !10"<;() pre:ado :I1111go 



Sebastião de Abreu do Ó e os Retábulos Rococó no 
Alentejo 

Alia Maria BORGES 
Luis Mali/lO UCHA 

Os meados do século XV!!l foram cm Ê\'ora, e também um pouco por todo o Alentejo, 
um pcnodo de grande aCli\ridadc c renovação artistica, marcado pela presença de I11UilOS 
artistas. quer nacionais. vindos da capital c de QlIlras pOIHOS do pais, quer mesmo do 
estrangeiro. 

É neste contexto que destacamos a qualidade. o riginalidade c o grande número de 
retábulos de talha. aliás já demonstrado por Robert Smi th, que 30 acentuar os diversos 
regionalismos da talha , deste período, rococó, assi nala c distingue os retábulos alenteja
nos I, oS quais designa de fal/Ja ebol'ense. 

De entre os la entalhadores que se conhecem activos cm Evora. nos meados do Século 
XVIII 2, siSlcmalic3mCIllC a his toriografia, desde os finais de oilacemos, tcm vindo a refe
rir Manuel e Sebastião de Abreu do Ó, como dos mais prestigiados). Actualmeme, os con
tributos de diversos historiadores - Francisco L1meira, JOSé Amónio FaleJo. e muito par
licu13rmeme. Artur Goulart, que dirige a equipa de Inventário da Arquidiocese de Êvora, 
trouxeram novos dados, quer quanto à vida, quer quamo à obra destes anistas. 

Repetidamente apresemados C01110 irmãos c a trabalhar em parceria, num espaço tem
poral c estético muito lato, dispomos hoje de elementos que nos permitem desfazer, pelo 
menos, parte das dúvidas existentes. Est:i, pois, documentalmente provado que são pai e 
filho, sendo que Manuel Abreu cio Ó foi um mestre de pedraria c entalhador com activi
dade comprovada no Algarve c Alentejo (Ê\'ora c Bcja)~ e seu filho Sebastião foi um dos 
vultos mais marcantes do rococó alentejano, com obras por toda a região, como se pode 
verifica r no mapa anexo. 

Sobre a fomlação artística de Sebastião de Abreu do Ó. o mais provável é que se tenha 
iniciado com seu pai, como aliás era frequente na época. 

Dos dados que dispomos sobre estes artistas sabemos que el11 ]748 ambos habitavam 
c tinh:Il11, provavelmente, ofici na na Rua de Avis, em Êvora 5; porém, as infonnações sobre 
o pai Abreu do Ó, dizem-nos, que quando da sua vinda para Evara, morou provavelmente 
com a sua família. às Ctlsas Pi11tadas 6. Em 1748. como referido, encontmmo-lo na Rua de 

I Robert SMITH, A Talha cm PorlU)::al, Li~b03, 1962. pp.I371139. 
2 Informaç;\o disponivel sobre a mdustria artes,1 llal CII1 ~\'Or3 cm1764, !la obra de Teres.1 FONSECA, 
Aj,solllli~mo e Municll"lIi51110 êl'oro /750·/820, Lisboa, 2002, p. 65 
1 Referimo.nos a AmOnio Fr:mclscQ Barata, Cunha RI ... :Ha. ou mesmo Tülio E:.panca. 
"Francisco L-\MElRA. -A talha- in. MOllUtlIet\toS. n° 10 Usboa, 1999, pp. 2i129. 
~ Segundo fontes citadas por Tulio ESI'ANCA, ~ Artes c I\nistas el\1 ~ ... or;l no ~culo XVIII ", in Cadnno~ de 
Allr r:ll1mõnsc, Evora, 1950, p 58. 
n Inrormação gentilmente cedida pelo 1:xmo. Senhor Dr. Artur Gou!:m de Melo Borges. A Rml das Casas 
Pintadas, hOJe Rua de Vasco da G:nn;1 ~ l tU3'SC muito próximo da cau.:dral. 
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Avis, desta cidade; em 1762, morava na Rua Ancha (última informação conhecida), 
enquan to que seu filho , em 1769, ainda habitava na Rua de Avis i . 

Se a sua fonnação se iniciou COI11 o pai , no enta nto, não podemos ignorar que as obras 
ocorridas na Sé de Evora, nas décadas de 30 c 40, foram fundmncmais para o percurso da 
laUla eborense, c para a formaçào dos seus artistas. já que a remodelação da cabeceira 
incluiu o revestimento de talha das capelas colaterais. Em ca na expedida de Lisboa para 
Évora lê-se que el ~rd considerava qualllo :is "(appellas w lal uai q. basla\'a fosse de luw 
tallw bcm sólida e bcm olJmdtl sem fo1Jtazes de parra"8. Se presumimos que o autor do risco 
destas capelas foi também João Frederico Ludovice., lal como da abside, a di recção da 
empreitada de entalhe coube a Francisco X:wier 9, discípulo de Jose de Almeida 10, escul
lar de pedra e madeira , de fonnação italiana, que fez parte do núcleo de artislaS enviados 
por Dom J030 \~ para Roma, de onde regressa em 1728. 

Nesta grande obra de entalhe colaboraram oficiais e limp3dorcs de Lisboa , Évora, Faro 
e outras cidades do reino, sendo a ültima empreitada posterior a 17+1; de entre os vários 
artistas que surgem nos docutnenLos. destaque-se, Luis João Bo lelho, que se revelará um 
dos mais presLigiados entalhadores ", tambêm autor de riscos, como se verã, e Manuel de 
Abreu , que veio para esta cidade, por causa das obras da cated ral. acompanhado de sua 
mulher, MariaJosefa , e dos Irês filhos, à data nascidos, entre os quais Sebastião. 

O inicio da actividade de ScbasLião de Abreu como entalhador, documentalmente regis
tado, data de 1736, quando o encontramos a trabalhar nas colat erais da Sé de Évor3-
Sa11las Reliquias e Santíssimo Sacramento. A partir dessa data existem documentos que 
atestam o seu labor, por um período de cerca de 50 anos, a habitar sempre em Evora - ini
cialmente na Rua de Avis, como já dissemos, posteriormcme na Rua de A1conchcl, em 
1775, e mais tarde, na Rua da MangaJaça, cm 1779 12 . 

Não possuímos dados definiti vos sobre a totalidade da sua obra; há, ali:is, um longo 
estudo a desenvolver neste sem ido. Porém pelo que conhecemos, percebe-se a sua versati
lidade, mas também a sua evolução: de empreitadas menos exigentes, de início, ao elua
Ihamemo de grandes máquinas reta bulares. 

Assisti mos igualmente à sua evolução estética: desde as primeiras obras marcadas por 
uma linguagem que mantém ai nda aspectos do barroco , a par de outros j:i rococó, até à 
assunção, por com plelO desta nova linguagem. Na sua fase final , a comprovar-se a ligaç:lo 
ao retábulo da Misericórdia de Arraiolos. ensaiou de uma fo rma algo incipicme, O neo
clássico. 

A primeira referência que. lemos sobre este artista como mestre entalhador, depois da 
sua actividade na se de Évora, data de 7 de. Agosto de 1747 e reporta-se a contrato ajustado 
e.m Elvas, no Convento de São Domingos, C11lre Sebaslião de Abre.u do Ó e o Reverendo 
Senhor Padre Mestre Prior Frei Francisco de Portugal, para fazer a obra segu inte "os (api -

1 Túlio 6rANCA. op.cit.!, 58. 
8 A lnfonnaç-.lo conSla em carta, datada de 18 de J:mcLro de 1735. enviada pelo delegado da St de Ê\"ora na 
Corte PatriaTC:I1. para o C:lbido, e raz pane dI: um maco de onze cartas. cxü>tcrlle no Arquivo Capilubr da 
Catedral c publicadas por Túlio ESPANCA. Fundacao da Nova C:lpela-Mor da Catedral. A Cidade d,- t \'oro. 
23-24, Evora, 195 1, p. 187. 
~ Idem, Ibidem. p. 186 
10 Cirillo Wolkmar MACHADO, Coll'(do de Memorias Rdari'·"s ás Virias dos Piulores c Escll!rorcs, Arc1IiICIOs c 
Gnl\·adoro I'Ol"lllgllD"C) c Esrrangeiros quc !:sru·cnlo .-n! POl1ugal, Usboa. 1823 , p.255. 
11Talio E!,PANCA. op.cil. pp.I771186. Surgem tamb(!m os nomcs de Manuel c ScOOStl~O Abreu 
l' ldem. Artes e Artlst:J5 cm Evon . . , p.58. 
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leiS C vazas nece5mios para goamecerCIll selc colunas da igreja c quatm Illc)'lIS colunas a sa/Jer 
c/lias IIIcyas de pel"lo do pe da parla c as oulras duas a "ar do p/l!pilO", sendo que [ada esta 
obra devia innanar com uma que já esta\':! assentada defronte da porta que sai para O claus
Iro, tudo por 300.000 réis n, A presente obra, hoje parcialmente desaparecida, e que [lre
tenderia aclamar os pilares de um templo medie\'al, acaba por nos ser percepti\'el por dois 
tipos de fontes. No Inventário Artístico de Portalegre de 1943, Luis Keil nota que os pilares 
dcsta igreja estão cobertos de alvenaria e adicionados de bases de mánnore de Estremoz 
(estas são posteriores) c de ca pitéis dourados, em manifesto desacordo de estilo H, 

Consultado lmnbém o Arquivo FOlOgráfico da DGEM ['j encontr:imos reproduções fotográ
ficas onde ainda se podem observar os capitéis e as bases dos pilares esculpidas em talha, 
lima obra que não sendo grandiosa, reveste-se de originalidade. 

Dois anos depois assina COlllrato com as Rc/ligiosas de 5wlI)0:,::e, aos 29 de No\'embro, 
para lh es fazer um ~rclabollo scxlavado para ° CapeI/a major da sua igrejll com sac rálio tri
bUlia TInno, ludo isto conforme (] risco de Mes/n:: LUisJoam" ID, pelo preço de oilOcemos mil 
réis [7, O Convento de São José, mais conhecido por Convento Novo, situa-se cm Évora, 
na Rua de Avis. precis.1.111eme a rua onde habitava. 

Este contrato afigura-se-nos como um documento precioso, já que faz clara identifica
ção c dis tinção entre o autor do lisco, LUIS João Botelho, c o entalhador. Sebastião Abreu 
do Ú, bem como pela menção a rctâbul o scx/O\'ado - chanfrado - que vários autores, 
nomeadamente Robert Smi th , a[l resentam como uma das caractenstieas dos retábulos 
alentejanos deste perfodo. Esta tipologia é, porém, já utilizada por Luis João l3otelho no 
retábulo que executa para a Igreja do Carmo. em Evora. 

Neste magnifico conjunto, a talha mio se cinge aos altares, mas avança pelo corpo da 
igreja cm numerosas sanefas, grades e moldur.Js. Como elemelllo dominante na decora
ção encontramos a cartela. O retábul o, como Ião frequent ement e acontece, apresenta 
camarim ladeado por colunas, cujos fustes apresentam o terço inferior marcado c a decorá
los grinaldas de nores dispostas verticalmente, caindo a partir dos capitéis, que supOriam 
fragmentos de frontões, ainda ao gosto joanino, As ilhargas recuadas apresentam misulas 
continuadas por emolduramelltos. O remate superior do conjunto não apresenta canela 
co mo motivo central. mas sim a illlagem de Nossa Senho ra das Dores; tão pouco surge 
sanefa, mas uma cimalha recortada, 

Em 6 de Fevereiro de 1753 volla a assinar con trato com as Religiosas do mesmo 
Convento. neste caso para lhes fazer wdois rctabolos I1cu'a a SIUI Igreja nos seus dois altares 
co/(///'{lis se.x/avaclo(...) conforme (I Risco l/ue se lhe deu" Iii. Neste caso, não exisle já qual
quer referencia ao autor do risco. 

Il ADI~ 1\laçoI43. LJvro de NOl.as 122 ,ns. 64/65. Citando:l prescm.:: rom.:: e sobre \:St.:: Illcsmo retábulo vcja-se 
MIguel Angcl Vatlcemo TEODORO. Rcwllt/is/ica 1\/fO l \lclUCjtlHO (Eh'«~, Vi!!aViciow c O!i\'('II::,a). CII los 
~igr()SXVH-XVI1l, Ménd.:J, 1996, p.126. 
\1 Luis KEIL, ht\'('l1fdno AI1t)/iw dc l'l)flu.gal. Dis/I1/o dr 1'0I1alegll:, Ll:sooa. t ,;H3. p , H 
I ~ Direcção Gel':ll dO!. Edirlcios e t.[onUIllCIIlOS - ncste caso concretO, da Direcção Regional de E\·ol':l . 
,~ Rercrc·~C:I Mestre LU15jO:lo Botelho, um dus m:llS nOla,'eis cntalhado res eboren~. contcmpor:\IlCO dr 
Sebastião Abreu do O. 
17 t\DE, tino de I\ota.. de Manuel da C05la Tom:is , 11'18. ns. 45146 v". DOCUlIlemo inédilO. gen1l111lCllle cedido 
pdo E;';lI1o. 5.!nhoT Dr. Artur Goularl de Melo Borge. 
jij ADE. \jvro de NOlas de Manuel da COSt:! Tomás. 1]02. n. 64 ''''/65 ,,". Também cste docull1clllo in&:li lO nus 
roi gcn1l1mCnlC cedido pelo mCSlllO lIl\'csligador. 
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Quatro anos mais tarde, em 1757. a05 13 dcJulho os "dep!l[(ldos ~ da igreja do Senhor 
do Bonfim de Ponalegre ajustam pelo preço de :.ciscenlos C cinquenta mil ré.is "uma olml 
de JIIadeira seca e Sllm fei/(! na u/lima pClfciçam de la/lia 1e\'llJlwda aouele li p1allla 11 requer 
/Jem seguro pregando os painéis lias parceles cm/oelos os ângulo" 1'01, Este contraI O inclui ainda 
a reitura dos púlpitos. tudo iSIO na forma Me/c /tlllll /isco qlle o sabrct/ilv aprc:,cnLou ". 

A versatilidade de Sebastião de Abreu do Ó está bem patente nesta encomenda que 
pretende responder as necessidades da Cotúrana e dos devotos, para. os quais a decoração 
do templo era o seu maior empenho 10, Se o conceito dccorath'o aqui presente já vcm do 
pcriodo anterior, igreja (Ie ouro, se bem que adaptado à estética vigente, a exuberãncia, a 
fragilidade da decoração, a o ndulação da linha, a assimetria, manifestada também nos 
remates sinuosos das sanefas e das plumas. a linearidade dos motivos dão ao conjulllo um 
goSlO assumidamentc mcaillc, o mesmo se passando com os púlpitos, quer na decoração 
das caixas, quer nos dosséis. 

Também a sua mobilidade. característica comum nesta época, passa a ser evidente, 
ajustando obras e executa ndo empreitadas fora da sua <irea de resid~ncia, apesar de a 
rn ~llla se manter sempre em Évora 2t. 

a ano de 1764 liga-o às empreitadas de mais dois retábulos, respectivamente ajustadas 
a 25 dc Janeiro c 13 de Março. a primeiro é de no\'o na cidade de Portalegre, onde devia 
ler já créditos firmados e diz respeito a rctlibulo para a capela-mor da igreja de Sflo 
Martinho 21, urna das cinco igrejas paroquiais ellt.ão existentes n~ta cidade. Infelizmeme, 
devido à diminuição da popula(,'ão, em 183-1 foram extintas três paróquias, entre as quais 
a de São Martinho, donde resu ltou ,I passagem dos templos para a posse da C:imara. As 

remodelações urb:miSlicas da segunda metade do século XIX le\'aram:i sua demolição, 
para no seu lugar ser construída UIlKt pr.Wa de hortaliças 23. 

Se o relábulo se perdeu, alravés do contrato rCliramos várias inrormações, nomeada
mente que a máquina rClabular era composta por ~obra de retáhulo, com $(lcrdrio C throno, 
c porws lias lados do J\lrar", sendo que o dilo rel:ibulo M1Uio lerá csculpwra a/gua, nem qlUIr" 
te/as nos 'ado~ do A/cal'; mas sim POr{as corrCsIJolldcnlcs". No contrato consta ainda que a 
pana "do s(lcrario Icrd a figunl de 1111 cordeiro e os mais lugares c/eHe v('s/idos de talha 
modcn"," 2~. Em silllese, mantém-se a tipologia de relábulo com camarim aberlo e lrono 
CO Ill urna clara referência :'I talha modema, ou seja rococô, que Cllrios,amelllC nos aparece 
também noutros documentos. 

Neste mesmo ano, a Confraria de Nossa Senhora do Carmo, sedeada na igreja do 
Convento de São João de Deus de Montemor-o-Noyo, através do seu procurador, ajusta a 
execução do retabulo para o altar-mor, de Í1wocaçào à Virgem, c O revestimento de talha 
do (Irco Iriunfal desta igreja 25. Ncste conjunlO voltamos a enCOntrar camarim. trono e 

I~ ADE. ll\'TO de NOI:l5 de Manuel da CO~I:I Tomas. 1307, Os, 2001202 \ .... 
.!li l'~drcJost Dias HClIor P,\rRAO, Igrcj:l do Senhor do Bonfim de [>ol1a1cgrc (~culo X\'IlI), A Cldllde Revista 
CulIuI"II1 dç l'onakgTi', n"7, 1992. r 11:13 
21So1m' ~~IC :bSuntt,), veja-se N:1\:1h:t Marinho FERREIRA-ALVES. A Arte dI! lãlha No Porto Na EI/oca I)lInoCll 
(AfIlSIIIS E Cril'l1Ic/a, Mmrna,~ ç Trcnicas); 1 VolulII~. Pono, 1989. pr 105/t18. 
nADE. U\'ro lll- f',:O\.'1S de M:1nud Abreu do 0, 1121. ns óu62. T:Ullbtm existe 1,1111:1 nOI:l. sobl'l' C~IC rculbulo 
~ltl Francis<o LAr>.IElRA. Op.Cll .. p.29. 
B InlOmlaçoc.:. gcnlihneme dnd:1s pelo Extllo. Senhor Padre José Dla~ Palrãu. 
H Itdcrc-,;c ao documento cotlll':1tu~1 referido na nO\.1 22. 
:~ Jt'lSé Amóniu FALCAO,"Q MCSl re t:.malhador Eborense Scbas\~o i\brm tio O e" reilUr.l do RCláhulo-Mur 
da Igreja do Convento de !>;l.u jo,\o Jc DCll~ de MOnlclIlor-o-NOI'o cm /76-+-1765" in Jantai MOI!I .. moll·tl.~r. 20 
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decoração dos fustes das colunas, sendo que, a ladear o corpo central , surgem conso las 
cont inuadas por emoldur.unclHOs com motivos "egelalistas e eoncheados. O coromnento 
superior c feito por grande sanefa com as tradicionais borlas. dominando e111 lodo o con
junto um vocabulário arustico rocaille, claramente decorativo. 

Tal como na talha da Igreja do Senhor do Bonfim. utilizou-se nào só o ouro . co mo a 
policromia. Constatamos que, ao contrário do que afirma Robert Smith, pam a talha alen
tejana deste período 2i!, se pintam abundantemente IIngidos, por razões de n:l.lureza est é
tica ou financeira. 

No ano seguinte , enconlmmo-lo em Serpa. tendo sido ajustada. em 30 de Maio. C0111 o 
Reverendo Padre freiJeról1i mo {Ie São Jose Religioso c/a OrdelH de Sao Po.ulo, a empreitada de 
um "rcwbolo I'ara a Imagem de N. Sra elas Se!.e Dores, 11(/ sua Capela ou Aliar no CllIzciro dil 
Igreja elo SI'U Con\'el1lO de Silo p{w/o, da di/al'i/a de Serpa, entalhada efeira cm madeira de 
Pinho c/li j1allcles ... pcllo pre(O cquanr itl de fll'::entos c sinCOel1 ta mil l1:is~. H 

Nesta obra o rococó é plenamente assumido. Toda a decoraçáo é de uma enonne rragi
!idade, irregularidade e assimetria; quanto à estrutu ra , é retomado o modelo de grande 
camarim central, destinado à imagem de Nossa Senhora, que se articula com as ilhargas 
l:llerais cÕnca\'as. onde surgem mísulas. O coroamento superior não apresenta nem canela, 
nem sanefa. mas si m grande resplendor e conjuntos de grinaldas que co roam individual
mente o corpo ce11lral e os laterais desta máquina relabular (o coroamento do lado esquerdo 
já nào existe). Mais uma vez utiliza, não apenas o ouro, mas tambcm a policromia. 

No actual estado de conhecimentos , só voltamos a ter informações ~obre obras deste 
mestre passados de:: anos, pois conforme co nsta no Inventário Artístico de Bep é ajuslado 
COnlmto, cm Abril de 1775, co m a Sama C"lsa da Misericôro ia daquela cidade para a reali
zação de arco mestre de sanefas cnvolwmcs, decoradas por IIguras - anjos tenentes - sus
tentando as annas reais. pela verba de [00.000 reis ltI. Sobre esta obra. inexistente. obtivé
mos .dgumas info rmações atravc.s de consul ta nos arquivos da DG B\'1. nomeadamente 
que os :lltares foram apeados na fase aTllerior às obnlS realizadas por aquclól instituiç~lo, 
nos anos quarenta. Também as imagens de arquivo mostram o arranque do :lrco assente 
cm pilastras, ja em adiantado cslado de dcgmdaç:'to 29. 

No último quartel deste século, segundo Cunha Rh'ara, assume a sua ultima obra, que 
j:i não conclui por doença - o retábulo do altar-mar da igreja da Santa Casa da Misericórdia 
de Arraiolos, "que Ic\"Ou lUé II cima/lia rcal ", e foi co nclUido por José Rosado 30, que reali
zou a empena, s.."lncfas, dossc\ c o trono, bem como o douramento integral. 

Ql\anto a J OSé Rosado. apenas sabemos que morou em E"ol11. entre 1762 e 1773. na 
Rua do Capado e em 1787 morava na Rua de Avis, onde também havia morado Sebastião 

tie Novcmbro de !990. p.3; An!! Mari'IIlORGES. M O ReL.ibulo do All;II~Mor da tgll.""j!l (I" Coulcmo de 5,\"Jo:"lo 
de Iku~ de Montcmor-()-:-;OlO, Aalls dr! ~nJlI,()sio Hlsl'dll<l,PV',u;:urs "ri Am', EIII.'wb/rl; TIIh)ln~itl. Iwnogmfill 
)' 1{c)/ClUl"ilciOlt 2002./lp./77f182., 
ln Rüt.lC rt SM[TH. op. eH, p 223 
17 ADE. LÍI m de :-:otas de t- t:mud I\brcu do Ó . [47-+. n. 22 c 22 \0" 

16 A pre~cntc inforntac;lo conSl3 n~ ob1":I ,I<- Tulio r<;PANCA. JUI'ClUclrio AI Iblico de P<1/1ug<J1. Dislriw d,' Ikj". 
Llshoa. 1992 .p. 105. 
!9 /grl'ja da ,\Ii~rÍlÓlrlill e1r Sql', LXXXIII , Dmcdio do~ Edíricios c Monumentos Nacion~i~. Porto. [956. p.JO. 
I'oi IJm bCUI consultado ° :lrqUII"O fOlOgr.ifico 
.lIl Joaquim Heliodoro da CUNHA RIVARA. McmOrilll dn \"rI/o de :"'mY/Jllos. pane I. t\rrJlolos. cd.1979, 
pr 1)4/135. 
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do Ó e pagava décima municipal 3l , A conrlrmarcm~sc: estes dados, dois aspectos julgamos 
de particular imeresse no que toca a este: retábulo: por um lado a rdação entre estes dois 
an islas, pondo-se a hipótese de Jost Rosado ler sido seu discipulo ou colaborador, ou, 
en tão, apenas o artista que o conduiu. Por Qutro lado, cm Lermos artísticos. assistimos :'I 
man ifestação de elementos neoclássicos. se bem que a par de outros ainda racailles, e :l 
utilização de urna tipologia com algumas scmelhanç.as ao retábulo de MOlllemor, como é 
o caso do camarim c dos elementos decorativos da talha que reveste o arco de triunro. 

Ê-lhe ainda atribuído, se bem que em parceria com seu pai, o que à luz dos conheci
mentos actuais é pouco provâvcl , o co njunto retabul:lr da igreja do Convento dos 
Remédios de Evora , uma das mais primorosas obras de talha do século XVI I! , em 
PornLgal 12. Não dispondo do com t"".uo notarial , ou outro tipo de fonte, sobre este magní
fico conjumo, apenas registamos a existência de diferenças muito significativas do ponto 
dc viSla formal cntre os retábulos rcalizados por este artista e o presente; mais plausível, 
poderá ser uma parceria ent re Abreu do Ó e LuisJoão Botelho. 

O tema que nos propuscmos apresentar nesta comunicação n;lo se encontra, de fonna 
alguma, csgoLado. pelo que a presente síntese, mais não é do que um pequeno contributo 
para o estudo da obra de Sebastiào de Abreu do Ó)). Apercebemo-nos, desde logo, pelos 
eno rmes hiatos temporais existentes, que um longo ca minho há ainda a percorrer. 
De monstrada esta tambêm a necessidade de UIll cSlUdo aprofu ndado sobre a sua obra, 
ligação com OUlros artistas e tambêl11 uma visio territorial mais abrangel1le. Porém, pode
mos afinnar, que estamos pera nte um grande artista que, com certeza. contribuiu para a 
especificidade da talha alemejana do período rococó, que designaremos como a talha da 
Esco/{\ de ~\'ora, visto ser esta cidade o foco de irradiação para Ioda a região. 

DATA I LOCALIDADE OBRA 

1747·7dc 
Re\"t."sumemo das bases I' capi· 

Eh,b t~1S dos pilares do COIl\CI110 de 
Agosto 

$Jo Domingos 

I 
1749· 19 de 

Rctábulo·mor da igrep do 

Novembrn 
Esol":I Convento de $.'\0 Jose 

I (Con\'clllo Novo) 

1753·6dc I Rct,lbulos 1';11":1 altares cobtn:li" 
b'ol':1 da Igreja do Connnto de 5.'io 

Fc'·creiro 
Jo!:>C 

Ij'jj·t3dc 
Rcvcstnnento em talha pJTa as 

Julho 
Ponall'gre n;l\1'S e pulritOS W IgICJ3 do 

Senhor do Bonfim 

11 TuBo ESPANCA, - Ancs c Artistas CI\1 ["ora .. ~. p. 61 
32 Robt:n SMIT1\. op.l·ü.138. 

FONTESlBIBLlOG RAFIA 

ADI': MaçoH3. LIVro dc 
Notas t 12. 1b.64/65. 
Miguel .-\ngcl \·allecillo TEO· 
nORO. RcwbilisricQ A/lO 
A/l'tI{qQ!ICl. Mcnda. 1996. 
Lub I(cl1.lll\ Cmario Artf~ti(O rio 
Distlito ,k Pm1Clkgn:, LIsboa, 
1943. 
Arquivo Fmogr.lfico da nGE!>.-\. 

ADE. Livro dc NOtas de Manuel 
da CoSia. 1298.05.45/46 'J". 

ADE. U"N de NOl;ls de Manuel 
da CO~ta Tomas. 1302. O". 64 
\'''165 \''' 

ADE. Livro de NOlas de M,UlUcl 
da COSia Toma.~. 1307, 
0".1001202 ,"'. 

IJPar:.l além do rcfcndo t1\"1'1\10" oponunidadc de nos ser dado conhccimcllIo. )leio Senhor Dr Artur Goulan 
que C!>tc mestre tr:tbalhou wmhcm par:t o COll\"~nto do I!spinhclTo de P\"ora. 
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DATA LOCALIDADE OBRA FO"'ITESIBIBUOG RAFIA 

I ADE, Lwm de Nota~ ue Manuel 

1764- 25 de 
Rct~bulo -mor d~ Igreja paro- Abreu do Ó , 1121 , Os, 61/62, 

J:I1lCLro 
PotCIlcgre qUl~1 d~ 5.lo '!anmho. (inexLs- Francisco t.2melra , - A Talh:I~, 

teme) ln MonumentOS. n" IO, Lisboa, 
1999. 

1764- 13 de MOnlemor-Q-
Retábulo-mor e an::o lr1unf:d da José Antómo faldo : O Mestre 

Março ~o\'o 
ign:J:I do Con-e:nto de s .. \o Juão En~lh:ldor Sc:bastijo Abreu dn 
de DcuS Ó e:l Feitura do Retábulo-mar 

do Convento de f\ovo~ inJonw l 
S .. \o João de DeU!> MorunllOl1'lIS1', 20 1990. 1765- 30 de Maio 
de Montemor-o- de Novembro de 

Re\:1bul0 para 
ADE, U\-ro de !'-:0I1b de M:lnUc1 

5<'1'" I :lh:lr do cruzeiro No:.lto' Senhora da!. xle Dore<; 
Abreu do Ú, HH. n~ 21122v" 

: parn:1 Imagem de 

Tullo Espallc:l , /l1IfIIWri" 
-

1775- Abril llcja 
Arco mcstre para" ahnf-11l0f d:L 

Amslico c/r Ik)a , LIsboa, 1992, 
19n.'jn da Misericórdia 

p.105 

J"aquun H, d:a Cunh:a Ri\'3r:1, 

1780 ? ATrliolos 
Relnbulo-mor e arco de munro MemOlla~ da \ -rlla dr Arroyollos, 
p~r:I a 19n.la da Mlseneó((h~ parte I. AT1'3)·ollos. cd. 1979, 

pp134/1J5 

( ~::;; --_ .. -~. :;:-- ....... . -

~~:~f~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_·· · _N ~., ... _. _ ... "' ... -
.... c ... . --

Obras idcntificadas de Scbasu:'!o Abreu du Ó !lO Alentt."jo 
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~rp~ 

RCI~bulo de '\l." Cir" das Sele Dores 
Com"ento de 5_ Paulo 

Ponalcgrc 
l'ulpilo c moldUf:lS 
.h Igreja do Senhor do Bonfim 

bom 
Rct:lbulo-1l10r da Igreja do 
COnvento de ~. Ju'>l' 

5<'T" 
Rcl:tbulo de ~_o Sr' 
das :)ele Dores 
Comento de ';;' Paul,) 



A rábrica da cera I e Frei Manoei de Nossa Senhora nos 
Estados 2 do Mosteiro de SanLo Tirso 

Manuel AugllslO Engrácia ANTUNES 

I . A Fâbrica da cera 

Os Estado:, dos Mosteiros Bcncdllinos incluelll COtll regularidade referências:l Cera . 
Estas referências surgem gemlmcntc d blribuidas cm diversas rubricas: na Renda que a 
tasa tcm l : no Estado cm que ficam as Demandas4; no Livro da Sacris tia": c em relação :'l 
!:oacriSLill nas nLbricas do E~tado cm que ficou a casal" e ESl:1.do 1.!1l1 qllC fica a casa7. 

Elllrc 1758 e 1822, os Estados do Mosteiro de Sa nto Tirso incluem a menção de unU! 
oficina designada como Fabrica da Ccr.t", e as informações v:to surgir illlcgradas na rubrica 
cio Livro da Fabrica da CCr:l , nas Obra:.. c nas rubricas do Estado em que ficou a casa c do 
Estado cm que fica a casa. 

O trabalho da cera9 parece incl ui r operações em cspacos caberlos. c operaÇ:õe~ cm 
espaços ao ar Ii\ re, E já anteriormcllIe à data de 1758. surgem referências ao trabalho e ii 
c~p:t(,:o:, ligados a cera (eura e armazenamento). Quer cm reJ3ç,:\o a um cericiro do exte
rior, em 17131\1. quer ao espaço do próprio Mosteiro em 174611 • c em 175512 , 

Neste mesmo ano, em reuni:\o de Capitulo Ge ral , cel ebrado no Mosteiro de 5;'\0 
Martinho de Tibãcs, surge a detcnninação de que no Mosteiro de Santo Tirso se fabrique 

I Cum um Ululo algo semclh;mle \le r ;l. rubhl.-:I.~au de Correia. r c., 5<111111 nrso 00 Cidmlt: (' d" :.<.11 Tel1!1o. 
::nllltO 11rso. LImara MUniCipal de $:UIIO TIM . .2001 pi! a 13 

1 A~ C"lIslirucoens 00 Oulnn ,Ir Sam IkllfO d(~I() Rl1·uos dr p/JI'wg,ar. puhliC\das (m IJ.sboa em 1590. 00 <;cu 
capitulo \'mle e :.eIS, Lr.:uam "Do c~l;ldo, em que ha de deixar a casa I) Abb,lde que acaba', estabelecendo :I 

uhng;t~·lo para O'i Abades. no fim do tempo do!oCu triénio, da el:tbomçlo de um reblurio com as cont:tS dode 
o l(mpO ,'111 que entrar.lm n:t ~. conronn~ ao ol:tOO cm que a deiXOU o seu antece»or 

J l'urexemplo 110 ót:tdo de 1629. r 3. c refenda a rcnd:t ~l1ual de l0' lihras, pclÍa;endo no 1Oemo "l 15 
• Por exemplo nos Eslado~ de 176 I , r 16\. c 1764, f. 18 \'. SU,&cm rdcr~nClas a um3 Clusa de força que 

coma no I'ono, :tp~nt:l(,b pda Confraria do »ntlSSlt1l0 de 5_ Jo~o da I'('):.:t mopClto de duas IOCh3S. uu de 
cera 

, Nas conta" da ~acnSlla a d~pe~:, permanente maIS c!C\ada ~ II que o;c d;t para cera_ No caso de Irl~nios 
t lll que a" dcspcs!$ \"tm de::.cnmmadas, 0\ \~llom. ~proxill1mn-se I><)r \·e:es dos 200_000 rél~. e chcgml1 a Uhl~l. 
plbSar OS 400.000 r~lS. 

b Regu!:tnnenlc surge regIstada :I (cr:I brJ.l1l.""3 c a cem amarela que ficou na Sacn,,\la, 
1 Regubnllente surge reglsl:lda ~ Cer:!. br.II1Cl c a cera :lman:b que fllOl 11:1 ~stia 
~ bl~ rubnca nao al'arece apen:t" cum a desigll:tt:30 de Fabric:l da Ce l~1 A" de"lgnatõcs ".ia dl\cn.as' 

Colllas do U\TO da falmca da <..era; Coma~ dd I.IHO dos Ga~los d:! Ccrn; LllTO da rabrica da <..era; LI\'ro ,I:t 
CcrJ.; t'abnca da Cera; Contas do uno d:! Cera: fannca da Cera 

~ o. btados do Mo..lelTO de ::>.1t110 Ti~l rderem regubmlf'nle cera bra.llca e cera alll3rcla; nos Trienlo.. de 
16-17, r 1.2\'. t 1650, f. I. ~urge menção a (era pn:l~, 

II) blado do Mosu" de SIU. l"h\'1"õO ., 1~I:tdo cm q. fica a GI;:t, r. 16 ·OC":l na m:lo do Ccrie\"TO de V· No\";! 
:>eIS arrob.,~ de cera. menOS!;ei:, arr:HCI" para se lavrJ.r-

II E"lado para. c.1ppft Gal. 1)0 Mo"lr" de SaneIO Th~1"W .... Obms q. se !hcràu 110 ultimo anno du prc:uc 
Tricnl1)"o. f 21 MFessc hUlll pared:'o entre a Capp"t1Ior e a s.'llcnnstia p. se )lu:lrdar c curar a Cera .10 lempo cm 
ordem a sua duraç-au· 

1.1 nl;ldo pa_ Capo Gal Do Muslr" de $1" Th)"M ... Obras q_ ~ h;cr;io. r. 16. 'preparou-se huma Gl;a p' a 
cera na anle s:lI1ehru.lIa· 
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Cera13, e que o Mosu,:iro a compre, bem como aos aprestos necessârios para o cerieiro, e 
que os Mosteiros do Minho a mandassem ali buscar, por razão de comodidade. 

Temos assim referências a espaços cobertos - onde parece poder-se distinguir espaços 
ligados ao fabrico, e espaços ligados à cura. 

Espaços cobertos ligados ao fabrico: esta na\'3 Fabrica da Cera parece ler tido pelo 
menos duas localizações. 

Um primeiro espaço coberto parece corresponder às obras na fâbriC3 da Ccrn do Estado 
de 1758, em que se refere a composição de uma casa, c a compra de equip3men[ol~. 

Um segundo espaço coberlO parece surgir no ESl<\do de 1767, com a referência a um 
paga1l1CnlO para obra Oll composição de uma casa para a fábrica IS. Nova dupla referência 
no Estado rebti\'o a 1773: nas contas do Livro da Fabrica da Ccra, sobre dinheiro que 
ficara aplicado pam compor a casa para a dita fábrica, c que se gastou para ajuda de com
por uma casa que se fez de novo para a fâbrica: e nas Obras que se fizeram, com a reparti
çãO do espaço por baixo da nova Casa da Livraria, em três casas, duas das quais atribuidas 
à r~\bl'ica da cem l0. 

Espaço caberia ligado ii cura: um terceiro espaço caberia parece surgir referido no 
Estado relativo ii 182211. 

Espaços ao ar livre: Para além dos espaços caberiaS atribuídos â Fabrica da ccm, sur
gcm menções a espaços ao ar livre. ligados a uma das oper:lçõcs do fabrico da Cera. Trata
-se da eira para o branquear, curar ou comr a cera . Temos uma primeir.:t referência a um 
paredão para curar a cera ao tem po, em 1713, e a ullla ei ra ou casa para sen;ço da eira em 
1761 18, cm 1804, com uma dupla menção l9, e em 18221°. 

A informação parece pcnnitir considerar alguns aspectos da sua actividade - a Fabrica 
da Cera compra, recebe, faz, trabalha, reforma. \'ende e aluga cera. 

Compra: surge a referência de receber cera comprada21 

Recebe: temos a rererência de receber ccrn dos Mosleiros22; 

Faz: temos a rererência a espaços, c :llista dos utensílios plr.l o fabrico da cera, e sua cura2); 

L) Cap. Gal . Que se celebrou no MOSlr" de S. M:mmho de TIbães .. . f. 502. "Delenn;na Cap~ Gal. Q. no 
Nosso Mostr" dC" 510. Thyrso"e f~briqllC Cer~, e 61C" a compre. e os aprestos necess:l.rios p' o CC"neyro, e os 
Moslro". Do Minho a mandem ah; bu~ar, por lhe ficar em Cómodo". e Correia. E c. , op dI. P 11. 

H [..slado p' Cap" GC"rol do Moslr" de SI" Thyrso . . .. Obro" na Fabrica da CC"r.l , r. 23 "Compo"l>C huma 
caza aperfeiçoando-lhe huma fresta e se lhe pu:erao grades de feITO e se lhe fez hum rep;lMllnlo. de pedra. 
l'uzcnlo-se dois lacho~ de eobn- e huma JlancHa com duas cscomadC"ir.IS do mesmo. Fe:-se huma me!:l Snmde 
p' aplainar a CCr:I c ~ fl'Z o aparelho de farer rolo e OUlnb eou:.1.S necessárias p' a dua fubnca-I' E"tado p' Capo Geral do MOSlr" de 5;lnto Thyrso . .. , Contas do lJ\'ra da rabrica da Cera, f. ! 41 ,no Jr~
cargo do dinheiro "Deo p' hua ohra ou Compo:lção de hua Caza p' a m' faOnca". 

I" ~t:ldo p' C1.po Gal. Do MOSlr" de Santo Thyrso .. :Conlas do LII'I\J d:l Fabnca d:\ Cer.l , r. 111':Fka1'Jo 
ne"l:I Fahriea dos TriCnlOS passados 35.400 reIS aplicados p' compor lma C3za p' a rncsm,1 Fabnca c nCSle pre
renle Tri.tnio ~ gaslarao p' ajm.b de compor hua ClIra que de no\"o se fc: p' a d' F3bri(";l" , e Obras que se th:c
r;lo, r. 161·. "Fessc hua Caz.1. de Lll'l":Iria cOlllplcl~ inlClramle. E por halxo da mesma se repamo em lrt"s cazas, 
duas p':I Fahrica d.1 Ccr:l. e 110:1 p' Canório". 

11 1::'1ado par.! Capi1UlIO Ger.\l deSte 1'.·lo"lelm de Samo Tlmso .... Obl":l" q. se fl:Cr:'lO no pre:eme Tn~nio . 
r. SI·, "Fe:-sc hU::l ú:a p:lr.! goardar a CCT:I. quando l'Stá na Eim" 

I~ Estado p' Capo Gcr:tl do 1>.105\1'" de :-'10. Thr~ .... Obras que se l1:cI'Jo. f. 18. " fe;·:;c hU3 g/de. Erra p' a Ccra". 
19 Eswdo p' C1po Ger:ll do MO~lciro de s. lirso ... : na Fabric;! da CCr;!. f. 161'. " .. . dependeo a dila fabrica 

510.000 reIs com a obr:t da Cera que c>IC TricnlUo fC!> por delerminaç:lo de Cap~ Geral": e 11.15 Obro~ e reparos. 
1,10\'. , "Fesce hum;! Eira paro COr;lr a C"ra como delcnninou CapQ GCI":II a CUSla da m' fabrica". 

lO Vcr nOla 10. 
II E:.lado~ dI,' 1 i58. 1 i61. \ 7M. 1767. 1770. 1773. 1716, ! iSO, 1783. 
U Eswdo de 1780. 
l) bt.ulo" de li58. 1761.1773.1804. 1812 
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Tmlmlha: temos a referencia a pagamentos pam o lavrar da cera - algodão. fiado. sacos. 
ouro, 10rmentina2i; e a recebimentos por feitio15: 

RcfOI1JUI: lemos a referência de receber cera amarela da Sacristia c pingosIó, c do que é 
descontado cm cera para feitio, diminuições. desfalcas, quebr.ts17: 

VClldc18: \'cm referida :t venda aos Mosteiros e a pessoas particularcs19: 

Aluga: surge a referência a receber dinheiro de aluguer30. 

Para além dos Estados, outra documentacào benedilina rdere a cera e a fabrica da cem, 
nomeadamente as Actas de Capitulo Geral. asjul11as Gerais, as visitações. 

As actas de Capítulo Geral e asjunt3S Gerais mencionam a cera, repetidamellle no que 
respeila:'l.s propinas de cera que o Mosteiro do Pano pagava :\OS Ministros e mais oficiais 
de justiça no dia da Purificação de Nossa Senhora)), e por vezes no que respeita a peti
ções, como no caso do Vigário de Novelas. cm 1798. que solicita cera para as Missas)l. 

As visitacões vão referir por vezes a cera. nomeadameme na prevenção do excess ivo 
consumo de cera causado pelas correntes de ar dentro das igrejas, em ligacão com a pres
crição de encomendar antepa ros para as portas das igrejas)}. ou a reparacão de vidr.lças 
partidasH . 

As actas de Capítulo Gemi e a:;junlas Gemis incluem lamhem menções regulares:'l. 
Fábrica da Cera de Santo Tirso35. 

Em 1758 o Abade de Santo Tirso advertiu que cxeCUlara a decisão do anterior Capítulo 
Geral, instalando no Mosteiro a Fábrica da Cera. elllbor.l muito poucos prelados tivesscm 
mandado buscar a cera a Santo Ti rso. O Capitulo Geral determina então que todos os pre
lados e sacristães, na área geográfica entre o Mosteiro de São Martinho do CoutO de 
Cucujãcs inclusive, e o rio Lima, avisem com tempo o Mosteiro de Samo Tirso da cera 
que necessitam anualmente, e a mandem lá buscar36. 

Em 1761 o Abade de Santo Tirso novamente vem advertir que existia no Mosteiro a 
Fábrica da Cera, que ficara provida de forma bastante, mas que alguns Mosteiros falharam 
na execução da determinação de Capitulo Geral quanto a ai se fornecerem, sendo solici
tada formalmente a imposição do preceito em virtude da santa obediência a todos os pre
lados dos Mosteiros da área gcogrMica acima referida, para que sem falha mandem buscar 
a cera a Santo Tirso, sendo esta eer.! da mesma qualidade, e do mesmo preço. ou que alter
nativ:uncntc se de:;fizesse a fábrica 37. 

li r.;!>tOldo~(k li5ti. 1761. 17M. 1767.1773. li7ó. lfiO. 17S3, 1786, 
l~ EstOldo dI.' 1756. 
!~ E.~t;ldu~ de 1758. 17ió. 1760. 1783. 1786, 
!1 Est.ldo~ de 1758. 17ól. 17M. 1767. 1770. 1773. I n6. 1786. 
!~ I::In um LIVro do~ Concelho:.. rcspeitante OlOS :l11US entre 1755 ç 17tH, surgt:nl pn-çoJ~ I:kJStoJS ~()~ géneros 

[>.1ras ~ podert:m 'l'ndcr, cmrc os mcses de Sctçmbro c Dezemhro. em <tUI.' regul~rml.'m(' se inclUI o preço da 
ccr;\. por arr.itcl ou hbr:l. c por I'c:.cs li preço do pal'ia por :uTatel. 

lO> r:~I"dos ue wllIdos de 1764. 1767. ! n\). 17i3. 1776. 1760, 1783. ! i86. 
;'1 E!;lado de 1758 
li 1\ Ululo de e:.:cmplu. C;lpllulu~ Gcr:\is . 1780. f 11, 1766. r. 291',: 1798, f IS, 1610. f 11. Junt:l~ 

Ger:lts : 1780. f 11 I'.; 1795, róI'.; 180i, f. g,. 1813, f I iI'.: 1616. r. 16\'.: 1819. r. 17: 1822. LI J" 
U Capttulo Ger:tl de 1798. r 39v, 
11,\ mulo de ç"çmplo. "l~l\açOlO IlO MO~lelro de ~;mto Tirso em Dezembro dc\666. f 65, 
:H :\ Ululu de e:.:cmpln. "lsitOl~.'\O no \tOSteiro de S. Rum;'io do N.::i\'.l em "'brco .. lo.- 1669. f. 79\'. 
l~ f\ Ululo de exemplo. C.'plt\llos Gel':ll~ . 1751:1. f. 'h'.; 176\, f. 7: 1767. r. 171'.; 1776. f \4\'.; 1171. f. 3 \ ".; 

li80. r. 17: 1783. fiA: 1786. f 26; 1789. r. ]6 e 36,. li9B. r 12; ISIO. f. 2·11'.; Junt:15 Gcr:Li~: 1770. f. II\', c 
12; 1795. r 8\'.: 1601. r. 17\',: 180·1. f, 12>. .. 1807. r. 12: 1813. f 19" e lO ; 1tl16. L lik: 1819. f. 19; 1822. r. IS 

1(, Clpuulo Gcml de I i56. f. 51'. 
l7 C:\Plllllo Gcml de 1761. f. 7. 
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Em 1767 e confirmada a Acta de Capnuta Geral que obriga os MOSteiros da area acima 
mencionada a gasUlrclll a cera necessária da Fábrica de Santo Tirso, podendo no ellla11lQ 
comprar a ccra, c envia-la à dila fábrica para ser trabalhada, pelo mesmo preço da dos 
ccriciros de fomo e com a mesma duração da cera feit.a pelos outros ccriciros38. 

Em 1777 surge uma novidade, sào obrigados debaixo do preceitos de sanl3 obediência 
os prelados c sacristães dos Mosteiros do COUIO de Cucuj:les inclusi\'c até os do rio Lima 
a gastar a cera da Fabrica de Santo Tirso, e:~ceplo o Mosteiro do Pono. E ao prelado de 
Sa nlQ Ti rso não é pcnnitido aproveitar-se dos lucros. por serem prcciso~ para o desempe
nho da dila fábrica. Recomendando-se :10 lTlesmo tempo aos sacristães que enviem no ini
cio de cada ano O rol da cera que precisam39. 

Em 1780 a Acta faz: novamente entrar o Mosteiro do Pono na obrigação de gastar a 
ccra da Fábrica de $.1ntO Tirso, com a novidade do MOSleiro de Santo Tirso ser obrigado a 
colocar a cera no Mosteiro do Porto por sua COlHa e risco40. 

Em l783 ê mandado pelo Capitulo Geral que o prelado do Mosteiro de Santo TIrso se 
nào aproveite dos lucros da Fübrica da Cera até que se estabeleça e tOmplCle um rundo de 
seis mil cruzado:.. c o Mosteiro pag:u"ia a metade da cera que gastasse atc se complcwr o 
dilO fundoH . 

Em 1789, a confinnaçào da Acta de Capnulos Gerais anteriores inclui alguma novi
dade. pois os Mosteiros só são obrigados a gastar a cera da Fábrica de s.'lntO Tirso caso a 
dita cera não fosse mais baràla em oOlra parle. e se Santo Tirso não a desse pelo mesmo 
preço, poderiam manda-la buscar onde lhes cmwiesse~l. 

Em 1795 surgem tambcm algumas novidades. a rjbrica de Santo Tirso e obrigada a 
colocar no Porto. não sõ a cera para o Mosteiro do Parla, como igual mcllle para o 
Mosteiro de Pendorada. E os sacristães, além do rol da cer.! que precls.w:lIn. mandarão a 
cem queimada e os pmgos que tiverem, para atem padamellte se trabalhar. E cada Mosleiro 
é obrigado a ter um ltvro em que assente a carga da cera que manda\'a buscar, e em Santo 
Tirso haveria outro livro com O registo da cera que distribuiaiJ, 

Em lSOl é reiterada a mcsma Acta, ressalvando que a obrigação é válida ~c a cera de 
Santo Tirso não exceder o preço corrente na cidade do Pano. Rererc-:.c igualmente a dcci
s..'io de levantar c assenlar de novo a eira. a custa dos rendimentos da r<ibrica. pda necessi
dade e Ulilidade que teria esw obra para a dita râbrica++, 

Em 1810 vem referido o envio de cera e pingos por pane dos Mosteiros à fábrica de 
Santo Tirso, parn desconto iS. 

Em 1819 é propOStO por parte do Mosteiro de Sa ntO Tirso que, estando o depósito 
cstabelecido por Actas anteriores, não só completo, mas Illuiw aumentado. se deveria dar 
ao Mosteiro a cera que precisasse para o seu gasto. Vem ainda indicada a barraca para res
guardo da cera que se estende na cira para corar, feita à cUSla dos lucros da fábrica, cujas 
sobras se poderiam aplicar na s.1crislia4ó , 

Jd C.1pllulo Gemi de 1767, L 1710', 
lO Capitulo (;cml de lii7, L Jlv, 
"" C:tpllulo Gemi de 1780. r. J 7, 
'II Capitulo Gemi de l 78J, r. 18. 
~! úpllulo Gel';ll de I i89, J. 36 c ]6\', 
.) Junla Gemi de 1795. r. 81-. 
~~JunlaGer:lldc 1801.r.lil~ 
1 ~ C.1p1lUl0 Ger.J.I de 1810. r. N\!, 
i6 Capítulo (,Cr:I! de 1819. f. 9 c Q, 
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Quadros das COUlas da Fabrica da Cem e ntrc 1758 e 1822 

ESTADOS . DINHEIRO CERA 

Recebeu Deu 
Alrnnel! Alcance Rccebeu \ Deu Atrnncc Alcance I (Tolal) (Total) (TOlal) (Tolal) 

1758 1 90.1814 903.814 O 79 A 30" I 61 A 300 4A II 

\ 4825,765 4.825,765 422;\29(1 331 A 30a 
91 A 26 <! 1761 O l/~ 'I, O 12 (I l/~ Jl}a 1/2 

1764 O I 5.504 285 5.504.285 O 
91 A 26/1 494 A 357 A 

l37 II 

" 12,5(170 , 12.51170 

1767 O ! 3.545. 144 3.545.1+1 O 137 II s25AIsa l 

" 
389 A 137 A 

1773 O 2.858.075 2.858.075 O I 137 A 466A14(1 329A 137 A 

1776 O 3.153.686 3.1 ')3.686 O 137 A 
487 A J5{) A 

137 ti 
30.5 (J 30.50 

17SO O 4.048.720 4.048.720 O 137,\ 474 ,\ -+08 A 76A 

1783 O i 3.746.284 3.746.28-1 O 137 A 490 A 389 A I 10/ A 

1786 O 13.073.299 3.073.299 O I 137 A 'HOA 2601\ ! l80A 

ESTADOS 
TEM EM 

ALCANCE TEM EM CERA I TOTAL 
DlNHEIRO(c11l réb) 

1792 1:3 10,33'1 71 A 4 111 0 <I i 2:0jO.-I3Q 

1795 1:599.930 71 A fll 2:624411 --, 
i 1:991.740 

~ ISOI I 1:8HH75 55A I 
ISO; I, ! 
1807 1:8-10.875 55' 
18/0 2:654.960 8,380 S6A 

1813 I 3286.610 8 J80 S6A 

I 1816 I 3:186.620 4:189.400 
'6A 

(JULIO W:tIHO) 8.380 , --
1819 

8.380 
4:800.000 561\ 

(hlo'O I.! 32.800) r-- 4:800.000 
1821 

( lu[l'O 1 :959.190) i 
A ~rroh:\ a arr.ucl O ollca 1_ hhrJ 

A cera sem legenda c indicada cm arrobas. 

2. Alguns objccLOS relacionados C0111 a luminária nos Estados 
do Mosteiro de Santo Tirso 

Aujo candeia/no"; 
No Estado de ln8, nas Obras, r. H , em relação à c.'\pela do Santíssimo Sacrn.mcllto e 

il Capela da Senhora. são mencionados q ualro anjos com ciriais e escudos nas mâos. 

ii Sih·a. A M .. DKd(lnario do '-rugir" POI'!ugucza. cd, Emprcza Lmcrmia Flummcnsc. 1890, ,"ol.!. p. ]91 , 
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Aparadcirat8 

Nos Estados de 1773, L J 6, e 1776, f. 16, nas Obms, surgem referências a oilo apara
dciras. Quamo a matcria prima c acabamentos surge a referência a douramento. 
Destinavam-se a ser colocadas junto dos Altares, e cm todos os bichei ros da tribuna. 

Alwldda19 

Nos Estados de 1755. r. 16. 1767. f. 19\'. 1783. f. 19\', 1786, f. 22. 1792. f5. 22 e 22\1, 
smgclll referencias, nas Obr,ls, a arandelas. Quanto a matérias primas c acabamentos, 
lemos o bronze. c bronze dourado, o ferro , o latão dourado. As arandclas destinam-se aos 
Altares, ao altar da Sacristia, ao ahar de St" Tirso. ii Capela do Santíssimo Sacramento, ao 
Coro da Capela mar. 

neU1quc/Clj() 

Nos Estados de 1743. r. 19, 1776,rs.16e 18, 1786, rs. 21v, 22e 25v. 1792, r. 21v, c 
1810. r. IS\'. \'cm mencionadas nas Obras. banquelas. cm relação à Igreja do Mosteiro,:l 
outros espacos do Mosteiro c a igrejas anexas. Quanto a m:ttérias primas e acabamentos 
telllos menções a castiçais dourados, ou castiçais de pau torneado, ou a pratear os casli (,:ai s 
para lhe dar melhor brilhantismo. c ;linda prateada com bronzes dourados. Na igreja do 
Mosteiro, para o Altar mor, c no Coro. Em outros espaços do Mosteiro, no altar da Sen hora 
da Concei(,."ão, no Capitulo. Nas igrejas anexas, em S. Viccl1lc de l3oim, para o ahar mar. 

LJicheiro51 

Nos Estados de 1728. r. 20, 17-+3. f. 19. 1776. r. 16, nas Obras. vem referidos bichei· 
ros. As localizações respeitam :i Capela mar, e ã tribuna. 

Braseiro52 

No Estado de 1743. r. 19. nas Obras. surge a menção de um brasciro de bronze para a 
Sacristia. 

LJugi(l53 

Nos Estados de 1780, r. 3, c: 1792, f. 21, nas rubricas do Estado em que fica a casa c 
Obras. vem mencionadas bugias. Uma referénda respeitando a S. João da Foz. a OUlra a 
Santo Tirso. Esta última cm prata !x\r,l os Pomificais. 

~:LI1Jebbro é definido como um c.1ndeeiro 0U toch~lI"1) gr.tnde e aparalO!JO 
i~ Idem, '\:010 Diôoml!io Com/wC/o d/r I.mgulI r,muguô<l. cr..l ú)IlOuéncia. 9' cr..l .. 1999. \"01.1. p. lll. a]);\+ 

radcira e aprcsc1l!;\da como ~rnonirllO de anlllr..ld:l. 
40 Idem. op. Clt. 1890. P 219. anmdda ~ dcJimda como uma pC~'a r~d\)l1d;\. ordin,marnellle de vidro. quc 

~e põc: na boc;J do e;\suçal p:lf""..1 ;lpal~lr os pUlgos d1 \ela 
'lU Idem. p. 11ó. banqU<:I;\ e definida c<)mo um;\ filcir.t de c:\5ue:u~ com \"el3s de cera. tendo ao cent ro uma 

cru;::. 
\r Idem. 0]1. Cil.. 1999. p. 368, hicheiro c defirudo COlll0 ullltuho:inho de bCI. por onde sai a eXlrrmid:lde 

superior Ja torcida das bmemas. 
~l Idem. op dI .. 1890. p. 359. brat,dro c aprcsc!llado como um \":ISO de barro, 10u("3. ou de lIletal onde se 

Il\lern bra$3S. p;ira aqueceras ~"1las ou qU:lI1o~ no !nvemo. ;0.;0 Cerimoniallkneditino de 16·H.]) 1-18. ao abor
dar as ccrirnomas da 5" FClra Maior. no re~pcit."1!1le ii ~l1cáo do fogo. é detcrmmado qu..: o Sacnsl:\O prcp:m: 
um rogareiro ou bra:.eiro n0 fim do lanço do ClaUStro conl1guo ii pared(' da Igreja. com e:u\',\o de vides 00 
oUlro matenal bctl de acender. e que se faça em hT:b;l~ "cm ra:er Jomo. Este hra~(,lm ser"e igualmente rH<~ 
Btnçào~ do Foga. na 6' Fetra e 5,;1),1do da Semana $anta. II. 152. 160. 

~l Sil\"a. A. M .. op. eH., 1890. \'01.1. p. 365. bugra t definida como urn castiçal pc-qucno. p;ilrn;\lória. quc ~ 
!cl'a na mão de um lugar para outro. O Cerimonial Mon:istic0 Beneditino rcf ... rmado de 1820. no li\'ro deui
L~ldo ao et'rimonial dlho Ahad!'S. no capitulo XX11I Ir.ua do Acólito Ja ":'IIIJda. r ';62. ';63. onde \cm indicado 
que !'SIC AeOhto a&:.~tt' (om a bugr3 JuntO:lO Missal no dcrurso Ja Missa. 
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ümdceim5i 

Nos Estados de 1647, f. 12, 1656. UI. 1740. f. 20v, 1746, f. 22. 1752. f. 16\', 1780, U, 
1789. f. 29. 1792. fs. 2v e 2-i , 1795. r. IS\'. 1801. fs. 25 c 25", vem referidos candeeiros. 

Quanto a matérias primas e acabamentos podemos encontrar a menção de lat;io . 
A dimensão também é por vezes indicada, no caso de candeeiros gr.lIldes. O dcstino dos 
candeeiros respeit."!. ao Refei1Ório. à Hospedaria . às Oficinas . à cela dos Prc.lados, :\ Dispensa 
e Cozinha. O modelo também é alvo de menção, como modelo dito "de nova in\'cnção", 
ou de candeeiros "de BOlllba"~5. 

CC/rneim50para o Alw"S7 
No Estado de L 725, f. 12, nas Contas do Padre 5acristào , surge a referência a aquisição 

de Gl.rncirJ.s para os altares. 

CC/SI içal:xl 
Nos Estados de 1653. f. Sv, 1713, f. 13,'. 1716. f5. 10" e 13\', 1725, f. }-f\'. 1728, f. 20, 

1740, f. 19v, 1743. r. IS\', 1746. r. 20v, 1755, f. 18,1767, f. 19, 1770. f. 16v. 1773, r. 16, 
1776, fs. 16 e 20. 1780, f. 2\: 1783. fs. 19. 19v e 20v, 1786, fs. 21. 2 h: 22. 25\'., 1789, fs. 
2+ c 28v, 1792, fs. 2\', 16\', 21 v, 27\', 1798, f. 26, 1801, r. 25v, 1807, f. IS\'. 1816. r. 13, 
lS19 , r. 12\'. surgem referências a castiçais. As matcrias primas e acabamentos menciona
dos são casquinha. dourar. estanho, estanho fino, latão amarelo, melai, melaI branco, pau 
!orneado. prata. e pratear, talha. vidro. Os castiçais destinam-se à Capela mar. ao Irono. 
aos Altares Colater.:lis, il cimalha das grades do Cruzeiro, ;lO oratório do Coro, ao AlLar do 
CoriSlado. à nO\'a Casa do Capfwlo, à Sacristia. à Hospedaria, à mesa dos hóspedes, ao 
Hospício. ao Refeitório. à cela do Prelado. à cela dos Priores, às igreja!> anexas. 
Numericamente as referências vão desde uma unidade até um conjunto de cento e oilo 
unidades. As informações incluem o Mosteiro de 5t" Tirso, o Mosteiro de S. João da Foz, c 
as igrejas anexas de S. Vicente de AgOlIll, Vila NO\'a dos lnrantes, e Golães. 

Cirilll5'l 

No Estado de 1653. r. 10, vem referido, nas Obras. ciriais. Quanto a ma léria prima 
vem referida a das bases, em pau prelO bron=eado. 

COIJCrlllOO para o Allm.(1! 

No Estado de 1816, f. Ilv, vem refcridas cobertas para os Altares. Matéria prima c aca-

~.j Idem , p ]qi. rnndcclro t definido como um ulen5dio fixo 'lU pur!álil, de larma nmlLO \:mada. de folha. 
\'idro. porcdana. met~is elC .. qu(' t" dCSlinado a dar lu::, ahmentado por :llgum combust)\'eI qu(' I'!>I:\ em depó
~j(O na n1f~ma peç-.l. c cm q\IC se embebem uma ou maIs lon:ldas. 

~, O candeeiro de I30mba parece corresponder;\ -bmpc ~ pompe" indufda nos objectos p:tr.l a dumin:l,:lo, 
publicada por Anlllnjon. C. e Blondcl. N .. Priunllrs d'lUzal)~ scirnrijll/uc - Oi>JClS Cl\i1S dmnrsrrqurs - I"oca/m· 
/IIUl'. Paris. lmpnmene NauonaJc. 191H. p. 414. onde em nOla de rodapé é indic;tdo que este upo de candlciro 
(cr~ ap.1rcc,do no final do stc. XVIII. 

"!6 Idem. p 41]. l.-arncira definida l.'Omo unu pele de c;trncim pn:p3r.1d~ 1),11":1 e;lp:!!> de Ih'TOS. calçado, ele. 
sr O Cerimonial Bencdiuno de IMi, no capitulo dedic;tdo a preparaç,lo do Altar. p. 166. dClennin3 que 

sobre a~ toalhas do Altar. em ultimo lugar. C5teja Ioda a rabu:. superior coberta cum um C()um muito hmpo de 
gnadamcclm. para guardar ~ toalhas do pó c da ccra. 

l-e Idem, p 4H. castiçal e aprc!>Cntado como um Ulell:.iho com b-ocal, pl~IlO c pt. onde se l1ÕC ,I vela para 
aluml,tr: t de metal. ou ndro. porcelana, nmdclra prarcada ou dourada. 

W Idem. Jl. 469. cirial t del'ínido C01110 uma tOChClra de elnO. 
((lIdem. p. 476. caben:1 e. definida como qualquer peça de. cobrir; lUdo o que éobrc. 
bl Corrc~ponde;' mesma função das carneiras do t\h:u ;Lenna referida:.. iiE;;'~· ::"'''!l''',i''''. '. :'Sundo o 

Cerimomal flellcd'lino de lMi, P 166, dc\'cT1a cstar dl\'idlda em três pari . 3f güaU'iit..db=mVõ~h:'yq;t, . 
cobrir a l'edra d·Ara. c:!!> OUlI-:b duas cobrindo ;Iqui!o que TeStaVa do AII'lr. t>-~':'~ ;J, ,0.) 

BI3LIC-~C ;/ 

• P'J1?fO~ 
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bamcllto, paninhobl cor de rosa, por não ha\'cr nesse tempo outra droga que melhor ser
visse. Destinavam-se a lodos os Altares da Igreja. 

COIIIIICl tJara o ClIio Pascal63 

Nos Estados de 1713. f. 13v, c 1798. r. 21, vem mencionada a Coluna do Cirio Pasc;-\l, 
Com menção quantO a acabamento a douramento. e a lima versào prateada. 

EnccradoM para o Alwr.65 
Nos Estados de 1776, f. 16v, 1792, r. 27\', 1795. r. l7\', nas Obras, \'cm referidos ence

rados para os Altares. Respeitam ao Altar mar. aos altares do COIVO da Igreja, no caso da 
igreja do t'.<lostciro e de igrejas anexa~ no caso de Vila Nova dos Infantes. 

Escadas para acel1der e espcvitl!r as lcimpadas 
No Estado de 1792. f. 22, nas Obras, vem referido o fabrico de escadas. Matéria prima 

o Pinho de Flandres. Destinavam-se: a acender e espevitar as lâmpadas. 

Folhcw66 

Nos Estados de 1783, k 19 c 19v, rercrem-se as rolhetas. Quanto a matéria prima e aca
bamento, é indicado O latão, e o preparado com douradilha. Destinam-se a ar:mde1as. caslÍ
çais c tocheiras, para o trono. o Coro da Capda mor, e a cimalha das gr.1des do Cruzeiro. 

Gal1dw~ de ferro lJllm a Cera 
No ESlado de I H3. L 19, surge a menção a gancbos para a cera, t>.htéria prima o rerro. 

Lámpadd>7 
Nos Estados de 1740,f.22, 1743,f. 19\'. 1752,fs.16\',21 e 28v, 1795,L19v.1798, 

r. 26, 1813, r.ll. vcm referidas lâmpadas. As matérias primas c acabamemos incluem refe
rências a lalão. pau pr.lleado, pral3, vidro. Muitas vezes designadas no plural. destinam-se 
a igreja do Mosteiro de 51° Tirso, fi de S. João da Foz. e às igrejas anexas. com referencia :\ 
colocação no Altar de 5tO Tirso, ou no altar do Patriarca 5. Bento. 

Larnpadclrid>6 
Nos Estados de 1653, f. 9, 1656, f. 9 e lOv. 1728. f. 20, 1770, f. 16v. surgem refen?:ndas a 

lampadários. As 111:11crias primas e acabamentos incluem a pmta. Destinam-se à Capela mar, 
á Capela de Nossa Senhora das Angustias. a Capela ou Altar de $tO Tirso. Altar de S. 13cmo. 

LlIlllplldariosi n 110 
No estado de 1668. f. 7v, nas Obras, surge a referência a um lampadariosinho. Maléria 

prima lalão. Dcslinava-se a uma Capelinha no vão da varanda. 

(,~ Idem. 1'01. II. p. 4il. paninho I'CIlI definido romo pano fino dc algodlo que pnmeuameme se: Imponou 
da india e depolS:.<' ll11PQnOU pnncipalmeme de Inglalerr.l. e 1..1mbtm se fabncal"a no PaIs. 

I>l O Ccnmom;al Beneditino de 1647. no afllgo dcdn:ado às PC(!l!> Ilecessaria:. para a ~tlSS:1 e mmisu::rio do 
Oficio Dhino, p. ln:, del~rmllla a c.~lslênci;l para o Cfrio 1)a:.ça1. de uma coluna de madell·':1. com capitel e 
base. par:I Icr u Cmo de f,mna scgUr.l. de alturo quI' Pl'nlll1a com bcilidadc eoloc;lr c retirar o Clno. sem ler 
de reeorrer;\ degraus ou Il\mbordc~. c com di~metro superior ao do Clr;u. COIll 'h."·abamento pmlado de branco 
COI11 guarniç()cs dour.lda:. 

~. Idem. Vol. I, p. 756. cncerado c d~finido çomo cobeno de ccrn. untado dc ccr,!. ou oleado. 
~~ Estcs encerado~ p,lr.l o Altar corre.~p()I1dem IlrOI';\Ic!mcnlc às I'TOlecçócs d"'lermmadas pelo Cerimoniai 

llcncdllLno de 164i. cornra o]lO c a cer:l d,b I dóiS. com que se cobriam as loalhas do :\1\;Ir, 1Il ... ~mo dur.mle as 
cc!cbr.lcôcs. 

l:M'i Idem. 101. 11. P 48. folheia pequcna ou lâmina de mct,ll 
b7 Ido:m. p. 239. I~mp:ld:l t definid,\ ~omu candeeiro suspenso. ordm~rial11cntc de melai que comem cm 

um rcccptaculo de I'ldro. a~clt" ou OlIlrO óleo c IOrcida. c *1"\,' par'! alumiar igrejas. 1I1ml"Clo. inmgclb de !kl11tu~. 
o ~(:ráno. l'ôISólS. etc. 

OII ldcnl. p. 239.!amp'H.L1riO c definido como uma c:;p('cle de c:mdclabro de t11uil0~ braç05. e lumes qUl' de 
ordináTlo ...... pendura nas igrl'jas. 
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Lampido69 

Nos Estados de 1671. r. 8v, 1798, f. 26. 1807, f. 17v, 1819. f. 13. \'cm referidos Iam
peões. Quanto a matérias primas c acabamemos podemos surgem mencionados. o bronze, 
e o vidro. Destinavam-se ao Dormitorio, e ao Salão da Galeria. E respeitam ao Mosteiro de 
SlO Tirso e ao de S. João da Foz. 

llllllcnwiO 

Nos Estados de 1767, f. 21. 171 0, r. 16\',1789, f.25\', 1792, f. 22. vem mencionadas lan
tern:lS. As matérias primas e acabamentos indicam folha de Flandres, e pintura e pratea
men to. DesUnam-se a acompanhar o Santíssimo Sacramento nas procissões, ou para a 
unção. Respeitam ao Mostei ro de StO Tirso, ao de S. j o:1o da Foz, e a igrejas anexas. 

luccmliil 

Nos Estad os de 1633. r. 9, 16-+7, f. 12. 1653. f. II. 1143, f. 19v. 1755. f. 16, 1767. 
f. 19v, vellll11encionadas luccrtlas. QuantO a matériaS primas e acabamcntos incluem fo lha, 
e varões de ferro. Destinam-se aos Dormitórios, e ao lume novo da Semana Santa, e res
peitam ao Mosteiro. e a igrejas anexas. São também dadas indicações sobre as dimensões, 
e proveniência, como sendo grande, ou estrangeira. 

Oleadoil para o Alf{//·n 
No Estado de 1792, f. 28 e 28v, nas Obras, respeita ndo lIs igrejas anexas. surgem refe

rências a oleado. Destinava-se a cobrir O Altar moro 

Tesoura de eSpe\.jlCH·74 

Nos Estados de 1653. f. I I, 173 1, f. 20v, 1743. f. l8v, 1789, r. 28v. 1792, f. 2v, 1801, 
e 25v, 181 6. f. 13, 1819, f. 12v, surgem referências a tesouras de espevita r. Quanto a malê:~ 
ria prima e acabamclHo podemos int\uir estanho, c pra t:J. Muitas vezes são menciOllarl;lS 
cm conjunto com OUlros objectos - barquinha. castiça is, pratos. tabuleiros. Desl inavam~se 

li cela dos Prelados, Hospedaria, Ilospício, Rereitório. e respeitam ao Mosteiro de StO Tirso 
e ao de S. João da Foz. 

Tocheiran 

Nos EsI.."1dos de 1713, f. 13\', 1743, f. ISv, 1783, f. 19, 1786, fs. 21 e 22, surgem menções 
:.I tocheiras. Sempre em números pares, v:lo desde conjulllos de duas a conjuntos de doze, de 

6'J Sika. A. M . or Cil .• 1890. 1'01. II , p. 239. I:Impi;l() t ddinu]o C0l110 um candccull fixo. no trCIO OU n~ 
parede ]la!";l .. Iumlar átrios, escadas, u0TmilÓrios. 

70 Idem , p }'<2, I;Ulterna é definida eomo um~ cspécie dI: c;Li~;1 portátil. cihndrica. quadrilonga. Oit~\";I(1:I 
elC. de 2 ou 3 dCCllllctms de altura. C largura proporcional. fornlada de la ta ou outro mCl~1. e en\· idra~':Ida. a 
quallcm dentro um pequeno reserva tório para a: cite ou petróleo com a sua rcspe<:til";l torcida, ou um boc,d 
p .. "lr:l \"el:l; e na parte superior l':IrtOS ori fícios par.! se csubclcrer a tiragem. 

, ) Idem. p 180. remetendo para a elllrada de C1ndeia - defimda como 1'1\50 de follm de rlandres. rerro. ou 
barro ele .. onde se delta azeIte. ou omro óleo, com 1. 2 ou !nais b,cas por ande sa' a cXlrelludade da lorcida. 
que se acende parJ dar lu: 

?lIdem. p. 432. oleado é definido como o que tem óleo. pano ou tafetá embehldo cm óleo em ccnn têm
pera de sorte que n.10 penelt":l a água. 

71 Corrc:.ponde pml"3l"cllllcntc;is categorias antenormeme mdicad:lS das carne,ras, cohcnas e encer:tdos. 
Dut":lntc a L:ckbraÇ;ao, M:gundo o Cerimonial Ikn~'(lttlno de 16i7, p. 166. II pane centrol das lt~ que d~veriam 
form;lr esta peça . delta poder dobt":l!"·sc p:lr:t nltm da Pedra d·Ara. ficando as duas partcs das elítrcnmlades 
esten(lidas por baIXO d;; estalLl" c dos c;lSliçais . 

• ~ Idem. p. 832. espevitar vem dcfirw.lo como Irrar a pende. O morr,io ii:. vdas. ou candeclro~ pal1l darem 
lu;: mars dura. E5pe'<lIadelr:t é aprescntada como tCSOUr.l de c:>pcvitar as luzC5. O Cenmollial Bcneditl!\Q de 
lMi. no capitulo dedicado â preparação do Altar. p. 16i. refcre entre o equipamenro neccssãno. duas lCSOur'lS 
de t'!opclitar por cada 1\1t:lr. 

n Silva. i\ . M .. op. cil .. cd. 1890. Vo!. II , p. 904. uxhelra I'em defiLllda como castiçal grande P.1Ta tochas. O 
Cctimonia\ lkncdilino de 1647. no çapítulo dedicado ;i prepar.u:""lo do Altar, no :migo V. p. 172, respeitando ;L 
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dezoilo , C de vime c quatro peças. Quamo a maleria prima c acabamento vcm referidas pin
tura com cores de mármores. praIa. pr.ucar, c lalha. No destino inclui-se o Altar do Capítulo. 

\Hador7ó 

Nos Estados de 1783, f. 22, 1789, f. 29 , 1792, f. 2v, vem referidos "e\adores. QUJmo a 
m:ltéria prima c acabamcnLo podemos mencionar o pau prelO. Des1inam-se a cela imedor 
dos Prelados. c ao Noviciado/Coriswdo. A indic;lçào pode aparecer acompanhada de um 
candeei ro. 

Vidro I,ara ldmpadas 
Nos Estados de 17-+0. f. 22, 1776, f. 16. 1.786. r. 22, surgem menções de vidros para as 

lâmpadas. Respeitam :la Mosteiro e a igrejas anexas. 

3. O Cericiro 

o ofício ,ii: ccl'idra77 

A documentação publicada consuhada, rela tiva aos Cerieiros no Porto. entre o séc . 
XV II e o séc. XIX aborda questões com: 

- A parceria dos ceriel ros com outros ofícios mecânicos na Procissão do Co rpus 
Christii8- os Douradores, os Apavonadorcs c os Co nteiros. Estes oficias estavam 
encarregados de rornecer uma escultura de vulto de S. Jorge, armado. c mamado em 
cavalo bem ajaczado, com quatro lacaios a cava lo, c dois lacaios :l pê. 

- A falta cm 1717 de um Compromisso do Oficioi\l. incl uído na Petição. 
- O local do examcso, a sedesl e o Padroeiro do Oflci081• O exame é feito em casa de 

um dos juizes. item )0. A sede é no Colêgio e Igreja de Nossa Senhora da Graça dos 
Meninos Órfãos da Cidade do Porto. E o Padroeiro é S. Jorge. 

- A eleiç;io dos doisJuízes e do EscrivãoH3. Eleitos no mê.s de Abril. por um periodo de 
três anos. 

- A aprendi:agem&l. O aprendiz em aceite por um período de oito anos. 
- O ENames~ e o Mestre Examinad086 . O exame. que era reilo em casa de um dos 

jufzes. com a assist~ncia de ambos, constava de fazer tochas, velas e rolo. Tochas, 
seis de cinco arrateis, e duas de quatro arráleis, de quatro lumes, uma retorcida e 
outra quadrada. Ve las de ce ra fina . vinte e quatro de meio arrátel. e quarcnta dc 
quarto. Rolo. branco e amarelo, na quamidade decidida pelosjUlzcs. 

p~\;a~ nec(".ssarias paTa a Miss;J c mil1l~ICrIO do~ orldos Dinnos, delennin:l que d~\'crn h;l\"cr um par de !ochei
ms da dimcns.\o e forola do (OS!UIlIC, ou de pr:Il..:l, ou de nudclra dc qmdidadc lorncadl. ou ainda pintadas de 
branco iJrunldo com guaroiçócs douradas. 

iI> Idem , p. 97S. \'clldor e dd"imdo COIllO um pau COI0C3do a prumo numa b."bC ou pc com uma roda no 
outro e:\lremo. onde se p<'lf" ri candeia ou li .-ela 

77 1\ IIIfomllç\o sobre o~ (Crll.'lru~ c rCl1rada d.1. obra dc Cru~, A .• Os ,\kSlrrc) du Pono - ~IIJ!Stdjos J)(lro o 
Imtóna dm allug<ls COIJIIll"aÇ"ÔO dos OfICias MW1I1ku). vo! I. PortU, Edi~iio do Suh·5ecrcunado de b!õldo das 
Corpom.,·u,-" c Pre,;dtncia SOei:I!, 1943, p. 103 ~I 138 

75 Cru: , A .. op. dt .. p 103, rcbli\":l a 162 I 
19 1dcIIl , P 103 . 
... 1 Idem. pIOS. 
6\ Idem. p. 104. p. 116. p. 12\. 
6! Idem, p 121. p. 122. p. 114. c p. 12S 
8) Idem. p. L04. 
Mi IdCIll. Jl III 
M~ Idclll, p. 104,105. 106. 107. 
M Idcm. p 104. P 106. P 123. p. 12-+, 125. 127, 129. 130, 131 
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- As Viúvas87 e Filhos de Mestre Examinado&!. Uma rderência as \'iuvas de Mestre 
Examinado surge no con tc;-ao das Missas mandadas rczar pela sua alma pelo Escrivão 
do aCido. A menção ao nlho de Viuva Cerieira surge nas condições necessárias para 
usar do mCSI110 offcio c sustentar a mesma loja. 

- Os ESlrangeiros89 . A todo o estrangeiro que quiser usar do ofício de cerieiro, e le r 
loja, tinha de se sujeitar a exame, tal como os nadonais. 

- As Vistonas90. OsJuízes de seis em seis meses, ou enl ào quando emendcssclll. deve
riam \'isitar as loja~ dos cerieiros, acompanhados do Escrivào. 

- Os Entcrros'll. As questões ligadas ao enterro dos Mest res Cerieiros do Porto e seu 
termo Velho são tratadas nos itellls 39°. 40°, 41° e 42". Cada Mestre tem direito a três 
Missas de corpo presellle na igreja de Nossa Senhora da Graça. Todos os OUtros 
Mestres do oficio ::;.'10 co nvocados pam acompanhar o enterro. 

- A Missa Solene no dia do Padrociron . Em 1777 o Ofício dos Cerieiros decide inSIÍ Lttir 
uma festividade em honra do Padroeiro S.Jorgc, items 37°, 43°. 44° e 45°. No dia de 
S.Jorge, a 23 de Abril, mandam celebrar uma Missa cantada, solene, de três padres. 

Esta documentação traz-nos in fornlação sobre outros aspeclOs, como por exemplo: 

Alt4guer - mencionado para: 
- Acompanhamenlo do Salllíssimo9J: 

- Entcrros\H: 
_ Festas95; 

- Procissões9/!: 
- Vésperas e Missa9i; 

Apro\'isiollamcnco e prowlliêllcill - a documenlação refere Cera: 
- Do Reino9B: 
- E imponada: do Brasil99, do Es\fangciro1OO. do Norte lol . 

Cera lIo\"a t02 - ê mencionado o trabalho de: 
- A partir de cera adquirida lO3; 
- E:l panir de ccm que é fo rnecida pelo clicnle1o-t. 

Cera pam rcJOrllw)" - é referida: 
- CCl"3 para reformar não usada; 

67 Idem. p. 106. P 124 
HIIldem. p 112.. 
0>1> Idem. p. lO:; . 
'lO Idem. p 109, 110. 
9t Idem. p. 1H. 
~l ldem . p. IH. 12.5. 
~l !\Iknção a aluguer para aCOll1p:lnhamemo do SantíSSimo 5:JCr:lIllClllO, p. \33. 
9-1 Menç;\o a aluguer para enterros, p. \3J. 
~, Menç\o :I :tlugucr paT:l festa". p. 1) . 

<00 Mcn\.':lo a aluguer p.1ra proCiSSOb. p. 133. 
')7 Menç\o a ;lluguer paT:l VéSpcT:lS e fI,·lb1'ô;l. p. 133. 
II!! Exemplo do: menção a cera do Rcmo. p. 132. 
"') Exemplo de menção ~ cera do Brasil. p. 12.9. 
lllll Excmplo de menção a Cf.T:l do~ remos eslT:lllgelfOS. p. '29. 
101 Exemplo de menç;\o:l ccrn do Norte, p. 116. 118. 119 
102 fl,lenç:'ifl ~ cera nO'·;I , 11. J)4 

hll Exemplos de ccm <;;ompr;;da em r:1l11a. p. 12.8 e 12.9. 
tOo! Vem referido por exemplo. o caso de quem quer dar cem para l·ur.lr. p. 126. 
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- E ccrn para refonnar usadalO~. 
Cliclllda - no caso da rd0n11;1 da Cera \'CII1 indicados como clientes: 
- MOStClros106: 

_ Frcgucsias10i: 
- Confr.uias I08: 

- E oUlras p:trtcs1M. 

COtlcorTéncia 

- na nmda de cera lavrada, por parle de Tendeiras e Regateiras! 10; 
- no fabrico de encerados para malas. liteiras. seges c oUlras COisas que os utilizam l !!, 

Falsificacõcs na cera 
- Refere-se a legislação gemi do rdno em relação às falsifkacOes, cm que vcm cxpres

s;'IIllCnlC isolado C0l110 exemplar (I caso da ccra lll: 

- Surgem referências a ccra~ inferiores de pouca duração co mpradas para misturar 
com as noss.'1s1]) 

Falsificações no pavio I H 

Mm"Cas 
Os Mcstres Examinado~ Ccriciros são obrigados a marcar a Cem la\'rada !l5. 

Moda/idades - a Ccrn t cOl1lcrciali:'::Ida segundo designaçõo \':lrias, alem do pão c rolo 
acima referidos: 

- Ccra cm rnma (por miudo Oll por gros5O)\Io: 

- Em \'a5O confonnc sai da Eira ll i, 

u/riftuio - temos tarifários: 
- Parn aluguerl18; 

- Para reformai I"; 
- Para \'cnda l!O, 

Tr'abalho c/a Cera: 

10' A5 eCr;l~ quando \1nham p;u';) rcfOnllar lr.l::1:I1Il de\1do ao uso, qu;mlldad~ de prc~os, a1f1nO:O(CS, CIIl:lS. 
ro";l~ ~o;;,l§, CI\acos. c (crr..", p. 11 I 

1116 Rcfcr.:'nCIJ .I cho:omeb d~ MO~I~lros p.lra rcfonna d~ eero. p 111, 
1"1 Rcfcrl'nciJ;\ dicmcb de Fresuesla~ p.m.i rdurma de cem, p, III 
1\lI! Rçfcrl'nC"l ~ chcmeb de COl1rmrill~ p.Jr;1 rdonlla de cem, p III, 
IQII RdcrClH,'llI ~ diemcla de OUl ra ~ p.1r1CS p;1r.l rcfonll3 de ('Cr.l, p_ III 
110 <;urgc um excmplo di' mcnc~o ~ 1;0ncorr~nCla di' rcgalCIr..S c lenddras. p. 109. uem 15~ 
111 QU'l1uo.1 tnlromiSs;lo d,' outro_ ofICias no fabnco dl)'l encemdO!! que cm 1lI1\lk-glo dos cenc.rl)S, p 109 
II! RdcrtnciJ. p. lOS c 109. Ordcnaç~ l'lhpirus. U\'TO \~ Ululo LVII - Dos que falsiflC1m ml'rcadorias-

Se '1lguma ~ rablfior :llguma men:adori:l como cera. ou OUIr.l qualquer, l>C a ral~ldadc que fIZer \":I1cr um 
marco de prata_ morra por ~_ 11Shoo. Fumb~Ju CaIOUSIC Gulbenkl3/I, 1985. 1'_1106 

III Por exemplo. p_ 119. cOlno era o l-:bO das ceT:b c:slr.lngelra .... do Br.mL 
11-1 L"mplo de Il':ferl'ncia a ral~lflCll(cXs nos p;1\·ios. p. 108. 
11 1 Menç;)o a obn,::u;Jo dt' marcar a cer.l, l:lnlO hr;lnca como ~",.II"Cla, com ullla lIIal"(';\ de du~ lelnb. ullla 

do nome e OUlt3 do apelido. parti (l,t!" Mbtrc ccnclro. n:gistada no I.I\"ru du Oficio. desde as \'c1~ dç quarto 
at"':h 1t)(:h~ de maior pbO. p 108. e 130. 

11~\lcnç~aCt:r;lelllml1la.p,128.129 
II T t:.,.;eU1plu de refer~m'l~ a cel~l cm V3S0, p 130_ 
118 [',.;emplo de tanfario pJr:! alu~ucr. p. 133 ç 13-1 
Ilq bcmpl~ de n:fertnci.'{S:I lan(;inos para refomla de ccra. p. I J 1. 11 1, 133 
i!11 bemplo~ de tanf,mos de venda, p 133, 13-1 



- Vem referido o fazer da Cera. com a indicação de operaç.ões como derreterl! l. OU :l. 

cura ll2; e variedades C01110 cm pãO I23 ou em rolo 1H . 

- E o lavrar ou obrar, com as variedades de LOchas 1lS e velasll6, 

Traje c llCCSSÓl'ios 

- No âmbito da moda masculina, ê prescrito o uso de casaca e espadim quer na Missa 
de fcs ta do Padroeiro, quer no acompanhamento dos enterros !!'. 

Vmil'dadl's - tentos menções a: 
- Cem branca t28: 
- E a Cera amarclaH9. 

Vellda 
Surgem referências a vcnda: 
- Pelos Cerieiros: 
- Por Tendeir:ls ou Regateiras, como já foi acima rererido1JO , 

o i a/nico de "das Il llS COIlSliluiçoes da O rdem de S, BC11WBl 

As ConslilUiçôcs da Ordem Beneditina, no rinal do séc. XVI, no seu capa ulo SOm, 
dedicado ao ofido do Sacrist:lo. cstabelecem que entre as tareras que lhe compelem, está o 
rabrico das velas. 

Pa ra :\ aprendi zagem do fa brico das velas, ê recomendado que seja chamado um 

cerieiro que exemplifique por várias \'ezes o processo de rabrico!3}. 
Para além do sacristão. nas scssões de formação por pan e do cerieiro deveria estar pre

sent e ainda um outro religioso com aptidão. para pode r nabalhar a cera em qua lquer 
ausência do sacristaoD-t. 

Frei Manoel de NOSSll SC11 hom - um ccridro 11 11 Fábrica da Cera 

Nos Estados do Mosteiro de SI" Tirso. no Calá logo dos Monges , entre 1761 e 1822, 
surgem rererências a Irmãos Cerieiros. 

O nome do lnuão Frei Manocl de Nossa Senhora vai ngurar rcgularmellle cllIre o tri é
nio de 176\ e o triénio de 1801. 

121 Surgc a m..:nção a ce". d~rrclid3 no !\moito do CX3mc da cc". ;lI)porl3d~ do Nonc por pane dOJIlI= do 
ohcio. 'tcm 34~. p 118. 

121 Surge por exemplo uma IIIcn('.10 ii cunl, no que respeita ~o~ dcsfalques. no Tcrmo, p. 126. 
11J Rcf..:rtnÇl:lS" ccm r..bric~d .. CIII poia ~urgel1l por ( 1\cmplo.]l 128. 129. 
I: .. Rdcr{'nc':!!>:1 cero r.,bnc .. da cm rolo ~ulJ;~m por exemplo. p, lOS. 128. 129. 131. 
m Mençóes :I IOch:!!> são relt .. ~. por cx~mplo. p LOS. 130. 133 
120 Mençócs:l vc:laS":'IO rC'I:IS, por exemplo. p. 105. 126. 130. 133. 
1!7 Exemplus de rcfcrtnÇl :tS a traje c aCe5S<:lnos,]1. ln e 11-1 
Il.tl Rd..:r~m::ias a I;cnl br.mc~ p. III . 129. 131 
IlO Rdcn'ncia:.accro 3marc la .p.II I . 131.135. 
,:li) Referência.l \'cnd~1 de cc". por [i:ndcinls ou Rcgateiras. item 15". ['. 109. 
I II COuslih('oms da On-/"II' dc 50'" Iklllo ,ksu:s Rep'o) dc Ponu.~al. 'lYol'illldt,s. r rimda) d,' 1II11'1U5 dcJilli

c'ks.fdIUS. & apmmlfllS 1I0S wI'lwlm .l;CrlICS, dCJlI1is IjIlC se começou II rcjolllloçdo do oll/cm. Vdo ImUlas W,')tlS de 
11<1\'0 d.-clal'lldas. & acn::scc-,u(.ufw. por IIl1lmlado. [~ oIlIl1 0nc/m/4: do SC-.'CtUS$tIllO Scultor Conind Albc:-rto An:hid,ulnc 
de AUSllia. Legado ti!." La/crI' nfSl1'S dirros RCplOS. IJsbo:l, Amónio Alv~rcz. 1590. 

IJ1 Cip. 50. do omeio de ~nchriSI~O. & d .. ';) .. nchristi~. p. 160 \, 
,\lIdem 
I!" Idem 
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Frei Manoel de Nossa Senhora aparece na lisla dentro da designação dos Innãos 
Danados, Leigos. ou Con"ersos. 

Frei Manoel de Nos:.a Senhora nasce a 18 de Dezembro de 1727 no lugar de Sarzcdo, 
lendo sido bapti::ado;). 28 de mesmo nleslJ5. 

Recebe o hãbito a 7 de Outubro dc 1754 no Mosteiro de São Maninho de Tibães. pela 
mi\o do Geral FrciJosc de São Domingos, e professa igualmente cm Tibães a 8 de OUlubros 
de 17SS 136. 

Por preceito de sa nla obediência foi mandado para o Mosteiro de Santo Tirso para 
administrador da Fábrica da Cera, ali criada por Frei Manoe! de Salllo Tomás. cm cujo 
Cttrgo se considera revelar ::clo e desintcrc.!)SC. trabalhando no seu aumento. c deixando-a 
Illuna posicão respcHá"cPJi. 

Apesar da sua ocupação ser muito II"'Jbalhosa. e aprcscntado como ocup.mdo o tempo 
que lhe sobejava em actos de virtude e de piedade D8. 

Em 1773 envia uma petição a Cnpllulo Geral. so licitando que em virtude de SU:1S 

moléstias se pusesse na Fábrica da Ccra OlHro administrador 13<1. 

No ttiénio de 1783 Frei Manoel dc Nossa $cnhora acumula com a fu nção dc Cl.' rieiro a 
de DI.'Spe:nseiro. E nessl.' mcsmo triénio "em indicado um outro Cerieiro - o (nn.lo Donado 
Frei Manuel da Piedade. 

Morrc a 29 de Janei ro de lS02, estando scpultado 110 lanço do claustro que \'ai da 
sacristia para ;\ porta que dá p3r:1 o dormitótio 140 

A mone de Frei Manoel de Nossa Scnhora no triénio dc 180 I. IC\'3 ao aparecimento de 
um novo Ccriciro no Catálogo dos Estados até 1822. Trata-se de Frei Manoel de Nossn 
Senhora do Campo. que surge com as designações de Irl11~O Noviço. lrm~o Donado, Irmão 
Converso. 

Em Maio de 180..; a JUl1la Geral ao mesmo tempo que limitn a admissão dc Irmãos 
Leigo!> ao número de trilHa, permite a accilllcão de algum cerieiro, caso dclc houvesse 
neccssidadeHI . No mesmo ano a 16 de Setembro, na capela mor do Mosteiro de Santo 
Tirso, o Abade Frei LUIS dos Serafins dá a Prima Tonslll"ll ao Irmão Leigo Frei Manoel da 
Senhora do C'\lIlpo. da frl.'gul.'S ia de Oliveira, Arcebispado de Braga l4l. 

No triénio de 1S16. este novo Innào Cerieiro acumula ess..'\ função com a de Sacristão 
segundo. 

Em ISI6 o Capitulo Geral despacha uma petiçãO do Innão Converso Frei Manocl de 
Nossa Senhora do C'\lllpO em que pede I>eja a!Í\'iado de outros empregos que não fossem 
o da Fábrica da Cera e de providências a respeito da mcsma fábrica l43. 

ln LI\lU das \ Idas dO!. \Ionges que ralecerio ncstc Mo:.telm de SalltO Tirso que tC"\·e pnnClplO no Anno de 
11-+5 sendo Dom Abbadc a !oCllunda vez o M R.P l'~:ador rrci PI1cido de 5:10 Bento, r. g~ 

'!<ltdem. f. 97 
11. ldelll. 
II!! Idcm 
I.W CaplIulo Gcml de 1773. r. H. 
JoIO uno db Vidas dos MOIlges que falccerlo nCSle MOostelro de :,;anto Tirso que leH pnllclplo 110 Anno de 

1745 !>endOo IXIm .... bbade li segunda vc: o /lo! R_P Pregador Frei Pl:lc:tdo de S10 Bento. r 9i 
iii Junt:l GeDI d" 1804. r. ~'. 
1<1 Uno d.J Matncub dO!. ordens ntellOI\.'S que !>e começar.lo a dar aos religiOSOS d:l !\:OSS., COongrega~o du 

allllO de 1595. r. 11,· 
IH Capaulo Gernl de 1816. f 11 



Aspectos artísticos e estéticos 
na obra do arquitecto Carlos Gimac 

Manuel Joaquim Moreira da ROCHA~' 

O. Introdução 

Sobre Carlos Gimac cscrc,reu quem pcssoalmclllc o conheceu e com quem Lrocava 
correspondência ~ D. Antón io Cae lano de Sousa : 

' .. Carlos Gimach, nobre Cid:td:lo de Malta, que for o director. c in\'cmor da obra (da 
&1~lhQl de Santa An;Mdcia. Roma), a quem u curiosidade lez hum dos mais insignes professores 

de t\rchitcctur;! Ctlll. d01:ldo de 1I1~igllCS partes. amame das beJ1as IClr;\S, cm CUJ:! morada Ihcráo 
habitaç:\o as /I.'IUS.15. COm t:lo ~U:l\'C dOl11inio. que fo) hum dos cxcello.::llICS Poetas do seu tempo. 
ou fosse na lingua Lllma, ou 11311an3: t:1l1 amba5 logrou suave explicação.e igual appbuso, C01110 

lcstcmunh:i.o O~ que nesta Corte o lralarlo. onde depois de residir, c no Rcrno muitoS :mnos. 
passou por ordem de Sua Magcsl:ldc ã de ROIII:l. com o Marquc: de AbrontC:i. (então de FOnlc~) 

Emb:nx:ldor Extraordinario :tqueUa Cone, de qucm fo)' Genli l-homl!nl da Enlbaix~d~; c dcpois 

ue:lndo mantido [lella ã Real despe:a. lhe encarregou o Cardeal d:l CUII11:I :I refcrid:l obr:l. que 

clle cxecutou com os maiores primores da anc" I. 

No testemunho seteCe11lisla radica m os principais alributos do arquitecto Carlos 
Ciume. os quais dcstacámos e con obor:imos depois de estudlda a sua obra artística: 

In ventor - curioso - arquitecto- poeta. Caelano de Sousa registou também o nome do 
seu principal prOleclOr, D. Rodrigo. o Marquês de Fontes, cuja acção no campo da ane 
portugucsa de inícios do século XVlII , cstá ainda longe de ser conhecida. 

Para estar ao lado de um personagem co m formação elevada dentro da cultura barroca 
portuguesa, como foi a do Marquês de Fontes, só alguem com uma bagagem sólida e que 
incorpor:lsse as hostes l11ab vanguardistas do seu tempo. E Carlos Gimac revela-se Ulll 

anista erudilO. 

Fo i pelo desempenho mais nobre da prática de arquitecto, de acordo COlll o conceit o 
do seu tempo, que Car!o~ Cimac se notabilizou: artista-pensador, que também desempe
nha uma profissão intelectual , criando e recriando fonnas e arquitecturas, como também 
a ideaçào de completos programas festivos. 

Pela arquitcctura, vista como materialização de uma ideia, o homem/anista co nsrrôi , 
pela artificialidade, rormas e espaços, nos quais plasma o seu sentido de humanidade, o 
seu scmido do tempo. Assim, constrói um mundo par:l alêm da natureza , que ê presen" 
ciado c vivenciado pelo homem através dos semidos, como seu prodlllo natural, funcio" 
nando como uma segunda natureza. A natureza criada. 

* Depan:ltllcnto de Citncia:. c Técnicas do P:llnmónio - R.UP. 
1 ~OUSA, O António Caetano de - Hblória Genealóglt:a da Cas:l Real POrlugucSI. T. XI. Cmmbrn: ti\'r:lria 
Edllom. 1953. p. 166 
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Sendo a arquileclura um dos modos de criacão de um mundo anificial , e por seu LUrno 
o mundo o lugar onde actu:'lIn os nossos 5elllidos. "é inevitável um estreitO vinculo entre 
os sent idos c o produto arquitectónico" 2., O resultado dcsl<l construçào responde ao 
conhecimento que cada época possui de si, C0l110 somatório do conhecimento racional 
assimilado pela inteligê.ncia c da capacidade inventiva c recreativa que se possui cm cada 
tempo. Cimac. como criador, impõe-se como hOlllcm cu lto c erudito frulO de um tempo, 
de lIllla bagagem c de uma sensibilidade peculiar. Produziu cm qualllidade uma pequena 
soma de objectos. que reflectem :l procura criati"<l do seu tempo. E dcparamo-no~ com 
um verdadeiro artiSla. que fez da imaginacão fundamel1lada no conhecimento raciona l o 
seu modo de sobrevÍ\'éncia nos tempos do barroco. Dessa forma. exchlsiva de Carlos 
Gi m:lc, consuuiu um presente que se repercutiu no fUluro. E hoje, se olhamos a sua obm 
e a revalidamos. é porque a malerialidade da sua acção resistiu a vomgem do tempo, c :I 
craveira do seu genio foi colhendo o aplauso no decurso da hislória . 

I. Da.dos biogrãficos 

Carlos Gimac nasceu em La Valleta:i volta de 1655, sendo bapti=ado na igreja de 
S. Paulo dessa cidade. 

Era fi lho de João Paulo Gimac e de Paulica Sane , naturais da ilha de Malla 
Viveu solteiro. 
De uma relação amorosa, inspirada pelas musas do Tamcga cm Lerras de Amarante, 

com Sebasti:ma de Sousa Quei rós, nasceu Leandro Gemaque de Albuquerque. Quando 
partiu para Roma enviou o filho para u Brasil J . 

Leandro Gemac, que seguiu carreira militar no 13rasil , casou na cidade do Pará, cm 
1726, com Joscfa de Olivei ra Franca. Deste casamen to nasceram dois filhos, netos do 
arquitecto Carlos Gimac: uma donzela de nome Sebastiana Maria Gemaque que casaria 
com o engenheiro italiano Henrique António de Gallm:zi, que chegou a ocupar o cargo de 
ca pitão de infantaria ao serviço de Ponugal i; c um vanio, que receberia o nome do avô, 
Carlos Gemaque. Carlo~ Gemaque, ncto, era cm 1770, ';Sargenlo mor de hum dos Terços 
da cidade do Pará". e tres :lt10S mais tarde Familiar do Sanl0 Oficio ' . 

O percurso dos descenden tes de Carlos Gimac, desenvolveram-se nas lerras do Brasil, 
movimentand o-se num p,H3111ar elevado da pirámide social. e sempre associados ao 
desempenho militar. Por cerlo, Carlos Gemaque, nelO, de\'eria go:ar de alguma reputação 
no seio do poder central português, pois so assim se justifica a nomeação como Familiar 
do Sa1ll0 Oficio. 

Morreu em Roma a 3 1 de Dezembro de 1730, sendo sepultado na basflica de Santa 
Anastácia, na capela pri\'aliva de S. Jorge, a qual lhe ha\'ia sido doada como reconheci
mento pelos serviços prestados ii. coroa ponuguesa", para sepulcro mdividual c de seus 
herdeiros. 

l Ma.>ICru. Robcno _ l:st<'IIC:i dc la nn(UiltetUf:1. Madrid i\ Maehadu uhros. 2003. p. 12. 
) CARVALHO. Ancs d~' - D,Jo:io V c a Anc de:.('u Tempo. Vol. L LISboa. 1962. 1'. 2i7. 
" 1',lr\kpou na ddinll1aç~<) ocidental do Ur:lsil , na .sequ~ncta da expcdiç~o de 17'H. a qu;!l ullegr.W:i "tt:CIllCOS 
de nll\~~imo g.tbanto·. Dcs1:t e.~pcdi(~O rc;;uhou a eOlblrtl(';l.O d", \':lno~ hJr\~ ~ituados em pontl)) nll':1kgicos 
pal':1 resguardo das fromeiras pOTlUgUC5:h da~ c~panholas_ 01/\5. Pedro -lliS10na d:1 Ane POrlugucsa no 
r..·tundo ( HI5·18Z2). O E:!.paço J\I!:lnlico. NavarrJ: Circulo de Leitores. 1999, pp ]36-337 
5 CARVALHO. Ayrc:> de - o c .. p. 247 
n ROCHA. I>blludJoa<[uitn MÚrClr:l d:t - Das ConSlrtlCOc~ c da) rc.::on)truçôn .. p. iI 5 
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Da sua formação , sabemos que frequemou, no terceiro quartel do século XVII, como 
porcionista. o Colégio Jesuita em Roma , onde deve ter adquirido uma boa base dos seus 
conhedmentos. Por OUlro bdo, a sua penllanéllcia em Roma, ambiemou-o com melhor 
que a artc ocidemal ia produzindo, a par de uma cultura elevada que se respirava cm 

Roma. 

Artista religioso. portador de uma scdimcmada cultura humanista, tinha capacidade 
para ler em cinco linguas: I,\lim , italiano, franct:s, espanhol e português. Quando se 
expressava na lingua Portuguesa, revelava domínio do vocabu lãrio. Possuia uma im,ercs
sante biblioteca composta de 119 Limlos (cerca de 160 volumes) 7. onde era visível o seu 
interesse peb cullUra clássica - OVidio, Cicero,Juvenal, faziam parte desse elenco, entre 
muitos outros -. passando pela história , biografias. religião , eloquéncia, literatura e poesia 
- onde se comava Luis de Camões - cabendo uma percentagem significativa dos livros ao 
universo da Arte". 

Foi Gentil-homem na embaixada do Marquês de Fontes, desde 1712 e posteriormente, 
a partir de 1718, no corpo diplomático do Cardeal Nuno da Cunha Alaíde. 

Em 171+ foi nomeado, por D. João V. Cl\'aleiro da Ordem de Cristo, recebendo uma 
tença anual de 11,000 reais, o que lhe permilia vÍ\'cr com :llgul1l desafogo. A sua nomea
ção como Cavaleiro da reputada ordem militar, é prova evidente dos serviços que Carlos 
Gimac tinha prestado ao poder central, ainda antes da sua partida para Roma. 

Pocla , encontrou o reconhecimento da \'aléncia do culto das be1:ts-letras, quando se 
tornou membro da replllada academia literária romana Arcád ia , fundada em 1690, e por 
onde passaram vultos represemalivos do cenário cullllr;:t! romano e internacional, 
incluindo os cultivadores das artes liberais, nomeadamente pOetilS, musicos e pintores. Ai 
ingressou em 1726, recebendo o nome de PllslOre Al))!{/uro 9, figurando ao bdo de D. João 
V que desde 1721 fa::ia parte dos arcades, com o nome de Are/c Mdeo 10. Para sublinhar a 
importância desta academia, retorde-se que D. João V lhe ICz a bonita doação de quatro 
mil escudos para aquisiçãO de sede definitiva ti, Dos objcClivos principais da Arcád ia , 
salient;.\m-se o retomo ao estudo sistemãtico do c!acissismo, em nome do "buon gusto", o 
naturalismo e o racionalismo t2 

Em Portugal, Carlos Gilllac residiu na Casa da Marqueza de Arronches, no espaço 
reservado aos criados, situada na Rua da Oliveira. Freguesia do Sacramento. 

Em Roma , viveu num Palácio na Piaz::a Colo na. na sede da Embaixada Portuguesa 
Junto ii Sanla Se. 

7 fI.'IICHEL, Olwier-l.3. bibholCGI dI un archilcl10 maho.c a Roma, Cario Gimac. !' 195 
~ t~OCHA, Manuel JooquLlll Morcir:1 d~ - Das ConslruÇÓb c d:Is reconstruções ... , p. -i 13 
'> ROCHA , Manuel Joaquim Moreira da - Das Con:.truçóes e da:. reconstruções ., p. -i l-i 
10 FERRAR[S, [>~Qla - El Bosco r~IT;1.siu l)c1rArc~di~ (\ 711-1726). [n "Gio\'anni V di Ponugallo (1 707-1750) c 
la Cultura Romana dei suo Tempu_ t~0111~: Àgo:> &boni, 1995. pp, 139-1-i0 
II DELAI'ORCC, Angela - Gi\'anm V di Braganza c II! Rcla:ioni ArIL~tÍ\;hc c Poliw:hl! deI POTlogallo com 
Roma. ln "Glo\':tnni \ ' di POTlogallo ( I 707-t 750) c la Cultura Rom~na dd SilO -Iempo, Roma: AgQ§ Edzioni. 
1995, p.31:: SCOTT1. /\umT3 -LAc(";ldl'mia Dcgh An::ldi in Roma e SUOI Rapport com la CuhuT:l Portoghcsc 
nd 1'rimo VentCtlnio dclI700. in Bracara AugUSta, \'01. X.XVII, n. 63(75), Ik.tga, 1973. p. 116: GRASS1. LUIgi; 
PEPE, Mario - CulIul'J c Toom Artistica Neli" Prima MeL:'! dei Scl1cccnto a Roma, ln "GiO\".tlllll \' di P0<108',110 
(1707-1750) c 13 CuhuT:l Romana dei suo Tempo, Roma Ago~ I:dziolll. 1995, p. -i67; CARDOSO, Arn.1ldo 
Pinho - A Prcscnca l'onugUf.:S,.1 ell\ Roma, USOOõl Quel:al Editare:.. Zool, p. 149 
11 Idell\ _ Ibidem. p 115, 
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Exerceu a função de Arquitecto, não pelo desempenho anesanal, mas bem ao sabor da 
tradi ção vitruvialla, como alguém que domina sabiamen te a ane de conceber c de criar 
formas c arquiteclllras, fcrmcmadas no campo do pensamento. 

Um verdadeiro Artista dentro da tradição humanista, onde a bagagem imc1ectllal era 
refinada pelo conhecimento, e só depois a accão criadora, 

Pela própria documemaçào escrita que produziu - canas e poemas -, e que lemos no 
presclllc conhecimento, toma relevo um homem que facilmente conquistou os patamares 
mais elevados da sociedade portuguesa de inicios do Século XVIII. partilhando com um 
reStrilO numero de eleitos as decisões que iam sendo LOmadas pelo Illo narc.."a. 

2. A Obra 

2./ . A clielltela 

Personagens e ins tituições para quem trabal hou Carlos Gimac 

Data Clkme Dados do cliente Obra realiz.'{da 

Anlónio Corrc i~ de 
Balho de Leça e Negropolllo; 

(Antes de) 1696 
Sousa MOlllcn<:gro 

Grilo-Chanceler d:l Ordem de Pal;tcio da Quinta Novõcs 
"blta --
Mosteiro femimno de elhe 

Mosteiro de S.~nt:l 
frcqucnt:ldo por rchgim:1S 

1703-1704 
Marw de ArouCl 

dc"cendenles d;b pnnci]l~is I'ruJeclll da Igreja C do coro 
famflias ,b nobreza prioVÍn-
ela1. Cistcrclcnse. , 

, 
Mo~tclro femmmo de Ci"ter. 

1700+ I Mostetro do Lor\':'\o mantendo ~laçÓCS estrelt:l~ Obrn dc»e:onhcclda 
com o ue Arouca 

Inido do ~ }.'V111 
Marques de l'nme,rn nobre:.~ do reino , 
Arronches 

Inido do ..cc. }''VJ\I 
Conde de;). JoJu do Pnmeu,l nobrc::l do reino , 
Pesqueira 

Inido do SL'Ç. XVIII Marques de FoOlc.'> Pnmeira nobreza do remo , 
Arco da - Nac:'lo ln~k.::a- para 

""" Con' D. Jo~o \ a cnlrnd.1 dI' D. M:1rLan:l ruI 
t\U~lna 

I Corte 

M:tquma de fogo de anificio 

1708 D.João \ 
monwda no Terreiro do Pa~·o 
para a cntmda de D. Mari:ma 
da I\ustria 

Marques de Fomcs-
Emhalxador Extrnonhn;ino 

1712-1 718 Coroa Portuguesa cm Roma. D Rodngu Ancs de 
;:,:,\ Almeida c MCIWZl~. 

I M:lrquo!:s de FmllC.'> 

1718-1730 I Coroa ronuguc~:\ CardC"J! D. l"uno da CUllha-
Emba.;>.;tdor ClIl Roma 
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2,2 Obms rcali:;:adus 

Projectos Documentados de Carlos Gimac 

0,,, ProJ~'('to anistico úUllC' Cri5I iCll~ ronnais sumárias 

(:Hlll:~ de) 1696- ! Pabeio d:1 Quinta d ... Novõcs 
Edlficlo de plalll:l q\ladmd:l organi::ado :\ volTa 
de um pálio cC 11I m!, domlllado. externamente. 

Man;u de Úlna\'cses por qualro torres]) -
1703-1704 AmuCll Igrep e coro do Mosteiro de ' Arouca -

PaS3mcnto J Garlos Gimac, na quahdade de 
17\}! _ Colmbr:l ~Iocaçiio ao MlbtelTO d .. 

arqullcclo de quatro mil (oltoct'nto~ rcl:>. Obr.t 
Lul"\'lo 

dC"',oConheelda'''. , 
1 Arco orgalllt:ldo cm lrb registO". demal'CldlY.> -

por cnlablal1lcnto e '11100, :.ohrepondo-s.e:ls 
ordens jónlCa .. (OI11 IXl~1\a. Ao centro. no 

ÚlS:lmento Rc"I- Arco dos 
Sl:gundo n/\'eI, uma \'ar:lnda. U:;o de alla11l~ 

1708 - U"boa Ingleses 
Ikcurso sistcm"liço ,\ C!tCuhura mtegrada na 

f'>Ilrulur.1 :lrquiteetÓ1lIC'd. RII:lI linguagem cm 
ocullurn alegóric;vmi101óg,,:a c\ás.o.tCl 
Arcu de grnndc apnr.l.lo 

I-
ceno)\r:\ncol'_ 

Tcmplo hcx.islllo da ordcm rompo:>ila. com 
Casamento ]{cal _ \IaqU1l13 álloo. dl!diclllo:1 deusa \ cnus, \1110Iog.a cL'bstC'J 

1708 - jJ"boa de fogo de anihclo em rom.a multo glosada. Voc;.buljno decorau\'o introdu: I de templu no\OS demcmO!> cond1!b. gnnaldas. norcs, 
ro:;.a"ló. 

17 12 - Viagem mm- E1aboraç:\o dI',' um dljrio de 
lim:l p:lr:l Roma '-l;lsem para cn\'i:tr;to Iki l; 

I\.asclmento do Prmclpc do 
Brm.il - M~quil1" de rOjl.O de 
artificio em Inrm:i d ... tom:, na 
Pr:1Ç:i Colona 

Tom: de Circe, 1714 _ Rom3 D .. '"Coraç:\o da fachada do 
\llIolop,13 el:lsslcal~, 

Palfll lo com [un11nanas <!: 

OUII'\b mOl"'O~ 

Autor da Ictn. 1,,1ra COnetnO 

I-- muslClI 

Peeas de gml1di.· ap:lr31o cscullonco. onde 
:1lra\'t'! da Intlo logta clássica e de mltologlJ 

J::mrad:l do M:mtul!S de 
ca.moni:ll1a, o l.utor fa:: apologia da Epopeia dos 

1716-Roma 
J-OIl1CS - Coch~ de aplmlO 

Dt'.SCobnmellll)~. 1\0 desenho requlIllado. 
associJ-~ o !I~IllIllH:nto plástiCO das <.'!tCulturas c 
o seu earaclu ~lmbohco-lconogr.ifieo. '" 

L- , I program:l gl'r:tl do desfile_ 

1\ ú\RVi\LHO, '\\"l'I!Sde -o c;, I' 257 
li OORGb. '-1d~n Correia _ Anc Mnn:btlCl cm 1..01"\-;\0 SombrJ~ e I~calidadl' 1 - D~ Origens:l 1iJi "01. I. 
Connhra FUllwç:'Io Úllouslc Gulbenkian e Junta 1\aelo[131 de hWe<ollS3ç;'1o Cientifica f' T .. -cnológtCl.. 20m, l' 362, 
11 Ct\RVI\I110, Arre:. de - O c. Pp, 2H·277 
1/\ CARV/\I HO . ..\\'reS de - o c. Pp. 178-279 
l1 ú \ IWAI..IIQ, A\'re:.de_o e. Pp 293·N~ 
l~ ROCHA, ~bnudJoaqU1m Morem\ da-o,c., "01.111. Ooç. N 21, pp 236-237. 
I~ I~OClIA. Manuel Joaquim MorClt''J d:! - O,C .• \'01 III . Doe. !\ 21. P 233 
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Data I Projecto artiStico C.1f3ctCrtslicas ronnai!. sumarias 

Plaruas. descnhos e l1l;1.qucLlS 
DCb.1 ixo d~ 5U;!' orientac:lo traballmram outro.. 

de edificios de Rotn~ . 
arll stas. 

CompromclC-se amcla a Alguns exemplos dcs~ cncotncnd:l: 

17 16-1730 - Rom:! "dcbuxar com SU:J5 CQTCli 
- Fon~na dei QU:luro Fiunn~ 

lOdos os gem':ros de \'CStlllu:n-
- l3asilirn de ::.. Pedro. paL~clO e prdms do 

V:l\iCôlno: 
ws que se u:alll C!ll ~U1 

- l':tlácio U<l Qllinn:ll: Conc"lq de Roma 
_l::Lc.1O 

[ ,\rrnnJo do illlnior da basílica. AproVCtl.1!11CnLO 

J72I-1721-Roma 
RC~'uns[roç"o d;l BlsIHc:l de d:l l"Slru!l\ra I ripanida d3 n:I\'C, c uuh::lçao dI.'" 
5.1111a An:tStácia. uma linguagem pJástic:l c de Llummaç;'iu com ano 

1lIclades directas com o projecto de Aroucn . . 

3. CaraClClísticas arLís Licas C cslé licas 1105 projectos do Arquitecto Carlos Gimac 

Para além da cultura épocal que ronuou e infornlOu C trlos Gimac, ao fazermos uma 
anál isc retrospectiva da sua linguagem artistica como miz da sua matriz estética, não pode· 
mos tirar do nosso ho rizontc alguns dos livros que leu e que traduzem uma cxcelente 
scleção de um cultor e constru tor da arte, 

A presença na sua biblioteca de obras duplicadas de alguns u:'óricos da arquitectura 
ocidental. não podc revelar senão uma escolha muito precisa para fundamentar a sua 
vocação de arquitecto. Dois tratados de Vitnh;o, :to lado de out ros dois de Vignol:t , dcO· 
nem os príncipios teóricos d:t sua fundamcmação como arquitecto. E curioso notar que a 
reinterpretação de Vitrúvio por Leon Baptista Alberti não lhe estimulou a sua sede de 
saber, preferindo estudar directmncnte o texto clássico sem aditamentos, Por seu turno da 
tmtadísti ca moderna ca1Í\'ara m-no as propostas mais \'anguarrlistas veiculadas tanto na 
obra do pintor arquitecto Jacomo Vignola. que possuía em duas edições, como de Palladio 
c Scamozi. O pai da tCOliz:tçào cenográfica da arte barroc:t, contava-se entrc os seus elei
tos, atnt\'Cs da Prospectiva de piHOIi e un::/lileui, de Andrea Pozzo, Mais uma \'e= a leilUra de 
vanguarda. 

Não nos pode passar despercebido o peso que a mitologia clássica !e\'e na sua forma. 
cão. E no elenco da sua bi bl iotcca lá se encontram As McwmOlfoscs de Ovídio. como de 
outros grandes baluartes da cultura clássica cm gera! : Homero. Virgflio, Tasso. Séneca. 
Cícero eJuvenal, são alguns desses :tliccrccs. ao lado de lem3S da época dãssica analisa
dos c estudados no lempo cultural em que viveu Carlos Gimac, 

Na culturJ portuguesa procurou conhecer o melhor do passado. c ai encontrou-se com 
Luis de Camões, co mo da época da sua vh,tocia, onde ilustra ao lado de alguns livros 
sobre a história portuguesa, o referência I da paranélica barroca, o Padre Amónio Vieira. 

Tudo foi brilhantemente cstudado por Carlos Gimac, llll é o grau de assimilação desses 
conleúdos pois facílmemc os encomramos malerializados na sua obra artística. E obra de 
um artista é prioritariamente de estudo e de sintese de rcferénciais, ao qual jUll1a depois o 
génio criador. E assim nasce a sua interpretação do tempo, segundo a formula da arte, 
jUll1ando às visuais. a arte da poesia, 

10 DELArQRCE. Angcht _ GI\'altni V di llr:Jgan:a o: II." Rd:l:lOnI Artistichl." c l'olull."hl." dd PorlOgal1o com 
Rom'l. tn ~Glo\';mni \' di Portog,ll!o (1707,l750) c la Cultur.l Ronw.n~ do:l ~1I0 Tempo, Roma: Agos Edzilltli. 
1995, p. 28 
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A obra mais emblem:hica de C:lrlos Gimac ê. sem duvida, a igreja e o coro do Mosteiro 
de $,I11[a f-hria de Arouca, Estudando-a em profundidade, tanto nas soluções técnicas 
como estéticas, somos confrontados com U111 artista do barroco erudito que bebeu nas 
conenles do lllllnanismo c do maneirismo, 

ESlClicamente a sua obra mestra, situa-se entre os prin<:ipios mais puros do primeiro 
renascimcmo, cujo norte antropOCêntrico levaria a ane, concretamCllle a religiosa, a espe
lhar os basilares mais nobres do naturalismo, fihrndos por um eulto desmesurado do clas
sicismo de base vil ruviana e reinterpretados por Leon Bap'ista Aberti, cujo fundamemo 
constnLlivo devia obedecer;\ tnade IIccessidallc, comodidade e pmza, ou deleite estélico 2t , 
e aquelelomros que se iniciaram por volta dos anos trima em Roma. depois da enmmda 
lriun fal das tropas de Carlos V em Roma , em 1527, da crise da Igreja Católica e do conse
quente reafirmar da tradição llsada para legitimar a intervenção directa no tempo que era 
presente. sancionados pelo Concil io de Trento, Da tradição, a Igreja sobreleva o Dognw; 
na História valoriza o caminho encelado por ,odos os que dcsmesuradamente abraçaram 
o catolicismo: ao naluralismo vigente oferece a Trancendencia. E os tempos cstavam cm 
mudança, 

Neste novo cen:i rio emerge como teórico da arquil.cctu raJacopo Vignola. À beleza 
albeniana, li cstélica cult ivada duramc O quatrocenllO e inícios do cinquecenuo, onde a 
('{)isa belcl cm arquitectura. se enCOIllr3\'a peJo gloS<1r das proporções matemálicas expres
sas no corpo do homem ide"l ~ conceito lilerallllellle clássico - Vignola cOlllr;rpõe ou tnl 
base, uma 110\'a regra: aquc1a que se baseia, pura e simplesmente, na escala de relações 
numêricas, na matcmática, aniculando-se o edificio numa harmonia de relaçoes numéri
cas, retirando IOda:l mé:lrica fundamelllada nas relações do corpo humano. Reduzindo, 
C0l110 afirmou , toda a métrica do edifico, as proporçÕes e a escala, a "una breve regola", 
sem intervenção personalizada e pessoalizada (do anisla) a um equilibrio que se baseia 
csdusi\'amente na -dislribuzione dc11c propor:ioni fonda te in \lumeri simplici" n, E eis a 
assunç:10 do rundamento do racionalismo cartesiano. 

O projecto de C1rlos Gimac cm Arouca. numa freme, não é mais que isso. Um cdificio 
cuja harmonia radica num equilíbrio de proporções do lOdo com :\s pancs, baseada cm 
nümeros simples. Escolhido um módulo gerador do cspaço, o artista utili ::w uma regra 
::.i mples de 1ll11hiplos c sub-muhiplo:, p:lTa conseguir;J anieulaeão de todos os componen
te:, do espaço. Norteado por essa regra "científica" c acolitado pelo rectângulo de Ollro, 
CU'los Gimac define a plam1l do edificio, be1ll com a altura dos alçados e o seu arranjo 
interno: a abertura de \':tos, a localização de nichos para escult ura, o posicionamento das 
capelas laterais ou o das tribunas. Todos estes componentcs do espaço se articulam mate
maticamente, seguindo o mesmo principio de proporção numérica, O mcsmo esquema 
seguem os elementos \'crticais - pilastras ou estipjtcs - como o::. hori:ontais - elllabla
menta, cornija adinlc1ada e ático. 

Todavia, numa outra frenLe, o artista manipula componentes do espaço que se afastalll 
desta racionalidade pura. CO!1crclamente no tratamento da iluminaç:io do espaço imerior, 
onde re"ela um;r apurada sensibilid'l<le barroca, Os altares 1:lIerais são colocados cm con· 
mi-luz, entrando a lu: natural por um \':10 deixado na parede atr:is dcstcs, prodll:indo um 

l\ CI IOAr. Fr:.mçoisc _ A R"gr,l c o II-Iodelo 5;\0 1';lulo: Edllúl~' I'crspccli\·a. 1985, pp_ ii-iS 
11 BIl.U$CHI. Anlaldo - Inlrodu~ionc a Vigno];1 Qrnamcnli "amkhi-/an:hilcllure "modcrnc". ln \/tGNOLA 
JACOI'O BAROZZI. Miláo: Elw3. 2002,!l. 12. 
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notâvel efcilo cenogrâfico, enquanto as áreas de reboco da abóbada funcionam como um 
excelente espelho, rcncctindo no espaço imerior a luz que recebem das lunetas. 

A luz como artefacto captado pela visão. remete a acç;io do arquitecto para um plano 
mais sensitivo, ou se pretendermos, para um plano manifestamente barroco. As formas 
tom am-se mais plásticas. realçando volumetrias, jogos de cromatismo. c acima de ludo a 
d iluição da linha rigorosa dos perfis. produ::indo uma cambiante ambiental mais irreal, e 
porque não, mais metafísica. Emenda-se. o que está além dos princípios definidos pela 
racionalidade pura das linhas e Illassas arquitectónicas. 

Olhando o projecto de Aro uca COIUO um todo uni t;i.rio composLO pelas partes, eviden
ciam-se três zonas bem demarcadas pelas formas arquitectónicas, cuja demarcação e sobre
valorizada pela ahernância do claro c do escuro. Assim, cncontramos capela-mor c o coro 
C0 l11 0 cspaços amplamcntc iluminados. intercalados por uma zona de penumbra que 
domina a nave da igreja. Para reforço dos efeitos arquitectónicos evidenciados em cada 
um desses espaços. associou o anista a linguagem da luz. produzindo Ullla ambiência dis
tinw.mCIllc. barroca, não precisando dc recorrer aos ensi namelllOS ilusionistas do Padre 
Pozzo fingindo falsas arquitecturas e esculturas, mas recorrendo aos mesmos prinCipios, 
transforma o próprio espaço numa composição teatral. onde não falta o jogo puro do pen
samento matemático, e.vidente na depuração da expressão arquitectÓnica. e o delei te da 
vista conseguido pelo requin te da manipulação da luz. 

Desta forma deparâmo-nos com um artista que sintetiza em si dois caminhos do pen
samemo vanguardista da cultura barroca europeia: a linha aristotélica, ainda vigente na 
teo ria albe rtiana pela VO/UP/ liS, e que desagua na linguagem amadurecida da COlll ra

reforma pelo efeito sensorial da pura visualidade: e a exp ressão de um racionali smo da 
raíz neo-platónica, veiculado pelas propostas de \lignola. 

Outro requinte arq\litectón ico é representalivo da forma de concepção de Carlos Gi mac. 
Colocado O obser.'ador diante do altar-mar e seguindo um eixo imaginário que corta 

transversalmente lodo o espaço da navc c coro, é encon trada uma abcrtura no antecoro 
que fu nciona como ponto de f~lga desta composição espacial. Um pontO de luz assinala 
esta linha de pcrspectiva da composição e projecta para o exterior o espaço fechado, con
tido e definido pelos muros e abóbadas. Esse eixo imaginário que une os elementos mais 
emblemáticos e s imbólicos da composição - tribuna do altar mar e imagem da Rainha 
Mafalda colocada no topO do coro - resultante de elaborado exercicio de organização geo
métrica. confere ao espaço l"inito uma janeb como ligação do conteudo ao que contém; 
eixo de ligaçãO do espaço arqui tectónico concebido artificialmente pelas leis da matemá
li ca, à natureza que o contém. Perspectiva de raiz matemática glosada na pintura do 
Quamocemo, quando a apreensão do espaço se confinav:l ii. duas dimensões da lela, suge
rindo-se pela lei geométrica a terceira dimcnsào - :l profu ndidadc- é agora transposta para 
o espaço real das três dimensões - largura, altura e profundidade - detendo-se es ta no 
infinito. Não seriam necessárias Qltlras sugestões para revelar o génio audacioso de Carlos 
Gimac que se materializa em 'Irranjos do mais requintado e refinado barroco, seguindo 
princlpios enunciados na pinlUra do já distal\le Renascimento italiano. e aplicados em 
Arouca a concepçãO de um espaço contido mas não finito. 

EI1\ Santa Anastácia, em Roma, quando confrontado para inter.'encionar. restaurando, 
uma igreja que segui:1 o esquema basilical de três naves, o anista submete a sua illlerven
ção ii espacialidade pré-defi nida. Separa as naves por an:::os de volta redonda apoiados em 
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pilares, e integra as colunas da velh::l basílica, adossando-as aos pilares. O peso das naves 
laterais dilui-se freme â imponê-nci;\ da nave central. Dominam as linhas horizontais do 
entablamento, onde uma cornija fonemellle adintelada faz confluir o olhar do visitante 
para a capela-mar. Esta. é separada da nave por um arco triunfal de volta redonda, :l.pre
sentando no fecho as anuas o Cardeal da Cunha, mecenas do projecLO. 

No fecho do arco cruzeiro adensa, Carlos Gimac a li nguagem simbólica recorrendo aos 
elementos heráldicos do brasão e a figuras miLOlôgicas em vulto. 

Utilizando um linguagem arquitectónica depurada cujo ritmo é evidenciado por arcos 
redondos assentes em pilastras compósitas, evidenda-se a linearidade adime lada do enta
blamenlo timbrando a leitura horizontal da nave. Sobre este um c1erestório assinala os 
dois níveis do alçado da na\"(~ celllra1. 

Nos ângulos as pilastras, em dccalage de planos, acentuam a singde::a linear da pl:\s
tica do projecto. 

Ao fundo. sobre a porla principal do templo, uma janela rasgada fomece luz ao imcrior, 
sa lientando-se pOl" uma balaustrada avançada, relativamentc à das janelas cegas que a 
enquadm m. Solução que já havíamos presenciado no arco do Ingleses, projecto de arqui
tectura efcmera que concebera em Lisboa para os festejos do consórcio de D. João V com 
D. Ma.ria.na. O arco organizava-se em dois registos horizomais e remate, onde repousava a 
estátua de vulLO de S. Jorge. Seguindo o panido jónico para o primeiro nível , este apresen
tav;! um solução Lripanida, onde se evidendav;!1Tl duas colunas que serviam de '"allantes à 

sacada de huma grande varanda~, com balaustr:.lda, que ocupava o centro do segundo nível. 
Às três portas do registo inferior, correspondiam outras lantas companimelllações no piso 
nobre , sendo a "abertura do me)'o cm fonn;! de arco" 23. E assim, soluções arquitectónicas 
ensaiadas na arte efémera, eram depois utilizadas pelo arquitecto na ane de edificar. 

Por seu turno são evidentes também as semelhanças da composiçãO do primeiro nível 
do alçado lateral da nave de Santa Anastácia com o correspondente da igrcj;! do Mosteiro 
de Arouca: um arco redondo central e elcvado, cnquadrado por uma porta de cada lado. 
Uma imagem aproximada desta solUÇãO de disposição dos elementos arquileclónicos 
encontra-se divulgada no Terceiro Livro do tratado arquit ectónico de Sebastião Serlio. 
Embora a obra de Serlio não se encontrasse no conjunto dos livros que fonnavam a biblio
teca de Carlos Gimac, não podemos esquecer que o :tmbiellle onde o artista iniciou a sua 
fO l" lllação foi pela via mais tradicional da Igreja Católica - os Jesuítas. A permanência 
dcsta composição escla reec o peso que a tradição da cultura arquitectónica assumiu na 
definição da expressão artistica de Gimac. Porêm, ele usa essa composição conservadora, 
não inserida num sistema de proporções humanizadas, segundo a métrica das proporçoes 
do homem ideal. como imagem do próprio Deus, mas no esq uema das simples relações 
numéricas do todo com as panes. Ê uma nova interprelaç~io, que significa uma c\"oluçiio 
sem rompimemo com o passado . A formulação desle pensamento encontra-se no tratado 
de Jacopo Vignola sobre a Regra das cinco Ordens. sendo Vignola um dos livros que inte
gra\'am a bibliOleca pessoal de Carlos Gimac sobrc a designação de An::hilCllura de quinqlle 
colllrtlrWl1IrtI dis/ribwiolle 24. 

II CA RVALHO. Arres de -o c. I~ 276 
1-1 ROCHA . t>.hnuelJoaquim Moreira da - o.c .. \'01. I. r 413: MICHEl. Olivicr-la hihlioteca di un ardmeuo 
mahcsc a Roma, CMlo GUMe. I' 204. 
Vignola foi U11I teóricos que mal) influenCIOu a arquitecmm modema. dos s~cutos XV!!I e XIX, Inclusivamente 
a ponugue:;..~ Não ao ulvcl da sugestilo pcl:! mugem, mas dos Sl:US principiO) tc(lricos. De resto, Cr:I ainJa Ira-



3 18 Manuel JoaqUlIll \Iorcira da ROCHA 

As afinidades acontecem lambem no sistema de iluminação. Em Sanla Anastácia, lal 
C0 l11 0 cm Arouca. não recorre <ia zimbório para conseguir uma boa iluminaç.io do espaço 

interior. A teoria de j:mclas que se rasgam no alçado da n;wc central. favorecem a peneIra
ção de uma lu:: clara na qual mergulha Ioda a nave. Nas laterais. recorre as janeias C111 

scmi-;:m:o que proJcclam a luz nas abóbodas c daqui e rcfcctida parn iluminação do espaço 
dessa nave. Tanlo o esquema de iluminação. como da proposta formal glosada nesta nave!>. 
enco ntrámos;t sua formulação na na"e norte do coro de Arouca. Os recursos tccnicos. 
fo rmais c composili\'os são cxaCl3mente os mesmos. A aproximação visual 56 pode resul
lar (videmc. 

o carnclcr de anisl3 polifacctado que encontramos cm Carlos Gimac detecta-se, sobre
LUdo, depois de 1712. quando segue para Roma, integrando a Embaixada Extraordinária 
do Marques de Fontes ao Papa, na qualidade de gentil-homcm. 

O Marques de Fontes, pcrrnanece na missão duranle seis anos. regressando a Lisboa , 
em 1718, já como Marquês de Abrantes. titulo que traduz o reconhecimento do Rei pelo 
êxilO da sua missão diplomática. 

Durante estes seis anos viveu rodeado de poetas, artis tas, arquitectos e musicas, sendo 
um '"generoso mecel1a1e. fu anivamente presente nella vi ta artística della cin:\ ai pumo da 
s uscitare alcune crHíche a Lisbonna~ .!~. 

Homem enldito \'ivcnvla UIll :Hnblente de fausto, recorrendo aos mecanismos de pro
p~lganda barroca que traduzissem na capital Eterna, o prestigio que Ponugal queria reco
nhecido pda Santa Sé. A festa foi um dos seus meios. 

Em 1714, para a~sinalar o nascimento do Princl pe do Brasil , festividades publicas na 
Praça Colona. Palácio e praça engalanamm-se para o evento 

Peça cha"e nesta polflica de afirmaçãO individual c nacionalte\'C o seu protegido Carlos 
Gímac. Habitando quotidianamente O palado do embaixador. muitas devem ler sido as 
ocasiões em que os seus talentos brilharam. 

Assim, manifesta-se a sua veia Iiteraria e poética. Primeiro, fora incumbido de fazer o 
rdllO da viagem marítima da embaixada atê Roma, para, posteriormen te. ~er enviada ao 
Rei. Depois a sorte das musas nUIlCa o abandonaram. como escrevem os seus biógrafos, e 
cncontr.imo~ Carlos Gimac a compôr versos para as ca matas que tinham lugar nos festins 
palacianos. como a elogiar os seus mecenas pela força da poesia 1(,. 

De facto só da conjugação dos interesses políticos de um homem cnldito, que era o 
Marqués de FO lHes, com as potencialidades de um arquitecto poeta , poderia ter saído a 
ideação dessa obra maior da escul lura barroca mundial - os lrês coches de aparato utiliza
dos em 1716 pe lo Marquês na s ua entrada triunfal no Vaticano. A 110l3Vc\ erud iç;10 do 
Marques é fC\'c\ada na escolha do programa, quc radica na apologia dos fei tos de Ponugal 
no contexto da Hislória mundial. com a Epopeia dos Descobrimentos. 

tlu:ido, no século :\1.\. cm 1839. para I'0nugues por um profbsor da ~.\u la Tecmça de Desenho d~ 
An:hiu.Tturn da L"lIl,eT!i,dade Técnica ". \cr \'IG:-lOL\.Jacontu B.1ro:zio de - Bn:n: tr.lllldo das cinco ordens 
d~ i\r~hi\ee1Ura 'loçÓC5 \hcorica~ de arçhh~ctura CL"ll 5oCguid" de \1111 breve tratado das emeo orden~ de J. B. 
Vignola tradu:.\do~ c ":UL111nbdos pelo ]lrore~~or substituto da Aub ti:~L1IGl de De->cnho de Arclnleeh!m da 
Unl\'e~id:adc Tcemo, ll~boa: l)'pographia A~ Codho 1839 
j'DE1.AFORCE. An):eb - Gl\"::l.nni V di Ill"<1lPn:'l e II' Rcb::ioni Anl5liçhc c I'oliuche cid Ponog.'111o eom Rom,1 ln 
"GiO\";J.llm \ di PonolP"o <1707-1750) e la C.uhura. Romana dd suo T1.'I11I"" Roma· Ago;, &I:.iOIll 1995, p. 26 
!~ROCHA, Manuel Joaquim :-'lorCll"'J da _ o_c.. \-01. III P 235_ ,\I~lll dos dois ml'dllo~ !..Iue cllconlT:jmo~. 
Ar:Jllaldo Pinho pubh<:a um SOn1.'LO que Circulou I1nprcs.so elogl:mdo o l\-Iarqu(-s de rom~. que e com , od~ a 
ccr'c~" de Cartos Gimal; PtNHO, Arnatdu - u ~. P 113 
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Por outro lado. só um gmnde c requimado artista. familiarizado tanto com a cultura 
clássica como com a portugllesa, poderia materializar cscu lt oricamemc trechos da narr.l
tiva call1oniana. simen=ado 110 COI1JUtllO alegórico que com põe as trés primeiras carroças 
do ap:u,;uo: 

I - Na\'Cga~·.lo e conquistas dos portugueses. nela vi:tjava o Marque!:> 
2 - Ci\'iliza~~J.o das nacões bárbaras; 
3 - Senhor do Comercio. 

o mamemo e as temática exploradas nessa afinnaç:io dos fcitO!:> de Ponugal não podia 
SCI' mais oportuno: :l!> cOl1qu ista~ de Portugal imortalizada!> no~ Lusiadas. salram revigora
das no êxito da balalha de Matap:lo. E Portugal. D,JoãO V, most rara-se solicito p:ml ao 
apelo do Ponufice responder com uma csquadra, 

Q!> coches. que desenvolvclll urna perfeita linguagem plástica barroca, -feita pelo gusto 
rO\1lano~ 2i, foram considCr.ldo~ por Alvar Palacios, um dos pomos mais ahos da famasia 
figurativa romana 28, Curiosamcl1le . uma obra de tCT1l:tlica ponuguesa. e projectada por 
uma artista, que trabalhou quase exclusivamente par.l ponugal. 

Carlos Gimac interpreta o imagmano proposto por LUIS de Camões. conferindo-lhe 
matcriillidade, dentro do fo nn:dismo mais requintado e sublime da estNica barroca. 

ParJ concretblf es1.1 empresl não lhe faltavam predicados: hablluado a trJbalhar com 
o efémero onde apresenta o vocabulario próprio do barroco illlcrnaeional; familiarizado 
com a mitologia clássica, nOTllCada11lCllle atT3\'és das MC/a!l101fvscs de Q,·idio. que faziam 
parte das suas leituras pessoab; como do imaginário Epopei co pOrtuguêS, através do 
conhceimcllIo adquirido pela [citura dos Lusladas, 

Afirma-se, :lssim, um criador de símbolos icónicos tão tal'OS ao imaginário português, 

Conclusão 

Tendo nascido em Malta no illldo da segunda metade do sctulo ;..,'11. Carlos Gimac. 
foi par:! Roma onde frequentou O Colegio Jesufla comu porcionista. ConVidado por 
Amónio Correia de SoU$.1 Montenegro, vem para PorlUgalna década de no\'ema para lhe 
construir um Palácio cm Novôcs. Com a mone do protector, mO\'c-se no sela da primeira 
nobreza do Reino. acabando por cunqubtar a atenção de D. Jo:lo V. Em 1712 segue para 
Roma integrando a Embalxacill do Marques de Fontes. 

Da sua bagagem ime1c::ctual sali ellla-se uma predilecç:io pela wltur.l clássica e um inte
resse subido pela arte da arquitectura. As belas letras s:1o Olura da~ !)uas "alendas, desta
cando-se como poeta e como tal ingressou na Arcádi:l. academia literária romana. 

Ba!)cados no seu percurso arIlSIlCO, e alicerçado!:> cxdus iv3mCIlle na sua actividade 
doculllemada. apresentou-se \Illl:l lei!Ur.l da linguagem cstética perfilhada pelo arquitcclo
poeta, onde se detectam assl1nilaçôcs ariSlOlclicas c platónicas. 

Eivado dc fone pendor c:mc:.iano, na artc de const ruir, :1 sua obr.l - poesia, descnho. 
escuhur.l e arquitcCll1r.1 - !'enccte um artista poli\'alcnle de senSlbd idadc apurada. plas-

J1 nrlAFOIKE, Angda _ a C. P H 
UI I'AL-\CIOS. Ah'ar Gon::ale: _ Appunti per un LCS~LCO Rum;lI\o·1 u~il:Lt10 , ln 'Glo,'anlll \ dI l'orLog:Lllo 
( 1707·1 i50) t la Cuhum Rom3na lkll>uU To:tnl)(). Roma. Agos Ed:lonl. 1995. p 45) 
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mando ao lado da mitologia clássica rcfcrênciais iconográficos da cultUnl porluguesa. 
transmiudos através de Luis de Camões. Uma simbiose entre pnnclpios do renascimCIllO 
e assimilações da cultura artíslic.1 barroca. Síntese entre estétiCa!> renascentistas/manei ris
l::IS e barrocas. Linguagem plástica de desenho apurado. como rcquilHadas foram as s~las 
propostas no domínio da afie de construir. 

O n3tunlliSlllO e o racionalismo s.1.0 duas linhas mcstras do seu perfil artístico. estando 
cm consonância com as vanguardas culturais do imcio do sêculo XVIlI euro peu , que 
\'lri:u1\ a desembocar no lluminbmo. Ilomem erudito, UIlI verdadeiro criador de fom1;ls. 



Domingos de Oliveira Maya 
percurso de um riscador amador 

ou da responsabilidade técnica no Porto 
de meados de OiLOcen tos * 

Manuel de Sall1jJayo Pilllflltc! Azevedo GRACA ** 

Domingos de O\iyeira Maya nasceu a 23 de QUlubro de 1798, na Casa da Quinta do 
Paiço, na freguesia de Alvarelhos - ent:lo penencenle ao concelho da r-,'Iaia. que depois foi 
de Salllo Tirso e aClualmente faz pal'te da Trofa. Era rilho de Antônio de Oliveira Ma)'a e 
de sua segunda mulher c prima Dona f ... laria Joaquina da Silva Mara. Foi baptizado na Sé 
do Pono, na freguesia da Sé, Pono, 28 de Outubro de 1789, tendo por padrinhos 
Domingos Fernandes Álvares c Dona Eugénia Malia da Silva Reis I, Veio a morrer na sua 
CaS<l da Rua das Flores, freguesia da Vitória, Porto. a 6 de Abril de 1863, sendo sepultado 
tloJazigo que mandou construir no Cemitério da Vcnerávcllrmandadc de Nossa Senhora 
da Lapa, no Porto 2. 

A Família 

Ambos os pais tinham as suas raIzes familiares em Alvarelhos. O pai. António de 
Oliveira Maya (* Alvarelhos, Trofa. 3.VI.1756; t Valença, 29.1X.l810l. herdou o Prazo e a 
Casa de Sá. em Alvarelhos, que haviam penencido a sua avó paterna, Maria ou Marianna 
Domingos da Silva. Foi Coronel de Milicias. No Porto, acompanhou os negócios do irmão 
l3arnabé de Oliveira Maya, de quem viria a herdar uma colossal fortuna, alicerçada, sob re
tudo, na casa comercial Blll1whé de Oliveira Maya e c. a

. 

Barnabé de Oliveira Ma}'a 3 foi senhor de grande crcdilQ pessoal e autoridade elll.re os 
habitantcs do Porto. Logo após a revolta da noite de 18 para 19 deJunho de 1808, na qual 
a guanüção e populaçao da Foz do Douro se manifestaram contra ordens de proibição da 
passagem de navios britanicos pela l3arro do Douro, coube-lhe a missão de relatar os acon
tecimentos ao Bispo do Pano, Dom Frei António de São José e Castro. Logo ali colocou 
ao dispor do prelado os seus bens e serviços, sendo nomeado, sucessivamente, Coronel e 

.. Agr.1dcccmos ~ $cnhor.1 Pror.- Doulora Nalálla Mannho FClTCira-Alves pelo con\1te que nos Jlrigm p:lm a 
partidpat;lo no COIOqU10; ii Senhora Prof.' Doulora Lucia Rosa!; pela oriclItação dos uhimos anos: e;'a Senhora 
Dr.' Paula Bess;i pelos registos rOlosrnficos do~ lllleriorcs da C:1S3 do Passeio Alegre. Uo genuhnCnlc cedidos . 
... Mestre em HistOna da Arre cm Portugal pela F:leuld:ldc dc Letras d:1 Uni\'ersidade do PorIa: Técnico 
Supenor da c,"\m:lr.l Municipal do Porto: l'rofCS!>Or da E. S. A. P. - r:!i(;ola Superior Amstica do Porto. 
Ann:viaturas uti1i=-,das: A. D. P. - Arquivo Distntal do Pono: A. H. M. P. -Arquivo Hl:.IOncO Municipal do Pano. 
I cr.: A D. P. - Ullu de Assrlllos de Baprismo da St dE li98·J8D". n. 29 v .. 
~ O Jazigo c Capela (n.o 8. SeC(àO L. L' Dl\'l~U) foi comprado a 5 de Agosto de 18-H. e reconfimmdo a seus 
sobrinho!>·nclO~ Dona Maria Ludo\ina rerem) leilão E 00111 Manuel de Serpa Pimemc\ Pereira LCltão. por 
Dl'S]Xlcho de 29 de Outubro de 19 .. 8 [ArqUIVO d:1 Rc;tl Ordem de Nossa Senhora da LaP3, LO I de .. \Clas. n. 6i v.1. 
l13~m:l~ de Oliveira Ma)"3 não deixou descend~ncia. aJ>CS3rde ter casado lia Sé. Pono. a 6.1.1 ii7. COIl1 DOI1:1 
Itosa Mendes de V,lSCQncdlos [d.: A. D. P. - Li- ro dr AsSt'llros Paroquiais da Sé. n. 309 \'.1. 
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Brigadeiro de Milicias. Como la!, comandou as forças de. defesa da Cidade aquando da 
In vasão Fr:,mcesa de 1808. E, com os seus cabcdais. pagou boa pane da conMruç~'o e arma
mCI11 0 das trincheiras. Morreu a 29 de Março de 1809, combatendo as forças de Souh, 
juntamente com o sobrinho Joaquim de Oliveira Ma)'a 4, 

Aos primeiros tambores da J." Invasão, comandada por Massena (1810), O pai Amónio 
de Oliveira Maya não demonstrou o desprendimento do irmão e do filho. rumando para 
fora do Reino. Viri:l a mOlTer n!\ viagem, cm Valença. Parecem, pois, póstumas as mercês 
de Fidalgo-Cavaleiro da CaslI Rca1 5 e de Comendador da Ordem da Torre e Espada 6, 

Após a morte do pai, foi a Imie de Domingos de Oliveira Maya, Dona Maria Joaquina 
ch\ Sil va Maya ('" Casa do Pa iça, Ah'arelhos, lO,IX.I770; t Parla, 30.VI. IS-H), quem assu
miu a tutoria dos filhos menores. Era filha e herdeira de Caetanno da Sylva Ma)'a, Senhor 
da Casa do Vaile e do Prazo e Quinta do !'aiço c Capi tão de Milícias; e de sua mulher 
Dona ROS3 Maria de Moura Coutinho, que provinha dos Morgados da Carriça (Muro, 
Trofa) e de Entre-Aguas (5a1113 Maria do Zê:.cre, Baiâo), vergôntea do iluslre 8'<' Senhor 
do COUlO de Lcomil, Álva ro Gonçalves Coulinho, o Grclo-!\'Iagriço que Camões call1ou 
Clllre os Do:::c de Illglalerra. 

Domingos de Oli\'eira Maya era o quarto filho de seu pa i. De um primeiro casamento 
daquele, com Dona Luiza 13e rnardina de Moura (t 8.V. 1785), nascera António da Maya, 
que foi Deputado da Nação (* Pano. 8.111.1778: t Lisboa. 18.VI1.1843) i, tendo casado 
com sua parente Dona AnnaJoaquina da Ma)'a (com descendência, extinta) 8. Do segundo 
casamcnto. livera mais seis filhos:Joaquim da Oliveira May3 9 (* Pano, I.X.1793; t Pan o, 
29. 11 1.1809); JOSé de Oliveira Maya (* Porto, 2.1Y.1795: t Porto, 16.VI1.l 819) l0; 

Domi ngos de Oliveira Ma)'a; Dom Anna Emilia de Olivei ra Maya (* Pano. n.YIlLl800; 
t 10.[1.1875) ll, casada eomJost Pimelllel Freirc Mesquila de Vasconcellos, 1.0 Visconde 
de Gouveia (* Gouveia. I.VI873: t 15. V1I1.1853) 12 (sem dcsecnde.ncia); Dona Maria 
Ludovina de Olivei ra Ma)'a (* Pono, 8.111.1802; t Porto 29.X. J880, herdeira universal do 
innão, casada com Bernardo Pereira Leilão de Carvalho (* Peso da Rcgua, 16.K1792: 

.. Cf.: RAto.IO$, LuIS A do: Oh\"ClI"l!. (Di r.) - HI~Wriu do Pano (3.' Edi\'Ao). I'ono: I'ono Editor.!. p. 457. 
j Com 1600 rcl~ de mOr.!dia c 1 alqueire de cevada p!.IT dia. pago segundo a ordcnaç:l.o Id.: Arquil'o I'anicubr 
_ Rqm:srmu(dO dll FmuIHu O/i\"dm Mma], por Cma de Merc~ do Príncipe Regente Dom João, de 13 V.1813. e 
AIVlIr:i de 19.VII.1916 ld.: SANCHES DE BAI?NA. Visconde de - Di,iolld l'io A,Í$I<Jcnlrieo (2." Ediç:l.o). Pono: 
Centro de Estudos de História da Falnr1ia da Unl\"ersidado.: Moderna do Pono, 2002. p . 141 . 
.. Gr:r.ç;l puhlicada na Ga:cw ,'" lisVoo. 11 .0 226, de 27.IK1S13. 
7 Cf.: CASTRO. Z!lia Osório de (Dir.): CLUNY. Isabel: PEREIRA, Sara Marques (Coord.) - Diciol1llrio do 
Viluismo c do /'rlll1ciro CllrtiS"mo (182/-/823 r 1826-/828). Vol. II. CoI. !'arlamcmo - 7. Lisboa: Assembleia da 
Republica. Edições .. \fromarneIllO. 2002. p . 76-77. SANCHES DE BJ\I2r--A. Viscollde de - DicioJICHio 
Ariswcrdrico. op. (iI.. p. 13. 
a cr.: PINTO. Albano da Silveira: BAf::NA. Visconde de Sanches de - RCSl"1llra d/IS fmmliu) nrulan:s e Gmmb 
dr "orrugul. Vo1.1l 0:.' Ediçjo).I..sboa: I Fernando S:lnIOS; LuIS "e.neeslau J3.1.rro~: Rodrigo Fana de. Caslro]. 
1991. p. 216-117. SANCliES DE BA~NA, Visconde de - Dicimrd>io ArÜwcralím. CIp. ril., p. 51. ZÚQUETE. Dr. 
Afonso Edu:mlo Manms (Coordcnaç:lo c Direcção) - Nobrn:a de POrlugll1 c do Brasil. Usbo:rIR.o de Janeiro: 
Editorial Eneiclopcdia. L do, 1960-1961, Vai. 111. p. 92-931. 
Q Cf.: A. N. T. T. _ Maco5/. n.o 2 (apensa:i do: scu ,rm:l.o Amónio de Q liI'Clra Maya), ril. II! SANCHES DE 
IMt:NA, Visconde dc - Arclzivo Ilrmldo-Gent"ald!.>ico (2.& Edição). Lisboa: [Fernando Samos: LUIS \Venceslau 
l11.rfOSQ; Rodngo Faria de Ca:.tro!. 1991, p -110. 
10 Cf.: A. N T T. _ ,\lIICo 5 I, n .O 2 (:lptn~a ii de seu [nn;io António de Olívelra Maya). cu. ilr SANCH ES DE 
IMI!NA. \rlSCondo: de - Arrhil"O Hcmldo-Gcllca/Ilglco, op. cu., p. 410. 
" Cf.: A. O. P. - Un"O de AsserI/OS de /Japlíslllo do Se d ... 1798-1804. fl. 
lL Cf.: FALCÁO. Annando de SacaduT:l - Os Lucaras, Tomo I. Bragl: Edição de Carvalhos de Basto, 1993. II 235-
-236. PINTO, Albano da Sil\"O:lm: SANCHES DE BAENA. \ '"lSCO nde de - Ro:.\Cllha das Pmmhas . . op. dI.. Vo1. 11. 
1'. 36. ZÚQUErE. Dr_ Afonso Eduardo Martins (Couro. e Dlr.) - NoIm::;::a de POl"lugal.. .• op. cil .. Vol. 11. p. 6-12. 
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t Parla, 15.Vl880) 13, opulento morgado aho-duriense (com numerosa e i1uslre d~en· 

déncia li); Henrique de Oliveira Ma}'a C Pano, 15.J1UB04; t Lisboa. 24.111.1851) I~. que 
11110 casou. mas deiXOU geração legitimada 16, havid<l de Dona Carolina Angelica Ribeiro 
('Ir Porlo, 27.X.1B06; t Porto, 28.X II .1875); e Agoslinh o de Olh'eira Ma}'3 ('Ir Pono, 
27.X.IB06; t Pono. a 28.Xll.1875), que morreu solleiro. 

o Ho me m 

Como O pai e os irmãos. Domingos de Oli\'eira Ma)'a foi Fidalgo-Cavaleiro da Ca~1 
Real 17 • nobilitação provavel mell le facililada pelos heróicos rei tOs do tio Barnabé e do 
irmão Joaquim. Contudo, lambem como herança ramiliar. Domingos de Oliveir<l Ma)'3 
recebeu , por di\'crs."lS \·ezcs. o epLtelO de Conun:ialllc, o que lhe valeria alguns dissabores. 
Logo em 1835. solici lOu ao Tribunal de Comércio que o deixasse de declarar COI110 nego~ 

ci:'uHe; a 7 de Janeiro de 1860. fez publicar n'O Commcrcio do Pano um desmentido, rq>t· 
tid o no AllIl(Illall COlJ!l!1ercial, fCIIH·iI. Judicial, Admi lli smllivo, Ecc1esiastico c Militar do 
Port o c seu Disrri(fo pill'a o fUlJIO tle 1860-/861 18. N:t realidade. Illais cen;1. scria.;1. sua. qua· 
lific:tç;\o entre os ricos Proprietários e C:tpitalistas: da mile herdou l Quint:t do P.liço, cm 
Alvarelhos: por compm. foi Senhor d:t antiga Casa do!> Ferraz Orava. na Rua das Flores. 
no Porto; c mandou construir as Ca5."lS da Rua do Passeio Alegrc c da RUl Bda.. 

Na Quinta c Prazo do Paiço, reorganizou a propriedade, com o CSCImbo de di\"crs.1S tcr· 
ras 11/. Esta Quinta seni:tjá dc "sol:tr de fanlllia"', entendido como o lug:trdc origem de um:t 
gClIs 20. Um sobrinho-neto de 01i\'cirn Mar'3. Dcmardo Pcreira Lcit;10 11 , \iria ;1. transfonuar a 
Casa, dando as ameias ao torreão c fecll;1.ndo a ''aranda. cnt re outras obras. 

u cr AZEVEDO, Correia de _ Ilra.\Uo I' Cc!)el) BmsouodclS d,) Doum. L-1nlego: r(,r:ln~-a de L1lllego!. 1974, p. 
94-9.5 c I 12-113. TEIXEI RA, JUlio A - rlda/gos (' Morgados de \%1 Rrall' sru Tomo. Gr'lralogicu. Bmscks. 
Vinculu) (2.' Ediç:'io I'ac-Sirnilada). Vol. I\~ Lisooa: J. :\ Tellcs d.1 5)'1\":,. 1990, p. 33] e "cgUnltes. 
li Emre a qual as famfha:; 5ampa)'o Pllnentcl. Cosia Uma. Serpa Pimcmcl (Vbconuo. Condes e \I:lrqUcseS de 
GOU\l:la). O':-':cil1 (Chefe<. daquele Amigo e Rcal 'ome. POnciJ>Cl> de Cbnnabo)' na Irlanda e RqlTl.'1><.·l\t:mt~'!> 
do Tnulo ponu~ut5 de riscollde dr ~mhl MO'"la), elc .. elC, O amor deslc Ir.lOOlho C tetr.meto desle CI:\.a1. 
a cr,: MARQUES. A II de 011\·e'r.l-1/1Slóri<1 da MlIÇooana cm POl'llll(/11 Poluiw (' MCI(ollori<l1820-/8ó9 (2,· 
P(/tu). \"01. /I Lisboa: Ednorial I'rescnç.t. t997. I' ·n8 SM";CIID DE UA 1\:\. \',sconde de - Dlfumo,;o 
A';s/ocrouw.op CII, 1', 52 Inesl:! uluma obr.l \"Cm erradamente thamadu de Hennque da 511\'eir.l t-.1aral. 
10 I:11Irc a qual :15 ram,lias Brilo c Cunh3 (Rcpn::.cmação do N011le) e BnlO e Cunha (\',!>COnd<'5 de l'eTCl1'3 
Maehado). Cabral d .... 'oronha c Menezes. 01;1;:;1001 y Albuquerque (CondI'!> de Abcrl;IlZ. em Es~nha), Álv3rc:. 
ltillO.:lw. Noronha e Mt'nc::e$ Osório. Alardlo c Albuquerque. elC., ele.. 
11 Com 1600 reis de mOr.ldm, 1 :t!<lUI'II1:: dl:lno de Ct'\"ada. por Ccnld:1o de 2 de ,\goslo de 1816 e Alvaf:Í de ti 
de AgO)1O de 1816 Id.: Arqul\'o l':lnieul3r - RcprtSfllla(i10 du Fmlli/rcl Ol,l.-Ircl Mai<1. SAKCHES DE UAI:NA. 
Viseollde de - Diciond';oAfÜIOClCUi(o. up. di, 11· ]2!. 
1M (J.: O Cummcniu dll Pano, n Q 10-+, i de \\aio dI' 1860. p, ]; .. ' Almmwk Corllmerci<ll, Fabril. judidol. 
A,lmllli5Imlll'<l. r:cd~lasu(O c MilU<lrdiJ 1''''1<1 l' X1I D,SIO(111 para a mmo d .. 1860·1861. I'ono: Trp. I'opu!.u· .II' 
J~ Lourenço de SoU!õ:l. 1860 lell. 111 QUEIROZ. Jost Franelsco Ferreira - Os Cnnl/tI'W5 do Pano r CI A'Te 
FUII('ltlIJu OllocclIIlSla rm 1'01'lug<11. Consohdar;do d<l \',\tncltl Rottlul1liCtl nu Pcrpt'WO(dO da ,\ltmclnu. \ul. /. 
Tomo I -. Pano: IEdic:!lo do AUlorl. 2002 (DI-".en3~-;lo de Ooulor.ln1e1110 em Hil.tóna da Anc 3pfC!>CnI:ld3 11:1 
I-aculd.1de de \.elJõll> d.1 Umv('/'Sid.1<k cio Pano). p, .507]. 
'~cr A. II. M. r -IndiCO: AlplwiJt'litoJc I'm;::</) ~ ,\'011.1 Propril.l da Exullrnllssinla C<lllUlul.\/un"II"" d" ParlO. Jd 
AUIIX". Muno -"obll:. Sempre /.(<11 r 111\'1(10 C,dmu: do Porto. romo 1 i\ CI B Po~1O a limpa ptllo$ cIIIIlregados elo 
SrnrlllllO Rodrigo )oS(' Uf )tlU;::C1 Utm(kua r JOCI'lUI/II Amol/io Bcrtrnmul'l d'A:C\cdo .111 /8-1.5. S~IJJo (t.llIO,<111O r 
Jl<lkll);/«pho )auud,io jo)C Ja CO~I(J, TOIIICl I. fi 69-73 \" 
10 Cf.. GRAÇA, Manuel de :'ampa)'o 1'lmcntc1 .'\:c\edo - Cun~znl(()C~ de filie 'Ia Pono (1805·/906), VaI. J. 
PorlO: IEdiç:l.o do :\Ulor1. 2004 (Di~scrlaç~o de Mestrado cm Hi~tvrhl d:1 Arte em Ponug:ll a])rC~elllll(I:, ii 
I'aculd.ldt de 1.L1r:lS da Universidadc do l'ono). p. 38--10. 
11 Nela dos mencionados Don:, M"ria Ludovina de Ohve1n Mar" e de Dum Bernardo Pereira lcil~O de 
C.'Il'valho; , filho de 00111 Adriano Pereir.l l.eilão de Canalha, C:l~,do com Dona Enndinda \'c"o:o d:1 Cmz 
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Quamo a Casa da Rua das Flores, aClUalmemc com os números de. polícia 21·39 Z2, da 
freguesia da Vitória. POrtO , sabemos que fora construída na l.a metade do século XVI. 
tendo pertencido a Manuel Bravo. No século XVIII, foi enriquecida pela introduç;lo de 
dois brasões·de-armas (de Fcrmz e I3ra\'o) e de decorações rocai/lc nos "ãos da fachada 
principal. c peJa construção de um:;! capela. de planta oilavada , cujo risco está atribuido ;1 

Nicolau Nasoni u, A Casa ficou na f:lmília Ferraz Bravo até à morte João Pereira da Cunha 
Ferraz, que a deixou ao Mosteiro de São Francisco H. Muito prov;l\'c1mclllc. foi comprada 
ainda ma década de 1830, talvez a l,é antes das expropriações. l\il1d3 hoje mamém a dupla 
dcsigna~~ào de Casa dos Ferraz filavo I Maia . 

Deve ler sido grande a sua innuência na Cidade do Pano. Em 1837, era Director do 
13anco Comercia do Pono (1837)25. Nesse ano, fez parl e da Co missão da Câmara 
Municipal do Pano para le"alllar o monumento a Dom Pedro IV UI, que só viria a ser CO I1 · 

cretizado cm 1866. Haveria, cOnllLdo, de pedir dispensa cm comissões posteriores, sem 
contudo deixar de contribuir para as obras propoStas. 

Ainda naquele ano de 1837, tomou-se Irmão da Rcal lrm3ndade da Ordem de Nossa 
Senhora da upa, em cujo cemitério haveria de fazer conS\luir o seu Jazigo fami liar 27. Em 
1842, foi nomeado Jurado da Inspecção-Ge ral dos Teatros c Especl..-1.culos Públicos 
Nacionais 28. Em colaboraço'lo com os Marqueses de Lavradio, de Vila Real c de Nisa e com 
o Co nde de São Paro, entre Olm os nome!> sonantes, este\'e envolvido na publicação do 
I~Ofeiltl de D. João de Castro 19. 

Ainda durante a decada de 1820, percorreu a Europa algumas vezes, dei;'{ando regista
das as suas impressões em diários de viagem. Logo em 1820, acompanho u o irmão 
Agostinho. sempre muito doente, cm Lrat.1l11emOS em Paris; apro\'cilOu para \risitar dl\'crsas 
localidades da Galiza (Tui , San liago de Compostela, Corunha), de França (Bordéus, Tours, 
Paris, Chalons), da Alemanha (l3aden , Carlsme, Hcidclbcrga. Manheim. Frankfurt , Bona, 
Colónia, Aachen). da Bélgica (Spa . Bruxelas. Antuérpia), dos Paises Baixos (Roterdão , 
Amesterdão. Haia) e do Reino Unido (Londres, Brighton) lO. Em 1826, sabemo-lo por Paris, 
Nápoles, algures na Suiça - muito possi"elmente em Genebra - e Londres ll . Finalmente. 
em 1828, juntou-se ao inmlo Henrique. no exílio politico deste ultimo. sempre envolvido 

n Sobre C513 ús., d.: I\FO:-.1SQ, JOSI' Fem\o - A Rua das Flmo: na 5~cu10 XVI E!emenlas para a Hlslóna Urbana 
do POlia QUlnhenliSla. Pano: FAUPpuhlicm;óeS. 2000, p, 26-+·266, FERREIRA·AI.VES, JO:lqulmJaime n - A 
(ti$(! Nllhtr na Pllna na Epoca Mool'llw (Co1ccç30 Ponucalcl . Pano: Ediçl'les tUlIpa. 2001. p. 9 1·92. MARÇA1~ 
lIonlcio __ A Rua das Flore:. ll ~, O Trip.:ml. V SCMe, Ano X, ti o II , f,.-I:Irço de 1955. p. 329·330. POHOII 
l'mrinuJnio Mundial Processa de ( mundli/w'a da Cidade da ParIU d ClaHlfkllçllo pda UNESCO corno Pmr!ltu') ll iu 
Cll lru nll da IIummti,lad.' - 1993. PorIO: C:\mara Municip31 do POrto, 1993 , I', 172 SOUSA, Fr3nclSco de 
Almeida c; G"bumro S. ArseniO - Casa~ !lCtIIHl Il!li~ da PU/lO. A Casa du) MaillS, I'ono: Is, e I. 1990 (Separala de 
O lnpt'l ro, $trie t"\O\"ll. Ano IX. ti "9, Xlcmbro dr 1990. p, 266·271. 
II Cr. SMI"I H. Roben C. _ N.colau Nasoni AtqUllcdo do Pono, usboa Ul'ros Ilon:ome. 1912. p. 109·110, 
I. A 3qul~iç:\o W Casa d3 Rua das FlOfCS de\'ero Irr SIdo pouco após 183" e as pnmclras ;J.he\13(ôo dos hens 
confi..aldos às ordens religiosas 
21 cr NOI'lwdor Commcrrial POlluCtl$C. n O 25. POrlo. 3 deJ3nelrodc 1837, p. 98 IciI LII QUEIRQZ,Jost 
Frallcisco l:errclr:1 - Os Crntlltnos do POlia, .. or. 01.. \01. I. Tomo 1 o.]l, 5071 
UI cr,: QUEIRQZ.JO$t Fr:mcl"co I'rrrcira _ Os Cctlultnos do Port" . .. (1) CII .. Vol 1 Tomo I 0. p. 507. 
17 IDEM, Ibiden! 
UI Cr.. NOliciai/or da Cidm'" do /"'1'10 pom o (Umo de 18,0. Pono: T)11 De Fan3 Gutlnarãcs. 18-12. p. 69 [C II 111 
QUEIROZ,Jo~ fr:lllcisco Ferrcir:!- O~ Ccmirtria, do Porto ... , 0r. dr .. Vol. 1, Tomo L G. p, 5071 
N Cf.:JOt71(!I dt Nmkius. a l.XI! 1/:186. 
JO CI.: Arqul'o l'arucubr _ DldtTU o:acw das miHlta~ Viagens cm /820 /}(ll" Cllllza. FWII(a, Ak"'lmha, Pal=rs·bmxos. 
Holllmoo, c /ngla/ctTa 
II CC ArqUIVO l'aniculaT - Ln/v de COlHas. 
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nos l11ovi menlos liberais c maçons do seu tcmpo. \ rlSiIOU , em3o, o Rcino Unido (Dublin -
ainda pane daquela nação -, Livcrpoo l. Londres), a França (CaiaiS, Paris). a Suíça 
(Genebra , Manign)', Simplon) e a I!ãlia (Milão. Monza, Brescill , Verona, Vicenzio. Veneza. 
Ferrara , Bolonha, Florença. Roma). Nól Cidade Eterna pcrde-se-Ihe o L.lSLO Jl. 

Sobre Domingos de Oliveira Ma)'a escre\'eu o Engenheiro Aronso do Valle Pereira 
Cabral , numa cana enviada ao Dr. Vasco Valeme: 

Visto que falei rUI Casa dos Mafru., ICII! a pllJllÓSirO dar uma Iml/caçclo Il:swnida da famrlia 'iIIC (I 

lwbltou t; com a qual a nossa I Famjlb. Valle Pcreira (:lbmll el'o parlicularmcnu relacionai/a. NII 

minha rnfdncia. ainda ,;"io ali, jd de IIHIII(ada idade, o seu pIVIJril'rario, Donungos de O/iIClI'tl Maia , 
cujafamllia possuiu no concelho dl'Src nome, a linda quimo do /)(11(0, qur muilO bem col1heci efrr

qu!'nfri, Es/t Senho/' DOUlmgos Olirl'lra Maia era, segundo a minha 10n&'Ínqua IVrlinisctnria, exr re· 
mali/en/r gordo, dn·jdo fah·i::; d grande quanl1dade de dguII que absonia Conquafllo eu ao telllpo 
fosse mlllfO pequeno. ainda me recordo quc, quando às noires de I'in/IU a 1I0Ssa casa, logo wn cnado 
a/Hlrl"da com lima bandeja tIl CO/105 de dgua, qur rk /Jcbia UI1I após DUIIO! Foi de qurm mandou eons
[I'UII" 110 Foz aquela curiosa ((1)11 ilCIlswlalia, de. aspecto al.lW medi!'"," , no /lassdo Alcgtl'l}. 

A Casa da Rua do Passeio Alcgrc, 11.° 95+ 

A panir dos fins do seculo XVI II , a boa sociedade curo j>cia inicia a moda da vilegia-
1ura, quc acarretará a cons trução de edifícios próprios, Tem s ido comum afirmar q ue o 
primeiro edifício de vilegiatura co ns trufdo cm Ponuga l fo i o C/udcl da Condessa , cm 
Sintra , que EI-Rei Dom Fernando II fez construir por volta de 1867 li, para sua segunda 
mulher, Dona Elisa l-Icnslcr, Condessa de Edla)~, Podemos. hoje, afinnar que a Casa do 
Passeio Alegre, mandada conSlruir [lo r Domingos de Oliveira Ma)'a, é amerior e , muito 
possivellllcme, uma das pritneira~ construções do género em Ponugal 36. 

Segundo o próprio Domingos de OIÍ\'eira Mayól, o tCl'I'cno foi comprado a 9 de Maio 
de 1855, a \3ento de Souza Vi lia Nova, emigrado no Brasil. que se fe.:. represemar por seu 
irlllão. Esta lr:msacçâo custou-lhe I. 793. 7-+0 reis 37. Ali existiam Já três prédios: um cdifi
do de piso ICITCO e primeiro andar e duas casas térreas. com os respcclh'os quimais, Po\~O 
c b.1rra<.'ào J8, 

Dous ell1 Irc:.: II1czes depois que comprei o I"'édio Imnei de edificar lIelle lula mi ," \'11.\1 111 , 

/lUIS lIobli! prcdio que Eu pr61Jl"Ío o lisquei, ranto no cxreliOl; COIIIO cm suas di\'isOcs c Q,.rw~os 
in/erlol'es, que mcdiladQmcll/c es /abcleci 39 . A 25 de Julho de 1855, Domingos de Oliveira 

)l Cf.: Arqul \'O Particular _ 1828· 1 R29 - I!migl"Cl(dO de Ponu.~al - I'i,/gem para Dllbllll, l.iI'crpoo!. I.mlll rcs, r,u'ls, 
Gt'lIdml, /taha athe FIO/mça, ",1 -f jculI~ /829. 
)1 Cr.· O.[astol,A.lnurl de M,[:lK'llh;lcs1- .-Os Const:l.Ilunos da RU'I d.1S r lores" P3Tl13 nlSIÓna dUlll3 u[l"a 
TU:! I)()rtucn~ ., O Tl1llrim, V Série, Ano IIl,Julho de 1947. p. 59-60). 
H Cf.: TElXEIRA.José - D, l'elllClmlo" Rri-AniSlol' AniS/a-Rei. LISbo.1 fundaçao da Casa de:: BrnganÇa, 1986, 
p.33O, 
J} Cr.. CARVALHO. Maml FilolllCtl3 Barro!> dc Úlr ..... lho - ArquilrCIUril I: \'rkglalura na Fo::: da DoU/v (/850· 
19/0) IOisscruç-Jo de M~-slr:ldo cm I hstória da Anc aprcscm.1d3 ~ faculdade dI': Ulr.IS da UlUlcr..ldade do 
Porto I , \'01. I. Pono: faculd:ade:: de:: Lclrn~ d:a Unr\'ersldade do Pono, 1997, p. 60, 
)t) Ainda anteadld:a pelo CIIII/rl do \\~Iby , T\.1S Caldas de \'L:cla, rOlogmrado por Fn:de.riek Flowcr ent re 1849 e 
1859 Id. "-n:derick WiIIilllll Flowtr. Um /'1011(1/1) da Fm.og,.afia POl'fugll .. ~a . Usl)()a, Museu do Chlado/Usboa 
94fElecta, Elmond Eduon Assocmti, 19941, 
17 Cr.: GRAÇA, Manuel de S,lH1pa)'o I'imem.::! A~e\',~do-ConSlnlçoo de r:lill' .. " Df! (II. Vol. 11. n.G 14, p. 257·259 
}ljCr. lDEM,lbidOtl,p. 257c261. 
JQ Cr. : IDEM, 'blJ<w. P 261 r:.5\3 identiflcaolo d.:: autona ".10 deixa de l>Cr nOIJlcI, !oObn:ludo nU1Ila ~poça cm 
<iuc a Ill:uona dos proJcctos 1\;'10 CI'"~1I1 ~lIlados. Por OUlro lado, pcr1lljte-n~ conjecturar que tenha :.ido o pró-
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Mara apresemou esse projecto na Câmara Municipal do Pono, aprovado no dia seguinte. 
A autarquia apenas exigia o respeito pelo alinhamento da rua 40, Comudo. as autoridades 
militares da Fortaleza de São j0:10 Baplista da Foz do Douro levantaram problemas, ale
gando que a proposta apresentava um edirfeio de cércia demasiado elevada 41, Resolvidos 
os diferendos. avanç.Ou a obra, executada por pedreiros cOnLnH::tdos cm Alvarelhos"2. 

Ao analisar este cdiflCio. Maria Filomena de Carvalho não estranha a faha de documen
taçào existente nos arquivos municipais, mas caracteriza os existentes de insípidos, sobre
tudo pela qualidade do Irabalho~3. Na realidade, a dOClllllcnL.1ção existe. estando deposi
tado cm Arqui\'o Panicular~~. Conhecemos, hoje, sele desenhos para a Casa do Passeio 
Alegre, possivelmente datados de 185+ e 1855. Os dois primeiros, apresentalll alçados 
desitlleressanles. lisos de decoração, dentro daquela arquitectura banal que se vinha 
fazendo no Pano desde a época dos Almadas i 5. Os dois projectos seguintes manLêm-se 
delHl"O das regras fornecidas pela ~escola almadina~, embora mais animada na decoração, 
havendo uma lembrança das construções da Rua de São João. Nos quinto c sexto projectos. 
os respectivos eixos centrais adquirem um novo cankter, C0111 molduras de sabor rococó, 
rematadas por pcdras-de-armas i6. Seria, Ilnalmellle, um sétimo projeClo a ser exccutado~7. 

Ao contrário dos primeiros, este último projecto adopta Ullla traça llledicvalizalHe, 
ainda que com alguns barroquismos. Num mundo rom~intico que se introduzia em 
Portugal 48, este edifício apresenta-se C01110 um dos primeiros do género no nosso P:lis. 
Em 1820 e, depois, entre 1828 c 1829, Domingos de Oliveira Maya viajou pela Europa ~<): 
acrescia o faClO de ser um homem culto, cenamente leitor dos românticos, cultores cio 
renascido Cie/o Anul"Íol1o e das lendas das origens das nações so. Bebendo todas estas 
innuências, riscarâ um ediflcio com reminiscências da arquitectura Tl.ldor, com aponta
mentoS barrocos juntO dos vãos. 

Delllro deste gosto neomcdieval, Domingos de Oliveira Ma)'a mandara jã edificar o 
mausoléu da sua família, no Cemitério da Celestial Irmandade de Nossa Senhora da Lapa, 
que Francisco Queiroz apoma como um dos primeiros monumentos tumulares neo-góli
cos a serem construidos em Portugal 51. 

prio DOllllllgOS dI: Oh\cira Marli ~ rist:~\r o Jôl:igo da Tôlll\iha Olil"<::lI":I M<lp. no (emi1trio da Vener.h'el 
Irmandade de ~O$:.3 Senhora d~ Lapa. Francisco QUClro: adianl:l Icr ,Ido um dos prmlci~ monumentOS neo
gÓII~os exisll":n1C'i t!m Portug.1L com a sua porIa em al"OO quebrado ler.. QU\ilROl,Jo..c Francisco Ferreira-Os 
Crmiraim do I'orl0 . .. 01' cil .. Valo 1. Tomo 1 0, p. 505-5081 
+J Cf.: GRAÇA, Manuel de SaI11[l.lYO l'il11l":mcl A:C"I'ooo -COl\~rnl('ks dr EIH~: .. .• °11, clI" \'01. U. 11." 14, ]l. 231-233. 
~I Cr.. roEM, Ibiactll , p. 248-250. CuriOS;\tl1t:l1le, (} próprio DOln11lgo~ de Oli\"elra 1\1:Iya :llcga cm seu f;\'·ur 
UI11;1 série de outr,b conSlruçÓc., entre as quaIs l11c1ui a de um cunhado du ir1l1~0 Ju Go\"cm~dor do C<lslelo. 
H Cf.: IDEM. IMdem , p. 261. 
-n CARVALHO. M~ria Filml1el1:l B.lrros de Clr\"alho - AIlj"uitrrllHII c Vilcgill1um .. 01'. cil., \'01. I, p. 60, 
·H l'udC1l\O~ puhhear P:lrte dcss~ d<l~UI1lClHaç"o lia 110~1 DisseTla,;iO de MCStrado [GR.-I.ÇA. Mal\ud de 
Samp;l}"o PUlleUlcl A::e\"cdo - COIISI!1I(MS ,il- Elilr .... ap CU., Vo1. II. n.~ 1-1. p. 110·1871. 
~~ Cf.: IDEM, Ibufem. \"01.1. p. 19 e Vol.lI, p 220 
"'" Cf.: lOEM.lhidcm, p 211. 
.\1 Cf.: IDEM, Ibidct!1, p. 228-233. 
id Cf .. ANAClETO. Mana Regina Dla~ lhpliSla Telxeu·;I-Alqw!cl"IIU"!l NrQl11ca!c\·al PonuglleMl, CoI .... TcxlUs 
Ulli\'ersÍl,irio~ de Ci('nci;[~ Soc[alS e HUt1l;l[[;I5~, Vol. I. Lisboa: Fundaç;\a Calous1e Gulbcnkienl]t1111a Nacional 
de hl\'CSligaç~o ClelluriCl c TecIlO]ÓglC;I, 1997. p. 99-110. 
iQ Cf.: ArqUIVO Panicular _ DublO exile/O, .1([5 minhas Viag<'n), em 1820 1'0/ GIlIi~u, Frall(u. ,-I./emunhu. I'lIizcs
bllixos, Ilol/allCla. e Itlglar~ITa (1810) c 1828-1829 - Emigraçd(J di" I'ol"lugi[1 - viagc'", para Dublin. LiwlIIool, 
Londlrs, I'alú, Gerlr/llil. l/alia arlll: Florellça, cm .. de )UlII. · 1829 [CStCS dois documcnro~ C51:iO IIIcditosl. 
'" Cr.: BA RRl:l ROS. Amomo Jo~e - História d" I.uolllura Pm1ugul'Su (] \.> Edição) , Vol. 11. Brag.1 Editora l':lx. 
1985. p. 9-21. 
~I Cí.: QUEIROZ,Jose Fr:mcIsco I'crrcim - O~ Ccmiltri05 do POIlO . . ,01'. cil., Vol. I. Tomo 1.°. p 505-508. 
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InteriormcllIc. Iodos os projectos organizavam-se em IOrno de um saguão central, ilu
minado por uma clarabóia. Esta CSlrutur-J. ser.i.. aliás, comum ii maioria dos edificios dcste 
calibre, construidos ao longo de IOdo O século XIX 52. E o cuidado que o propriclârio colo
cou no edificio. levou -o mesmo a riscaI" as panas do edifício, projectos aplicados integral
mel1le :no 

t. inteligente a organização espacial do edifido, com o pleno aprovei tamento da luz. A 
clarabÓia central, decorada com estuques de gosto de influência Aelam. pemlite uma fun
cional iluminação dos espaços imeriorcs. Também os rcst':l11tes companimelllos são inun
dados dessa mesma luz. 

Em 18Si . a c:tsa ainda estava cm obms. le":tndo Oliveira Maya a requerer aUlOrização 
para a construção do muro de vedação, para o que obteve licença a 28 de Julho desse 
ano ~4 . No ano seguinte. Domingos de O!i\'óra Maya instalava-se, pcl:t primeira vez, na 
Casa, acompanhado da sua familia 55. Co ntudo, ainda faltavam os acabamentos dos tectos, 
em estuque, boa parle das pinturas e os papéis de p:trede 56. Nos mcses seguintes, terá 
sido mobilada. restando ainda o inventário de lOdo o recheio 57. 

Três ;\!lOS depois, a 2 de Abril de 1860, o muro voltado pa ra a Tra\'Cssa do Passeio 
Alegre encontrav:t-se arruinado, pelo que foi pedida nova li cença, concedida a 30 desse 
mês 58. 

De entre as construções da Foz , Pinho Leal apenas desLacou dois edifícios: a Quillla do 
Monte , j,\ enlão do Barão de Rocda , John Alexander Fladgale, e esta Casa dos Mai;J.5, no 
Passeio Alegre 59_ Já Alberto Pimelllc1 incluiu est.a últim:t elllre as dc mdllO"'l.~peclO 60, jun
tamente com a dos Viscondes de Pereira Machado /J!. Aliás, destcs edifícios afimlaria esta
rem IOllge de tel" esse conjano, esse inferior cheio de ll,gasalho c elc deganda, que se cllcolllra 
/raje, pOl" exemplo, IW maior p(11'1.e dos chalets da Gmnj(1 (' tio ESIOIiI. Emm casas boas - tal
vez as primeiras casas boas que se cOl!srndralll IUl fo::. , - 1I1(IS lill1illl\'am-sc a possuir pouco 
mais do que o al)solutamellte indispensavcl p(/m passar dous meus fôra ela lena b2. 

~l Cr.: GRAÇA_ Manuel dc S:nllpayo Pimcntc1 A::cn:·do _ COnSllll(J}cs r!c E/iii ... . op. dI. VaI. II , 11.° 14, p. 222-
227. 
~) Cf. /lml"lII. p 2-t 1 
~ Cf.: IIMcm. p. 23-1-235. 
55 AcreditJ1ll0S quc se referia J sua irm~ Dona Mana Ludo\'ina de Oli\'cir:l M3)"a c ao mando dl~Ul. Bernardo 
Pcreira Leil10 dc C:u ... ·a lho, com quem Vl'·CU sempre. 
"I<'> CC: GRAÇA. Manuel de 5.1111pa)"o l'imcmc\ :\::""'000 - COI1Sltl,({lf"~ dr Elite .... op. cit., VaI. 11. n .o 14. p. 262. 
'7 Cf.: IDEM./bidcm. p. 264-28·1. Ainda que pouco comuns. o'llguns dcstes U1\"CtU:lri05 tÍ'm '1ndo a ser publica
dos Id.: ANTUNES. Manuel Engr:\da - "Not:JS sobre ttl"cnt:lnos de mobili:irio d:t C:lmo'lr.l Munictpal do Pon .... 
no :;.Cculo XVllh. Barroco. AClas do II COII.l;f<·)SO Int"l"I1l1cioual. Porto: Dcpo'lrumetlto de CJCI1CI:lS c Tccnic;lS do 
Património da F:lculd:lde de LClms da Uni, cr"'idade do Porto. 2001. p. 439-458. l'ERRElRA-ALVE$.Joaquint 
Jtimc B. - A Casa NolnT . .• op. cir., p. I 12-/ 131 
5<l Cf.: GR.<\ç.<\. Manuel de Samp.1}"o Pittlcmc1 A::c\"cUo _ COItSlllt(ÓCS de Elilc .... op. (iI. Vol. LI . n,o H . p. 236-237. 
59 LEAL, ,\ugUl>to SoaTC$ d-A::c ... edo de Pinho - I'ortugal AJtllj;t' c ,\i'N/nIlO. DicdOllano Geogmpl1ico. /;~Ial islico. 
Chorographico. HcraMlco, Aldu:ologico. 'iblOrico, lliograll/liCO c Efymologico de 1m/as as Citlmks. Varas c 
I're.!:lIc:::i{ll dc Portugal (' de' grande uI/mero de Aldeias. Se estas lIlo IWlllI'cis /JOI· Sc'/l'IU pallia d·llom"ls ctlcbrcs pOI" 
ballllllils ou por outros factos importmlln quc u·d/as m·cwlIl lagar; ou pUI" serem so lares dr fallll has nobres, 011 /lar 
Ilwlltuncn/Os de qllalqufl IIlI/t"r:::'I. ,lIli OÜICII(CS. Noticia dr t1!ui/(/s CIdades c uutms POl"Oaçúcs da LlIsllonia de ql.r 
{l1'''II(I~ 11'SUlm \C5/igios 011 sómente a lmdi(do. Vo1. ILL. u"boa. lI\"r:1ria Eail0r:1 de Matlos "tOt"CIr:1 & Comp,mhia, 
1876, p. 223. 
110 Cf.: PIMENTEL. Alberto - O Pono ha /lima 11111105. Pono: Lmari:t UIl\\·crsal dc 1\l3.g31hàcs & Moni: . 
Edllorcs. t893. p. 240. 
01 Dcs<:onhccettlo~ qual ros:.e esta Casa. contudo. sendo:l obr~ dc Alher1n Phncntc! de 1893. podcmos pCns,1r 
ser a C;tS;l de Don;l Marganda Ro:m PrrCtl·a Mach:ldo (Puelr:1 M~chado). por n6:; J3 referida 
02 I'lt-.! ENTEL. Albcno - O POI"/i) 1m ...• 0/'. cir., p. Z40. 



328 Manuel de Sampayo Pmlclud Azevedo GRAÇA 

A Casa da Rua Bela, 11. <13 

AS deJunho de 1860, Domingos de Oliveira Maya apresentou um projecto para a 
conslrução de um novo prédio 63, (omiguo ao da Rua do Passeio Alegre, mas apenas com 
frenle para a Rua Formosa - aClual Rua Bela. Na realidade, a proposla submetida a apre
ciação municipal propunha reformar desde os alicerces, subindo-lhe hum andar com águas 
fur/adas 64 , Ouvidos os membros daJum3 das Obras Públi cas - entre eles Joaqui m da 
Costa Lima Júnior e José LuLz Nogueira -, fOi passada a Licença 11.° 332, de 6 de Junho. 

Neste segundo edifício, Domingos de Oliveira Ma)'a 11;'iO demonstrou o mesmo espirito 
audaz de oUlrora. Na realidade, o corpo principal do prêdio apresenta-se de forma muito 
contida, dentro da arquitectura banal que desde há mui to se vinha fazendo no Pa n o, A 
ladear, duas pilastras granüicas, muito pouco profundas; no pano de alvenaria rebocada, 
rasgam-se três v;iOs em cada piso: no andar térreo , duas janelas e uma porta, colocada 
lateralmente; no 1." andar, duas janelas de peitoril ladeando uma de sacada, de base pétrea 
pouco saliente. Remata este corpo uma comija pouco saliente. 

É sobre esta cornija que se impôe todo o arrojo do cdi lkio. O terceiro piso - a que a 
licença chama de águasJlInadas65 - ergue-se um arco canopial , emoldurado a granito e 
rasgado por três vãos: dois óculos, ladeando uma janela de peitoril, esta ultima rematada 
superiormente por um arco c:mopial. 

Na realidade, parece repeti r-se aqui a solução apreselltada na Rua do Passeio Alegre 
IlOS vãos do torreão, rematadas por arcos canopiais. E isso acontece em duas escalas dife
rentes: no contorno do edi ficio c no vão celllral do último piso. 

Reflexões Finais 

A obra de Domingos de Oliveira Ma}'a é escassa. Conhecemos-lhe o risco de duas obras 
e de seis outros projectos, estes jamais concretizados. Podemos, ainda. arriscar uma atri
buição do desenho do seu jazigo familiar. Contudo, Oliveira Maya trouxe novas configu
rações ii. Cidade do Pono, criando um alçado de sabor reviva lista. quc ainda impressiona e 
marca a Rua do Passeio Alegre. 

Onde se inspirou o autor para O risco destes edifícios? 
Não foi certamentc nas casas dos cunhados. de que foi frequentador assíduo: naquelas 

do I." Visconde de Gou,'eia - Casas de SedieI os c de Remesal c Quinta de São Gião ali 
SalllaJúl ia (lodas em Scdic.1os, Peso da Régua) - e, sobrellldo, nas de Bernardo Perei ra 
Leitão de Carvalho - Casa de Santa Cruz (Sé. La mego), Quinta de Valle de Abraham 
(Cambrcs, Lamego) e Casa Grande de Poiares (Poiares, Peso da Régua) 66. Todos estes ed i
fidos são construções solarengas, dentro da arquitectura vemacular de tradição balToca, 
com apontamentos de enldiçào nos eixos cCllIrais e nalguns c.1emcntos decoT:lti\·os. 

Sabemo-lo , também, assiduo viajante pela Europa Central durante a dccada de ! 820, 
não sendo de desprezar OUlras viagens nas décadas seguintes. E, pelos dois rOleiros de via
gem que nos chegaram. sabemos o que viu, por onde andou e as impressões com que 

6; A. H. M. r. _ Lnros de rl'W!(b dr Ca~(/s . II ." XX\~ O. 230-232 . 
.,.. Ibidcm, n. 230. 
O~ Ibidcm. 
06 J'or excmplo, cm Colónia n:lo deiXOU de comentar:l bdc::a da C:ltcdral, cmbora rcnn o facto de ainda n:io 
C~l:1r concluída. Noutras paragens. registou o Dtado ruinOSO deste ou daquele monumento. ou ~ beleza da~ 
ign::ps e C;lt~dr.lb. num espmto Ji dcJUro do prinlflro mo\"unento Rom:\l1lico. 
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ficou - ora per.mtc a liberdade ideolôgica no Reino Unido, ora perante as obras de Anc 
dos mais diversos locais que visilOU6i . 

Sabemo-lo, finalmente, cioso do seu CSl:\tuto de :\ristOCr:lta, que poderia ter projectado 
para as obras que fez co nstruir. COllwclo, assim O não fez: o "solar de famflia" eSlava já 
fixado na Quinta do Paiço e a residência pcnnancntc e urbana na Casa da Rua das Flores. 
As novas Casas da Foz. do Douro deveriam servir :\penas COIIIO construções de vilcgiatum 
c como tal deviam ser entendid:\s. Pelo que não tinham de adquirir um :lspeclO solarengo, 
radicado na tradição dos séculos anteriores; mas, tão somente, mostmr o cariz. nobre do 
seu proprietârio. 

Ê assim que entendemos liberdade na concepção destas construções, onde o 
autor/encomendador pôde recorrer a estéticas românticas, misturando gostos revivalistas 
e revisitando estéticas. No alçado do Passeio Alegre, encontramos um carácter profu nda
mente medievalisla. pontuado com vãos de sabor ueo-ludo)" e com decomções nco-barro
caso Já os restantes :\!ç:\clos apresemmn-se desinteressantes e despro\idos de decoração. O 
mesmo acontecerá n:\ Casa da Rua Bela. apenas animada pelo remate superior. 

Por curiosidade , referimus um pequeno papel guardado cm Arquivo Privado, escrito 
em jeito de anüncio jornalístico. onde Domingos de Oliveira Maya declarava estar cons· 
truida a Casa da Rua do Passeio Alegre, avisando, desde logo, que a mesma não eSlava 
clisponf\·el para receber ninguém. nem mesmo pombinhos recém-cclsados 

Fig. 1 
Relr:uo rOlOgr.lfico de 

Domingos de OUvem\ Maya 
[CD1. do Autor 

67 Arquivo Prwado - Rfj)f('S('macc)es da Fauulia O!twira "'Ilia. 
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hg. 2 e 
Fu(-sillllk da a~lI\atuT:l d 
Domingos de Qliveir:1 ~h)-J 

Fig. 3 R do P;asscIO Cas.~ dos Olhelra Ma)a, na U:1 

AleRTe. l1,n 954 
l ~otQgrnfL' do Autor l()()o!l 

FiS -+ R Bclll n" 3 CaSl dos OIiW'InI MUJa. na 03 . 
IfOl"l",r ... do Au'''', 200)1 



Fernando Lemos: 
um artesão dos lempos modernos 

Margmida ACClAlUOU 

Pouco tempo depois de ler procurado refugio no Brasi l, em 1953, Fernando Lemos foi 
para $. Paulo colabomr na Illonlagcm de lima exposição histórica sobre a cidade paulist<l , 
a convite de Jaime Cortesão. Lemos tornara-se um pimor famoso cm Lisboa , graças â sua 
p:micipação na exposição SlIrrealisl3, da CasaJalco. onde aprescnLara um conjunto de 125 
obras, entre óleos. guachcs, desenhos e fOlografias, e agradou-l he especialmente o facLO de 
ser tentado a põr à prO\":1 os sellS talemos no domínio do desenho gráfico, uma prâtica 
que de resto conhecia. Durante anos trabalhara em editoras. agências de publicidade c 
IilOgrafias industriais como impressor e desenhador, e expusera mesmo canazcs seus. Mas 
em Ponugal, essa actividade não tinha ainda nada a oferecer. Este faclO veio a revelar-se 
quase tão de.lerminante para o futuro de Lemos como as perspectivas quc no Brasil se lhe 
abriram. Em 195-+ realiza no Museu de Ane Modema de S. Paulo uma exposição indivi
dua l de Desenho. Nesse lllesmo ano e no seguUlte integra a sccç:io de Desenho da II e III 
Bienal de São Paulo. E em \.957 era-lhe ambuído o Prémio de "Melhor desenhista~ brasi. 
leiro on IV Bienal de S. Paulo, tendo tido emão, pela primei ra vez na vida , reais oportuni
dades de ampliar esta \'aria11le do seu trabalho. 

A partir do convite de Jai me Cortesão. na alLur.l contnnado para ser o coordenador da 
mostra histórica quc se pretendia fazer sobre a cidade paulista, colabora com Manuel L:.tpa 
na montagem da Exposição da História de São Paulo em 195+. programada no ãmbito das 
Comemorações do IV Centenário da fundação dessa cidade, c executa ilustrações e painéis, 
dcscnhnndo vitrines. realizando paralelamente Ulll importante painel decorativo co m 20 
por 6 metros. alusivo ao seu crescimento. Com ele ganha o desal10 que se havia imposto e 
3juSta-sc ao seu novo pais. As enlid3des ligadas a cul tura, dos museus e galerias ti empre
sas, passam a chamá-lo para olllras iniciauvas,Exposiçõcs individuais de Desenho cm 1956 
e 1958 no Museu de Ane Moderna de S. Paulo 1ll0str:lVam a pujança dcslc seu trabalho, 
cstendendo n sua f3m3 co mo Desenhador, A participação em rcpresentações brasileims 
intensifica-se co m a sua integração nas mostras ~The Founh lmcrnalional Exibition" 
Oap:\0 ,1957), "Desenhistas COlllemporãneos da América Latina" (Pan-América Union , 
WashingLOn , 1959). "A rtistas do Acervo do Museu dc Arte r ... !odern3 de São Pa ul o" 
(Assumpción, Paragua)',1959), "12 ArtiSlas Brasileiros" (Israel, Cuba e Colômbia ,1960) c 
"Brazilian Art Toda)''' (Londres e Viena, 1965), c o seu trabalho começou a ser con hecido. 

Revistas como a "Manchele", a "Revista da SCll1nna", a "Sombra" e "Padrão", jo rnais 
como o MEstadão" e "O Estado de S, Paulo" , e editoras como a "EdamCis" e a ~G ironc" 

(dedicada a livros para crianças), passam a solicitar a sua colaboração, Ao mesmo tempo, 

empresas import3mcs disputam o seu trabalho (Tapeçarias decorativas para a TAP 
Portugal nas sedes de São Paulo e do Rio deJanciro ; desenho e projectos de tecidos para 
o Salào da Rhodia), e instituições ofkiais contratam-no para planil1car os Stands das suas 
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rcprcsclllaçõcs no eslrangeiro (Pavilhões do Brasil na U.S. World TraM Falr, Nova Iorque, 
cm 1957 e !la V Feira Internac ional de Tóquio em 1963). E acaba por ajudar 11 criar a 
A~sociaç:lo Brasileira de Desenho Industrial cm \965. 

Entretanto organiza c integra a I c [I Bicnallmernadonal de Desenho Industrial no 
Museu de Anc Moderna de São Paulo c ganha o prémio de kmel hor capa de livro" c 
Mmclhor apresemação gráfica" cm 1963. neste ultimo certame. 

Ent re as conscquênci3s desta disti nção deSlaC3\'a-se. peJo menos par.\ Lemos. o faCIO 
deste rcconhccimCIllO dizer respeito a uma prática e:.pcClflc:\ do seu lr.lbalho c de a conS3-

gr..lção revelar;t importância dde. Por QUm!:5 palavTas, reconheCia-se que as suas propostas 
110 dominio do desenho gráfko tinham trazido novidade c que elas ajudariam a consolidar 
a afimlação il1lemacional do Mdesign n brasileiro que começara a dar os primeiros passos. 

A verdade é que embora Lemos se ti\'csse afirmado com uma geração de artistas que 
ex plorava formas e tamanhos de papéis e letras, além de imagens c cores para criar identi· 
dade visual de produtos e. serviços, ele não se acomodam nessa experimentação. Sempre 
que utilizava o desenho - quer sob a forma de ilustraçào, quer sob a fonna de logotipO, tal 
como 110·\0 dá a conhecer o projecto de programação visual para o Memorial d::l América 
L'nina - cm a conslsttncia da concepcão que era própria ao Desenho que os tom::lva, por 
assim dizer. reais, rom:lIldo-os suscepuveis de serem emendidos por todos. A comu nicação 
que se estabelecia [ransfonnav::l o desenho cm desígnio c o designio dava consistt'ncia ao 
desenho fazendo com ele se transformasse num produto e não numa represcntação. Por 
oU\l'as palavras. cle entendia o dcsign como U111 dos destinos possh'eis do desenho sem ver 
nisso nenhuma cOl1lradição. Em como se, provisoriamente. o campo do desenho se tivesse 
tomado Ião lato que incluia Iodas ~ manifestações da sua criação incontornavcl. 

Se somarmos estCS elcmentos - O papel do desenho c o desejo de fa=er dde U111 instnl
ntel1lO de comunicaçáo - a sua acçáo como designer ê: fáci l de compreender, nas circuns· 
tâncias da época . Mas o factor mais imponante foi que as encomendas recebidas coloca
ram-no em COlllacto quotidiano co m aquilo que a sua percepção já lhe dissera ser a 
realidade: o .. dcsign,. era uma form:\ de se relaciollar com o mundo. Doro\'ante, jã nâo se 
veria obrigado a ser o pintor, o poeta, o fotógrafo , o desenhador: havia o .. design)l que 
pod ia fa:!er dcle todas essas cois:ts. 

A panir daqui tudo se clarirlcou. Mal se juntou com os designers. descobriu que para 
tr:lnsfonnar uma ideia numa coisa não basta\'a ~ser um art;sta"; er:l preciso ser-se convic· 
tamente um artirlce: para c:-.:pri mir visualmente um concei to, o designer dc\'eria dispor-sc 
li socorrer-se de ludo o que o rodeava, colhendo e organizando a inforlllação da melhor 
maneira possível. Design era, assim, sinónimo de criação, e. co mo bem viu Frederico 
Morois em 1970. paro Lemos. era indiferente que essa criação fosse um quadro. uma emba
lagem, um símbolo ou um pavilhão de uma i3ienaI 1. Por esta via. Lcmos tentava enraizar 
o desenho. E depois de o ler feito descer à lerra como ~design ", assumia o seu destino 
pela necessidade e fo rça da imagem das coisas. dando-lhe uma mais cabal concretização. 

2.° 

O meio artlSlico brasileiro, mesmo com ::l sua prove rbia l abertura. devia achar esta 
estratégia errada e infnltifeTa. Mas ela não era ncm uma cois:t nem OUlTa . Lemos colocar:l 
os seus dons ao serviço da indústria c elogkwa a produçâo em série como via de com uni-

1 r-rcdenco Morai5, ln "DI;\no de NOilcias· . Rio de j,lncim. 8 de J3nciru de 1910 
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caç:1o directa e de acesso fáciL Por mais óbvios que fossem os seus contributos na apren
dizagem da economia de meios, do uso da racionalidade de materiais e ideias. os criticas 
não viam com naturalidade esta dcscida às coisas. E, mcsmo nos casos em que essa prá
tica fo i entendida , n:10 ra ras vezes se insistia no ca racter "gráfico" que o seu trabalho 
LOnUtva, ma terializando assim as consequências da su posta traição que ele cometia ao 
fazer do «design>l um destino possível do desenho. den t ro de lOdos os outros que ele 
encerra. Mas, na ,'cro.'lde, a questão tinha ra;;;:1o de ser. 

Ao mesmo tempo que :I arte abstracta recém-desembarcada no Brasil por \'Ía da Bienal 
de S:io Paulo chegava aos museus - e depois. a arte concreta - a aniculaç.lo do jornalismo 
cultural com as artes plásticas tinha criado um mercado de trabalho paralelo. com impor
tância significativa. Os campos de intervenção plástica e.sL.'lvam, porêm, profundamente 
separados. Os pimores. que nesses anos ainda entravam em polémicas. acreditavam ;1.pe
sar de lUdo na vitória lranscendental da pintura, e perdiam -se na discussão da abstracção
tlguração. nas virtudes do real ismo, no pronunCi;1.111ento do concretismo e até, alguns, na 
poesia concreta. Os designers, apertados pela realidade do mercado, q~leriam acima de 
lUdo responder aos desafios do desenho no Século XX, dar identidade às imagens, pro
jectá-Ias para além dos produ LOS e muito naturalme nte si tu avam -se de outra maneira. 
Para Lemos. como de resto para grande parte dos designers, a imagem estabelecera O seu 
império e a criação plástica de uma marca tornava-se, com as suas regras. um patlimónio 
mais accssivcl do que a pint ura. Por outro lado, Lemos não se sentia prOlegido pela unici
dade da obra de arte e defendia os múltiplos com calor e naturalidade. Os parentescos que 
alguns 3vança\';1.m ou que diziam encontrar em Lemos e o Grupo de pintores que o cu lto 
do Abstraccionismo tinha formado com OSlro\\,(>r, Goeldi, Clovis Graciano, Flávio dc 
Carvalho. Carlos da Silva Prado, Anisio \1edciros, Aldem ir tvlanins e até com Arnaldo 
Pedroso d! Horta (de quem ele era , de resto , amigo). não se podia de facto verificar. Lemos 
nunca via o descnho fora da sua concretizaçâo Ilem o podia ver. Por isso se empen hara 
tanto no projecto gráfico do Suplemento Literário do jornal ·'Estadão~. criado em 1956 e 
planeado por Antônio Cândido, no qual activamente colabo rou com r.·lira Schendel e 
António Lizjrraga (sob o signo de um abstraccionismo nem sempre entendido da mesma 
lll;1.neira) e com Aldemir Ma rt ins, Marcelo Grassmann e \ll,lcs1cy Dukee (os melhores clesc
nhadores figurativos brasileiros destes anos). E também por isso mesmo, era compreen
dido pelos arquitectos, com os quais na realidade mu ito trabalhou. Mas a verdade c que 
ele prosseguia sozinho sem lmi\'erso comum. A luta era realmente entre ele e o desenho. 

3." 
Em 1959, o desenho converter-se-a então não numa fo rma de expressão plástica, mas 

na única. For.l. aliás. o que o júri de premiação da IV Bienal de São Paulo vira já em 1957, 
quando lhe conferiu a disti nção de "Melhor desenhis ta brasileiro". Era a confirm,H,:âo 
suprema do pintor como desenhador. O expositor da Casa JaJco de 1952 podia angustiar
se por te r deixado de lado a pi ntura, e angustiar-se ainda por l1:io sentir necessidade de 
pintar. Mas não se envergonhava de avançar neste caminho. 

Esta parece ser a substãncia dos Desenhos expostos na Galeria de Arte São Luís (São 
Paulo, 1960) c na [I Exposição de Artes Plásticas (Lisboa,Fund,lção C. Gulbenkian. 1962). 
Os trabalhos que cm ambas apresenta nasceram j:i para cá daquelas macro Células recorta
das que apa reciam nos desenhos de 1958. Eles são imagens delas, "j ustapostas e sobrepos
tas, fonnas negras agudamente delineadas" , "siluetas", nas quais "as rectas se contrapõem 
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às curvas, mas onde a referência inexisle em seu abslraccionismo concreto", como escre.
VClI Aracy Amaral 2. E lanto vale dizer que não havia ali mais Limidez ou que havia afirma
Ção, como Milliel illluiu cm 1959, na apresentação do catálogo da exposição ul O dese
nhos a nanquim", realizada no Museu de Artc. Moderna de São Paulo. 

Em 1965, o projecto de criação do alelier de "design" - ~Estudo de Criação Mairity"-, 
que funda com os designcrs Aldcmir Martins, Andâlio Danlas e Dêeio Pignatari c com 05 

fotógrafos Paulo Namorado. George Torok, Luis Autuori c J orge l3odansky, levou-o a 
emender o processo de produção e comercialização do desenho e a fortalecer a sua crença 
nas virlualidades deste trabalho. Pensava. naturalmente, no carácter pedagógico do res
peito pela economia de meios e rentabilidade de processos que a sua acti\;dade de desig
ner era obrigada a observa r. Mas que valia essa actividade comparada com O oficio gran
dioso de pi nlor ? Como podia o pintor defender ali o papel que reservara ao desenho? E 
como podia eslar tão certo de que o desenho se afinnava no "design~ com uma força idê n
tica;\ da pintura? Para responder a esses problemas. ele lança-se na pintura. De resto, a 
afirmação interna do desenho tal como o vemos em 1960-62, atr3vcssa\'ajã todas as leias 
que ele mOSlrara em 1962, na Galeria de Arte São Luis. Por isso elas pareceram na allura 
tão próximas do seu desenho. E ta lvez lambem por isso, Lemos lenha declarado. em entrc
viSla dada à imprensa, que "a pintura é modo de bater papo" 3. 

4.° 

Podemos dizer que essa declaração era o abandono dcCinitivo da sacralização da pin
lura e o regresso da tónica da sua vertente anesanal. A projecçao pennanellte da proble
mática gráfica , "rigor operacional" , refleClia-se também no modo como se revolviam aque
las telas. E certamente, por isso, se pôde escre\'er que, na sala da Bienal paulista de 1965, 
onde aprcsemou individualmeme o seu trabalho. o que se via enlm "desenhos tornados 
pilllUnl, tilll3. vinilica substituindo o nanquim, o grãfico porém mal1lendo o dominio sobre 
o pintor ~ vi nho/negro, cinza/negro, branco-branco em tex turas diversas" ". Er3.m compo
sições rigorosas :ur:l\'ês dc graduaçôes cromáticas surdas, "retorno silencioso da cor". cm 
que "os bülllCOS são fonna, em out ras se transformando em espaço elllre\'isto- versões de 
um caligraflsmo absorvido pelo formalista ocide11lal.

M 

Mas foi preciso chegar a 1969 para vermos então o desenho tornar-se pimura. Elllre 
dúzias de quadros desconhecidos, a Galeria Bonina, no Rio de Janeiro, mostrava um tra
balho que criav3. realmente pintura e não a aludia apenas. 1slO e. ela não estava ao serviço 
do desenho. Era o desenho que se colocava ao serviço dela. De uma maneira inconscien te 
essa parecia ser a situação do seu desenho desde 1965-67 e nessa medida e bem \'erdade 
que do seu pincel p3.ssara 3. nascer" uma pintUr..l de substância, na qual a forma enfeixada 
por um comamo que é gráfico pelo seu recorte hmpido, mas sobretudo pela factura C .. ) 
é nutrida de matéria. ou melhor é esscnd:1imente matéria"; sem claro-escuros, sem mode
lados ~ ~cõr chapada que se adensa ou condensa em profundidade" 5. 

Cla ro cstá que a pintura trazia para a zona clara do seu entendimento a avelllura do 
desenho. Dele conservava ainda a força proposiliva da linha que se desenvolvia em ritmo; 
mas essa passagem 3.gora não se apoiava mais nela, porque, co mo em:1o Mãrio Pedrosa vi u 

1 Aracy, A Amaral. MNO I:l5 :I m~rgcm de uma obra-, lu Colóquio/Artes. n030,Lisboa. J~nciro. 19i3.pp.5-13 
J Amónio Contentc.Ml-cmando Lemos: PlIltllra é modo de b.1tcr papo". in V. li .. H dcAbril de 1962 
~ Arac)' A. Anl:lral. -Not:lS :I mnrgcrn de uma obra" ColóqUIO Ancs.nQ 30Jandro 1973.p5-13 
} Sl:rgio Milliel.MUm Dcsc:nhist:lM• in f:..llldo de $;lo Paulo. 6 de Sclcmbro de 1956. Vcr também MDo Ilmpido 
barroco~, !II O Est:ldo de 5.io Paulu. 28 de Janeiro dc 1956 
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e escreveu no catálogo dessa exposicão, a linha Mlogo cai como um foguete que se queima, 
voltando sobre si mesma para espairar-se como [arma", Forma geralmente fechada. 
pesada, que se desvanece num processo ritmico que avança e recua, que se \'olta pam rom 
ou se mete pam dcmfo em r.ulliOcaçóes, em wcachos-, mas não cm filigranas. 

Sej;l como for, estava connnnado que era a pintura que ocupava agom a sua atenção, 
Lemos dispunha nesse momento de condições parn se afirmar como pimor. Mas em elll.re
vista dada a Ja}'me Mauricio, seu comp:mheiro de lutas e militãncias gráficas, ele decide 
confessar que nunca se senli u Wo pintor", "o poeta", Wo desenhador ". Semia-se '"desig
ner", com a consciência que ganhara nas fábricas. nas litografias, no mercado e no mundo 
da produção, "onde a ane é programa, onde as ideias pasS,'Ull pelo prOJccto antes de serem 
prodUlo~, E referia que aprendera que uma ideia só era uma ideia quando se tranSfOmla\ra 
numa coisa. A sua pintura era assim uma ideia que se trans[onllar.l numa e.xposição e por 
isso mesmo intercssa\'a \'er nela "uma fonna de conheci mento". 6 

Como era de prever cstas al1nmlcóes tiveram consequências. A 8 de Janeiro de 1970, 
no "Didrio de Noticias" dQ Rio dcJ:meiro , Frederico Morais, fazendo um balanço das acti
vidades anisticas do ano anterior. referia que, durante a exposição de Lemos na Galeria 
Bonino, uma afimlação do pintor "assustou muitos colunistas da pmça". Talve:: ele tenha 
querido escre"er -escandalizado". mas a verdade é que procurou demonstrar como ela 
cm, no entanto, e do ponto de vista do pintor, -absolutamente corrccta-, E explicava que 
o que Lemos fa::ia era "design" na medida em que um determinado numero de elemento!> 
fonnais e materiais (cór. forma. tela . elc) devem ser organ izados da melhor maneira possí
vel. - Design" era, assim , si nónim o de criação e, neste caso, defendia que -tanto faz que 
essa criaçãO seja um quadro. uma embalagem, um Símbolo ou O pavilhão de uma Bienal". 

5." 
Entrct..lnto, Lemos retomam o desenho -como forma de conhecimento c ritmo de ca li

gml1a pensante- . Voltara as pequenas dimensões, a um desenho que se pode eoloc:u mais 
próximo. Nos seus cadernos pensa o fenômeno da Televisão e a abordagem da sua ima
gem, (Iue trouxera no\'o código e tempo VIVencial : tempo interrupto, sequencial, que deixa 
fantasmas na memôria numa mistura de imagens que lembra os sonhos. 

Evidentemente que o motivo da Tele"isão não era (mico nem exc\ush'o. O seu dese
nho há muito que se atribuw fun~~ôes dh'ersas (' cominuava a usar a:. suas relações com o 
"design- para prosseguir a sua marcha. Em 1983, Lemos informa\'a cuidadosamente, no 
folheio-catálogo da exposição realizada na Fundação Gulbenkian , sob ° titulo "Desenhos, 
Memó ria ". como esse trabalho se desenvolvia. Eis alguns passos, a titulo de iluslra~'ão: 
"neste momento o meu lrnço é ininterrupto , movimclllO indefinido, porém claro"; "neces
sa rÍillllellle claro, isto é. translúcido , gral1co e atento mi captação e no registo isento de 
emotividade"; -quase desmOlivado do porque. sem coleta de dados. como acontece com O 

design na suas atitudes maiorcs"; -desenho que se fez sonho aberto c incendiado de luz . 
tão indiscuuveJ como indecifrável", E porque -o desenho articula-se, linha liquida sem 
tempo nem lugar premeditado", e porque "percorre um dcstino cmico, questiona-se, des
conhece o que vai aprendendo na improvisação do perigo c na imensidão dos "áeuos~, ele 
deixa bem claro que o assumo é o designo E é precisamente porque Mo desenho não r~lZ da 

mão um destino macio e habilidoso atrâs da expressividade ~ dos efeitos da casualidade" 
que ele confia em instrUlllentos illlcrllledidrios para se ~aperfciÇ.oar". 

b "rem;mdo Lemos IU 6omIl0:'11:\0 sou pinlOr. pinto". !II O Esl:\dt:l d.:: &'to Paulo, 3 de Setembro de 1%9 
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Quando a exposição foi inaugurada C:lUSOU grande perplexidade. Sabemos hoje. que o 
que Lemos dizia no c:u:ílogo cra apenas uma infima parecia do que penS;:lsa , mas nesse 
tempo tais rcnexões ainda provocavam desconfiança. Na verdade, a técnica de manipula
ção de materiais tinha-o feito descobrir as virtualidades de "uma supcrficic serena , lisa, de 
refinado 3cabamento~ produzida industrialmente, "sem lcxtums llem l-esquidos de emoti
vidade": a chapa de alum inio sensibilizado que fazia a transferência do rOLOlito pa ra a 
impressão de offscl. Ent retanto, ela aparecia como supone, substituindo o papel. Com a 
transferência do papel para a chapa de alummio, ele elernizava neste. no\'o material a i1ltc~ 
gridadc do desenho e tornava passivcl uma copiagcl11 de tiragens multiplas , fazendo-o 
ClHào matriz ao mesmo tempo que reproduç-do, multiplo e seu próprio original. 

E o molivo era óbvio. Lemos fizero aquilo que todos os designers fazem quando ent re
gues a si mesmos: proclamara o poder do desenho tornando-o puro objecto. Pois acomece 
que este poder, de todas as formas proclamado. nào foi logo cmendido. Tomou-se como 
uma experiencia sem mais consequéncias. Mas Lemos era suficientememe perspicaz para 
afinnar o método por detrás da experiência Ele dera a conhecer as rcgms do jogo com o 
qual estava a jogar, e naturalmellle esperava ser compreendido. Infclizmenle esquecera 
um pequeno pormenor: o desenho em Portugal não gan hara o estatuto que depois ale~H1-
çaria, ou ganhara, sem que isso fosse dila, sobretudo se quem dizia era um dos seus prati
cantes mais confesses. 

6." 

Para aquele que é aqui o meu propósito - fundamentar a tese de que Lemes pode ser 
considerado um artcs.'io do século XX - O projecto do logotipo pam o Memorial da Amél; ca 
1.21ina, realizado entre 1987-88, é uma peça central. Com efei lo, do ponto de vista artístico, 
é lIm:l obro singular. Contém preciosas informações sobre a pesquisa feita , entre as quais a 
célebre ideia de utilizar a fonna de UIll bumcr.mgue, cujo movimento de vai c vem. que tra
duz essencialmeme o gesto de ida e volta, a lroca de infonnaçào, a pem1Uta de conheci
lllelllO, ainda hoje é clicaz. Ele partira de Ulll objecto lúdico de grande popularidade, ins
trumento elementar na sua fonna. E o seu movimel1lo. como explica Lemos, parecia definir 
a razão maior do Memorial, ~lOdo o espaço aberto, a interacção cu ltural do continente. 
Movimento pendular, binário e constante na referência cultural a centralizar e descentrali
zar." Na pesquisa deste sinal, o bumer.mgue foi perdendo a força embJcmática de OIigem 
preservando-se apenas a sua analomi:l.: um arco, duas tenninais, entrada c saida, emissão c 
recepção, transformaçãO e multiplicidade. memória e registo - a democracia c a criativi
dade. E assim foi ao encontro de volumes cuja lensão formal procurou familiarizar com a 
arquilccllLra que infonnava o projcclO do Memorial, da autolia de Óscar Niemeyer. 

Sem duvida, que este trabalho defende com toda a convicção coisas que 5.10 lllais do que 
«design ». Em 1988. Lemos escrevia que ~é pela cOl11u nicaçào visuaL pela gráfica que 
imprime o olhar. que se leva o homem ao produ to, enquanto, pelo designo em toda a sua 
dimensão, se leva o produto ao homem", distinguindo assim os dois processas 7. A sua rela
ção com a realidade é efectivament e aquela que ele descreve como acção comprometida e 
nessa aposta depositou a vida e a obra como poucos o fizeram. Entretanto não abdicou dos 
processos artesanais descobrindo inSlimh'ameme aquilo que os historiadores se mostram 
sistematicamente incapazes de perceber: Oll seja, que os dcsigners são os ancs.'ios modernos. 

7 F<:T!1ando Lemos. ~N:I C<\S(.-a do ovo. o principio do desenho mduSlrllllM

• S~o Paulo. Edições Ros..1n. 2003 
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Discussões técnicas em lama do sistema defensivo da 
Paraíba no século XVlll: uma "guerra de conhecimentos" 

entremeada pelo Atlântico. 

Mmia Berthilde de Barros Lima e MOURA FILHA 

Entre o final do século XVI e o principio do XVII, decorria o processo de reconquista 
do território setentrional do Brasil, sendo o objctivo ocupar o litoral até a linha demarca
tó rÍa de Tordesilhas. A estratégia adolada fundamentava-se na criaçiio de um sistema 
defensivo associado ii. fundação de cidades que servi:t1l1 de supon e parJ o povoamento e 
colonizaçãO do ltrritario, até ent:'lo sujeito ao constante assédio de franceses. 

Ncste contexto foi fundada a cidade de Füipcía de Nossa Senhora das Nc\'cs, cm 1585. 
sede da capitania da Paraíba criada por inidati\':l dircla da Coroa porlUgUes.1. Assumiam a 
capi tania e a cidade um carâlcr eSlr:uegico c defensivo, talHo em relação a ocupaç:io das 
demais capitanias da região. quanto ii colonização do território paraibano que se tornaria 
inviável sem estes escudos para defesa daquele nasceme povoamenlo. C:tbc observar que 
a Coroa ponugucsa ao nomear o primeiro capitão da conquista da Pararba, j:i determinava 
por Regimemo, que este deveria edificar um forte no lugar do Cabeddo - margem Sul do 
Rio Paraíba. (FIGURA 1) 

Apesar da reconhecida função defensiva que tinha a Paraíba naquela época. a edifica
ção das suas fortificações foi uma história protagonizada pelos ~homens da governança". 
Em documentos de época, há rderências sobre diversos momentos nos quais havendo 
decisões a tomar sobre a administração da capitania, o capitão-mor nomeado pelo rei de 
Ponugal para o govcrno da Paraíba , associ:wa-se aos oficiais da C:l mara e da Fazenda e 
aos homens ~ nobres e ricos da terra" a fim de deliberarem sobre as mesmas. 

Em nada diferia o proced imento quando se tralava da construção das fortificações, 
pois perame a ausência de mestres ou engenheiros tccnic:unCllle habilitados para planejar 
e executar tais obras. eram as Illesmas encaminhadas pelos capitãeS-mores utilizando 
recu rsos da Fazenda Real ou de particulares. I A exemplo, o Forte do Varadouro, fo i 

I A aluaçao de ml'.Slr~ c engenheiros na I'~roiba do stculo :\\1 ~ um!l qUl~lJO >ob~:1 qU:11 all1d:1 não há su[,. 
sldias suficiente!> p:U2 dehmltar o alcance <1.1. aç:l.o desses Ilrofi~lOnais. O relalo de um padre Jesulla Inlitulado 
o Summa.!O da~ ar",ada •. ...endo uma crónica de tpcx2 sobre a fundaçao d!l I'ar.uba. deiXOU registrado o nome 
de "Manuel remandcs, mestre das obras d"e! rei". embora nlo o assocwl1do aos po:>51\'CIS planos e obras que 
tcnha executado n:l C1pltanla. sendo l."te mc»l~ UII\3 incognita. pois atral'és d;l5 fomes documenUllS naua fOI 
passwel encomr.Jr sobre sua origem ou OUlro~ serviços prestado) ~ COro3 ponuguC!kl. SUMMA RIO da~ anna· 
dóiS que se f1:cr.Jl1I. e !\uerm~ que !>C dcr;ILIl 1l:1 cOllquI~ta do rio l'óLr:l}b:l: cSCriplO e feito por mandado do muilo 
reverendo padre cm ChnslO, o padre Chislol'3m de GOU\·C I!l. \'\SUador d!l Companhia de )Cl>U). de Ioda a pro
víncia do Brasil. 11i._ \'011. RIO deJallCLro, IlH8. p. 66 e 68. 
Da mesma forma, atr.l\'ts do Sunmldll" das armadas lica mcqmvoca a paniclpaç:.'lo de C.hnslo\;\o uns na COII)' 
lrução do fone da Cidade. lIudeo mtcial da I'lhptla. ;\0 ent:l.1Il0, csUluúormaÇõ\o !oi mlerpret.'l.!b de fOnIla dis
torcida por alguns investigadores. sendo recom::me a afinnalll'1l de que "Cruló\'ão uns fULo pnmeiro arqUI. 
11'.10 urbanista da Fihptia". Conflnn:ull as !ontes documentaIS ser esle fidalgo alem:'o. membro de uma familia 
que iXJr geraçoo LCH engenho) no "cur/UIQ dr Canlllragibe di5rrilO dll vil/o dr Porto CClho-, em Pert1.3mbuco. 
1LI:I~ n~o ha qualquer referência quanto !L formac-Jo de CnsIÓI'1l0 Un) COl1l0 arqullelo. urbaniSta ou engenheiro 
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erguido na década de 1620, por ordem do capitão-mor Antônio de Albuquerque. para 
defesa direta da Filipéia contra as invasões holandesas, mas edi fi cado por Manuel Pires 
Correia. proplietãrio de engenhos na várzea do Rio Paraíba c detentor do cargo de capi tão 
dcste forte entre os anos de 1626 a 1636. 2 

Este tipo de proccdimcnlo parece ler sido co mum nas colõnias portuguesas. pois se 
cm diversos campos do conhecimento - como a canografia, cosmografia. náutica -
ponugal sempre deteve grande avanço. por outro lado, no seculo XVI. ainda contava com 
poucos engenheiros, não disponibilizando de mão-de-obra especializada capaz de aba rcar 
a demanda nos territórios do ultramar. A função deste "técn ico especializado", muitas 
vezes, confundia-se com a "figura polivalente do capitão, :10 mesmo tempo conquistador, 
comerciante e construtor".) 

No caso especifico da Paraíba, até O início do século XVIl\. os capitães-mores tiveram 
quase lotai soberania sobre as decisões referentes fi construção das fortificações e demais 
obras pública, porque perame a falta de engenheiros encaminhados pelo poder metropoli
tano para sen'ir na capi tania, esporadicamenle, vinham estes de Pernambuco prestar 
alguma assistência na Paraíba. Em finais do sceulo XV!l, registraram os documentos a 
alU:lção dos engenheiros de Pernambuco João Alves Coutino, JOSé Pais Esteves c Pedro 
Correia, até que cm 1716, foi criado o cargo de capitão engenheiro da Paraíba, pam o qual 
fo i nomeado Luis Xavier Bernardo. i 

Portanto, na Parmba foi lento e tardio O processo de red efinição de papéis entre a figura 
exclusiva do ~capitão conquistador e construtor" e a presença dos engenheiros a serviço 
da Coroa portuguesa, com os qU:lis aqueles capitães passaram a compartilhar a tarefa de 
fazer o po\'oamento e defesa do tcrritório, 

A fim de exemplificar como decorreu esta mudança de procedimeJ1lo, remele-se â alUa
çâo do capil.io-mor Pedro Momciro de Macedo (1734- 1744), o qual pôs em grande evi
dência durame o seu governo a necessidade de reforçar o sistema de defesa da Paraíba, na 
época reduzido apenas ao Forte do Cabedelo. O episódio a seguir relatado é represellla
tivo quanto aos conmtos que surgiam entre os "capitães" com formação nos campos de 
batalha e os "engenheiros" detclllores de conhecimentos acadêmicos, O mesmo episódio 
demonstra a forma de circulação do conhecimento sobre a engenharia mililar entre o 
Reino e o Brasil , transparecendo que no século XV111 havia uma sintonia entre os técnicos 
atuantes nos dois lados do Atlântico. Observando estes dois aspectos, passa-se a relatar o 
fato que teve illlcio em 1736, quando Pedro Momeiro de Macedo, retomando uma idéia 
descartada pelo engenheiro Jose Pais Esteves, no final do ~culo XV II. apreselllou ao Reino 
sua proposta para: 

-cm hum pOHwl p!vximo a l$W sidmlc,fonn(l!, IHuna sidluldl(! defachintl, c r.sraca.s, IUruo 1'01"(1 

f/rio dos moradores, quan/o pafll rlr!'\'ichr as nroniçoins, que mio crCl re::::llll esl/lr1:m l'Xp<lsras [O(/(IS cm a 
fOr!a/c:;:a, porque scrcIlda ts/a, fie(lla irnl'ossclJdlirado ° seu sOGOITO, (' JJ(rdirlu, () seria /mll"cru wc/a a 
lllpit(!ll!a. I'or lUla (II'C/' ()U/f(lS mlmiçoiuii, nem defcIISlJ algulllII jlilra ) .. !)undo 0lmsilO: Ill/cm de que, 

mi!ll.;lr, sendo ele U11I dus ~UltoS - lum1r"n~ bremw) d .. qllldid(lde-, que p'LrLiçiparom na conquISta da Par:llba. lhe 
sendo confiada por algum tempo:r obra do fone da e rdade. I.A.N./T.T. - Hahilltação da Ordem de Cnsto
Letra C. Maço I, Doe. 5. e I.A.NJT.T. - ReglslrO Gerol de Mcrci!l: - D. Pedro II - Li\', 10 - fi. 356. 
1 1.t\.NJ1'.T. _ Ch:mcdari:t de D. Filipe II! _ Li" 36 _ n. 49 c 49\'. 
J ARAÚJO, Ren:lt!l Ma1cher de _ Engcnhana />. Iilitar c Urb.~nisIl\O. ln. MOREIRA, !brado (dir.) - Hisrória dilii 
FOl'liJicoçoes porrugufS<lS no Inundo. Lisboa: Alra, 1989. p, 255_ 
1 IANJT.T. - RegIStro Geral de Men:~ - 0.)0;10 V - U\-, 8 - n. n, 
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jiwndo 11 dr/ado: dis/Utilc SQ d" (QSfII, duas legoas pequenas. em jorso::.o ler algum ubri:.:o, cm l/II(' 

segunls5cm os moradon:s as ~o:us moveis, de alguma illl'asdo rC/lOtlllla", ~ 

Esta cidadela seria constnlida ~de saibro, e barro. a pil/clo", e estaria situada em "1111111 

s i/ia cios Padres da Com pan/lia, que com gro11de \'o11lade oJIcrcciào~ em troca de alguma 
recompensa. O custo desta fort ificação não excederia um co nl O de rêis. visto que seria uti" 
li zada a mão-de-obra de soldados e índios. com a eventual colaboração dos "ncgros dos 
moradorcs"', ( FIGURA 2) 

A proposta foi submelida à apreciação dos engenhei ros de Pernambuco e do Reino, 
onde Manuel da Maia foi o ptimeiro a avaliã-Ia, atendo-se nos três pontoS utiliz.ados para 
justificar a fonificação da cidade, e sobre estes desenvolveu o seguinte parecer: 

~Rcspondo ao primcit'O IJOulo, que nu: /,a rcu /tlUj'1O jllsro se dividüo a~ I1l1miçÓl'S, ptindjlalmcme ° 
IltI Jlo/mm (...) 

Na segundll lallza, IJO t'IU( se qucrfo:::.er 11 dila cidlldrlla, clicO/um alguma impmpriedlUk; e I'('m a 
ser. quc a cidadella sUP1XJCIlI praçaforl/ficada, dc cujos obras se podl'm os momdotl's scnhorrar.lall
çaudo fora a gua lllição, OH morando.a, e fa':.Ctldosc ue/Ia fOl1es C011lrll os scu~ suocrallos; o que tIO cozo 

presentc ndo (oncon'('; Ilorque II/ln sd que aqudla cidadl' lenha forriflcoçdl) alguma, que 'I ddl/ddla 
I!/Ijo de domillar paro pVI f l\:)'O 1105 moradores; ncm aqudlcs murmlores fHl'l"ct'm dignos de 101 sosllCi ra. 
ainda IW ca::o de 51' 1' jarrificada a cidade; IlolI/ue tula são povos eSlrangdros conquisl/U/os de 11 0\'0, e 

cOSlull1ado~ a rcbdarsc, que Silo as gC1l1es fHlra qU1111, e COlUra qucm SI' itll'L'11lal'do as ddtlddlus-

COIlII'O a 3" fez<lo de ~(:fvir II dila cidadella de refugio aos momdores pam guardarem os seus 
moveis em IU/m ossollO rCjJl.'n llllO, se me olfen:cc ° difficuldo,/c de que uaque/II' rcpenll' JlOssdo os 
mOl'lldot1's mudtl r com ra llla promplidllo o~ tnOICIS !'III'U a ddaddla, como os p) raiaS lho podcrl1o 
unpcllir; pol~ 1111(1 5C COIIIJII ZI'tn os mOI'cis de lmma IgllJa Marnz swnpllloza, Ca;:a de Misericordia, 
quallu COIl'C/UOS, e hUJIIII 01111'11 IgrcJa, a/1'1I1 ,los dcmais dr millllOradorc), l'111 quc niio fa/w llo/lrCZ(I, c 
ctJIlH'rcio, COIl1 latlla facilidade c pl'('s/cza. como II di' fil/til assaI/o rfJlelllillo~, () 

Todavia. por achar conveniente fortificar a cidade, Manuel da Maia sugeriu subSlituir 
esta "c i cl{l{lda~ por "junlla boa flindteim de wmlXlldw" com baluartes, dentro dos quais se 
defende:ri;:\ a popubcão de um ataque repemi no e ficariam diSlribuidos os armazéns para 
munição, Ao fim do seu parecer, solicitou quc O mesmo fosse submetido ã apreciação do 
engenheiro-mar do Reino, Manuel de Azevedo Fon es, que pouco ac rescentou ao que: 
disse Manuel da Maia e aco nselhou que o engenheiro de Pernambuco, Diogo da Silveira 
Veloso, fossc M(lquda cidade para delinia r a dila JorliJficaçôo" 7 

Não agradou :1. Pedro Monteiro de Macedo ter a sua proposta colocada cm causa pelos 
engenheiros do Reino c logo tratou de se defender, dando início a um ~duelo de conheci 
mentos" com aqueles engenh eiros, particularmente com Malll/el da Maia, que o criti cou 
pelo uso impróprio do lermo "cidade/a", A este, o capitão-mar respondeu: "lIclo IIego jxu'a 
crcdiro da siencia do Coronel (IUC /,01' ser !(lo con/tcssida, COJlIO (I minha ignoranda, em escu
zoe/o hl::ir com questão de liame", 8 

'lU LU. - i\CL,XU_OH, Cx.lO, Doe, 799. 
~ A.!I.U, - AC'---CU_OH, Cx,IO, Doe, 799. 
r A.H,U, _ ACL_CU_OH. Cx,IO, Do~ , 799 
~ SegundQ Manuel de A:c\'cdo fones, "cidaddlas são huma~ praças menores. ordmariamente quadrados, ou 
pcnt:igono~. que s;,: engcrn nas Pracas em dlio mais cOIll'cnicme. e ser"em paro ter (m Mlgelo;:lo. c obediência 
os morodore., par:l que se nao rc\'cltcm, c quclroo entregar a Pr.IÇ'.l; c s;'o m~is m:cess,1rias nas Praças dc 1'1'0-
ximo conquistadas: o mesmo u~o linhào anligu:ullcnte os eas!ellos", FORTES, Manuel de ,\:cvcdo - O 
Ellgmhdt'O POllugul'5, Tomo I. Lbboa: Dirccç.\o da Anua de Engenhana, 1993, 1" 16, 
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Continuou censurando a Manuel da Maia por opinar sem ter o devido conhecimento da 
realidade local, e contrapôs 05 :lrgumenlQS daquele engenheiro qualllQ a ser a população da 
Paraiba iSentil de suspeitilS de sublevação. referindo-se a fatos do gênero oconidos hã pouco 
tempo em Pernambuco. 9 Ainda considerava preocupalllc para a segurança do Brasil , aS 
recentes desa\"cnças com os espanhóis, devido aos connilOs gerados cm tomo da Colônia do 
Sacmmcnto. e com os franceses, por lhes lerem IQntado a ilha de Fernando de Noronha. lO 
Diante deste contexto, encontrava justifkativa para reforçar os investimentos na defesa do 
litoral brasileiro, entre os quais cswva a Paraiba, onde se dexcria trabalhar para conclui r a 
fortaleza do Cabedclo, além de edificar "(I que se necessita aind(1 que c/e fachina neSla cidae/e". II 

Pedro Momciro de Macedo ainda conlestOU Manuel da Maia por considerar inviável 
que a fortificação proposta servisse de refúgio para os moradores da cidade em caso de 
invasão. Aqui. co nfrontou a posição têcnica do engenheiro com o seu conhecimento prá
tico , relalando que sua vivência em campos de guerra, lhe dera ~a expeliencia que basta 
como se dão asai/os, efaze/ll iJlvazoins" , e aprendera que "semlJfc lia tempo l'al"ll recai/leI" os 
nwvcis de mais pOl'ollo::as cidades, que a da ParaIliJ)(('. E neste caso particular O tempo em 
am pliado pelas caracterfSticas da região, porque ~COIllO o Pais lic IOdo cobc/"lo de mal.as nllo 
se caminha com a pressa que se imagiua, [mr que o receio das emboscadas fas 1I1Q1'char com 
cmudla, c baleI' IOdas as /)(Il"llgens de suspeila'·. 12 

Alravés destes argumelllos utilizados para defender sua proposla de foniflcar a cidade, 
Pedro MOllleiro de Macedo não escondia o orgulho que tinha da experiência acumulada 
com sua longa folha de serviços prcstados à Coroa portuguesa, e se julgava em posi~:ào de 
questionar a formação dos engenheiros, que considerava emillemcmenle teórica , os dis
wnciando da realidade. Opinião que assim expressou: 

MNdo posso deixai· de Il:s/xmde,; que.se a UI'IC de engenlleiro~ fom grana graris dma. lIe sem dUI'idu 
que sena l'il1lIC/c l'anlcullal' CQtI(l'didu a IJOucas, mas SClldv I'inudc sicnriflca que lodos podt'm adqlli· 
IiI: I' dal'sc a 5), me admlfll mu)'lO. que SI/pon/lo (I Cvnmd quI' (IchandOll1e gOl"enu111do esw capiwnil' 
ainda que a falia dI' homens, ndo pudesse a forSt.1 de almas ler sequer v conhessin1l"IlW para sedJtr St' 
pode, ou ndo fO/'lcflcarsr CSlIl cidade. o que se fora I'05sln:/, lIdo IJropu;:cra a fOl"w/le:w. 011 cid(ldeHa 
qlle apoIUI'i, st",IlIII"O a VOSSt'l M('geslude que I"I'canhcsso ao Coronel Mmrae! da ='-'laJa por hum do) grtl/l
dcs cllgcnhcllUs e dOIa cm Iodas as siell(Ías qllC ICIIJ 1'0I"lug,lI, porem IJI'Cmiramt' que digll, (linda que 
seja" a lSla ,!e IVlIlp<T a mudesr!a, que SI',/cnda lhe em lUdo 111"'ÍlI1II::ill Clipt:ellllmila. 11(10 posso se,le, 
lhe na pmrica, que adqlla! /I farsa de st'l"I'isso, c CXpefli.·lIcias". 11 

'I A.H.U. _ ACL_CU_OI ... Cx.lO, Doe. 833. 
Pedro Monteiro d~ Macedo. se rcreria a Guc:1"r.I do~ MasclIles, result:rdo de um eontlitO de LntCresses cntre o~ 
llloradores da Vila de Olinda c do paliO do Recife. Olrnd:r era a sede da e,rpll<lni,r de Pernambuco. ,)(Ide TCSldia 
n nobrc::a local eon~url.llda pelos senhores <lc engenho. Esles scnhor~ . não aceirav'lI1r a rcl\';lldicac~o dos mero 
cadores c comerciantes do Recife. P;Lr,L a e1cvaç:\o daquele pono à condiç:io de vila. pois se l>Cnu:rlll amC3cados 
pdo etc.Scemt' poder daquela classe dos MnUISCatt!SM. Com o ap ... no do governador da capll.ania, Recife foi cle
vada a l'i1a. gerando o eonOilO ,miJado. CARVALHO. Marcu~ - GLl(:rr,r do~ Mascates. ln SILVA, ~taria Bealri:: 
Niz::a da (org-l - Diciondrio da ! hsrorw (111 Colol1l;:o((}o POHuguCS/1 110 Brasil. LIsboa. São Paulo: [daonal "erho, 
199 ... p. 3tH. 
10 [nm: 1735 e 1737. Ponug,"l c &IMnha esUI\":lm cm guerra pcla ]lo~sc da Co!unÍ3 do $acramcllIo. s:undo 
I'iLonows os ponuguo:~oC). MARQUES. A. li de Oh\'eiro - Histtlrl" (k Portugal. Do RClloscilllet110 rls RC\'olu(rX's 
U/wnlis. \'01. [I. I)' Ed. Lisboa; EdilOrral Prcsenç:l.I998.]l. 418. 
Por sua vcz, ;I Ilha de Fernando de Noronha serv;a de pano parn os M"ios franccscs. sendo este aces!lO blo· 
queado elll 1i37. por inrer\"en~o do govcmo ponuguês. A.H.U. - ACL_CU_0I5 . ex 51. Doe. +-189 
II AJI.U. _ ACL_CU_Ol-l, ex 10. Doc. 829. 
II A.H.U. _ ACL_eU_OH. Cx.IO, Doe. 833 
l) A.lI.U. _ ACLCU_Ol-l. C-.; 10, Doe. 833. 
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Por fim, Pedro MOlllciro de Macedo foi afirn1ativo ao dizer que n:lo era possível fortifi
tar a cidade da Paraíba da forma como apontava Manuel da Maia, devido à "slIa ilTegl/ lm' 
si/ Ilação", sendo a unica ahernaliva viável aquela que apOl1lam. E concluiu: ~esle lu: o lIIell 
(Ja/"l!ssel; em que a fona de reziio, me fa!) o por ao voto dos dOlls mais \"CI,cra\cis mestres dll 

proficão de cllgenlu~iros que cOIlITesso (Cm P0I1ugal, e que so se engal1ão 110 que apontâo, 1'01" 

não verem a s'l1w(do da len'a, a \'isla do que Vossa Mageslade mandará o qlle fOI servido". 1'1 

Diante do impassc. cm 1738, o Conselho Ultramarino recolllendou a D. João V aclOlar 
as scguilUcs medidas: solicitar aos engenheiros Manuel da Maia e Manuel de Azevedo 
Fones um novo parecer sobre a matéria, considerando os argumentos apresentados pelo 
capitão-mar da Paraiba, e ordenar ao engenheiro de Pernambuco, Diogo da Silveira Veloso. 
que estudasse a ,-iahilidade do projeto de Manuel da Maia. O Conselho Ultramarino tam
bé m expôs ao rei que deveria autorizar a Pedro Momeiro de Macedo que dcs~ início ã 

fonificação proposta por ele, "vista Cl pOllca despe:::a, qlle pot/el"á ill/po"/cJI ~ a construção. e 
po r não ser ~wrnel1iel//e perder lempo, ell/qual/lo asiSIC /loquei la CaplJi/a/lia o mesmo 
CafJl'i /ào 11\0/; em quem CotlCOJTCm as cirClI/lSUlllçias dc :::dlo, e elaividelde no serviço de Vossa 
Magcswdc, e sciençia lI1ilitUl,·'.15 

Entre os :1oos de 17t2 e 1744, a cOlbtrução desta fortificação transcorreu sob constan
tes discordâncias. Questões técnicas rderemes :ii. execução da obra eram utilizadas eomo 
pretexto para camunar o verdadeiro motim da polémica, ali mentada pela n.idade e ncces
sidade de afinnacão de todos os envolvidos naquele projeto. 

Ocorria que após tantas discussões foram apresen tados cinco projetas para esta fo rtifi
cação, nos quais trabalharam os engenheiros de Pern:.tmbllco, Diogo da Silveira Veloso e 
Luís Xavier Bernardo. IfI Entre esles, havia um projeto sempre rderido como MaJ\óniJllo~ , 

lllas que na verdade rara idealizado por Pedro Monteiro de Macedo e nscado por LUIS 
Xavier Bernardo. 17 Uma vez que csta planta anônill1a foi preterida. sendo aprovada a pro
posta delineada por Diogo da Silveira. ofendia-se o capitão-mar com seu incontida orgu
lho c vaidade. 

Por isso Pedro Monteiro de Macedo apontava a im possibilidade de adaptar o projeto 
delineado por Diogo da Silveira ao sítio escolhido par.\ a rortificação, alem do mesmo ser 
considerado pouco eficiente para a defesa da parte baixa da cidade. Mas D. João Vorde
nou por cana de 19 de Agosto de 1742, que Pedro Monteiro de Macedo desse continui
dade à construção da fortificação "scguindosse a primeira plall/{l do Tenente gClleral 
Engenheiro Diogo da Silveira Vel/azo /1(1fol1l1(l que aponta o Enginheiro-mÓJ' do Ik)uo Manoe/ 
de AzC\'edo Fortcs M

• 18 

No ano seguime, Pedro Monteiro de Macedo voltou a contestar a decisão dos engenhei
ros do Reino quanto a pOr em execuç:.lo a planta de Diogo da Silveira. Tendo o objetivo de 
rdorçar seu pOIHO de "iSla, solici tou 3 Luis Xavier Bernardo que avaliasse o projeto em 
queslão. concordando o engenheiro que o mesmo não cslava de acordo com a forma do 
lerreno, e miO oferecia meios dI! atacar um inimigo silUado na área abaixo da encosta. !Q 

li IUI.U. -ACl_CU_014, Cx.IO, [)oe. 83). 
11 ,U LU. -Act ...... CU_014. Cx. IO, [)OC. 86:5 
Ib EIIl 1736 o cngcnhcln.l luis X:!,'lcr Ikrnamo roi dcsLgnado panl o pOSIO de ~r01enJe de nlflUI" /11' /limpo gnLr. 
mI de Pernambuco". sendo solicitado 30 Remo o I':n\io de um 5ubsliluto paT:1lmbalhar na Paraiba A.H.U.
ACl_CU_014. CxIO. Doe. 815 
11 A nu. _ ACl_CU_014. ex.lI, Doe. 945. 
,~ 1.Ii.G.P. - Doe. Colonl:lLs Manuscmos - Ordens Rcgl:lS - U, 4 - n 138. 
19 ,\.H.V. - Act._CU_OI4. Cx.12, [)oe. 1023. 



344 Maria Bcnhildl' de BalTOS Lim(l c MOURA FILHA 

Semindo-se respaldado com o parecer do engenheiro Luis Xavier Bernardo - embora 
viesse a tecer se\'eras criticas sobre :\ capacidade profissional do mesmo - Pedro Monteiro 
de Macedo insistia que a "planta anónima" era a mais adequada à ddesa da cidade. E pa ra 
dar credibilidade à sua opinião, reafirmava a sua experiência na arte de fortificar, confron
tando-a com a formaçãO dos engenheiros de Pernambuco , lendo o objctivo de desmerecer 
a Diogo da Sih·cira. Assim, relatou: 

kPor dr:;CJo de sabo. lllllt:lldi II (lnf ,Ia fOI lijicaçdo da qual me ndo jJrc::o de c.\1I(CliU'IIrI'O. l)oll'm 
renho a I'flwica, que me l!as{a, pam conhcsscl" a pc,frit;lIo ou defeito das ollras, mirei de poucos am1QS 
110 scnisso, r achci111f em asecljQ~ ofeuça. c dcfclI(;(l fie I'russas, ell! Ij!!': derramei f1 meu sangue, vi em 

franca algumas, II1rdla~ na Esplll1ha, r quazi ,mla.s no Reino. CII1 Africa assisri dous annos na de SC/lra; 
e passando a parahiba, lO/lei dous t'llglllheiros. ambos tirlU/OS jlel/a IIInnrafieira, /,orque ndo rendo 
I'isto, nelll ainda as pras$as tlr P!JI'Illgal, porque da aul/a SI: transpor/ardo nesra Amerim, ~em mais 
CSjlel'lcnçia que as obras da forraUe::!r do Caocdel/o, ou os fortes f/c Pcnllllllbueo, que 1m/os silo redi
ruI/os. pn::rurnenr CXSCclCIl:II! na (II'rr aos mais sabios~. ~o 

Ao fim, so licitava ao rci que novamente mandasse ve r com alenção os projclOs que 
enviara a Corte, c assim sendo, Manuel de Azevedo Fones vollou a lecer comentários 
sobre aquela questão, abordando dois pontoS cruciais: o técnico e o ético. Sobre o com
porlamento de Pedro Monteiro de Macedo, considcrando-o arrogamc e prepotente. dissc: 
"se 11(10 salisfaça a SUll irm:ndveluima, l'el1l1iw-lhe Vossa M'lgeswde de levantarllllll eS/alua, 
cuja il1scnpçdo, o dcc/arl: autor daquella fO"lalc:::a ~. 

Manuel de Aze\'edo Fortes. embora reconhecesse a capacidade e os méritos do capi
tão-mor, utilizou seu procedimento para exemplificar um problema que constantemC11Ie 
acontecia c que considerava prejudicial aos i11lcrcsses da Coroa: ~O que eu sei, por cxpc
ricncia /te, que li ma)'or parlc dos govemadores, llssirn das arnUlS, como deIS praças, el1farl ll/W
lias de lllguas IIHt\'iIlUlS da (Ir/C (Ie fOr/ifi clII: lem IIIUI fone ICIHaçdo de quererem passsar por 
ellgillheiros, o quc tcrl1 cauzac/o 1111m grwule prejlli :::o á Rc(!I f(lzellda de Vossa r\1'agesladc. c 
ainda, he ml/ilO mais pel11iciozo este darmo. para a defença do Reillo". 11 

Sobre a questão técnica, conduiu o engenheiro-mor do Reino que a polêmica cen
trava-se 110 lipo de obra c:x terna com a qual se de\peria "acalmr de oaupar o lerTCIIO, parti a 
ponta do 111011"-. havendo opção de razer um homaveque Oll outra obra qualquer, "á esco
!lIa c arbitrio do mesmo governador". No entanto, tal decisão n;lo poderia ser tomada "sem 
estar á visla do lerreI1O·'. 22 Sendo assim, resolveu o Conselho Ultramarino ser indispens:\
vel enviar à Paraiba "algul11 homem capax de ponderar na l11esma fác/! do lugar o.~ dilOs pro

jectos, e suas deficultlades, c de escolller o /Utles oportuno". E ordcnou: 

-lIc o Concelho de puf/XCI' que se avi::c ao GOI'cmllclor de I'CI1!(/mIJuca f aça passar a rarahiba para 
e~re cJfcilrJ ti fWIICrSCO E)tlrl'llo do Lon.'IO, c que a OIC se escrc\'U reme/endo /III' as t,/,mlels, rcrrlas c 
t"m;(/'Ics, que LCll! tw\'ido para '11W dle com assisu!nda do dillíJ cupt'iUlc mar oIJ~n'c /lulo o que se lem 
disconido, e escolha d,ü /,I"lIIm " Ijue mellml' /I1C I'flf(:CCI; ou fanne OU!rcr se () IqJU/ar maes COUl'C' 
IlICIllC. e fique CSICl ,,1(//rw .lcn1imlo dr filiai rc::oJu('llo para na Sl<lI corifomli,urdc ~e o:ecular a o/;n(.·u 

Sendo esta decisão coerente eom o problema que se apresemava, é relevam c o falO de 
Francisco Estevão de Loreto ser um monge beneditino residente cm Pernambuco , eena-

ln A.I LU. _ ACL_CU_O H. Cx.12, Doe. 1023. 
11 A.H.U. _ ACL_CU_OH. CX.12. Doe. 1021 
11 A.llU. _ ACl __ CU_OH. Cx.12, Doe. 1023. 
n A.lI.U. _ AC~CU_OH. ex.12. Doe. \023 t' A.H_U. - ACL_CU - Códu:c 260 - n_ 39 1\, 
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1l1CnlC, com conhecimentos que o habilitava a receber plenos poderes para resolução 
daquele impasse . ASSim, sairia das mãos de um religioso a decisão final dessa questão, 
sobrepondo o frei aos engenheiros Diogo da Silveira Veloso c Luis Xavier Bcmardo, cuja 
capacidade técnica ou postura ética, estavam sendo postas em causa nas entrelmhas dessa 
ordem vinda do Reino. 

No entanto, Frei LorelO não chegou a ir a Paralba nesta época. Naquele mesmo ano, 
faleceu Pedro Monteiro de Macedo. depois de quase uma década no cargo de capilfio-mor. 
Para substitui-lo, interinamente, foi nomeado João Lobo de L1.cerda (1744 - 17+5), que 
informou ao Reino sobre o estado cm que encontrou a fortaleza que estava sendo edifi
cada na cidade: 

-Passei COIII cJfciw a 1''':1; ..: cxaminar CSla obra, I' ur/la IlChri slirn('nll: hum I'l'qul'lIl) mllado de 

lerra, c amo. amlltzuado rOI hUHIlI 1m/Iii rala, que mI' parl's~e /ir/o humo dll$ caninas da dilaforTi. 
fictlt;ilo. e lias a"gullo5 ou ,U/Ias dnla dOlls /liames de Il'rm, II/gmna (OU::,I lIIais dlnodos, aonde 
drvillo ser os 1xz1luarTr5, '"tlS SOIl forma, /lois 11110 IIw5!rcla fa(I', 111'111 flallco. /XlIUS de que s ,! compartll 

o dito balluCllII." (' 50 sim 1'111 )111111 del,'s. lia /Xl'lI' cm que del'ia .~CI o cmgulo flol!quiado, Ihl' achei hum 

pequrno I('\'cstimeuto de Iy)ollo, IIh.'liclo na lell"(l o.unOllllcmr a melo, SOl! aJ/iccr~, uem fUUlltllllenlO, 

I' sim SOIlU;1Ut' aSl"lIfado 5lI1m' o /llano ori::wual". H 

Joào Lobo de Lacerda ainda informava que aguardava a vinda do Frei Loreto. para opi
Il;lr sobre a utilidade daquela fortificaçào ou conflmlar os "tlcscamin/ws que da diCa obra se 
seguem a rcal Ja~cl1da e serviço de Vossa Magesl.adc·· visto que seu antecessor havia gasLO 
nela "o COlHO de reys, cm que a Vu)osa Magcswdc a orSOI'''. 

Após um processo confuso e connilUOSO, que se estendeu desde 1736 alé 17,++, foi 
este o desfecho do projeto de fortifi car a cidade da Paraíba, obra que envoh'eu o concei
tuado capitão-mor Pedro Monteiro de Macedo. cuja folha de serviços prestados justificava 
~cr indicado por Sua Majestade para eSle posto, e os dois engenheiros de Pernambuco, 
pagos pela Fazendl Real para prover a defesa da colónia. Sobre as informacões fomeddas 
por estes homens, deb3leram os engenheiros e conselheiros do Reino , e D. João V emitiu 
as suas ordens. 25 Vejamos quem eram estes homens e os percursos que seguiram para 
acumular os eonhecimclllos que detinham. 

Antes de assunm o governo da Parmba. Pedro Monteiro de Macedo havia servido nas 
provincias de Trás-os-Momes, Beira, Alentejo e no Remo do Algar"e. podendo ser consi
derado como uma figura emblem:Hica para comprcens.lo do perfil de muiLOS dos homens 
indicados pell Coroa portuguesa para os postos de governo em seus territórios ultramari
nos, onde alUavam como adminislrndorcs, mas principalmemc, como chefes militares. 16 

Sua lrajetória profissional bem exempliflca a ideia dcscnvolvida por Russell-Wood, quanto 
a ser o imperio português UI11 ~ l11undo em mo"imelllo~, por onde esses homens circula
vam e se tomavam ponadores de um "modo de fa::er·· apreendido nos mais diversos cam
pos de batalha. li 

li A.lI.U. _ ACL..CU_OH. ex. 13, Doe. 1068 
U o Solido de todo cste epl!>Õdio. foi extreJl\aJl\ente ncgath'o parJ a t'anllba. li:! muito 1<:1111'0. a precariedade do 
~eu sistema defenSIVO. reduzido :I inconclUS;1 fonale:.a do Cabcdelo, tuia a capitania perder a importância 
mill1ar que th'em no JKlSS.1do. Esta proposta de fonificar a cidade, acabando por ser UflLl -obm f:lI1l:1sma~, pos-
51velmenle moti\"3\"3 o poder metropolitano a Julgar as praças da Paralba como secundarias no conjunto das 
c:struIUr.tS dcfC:~I\"'" da regi:\o. rcdurindo ainda maIS o InVCSllmento de rt..'Cursos pam:as mesmas 
16 I.A.NJT.T. _ Ch:tncdana de D.João V _ LI\" 88- n II .. 
17 RUSSELL-\\'OOD, A. J R. - UIII ""!lIndo em Mo\·im..:llIo: porlll~lIeses nu A/rica. Asia e Amtnca (H /5· 18(8). 
Lisboa: Oifcl, 1998. p. 101-!) ... 



346 Mm-ia Ucnhildt de Banos umtl t MOURA fiLHA 

Em comrapanida, os lécnicos formados nas aulas de. engenharia militar detinham os 
conhccimcnlos teóricos c os aplicavam na prática de erigir rortificações sem que sc LOr
nassem mcros kprojetislas~. uma vez que também panicipavam de Ixnalhas c sitios 3. pra
ça:" no Reino c no Ultramar. pondo em circulação os ensinamclHos da academia. 

Foram kmcl1sageiros" deslc~ conhecimentos os enge nhei ros de Pernambuco, Lu is 
Xavier Bernardo c Diogo da Silveira Veloso. Luis Xa\'icr Bernardo ames de vir para o Brasil. 
serviu durante três ano~ nas praças de Trás-as-Momcs. alU:mdo cm campanha e no dese
nho das plantas das rorlalczas daquela provincia. 28 Diogo da Silveira Veloso recebeu o 
C::I rgo de capitãO-engenheiro da coló nia de Man((~,r idcu cm 1702. trabalhando depob 
durame três anos no Rio dcJanciro de onde seguiu para Pernambuco. Em 1710, por reco
nhecimento dos seus dezoito anos de serviços prestados à Coroa ponuguesa foi nomeado 
"slrgento-mor engenheiro". 29 

Quando do projeto de fonificação da cidade da Paraíba, a :uuação destes dois enge
nhei ros atuantes no Brasil foi passada cm rC\'isUl pelos "mestrcs- Manuel de Azevedo 
Fones e Mnnue1 da Maia , encerrando nos engenheiros-mores do Reino um ciclo que in ler
lig.wu o~ dois lados do ALlãlllico. lO Eram estes homens de formação teórica ou prál1ca 
adquirida em academias ou cm campos de batalha, os gromdes Mmensageiros" da arte de 
fonificar dis~eminada através do UIll\'Crso português. 

!~ VITERIlO, FranCISCo /o. larquC5!.le Sou~a - Diciandrio hrSUl/Jco e docwno:urul do. lIrqurle(foS, rrrgcnlll'rn .. ~.: 
(mr~rt'Ultlrn PQrluguesrs ou /10 SlT\'!(Q de Porlllgal Vol. I Lisboa lmprema Nacional·Casa da Mocda. I'1lRR. 
p.IOI 
1 Id _ DI(;o/lOrio IIISfOnco c documental dos lIIqUI((c/os. ('IIg01hellu~ l' conSUlllOru porlugurso: ou ao stn';(1l Ile 
ponug,d \"01 III. Lisboa: Imprenso\ N:lclonal-DS3 da Moeda. 1999. p. 481SO. 
III M~nucl dc Azevedo FOrtC5 circulou por uc-.Ideml3S da E5panha. Fr.lnça c h:ili:l c regressando li Ponug.'ll nO!. 
ülwnos lUlOS do stculo ;\"\'11 )ua lunlo;l folha de sen'le"," da qual oon"la\.1I\1 :l\lUÇÕCS cm C1mpos de batalha, 
!c"ou , nomeaç:ío como cllgenhdm.mor enl I i 19. Id. - DlnonrlllO I\ls/órico e dncumrnlal dos arquLr ..... OS. rug('
IIltcrr<l~ c cons.nrlOR'S p()llugl<rM'~ vu ao .scni(d de POl'luga1. \'01. L Usbo~ Imprensa Nacional·ÚS3 da Moeda. 
1988. p 79/8 .. 
M:mucl da Mail LiliclOU sua Clrrcira cm 1698. a1c:IIlç:;ando em lil8 o postO de coronel de mf;1nUlna com C:rier· 
cido de engenheiro. Ao longo d~IC tcmpo lcompanhou cxtrc!tOS e parlicll>Ou de obras de fortificue:lo nas 
provindas da Beu-:J e do Alentcjo. Su~ :lIU:.(fIu roi ainda mais alurgud~ tiOS \'mle anos ~ubseq(lcntcs. pelo que 
rOi promo\"Ldo a bngadclro de mramnrl:l, C111 1738, alClnr;ando pelo 111crno do) :.cus tr.tb.llhos o posto!.le mes
tfC de campo general com exerclcio de cngcnheiro-mor do ReLllu. cm 1745 Id - Diciondrio hiSlÓriw r rlocu
tIICrrlal Ilos arqulf«fOS. <'fIgCllfrClroS c COltStn,f<llC5 portugueses ou ao S<'njC<lII~ flvflugal \ '01. 111 llsooa; ImprenS.1 
Nacional·(a,.., da Moeda. 1988. p 12'1/131 
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ngura ] - A .. Capitanias Real~ na região sclcnlnonal do Brosll 
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ngura 2 - O RIO Par.u},., c a l:;dadc . t::. 16-+0 
Canografia holandesa com mdica("~o do SISlcm:l. ddensi\'o na barra do Rio I'aulba c 3 cIdade. CIIl;\ O 

lknon1mada de rrcderica. Assmalada. a capela de São Gonçalo. slLio onde os Jesu1\:b unham sua ca!kl no 
século XVI. c no Século XVIII edi fi caram coll:gio c scmm:\no. ESlC cm o local onde o:!olari:1 :1 ·~IJ:\(IcI:l " 
propo)(:t pdo caplláo-mor Pedro M ... tttdro de Macooo. 

FONTL Irmm<~ "I:t<!. c. IMtl RI h IIUIO. t\N'" Goubn . Itn.l~m~'" \',b. .. c C,d:adci <lo Brutl Co\om1l ~ ~ul" l'd do 
l,;11,,,c~,,hdc de ~ Paulo( lmpn:nsa Ohe ... l do Estada' hpop. 2M) 
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"O Arquitecto José Geraldo da Silva Sardinha 
construlor de espaços de passagem, 

encontros e permanências" 

Maria cio Carnlo Marques PIIZES '" 

Aqui tratámos :\ mobilidade do artista cm dois registos: através dos compromissos 
assumidos entre o arquitecto c o cncomendador na co ncretização de projectos a serem 
" plicados na própria cidade ou nu ma região próxi ma da que eles habnam c através do 
modelo que inspirou um outl'O criador de uma outra região , influenciando ouLros objcc* 
lOS ::místicos. Essa mobilidade traduziu-se ainda a partir do diálogo c vontades expressas 
pelo pagador da obra aqu::lIldo da sua encomenda ao arquitecto. Diálogos entre pessoas 
que coexistiram fisicamen te cm ruas próximas da mesma cidade. mas cujas \"jvéncias e 
experiências COm realidades diversas dClcnninaria forma c função do objecto a construir: 
as obras aqui analisadas tiveram algumas lições brasilei ras. resultantes da mobilidade de 
um dos encomendadores que nesse pais viveu e en riqueceu e de subscriçõc~ fci tas. com 
capital oriundo dos que para af tinh :lI11 emigrado. para condus:'o da obra, 

Pretendeu-se ainda aqui f:tzer falar a arquitectura :lIr:wés da História. da Música. das 
Palavras, da Pil1lura, dos Projectos, das Edificações e dos Actores que e\'oIUlr:l.I11 nestes 
espaços, Panir do in\'ólucro arquitectónico do - f".1 lllgar amllljado 110 illleriol' em que o 
limile do solo, a parede e o tcc/() sào os primeiros elementos f ... /1 e apreender roda a vi\'ência 
do espaço onde a \ ida se desenrolou e se desenrola l, 

A aprendizagem do projeclo 

JOSé Geraldo da Silva Sardinha lIasceu a treze de J:eve reiro de 1845, na fregues ia de 
Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia 3, neto e filho de conhecidos mestres pedreiros 
que trabalharam na cidade do Porto, respecth'amente João da Sil\'a c Francisco Ge raldo 
dn Silva';. Frequemou o curso de Arquitectura Civil na ABAp, de 1863 a 1867 5 e foi pen
sionista de Arqui tectura em Paris, a partir de 3\ de AgoSto de 1867. cidade onde frequen
tou o alelier de Qucslel-Pascal e a Escola de Belas Artcs 6. Abandonaria a Cidade-Luz, cm 

• Meslre em HJ510ria da Ane pela Faculd:u..1c dc Lctrlb da l.:nJ\-cr;Idadc do I'ono. 
I OONNADlEU. Bngmc _ ü\ppn:lIl1sj;(lge Ilu Rq;anl. l.cçons d'ardwtCrurc III' Dtmunlque Splncuo Paris: Édllions 
de la Vildl!", 2001. P 2/ 
l PIRES, Man<l do CamlO Marques - A RUII AI\'mn Cabral 0$95·/910). "omlu) Ilc HuIIIIG" Pono: Pul1licllçocs 
MUI~ 2000. p r9 
J A.E,S.B,t\ ,P' _ Processo do Aluno. t'Cl'lullo de Baptl::.'\do. 
1 Queiro: .J. Fr.mC'J5C(l Ferreira - A Casa do Campo Pequrno, da faliu/iii J'illhl Leuc_ EnquaJnmllnlO (abOlrlagem 
I'n'hnlinar a uma hablla(OO 1I00dl'r/ l/O POI/O IWmdIlUCO. ln Rc:\ 1513 d:z F:zculdade dc letras - Departamento de 
Cifncia:. c TtcnlGb do I'ammónio da Unh'ersidade do Porto, POrto: I' Stne. volumc 111, lOOi, pp. 183-215 
S Actas das Confcltncias GeraiS (1837·1896), n 3] de 31 de Agmilo I~. n, ]'h de 31 Agosto 1865; n, -10 de 
3 1 Agosto de 1866; fi -+2 \ de 31 de Agm:IO de 1867, 
~A. I::.S.B.A.P li\TO de Correspondtncia do~ 1>Clb10III5US com o E.sl:zdo, 2-1 dc Setcmbro de 1869. n 61 ... 1 N,M 
IKJrI!"lIr1o n'cSlc alllltl erurm 1It1l:scol" hlll~,;u/,I)()r (ali${] do adiOluado ( IUW dc d4Cllho olgido IlI1m odmiSs<lo r 
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26 de Outubro de 1870, numa altura de grande instabilidade. aquando da gue.rra Franco
Prussiana, abandono imposto a lodos os pensionistas estrangeiros '. Durante a sua curla 
penu3nência 110 Pono fOi CO Il\'idado a assumir a rcgencia interina da cadeira de 
Arquitectura 0"iI 8, por doença do emão professor Manuel d'Almeida Ribeiro. A Paris 
regressou cm 1872 9 c ai pcrm;ll\CCCU até 1873. onde realizou diversos trnbalhos que inlC
grari:lI11 as exposições lricnais de 1869, 1874 e 1878, 

Em 5 de Novembro de 1873, a Academia de Belas Anes do Porto recebia do director 
da Escola de Belas Arles de Paris uma ccnidão onde se mencionavam as classificações 
honrosas obtidas, assi m COl1l0 um elogio dos pro[essorcs-arquileclos Questel c Pascal, 
acerca da sua inteligencia, 3.Ssiduidade e regularidade, Na mcsma altura JOSé Geraldo da 
Sil va Sardinha ofcrecia à Academia de Belas Anes do Pano um projecto de um mercado 
público 10, Face a cste cuniculWII fo i proposto para académico de mérito I L, distinçãO essa 
muito imponante para a época, C0l\10 referiu Antonio Cardoso I .. ,} OS acac/clll;ws de 
mérilO são, cnlão, um demento flllldamclIllll da csrrUllIl't1 organizativa e ti sua condição ou 
grau é Ja () primeiro passo 1'(11'(1 o rccnllamcnlO para a doc.êllcia ou para a coml'a réncill 'ws 
wl1feréncias gerais 011 ore/ind . ias, inlegrando jÚlis 1",1 12, JOSé Geraldo da Silva Sa rdinha 
viria a ocupar cargos de doccncia e de DirecLOr da Acadcl1lhl entre 1879 e 1906 n, al10 d:1 
sua mane. 

As lições do olhar e da execução nos projectos reali zados cm Paris 

As imagens analisadas 1ll0strnnHlOS a obra de um académico que em Paris se encon
tTaV3 sujeito ao programa e aos prinCipias cstélicos das Bcaux-Ans, programa esse imer
nacionalmente reconhecido. Enquanto aluno deveria adquirir mestria 110 desenho, base 
de lodo o ensino artistico, e inspir3cão cm modelos c\ássic.:os, ractores que lhe permitiriam 
a interiorlzaçào de cenas princípios rundamemab como o da estabilidade, conrcrida pela 

0:/11 puUld rl'atlspondo o Imuto: da rd,"k frq~rfrda, sf},'Ui /i, f{'nrrlllf os cursos rhl'<l"wS leccionados lia SCC{OO dr 
Arrllirarwa ... rSlUdd ao mrsmo IClllpo wb a di'l'(ç<1o dc ,\Ir. Qursrr/ o~ PIOJC(/O~ dd"(!~ ao) o/unos onlm(i,I<.I) d .. 
./::)(ola H. 12 [ .1 Em .. \bril clllrri IXIIII a úco/a /m/Knal dc Bcl/lls- Allu. tino dr Das ConfcrencilU Grmis 
(/837-18%) fi· ()(h 
7 Idem, 26 de Omubro de 1870, fi 9 lII,mo Snr - fm cOIIscqlltncia do gur,"' F,lLIlCo,PnmwlUl flJftlos olltiS,/I,)S 
ti salI'lIlO) do: /'ans, olldr o 8U\'frllO d'uuOIdo com a JIlusm5SilllQ Accadcmiu IIOS IIl1ho ."dcllado dr rTSrdn. r tOmo a 
opponumdarlt' n-'o pcmlilriu TC<ebcmos mstnlC(Qes precisas do M\t1I~tro purtuguc; ali rCSldentc, rtcolhc1l1o~ 
:I~ nO~lS ramilias f- I 
$ A.J:; .SJI,I\.I' Omeios para dl\'Crs:I~ auctoridadcs, AClldtmicos de m~nlO, I de NO"cmbro 1870, n, 33, 
~/',J::.~.B,A,r. Corre:.pundi!ncia dos pel1~iUIll~lllS de EsI;lrlO com li l\c;l(lcllli~, 9 de De;embro de 1871, n. 10 , 
I/I.mo SI1l - A gufTrtl r as "giwçõn quc jllIgdmwu a Frcmça ol<1lldo (.ar/x.dlls, r /.!5 (.msa) d'csla naçclo rrudo 101-
",dll ali $€lI ,'slmlo normal. julgo 01'I'0rrww c wgrl1lc o mru Il'gmso a Pa'ü /XIIII n:wl11ar os t'5rudos f· .J 
la .... :b 1\~ las das Confcr~nclõlS Ger:li~ ( L837- 189ó). Os. 6<h--61 ha·~c o segulnle leX\O: I .. 1 unlllflo UlUCI1UW 
/xlssmla /1(>1 \1, Ellg GIoIIIlIlIoIIII( dllUlor da ~olll n<iClona/ c cspuia/ dr bdltls+{lrl'fS de PllIU rlll 18 d'Agoslo l/C 

1873 I" [10m adnnmdo lia dila eMOlll pda segunda c/asse cm 2J d'Abnl dr 1870, ((/bu,'era as scgumres rccolII 
l/cuslIs /, /: cm ., di: JlIlhu dr 1872 srSund'l 1II.'n(<1o por ~m pro)((IO d'",,,hilcc/Um IlIlssado a limp<l: cm 29 do 
mesmo owra segunda mCII(do IlOr mmo projcclo Idem. cnl5 d'agoslo srguilll( lII(nçclo em Slc~DI(/1I1io.; CIII 29 Ilr 
Nvl't'lIIbr\! 1I1t'1t(dv <'ln marhrll!lIItieas: t'Ill..lO ,/c D~::cmbm mmeM 1'111 grlllllctna dr'.>CI'lpUla: cm 8 de ,\Ivio dr 187J 
scgumlil nU'n,ao pol' UIII PIU)CC/(/ d'fIIllutccuna lIOJC<lII Icmpo: 011 ., d'l.goslO IIIrllçdo mi po!l"Ipo!rlil/L, em 5 do IIIrSlllO 
IIIcd/.llw cm rOIlSIIll{do geral, /, /_ A/m').'lIlOu 011 scguula um plO)alO poSIO a /mlP<' d'um mercodu [. 1. dado, r 
oJfrrrcido "dv /lI/ClOr a dIa AnulclllJa { ... }. 
II Idem, n. 6 L ameias paro dt\'CNI~ all{lOnd:ld~, ACldtmiros de mérilo, tl 52\' 
II CARDO::iO, Amónio _ O AotlwlCCW Mal1!u~ da Siho c a al'quJtalUlil no Nul'lc da Pms na IH'imcil'illllcrruk d'l 
s~culo XX POrto: FACP publieaçóc~. IIN7, p_ L 7. 
IJ J~ Geraldo da 5111':1 S:mllnha foi nomendo DI~ctor da Ac:adclma de. nelas Artes a parur do: 16 de Abn! de 
l89ti até 28 de No,'cmbro de 1906. ano cm quI' mom:u_ 
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aplicação dos cânones gregos, valorizada 
pc:la arte romana e conjugada C0111 o equili· 
brio H. Ensino que valorizava no desenho o 
rigor de com posição, avaliado em provas nas 
quais a realização de um projecto era lillli· 
Lado no lempo e demonstrativo da habili
dade e das soluções encontr.ldas peJo aluno 
na sua consecução. [ ... 1 lia aferição tia fideli. 
datle ou desvio em rda(iio à 110nlut cm que se 
jl1stiWCUl e se traduzem / ... J I~. Este tipo de 
ensi no estava. sem dúvida, desajustado da 

rcalidade sócio-económica do país no qual o I'igur.t I _ A.FA.U.P. Museu num parquc 1869. 
arquitecto seria solicit:ldo a executar projec-
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tos e espaços de uma forma mais pragmática. Enquanto pensionista do Estado realizou e 
enviou para a Academia de Belas Artes do Porto diversos projectos entre 1869 e 1873, tais 
como uma Igreja Paroquial para uma cidade t6, um Museu num Parque 17, um Teatro 18, 

uma Torre de Observação e Sinais 19, um Mercado 20 e um projecto d'U1ll3 Igreja Paroquial 
para o POrtO ~I. 

A obra do arquiteclo 

Abordaremos de uma fomla sucint.'l a capela do ce mitério privado da Celes1Íal O relem 
da S. S. Trindade do Porto, 110 cemitério de Agramolltc, e de uma forma mais e;.:aUSl iva a 
edificação do grande HOlcJ do Pano e do Teatro Sá de Miranda de Viana do Castelo. 

Na Exposição trienal de 1881, enquanto professor na Academia, participou com o pro
jecto de alargamemo da I3ibliotcca e Museu de S. Lázaro, onde elllão se encontrava insta
lada a Academia, projecto esse que nunca seria concretizado. Autor de diversos projectos 
construidos ou não, dos quais enumeramos os da planta ba ixa da Igreja do Bonfim, a 
cúpula da Igreja da Trindade e dos alçados do ediffdo da mesma Ordem da Trindade 22, 

casas unifamiliares 23, obras de remodelação/ampliação e saneamento H. 

O arquitecLO Luis Soares Carneiro disse da obra de Sardinha, a respeito do Teatro Sá de 
Miranda, que esta se caracterizava por uma enorme sobliedade, se pensarmos que foi pro
jec tada por alguém com formação parisiense, tratando-se de um anista [ ... 1 pouco dado a 

li LEN[AUD. Jean.1'.·lichd _ Lrs b<1li~~(' IH'S d·<llrnil. PIlt1mirs d'mdlirCCks XIX .. _ X .. CC sl"clc Is. 1./: Fayard, J 998. 
15 CARDOSO, oh. dI.. P 46. 
l<> A.E.S.B.A.P UI'TQ de Corrcspondí!ncin dos p.:nsionisLas com o Est.1do, COla 9, No\"t'mbro de 1868,11.3. 
17 Idcm, 3 de Abnl de 1869, n. 7. 
lij Idem, ibidem. 5 de Maio de 1869, !l.7. 
19 Idem. ihidoll. 9 de De2embro de 1871.11 .. II. 
lO ldcm. ibülntt, 9 de Dc::embro de 1871. 11. II. 
11 Idem, ibidem. i\m'embro de 1872. n. li. 
n COUTINHO. X:wlcr _ Hisroria lfiIo:umcnra! da Onlcm da Tlimfad .. PorlO: I:dicão da Celcstial amcm da S. S. 
Trlndade.vol. [I. 19H. 
II Dcstacamos nesla verteme da arquilcClura um palaccle de rcr~rl'ncia, edificado pam Clemente l'crcim de 
V"sconccllos. na rua Duquez.a de Bragança. como n05 revela t- Ianuel de s.~mpa)·o Gr.tc:l na sua disscrlaço1o <II' 
Mcstrado imitulada COIISr lll(ilI's de Efite 110 Porto (l805-J906). Aprescntada à ['acuIdade de Letras da 
UIlI\'e~lchdc do 1'0110. 2005. 2" Vo1.. pp. 383-390. 
l~ A. H. C. M. I~ LiI'TQS de Plant,b de Casas de 1876 a 1897. 
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il10vações ] ... J 25. Penso ser uma carJ.cteristica que se aplica a toda a obra deste arquitecto, 
reveladora de uma boa formação cientifica, com plCl31llCIlIC diferente cm termos formais 
das suas realizaçôcs académ icas. Obr.l sóbria, sólida, bem cslnllurada. pouco inovadora. 
muito convencional, adaptada às realidades nacionais. 

A Capela PIi\'a1i\'Cl da Celesfial Or(/elll Terceira cla Santíssima Trindade 

José GemIdo da Silva Sardinha realizou o projecto c supelVisionou gr.IlUiL'1111CnLC as diver
sas fases da conslmç:\o da capel a privativa da Celestia l Ordem da Salllfssima Trindade no 
Pono 26, d.1. dêoda de Setenta (1873), Cl.lja encomenda lhe foi fcita por ser considerado I ... ] um 
Illibíl archicccLO [ ... J fendo o/c feito IOdas as plamas baixas c ll lçatlos da Capclla tio Nosso Ccmilelio 
c seus accessOIios acn:scia o fel" el/e sido o mesmo que fiu/w dil;gido a o:cwçdo da obra 1 ... 127. 

Aqui se impõe uma pequena obra de granito. digna e habilmente concebida, de fachada 
ornamentada com clcmelllos arquilcclonicos de linguagem c1:\ssiCl, de anteriores liçócs apren
didas e passadas à pedra. Fachada sóbda mas nlovimcll1ada por pequenos avanços e recuos de 
pequenos volumes, ornamentada por pilastras, mísulas. por elementos decor.ni\'os geométri
cos, frontão triangular, volulas, possuindo ainda um frontilo triangular com o Símbolo da 
ordem e uma pesada cruz pélrea, lembrando a função do esp •• ço. A presença de duas âr\'ores 
nos dois ângulos dcsl:!. rachada humaniz..m-na, protegem-na e com ela interagem atrnvés da!> 
sombras que nela se proJcct:un, sugerindo c crt.1.ndo outros espaços mais 1C\'cs c frescos, COI1\~

dando â imeriorizaÇào, ao sonho, à conte.lllpb<;ão e ao rccolhimelllo. Também ela transmite a 
ideia de abrigo seguro. habitado tmnsitoriamente por grupos que num momento de dor lhe 
confiam o seu ente des..parccido ou ainda de uma ronna permanente, a quem aí se encontra 
no seu espaço circund..nte. Siluada no eixo central do pequeno cemitério privado. no fim de 
um pequeno trajcclo - ablllcda ao qual se acede pcla trnnsposiçào de um panal de renn que 
inicia um percurso bordejado por jazigos e :irvores, numa clara rererencia a um uhimo abrigo, 
ao limiar de duas vidas num espaço pleno de infinito. Em lodo este espaço se imbricam a dor 
e a aceitaçJo num clima discreto de paz, luz, silêncio, de um habitar físico e místico, contem
plativo, num espaço de passagens par:! um OUlTO descanso pcmuneme. 

o G mlldc HOfd tio Pono 011 a Casa Tl'allsifOlia. 
O cSlmço nascido tio compmmisso cnU'c o arqui/cefo e o cllcomendadorhiajcuue. 

ACOlda. l'Cm ver a lua 

Que dOllne 11(1 nOIlC cscu ra 
Qur slHge rdo Ilda (' hranCG 

Dell'alllallllo do(Ula 

Clara dwma Slkll!e anklldo 
O mm sonhar 

AI; aros da noile que Slllgl'l1I 

E com'l1I o l'~I)Q(O IJIllJUJtl/" 
Oh, doce wllada dcspC'!"w 
Vem (lar ICU calor ao luar 
/. [ZS 

1) u\RNEtRQ, LUI) ~arcs _ Trmll' S I'<.I"W};U~SO d~ RlIl::: Irahuna. Dis"arH\llo de Dourommcnhl 1'JI1 Ar'1uilCclum 
IlflH'Sc'llllrc/o li I'aculd(l,j,~ dr t\'quIIccwr(l ,Ia UI1II"rsidad, do Pono. 2002, \tJ/I/, jl. 843 
li> CARDOSO, ob, cu" p. 601, nOla G 1 ... 1 A cdwial Oll/cm da Sallllssiltlll Trindade, I.l(jlOl$ da p/OibiçdO oficialllr 
t:IlIClnmtell!OS na IIlI'a Il'Jenda (1866), mll/uirc ICITCnos cm AgltlttloltlC alUI,. UIIIUgUIlIU o St'1I (Cml,cno em 2 dc 
Scrmthm Ifc J 8i2. AI mandou wnSllllir a wl'rla plllallla, com ri)l'O ao tIIt/uileno JOSl' Gcwldo da Sr"a Stmlmha, 
I/('n:::iaa I'm Maw de /8ii_ 
u Uno)O das ACGlSda ~io da Meza, ns. li8-1ilh~ ln COUTINHO, X.l\'Ícr lhslóna Doc\tmcntal da Ordem 
da Trind3de. Pono: Edu;io d3 Celesllal Orucm da SS Tnndade. 1'01. 11 , 1914. pp. 856. 
UI Do .\lbutl\ Mais Sml/'/!'S, ZI~1 I'ossi call1a "elooia Senllm~nl:11 Musu:a de. Heilor \-illa·lohos. 1..('[1';\ de Dom 
Vasconcelos 
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Se d:t cidade olhannos para unta qualquer janc.la da fachada do Grande Hotel do Parla 
ou se o habit.a.rmos, compreendemos que os lugares são c/entros aberlos ao cxulior 29 , eva
dimo-nos no tempo e somos convidados a olhar de uma outra ronna a arquitectura. Neste 
espaço de grande intimidade há um claro convite a olhar o mundo imenso e a e:\l'eriment.a.r 
uma infinidade de sensações, constantes desafios nesse espaço acolhedor, ou a habitarmos 
um seu qualquer espaço interior protegidos pelo tecto e paredes - de um abrigo a inda que 
transitório, 13anõn fala-nos do botei C0ll10 o de 11111 lugar de mlltsiw e de vida em suspenso I ... J 

é lima casa e uma !t.::: cll1pl1!stadcls l .. . J 30. Lugar de vidas que deScans.1tn temporariamen te 
fora da cas..1 a que chamamos n05&1., em aposentos alugados os quais pagamos para usufruir
mos de uma cadeira, de um leito de uma impress.1..o de Lar. Aqui a arquiteClura cominua a 
falar e a revelar vidas e silêncios de histórias que humanizam este espaço de muitas viagens. 

Esta edificação da cidade foi mandada realizar por Daniel Martins de Moura 
G uimarães, nascido a 26 de Agosto de 1827, no concelho de Gondomar, na freguesia de 
Fãnzeres J1 • no lugar de Santa Eul á\i:t, que emigraria para o Rio de Janeiro a 5 de 
Novembro dc 18+4. com 17 anos 32 ao encontro do seu padrinho que ai habitava. De 
acordo com o estudo deJorge Alves }}, este negociante lerá regressado em 1867, COI11 cerca 
de 45 anos de idade , com lima riqueza substancial. Daniel Martins de Moura Guimarães 
foi um dos muitos milhares de emignmlcs, marcado pelo sucesso, denominado de '"brasi
leiro"' 34 - L .. ] CSICS indivlduos que no Bra::.il são chamados de (JOtlugueses e enl re nós brasi
leiros [ ... J~ 3S. Enriquecido no Brasil, volta e aqui se torna um grande proprict. .. lrio 36, pes
soa muito respeitada e inOuente 37. Para alem de negociante cra tambem viajante d o 
mundo , tendo visitado varias pa(ses da Europa, a Palestina 38 e escritO um Guia do Amador 
de Bellas Artes para quem quisesse conhecer o que de mais 1I01á\'e1 exiSlia em cada l'aís 39. 
Voltaria ao Brasil e ai morreria cm 1893, no pais em que construíra ii sua fortuna. 

19 DONNADJEU, ob. Ctt. fi. 21. 
J.O BANQN. Jos.t Joaquim - I'ctlsamct1!O ArquileCltll1lCO lia Obra dc Jos.: Saramago. Acerca dtI !\tqu ucclU t"lI da 
Ca.5(l. Lisboa: úminholEstudos de Litcr:t.IUr:l POrtugut:S;!.. 2004. p. 63. AqUI o autor refcre o Hotel Bragança na 
Obr:t O .mo da "Ione d~ Ricorno Râ$. 
JI ADCMP - t\VI2. SOB 106 Livro Paroquial d~ F:lnzeres - B.1ptismo. I'ls. 66v·67. Este documento refere que 
o padrinho Jo1\o Antómo Airosa se eIlOOntT:l\":1 no Rio de Janeiro c pa~:,QU procul":!.ção a um tio [ ... 1 l'adrinllo 
Jmio AtI/orllo Airosa da cidade do Rio de Janeito. paI' pnKura(llo que f~~ ao scnhor MallO€! FCI"1-eira. sollcit"() [rI/lO 
dos diw~ A\'O) mO/l'mos sUflmili/os.[ ... [ 
H ADCMP - Ci3I2I1-3254. Fundo do Go\"erno Cinl, u\'ro de Passapones de Emigr:mtcs nQ 594. 
II Emigrante~ retomado~ no distrito do POrtO entrc 186]·18i3, segundo mapas de mquémo ~ emigração, 
,mexo 6.1. ln AlVES,Jo~e I"'ernandcs - Os BrasilnrDS. Emlgtll(ão f Rcumw tiO Porto Oiwcen/i51a. Dissertação 
de Doutor:t.mento cm Históna Modema e Contelllpor.lne<l aprcsentad~ à I'aculdadc de lctr.lS d"l UIlI\'ersidade 
do POrtO, 199], 2° \'01. p. 23. 
H ALVES, Jorge Fernandes, oh. cit, p. 37 ~ [ ... 1 COI1O!açdo ampla e almmgenre. Empenhados tiO andlise social da 
emigração. (I vocdbu/" rl.'l"d de signíJkm: fIClt"O nós, tado o olligramc quI' l'llí para o Brastl[ ... [ rico ou jlOlm:. 
J' MORAES.). Tabner. ln I'nmeim Inquérito Pal"/attlCl1Wt· soIII-e a Ettligmçdo Pol1uguc:::a Commissdo da Camum 
dos senhortS DcpmaJos. Lisboa: Iml/knsa naci,mal. ISiJ, p. I n, citado em ALVES. Jorge fcm,mdc:s. ob. dI. p. I. 
l6 A. II. C.M.P. Em d1\"ersos documentos encontram-se rdefendas 1\ sua quinta do 130m Sucesso no Indice dos 
DocumentOS OrigiruliS, vol. I. livro 8, n. 36, de Outubro de 1872 c 3 obr:\s ou casas que mandou edificar l1a~ 
rum. da Alegria e 5.1nta Catarina constantes dos Unos de plantas de eas.:as de IB76 li 1884. 
)7 AHCMP U\'fQS de recenseamento clcitor:lI do {l.;IIITO Oriental , da freguesia de 51° Ildefonso: BOR ] 141. Os. 
55v-56 1879: BOR 3142, Os. 51v a 52; BOR 3144 ns.; BOR 31+1, fis. SI\", 52: BOR3HS. Os. 42\" 43. Nestas 
rOlHes aparcciJ como e1cgl\'cl par:1 deputado c 1:"".11"805 administrativos, partilhando com o arqullc<.:Io JOSé 
Geraldo Sardinha esta prerrogativa. 
)li Jornal O Primeiro de JanCITO de 1968. Um artigo inmulado lia i5 Anos. infonna\';l da morte ocorrida na 
cidade do Rio de Janeiro, em 1893, de Daniel Manins de Mouro GUllmu'lcs fundador - proprictario do Grande 
1·loteI do Pano. 
19 n. M. M. G. - Guia do Amador de Bdlas At1C~ . Pano: Trpographia Cornmercial. 18;l. 
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l'iguT:l 2 - Planta da Cidade do Pono. r, de se 
úl\ann.1. 188\ 

• 
-- -
II"!! , ) 

FL!o\uT:l 3 - A. II. C. M. P. U'TOS de pbnt:l~ ~k C:b;IS 
n" L\. fls 283-286, 

Este hotel foi mandado constru ir após a 
aquisição dos terrenos cm 23 de Fevereiro 
de 1873. 40 que integravam a propriedade de 
D. Ant ónia Adelaide Ferreira. "A 
Ferreiri llha ~ c de Francisco José da Silva 
Torres il , 

Como pode mos observar na plam3 da 
figura 2, este edifício Já se encontrava repre
sentado cm 1881. Os primeiros projectos 
foram elaborados c propostos pelo arqui
tecto num CUrto intervalo de tempo, entre 
Maio c AgoslO de 1877 c o hOlel seria inau
gurado cm 27 de Março de 1880. A figura 3 
moslra os projectos da fachada principal, 
vohada para a rua de Sl~ Catarina c da 
fachada laleral , situada na vicia das Pombas, 
de Agosto de 1877. c o do acrescentO das 
águas-furtadas, de 1878"1, 

Edifido de fachada principal simples e 
hannoniosa, de leitura "crtical marcada por 
um eixo de vão-porta, no primeiro piso, c 
pana nos segundo e terceiro pisos, rematado 
por frontão cu rvo. Uma OUlra IcilUr:1 hori-
20m31 se f:12 , a panir cios registos marc:1dos 

por proeminentes cornijas e varandas de serralharia, possuidora de uma gramática deco
nlliva despojada, utilizando maleriais de qualidade e tr.msmitindo uma cena dignidade . 
Distingue-se a concepção da fachada principal e a fachada bteral, menos cuidada - tradi
ção da arquitectura portuense. Esta edificação apresenta as caracleriSlicas da obra deste 
arquitecto e :1 nosso ver da :uquiteClura que então se fazia na cidade: sõbria. sólid:1, bem 
estrulurada , pouco inO\'adora, ::Ida pIada à realidade local e função numa clara poupançõl 
de mcio3. A compreensão da totalidade do edificio pode ser conseguida se a leitura das 

4<l A.D.e \1 P., l-undo 1\01an31, nOlas do labellL:1o Th)'bcno Augusto PeTClr:L Mendo _ PO I". 4' !>Cne.li,'ro 
740. fls. 8O·8{k DJI\lel Martmsde Moura GULlnJr.lcs «'gISIOU ~ cOll1pm 1'111 n0111e dosse~ dois filhos. Amólliu 
I' Isabel O pnrnciro ficava <:(1111 as usas nU111erad:\S na R. SI' C,1tarina com os Ilumeros 161 a 165. na I'ida com 
Oli n"s I a 13 -f . . J fonnando um 'lumM/Ullgo IjUI' I'ollfrmua do) naSUnll' (11111 a nUI de 5mlla C:Uhallll<.l I [; da 
/1(1('1111' com ItTr'CnOS dos Imdl'don:'l I ... 1; do II"'U com a VieUa das POll1hasl .. 1. c do $1111'0111 OIllra palU da PIU
plil'dodr dO) I'ol&dom SCU5 COII$'UUlIU~ que par (senJllum dtsla dala a 1"0 I'endn d 1\1""0" l:::abcll .. 1. 
11 O ~paço embrion:ino do hOlel er:L, na d<.'<:'JW de {nnla, ocupado por "'-Gificaçôcs (om frente para a rua de 
SI· Calarma e ° reSI3nte lerreno ocupado por arvores de fruto o.: Clmpos de cultivo. ,,\ propned:Lde eT'J cm 
1869.11~ COI1~r.-:LIÓn3 do Rc~islo Predml. L' H 26. n. I 3 h'. n4 5 1+fI COUlposta 1101 qumm casa.s d~ haJJilo{ão " 
(OSdS /1111'11 caseiro Um alllda IXlra ti dr/ti das Pomlllls <)IlIra casa turra ma:xa com O) nOs pohcims I o J c.5 a /.l, 
(<.Impus. 0 .... ·011.'). dguo di: bICa. (' 1!lIhom /J) IIIUlI<;'IOS 157 a /65. A IIOSCOUC locoli~a\'a·sc a rua di: 5<lnta (0101111(1, a 
poellte o nbciro I' callos quI' colldu:::iom a aguo ptlru (I (olllm/o da) Rrligio)(,lS dI' 5 lkIUa da Aw-Mana, o 1l01't( 
ficam (I l'lda da) Pombas f /1\:um segundo a,·crmmcnto. ~I(nOra '887. o Gr:tndc Hotel do Pano Imha os 
nGs 163 a 1658, frulo da reuni:1o dos lerrcno~ dos doIS lrm10s I' compul1ha-se dI' dOLS andare:. para li frente e 
agl1a~ rUl1aJas 
U i\HCMP. U''TOS de Plantas de ÚS.1S n"~: 59, fls 115 a 117. de MaLo de 1877 e n060. ris. 283 a 286. de Agmlo 
de 1877. Correspondem a dOi!> proJectos, substitumdo os alÇJdos do '" PI'OJl'ÇtO já accita em "ereaç-lo de 17 
de Maio 1877, por outros que ac~enta\-:Lrn nuls um piSO I' aument:wa substancialmente li fachada laleral da 
"Iela das Pombas 
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rachildas ror cruzada com a descrição quase exauSliva do seu interior, fella no jornal do 
Comércio do Pono em 2S de Dezembro de: 1889, aquando da es1.1rla dos cx·itnperadores 
do Gr..1si! [ ... 1 Os al'0sclllo.~ oecllpados por 55. fi 1M., 110 Grande Ho/e! seio [ ... ] do.::e além da 
sala de visitas e $ala de janlal: Os quanos destinados aos cx~illlperatl()res selo siruados ao fUlldo 
do vestíbulo e fromcims um ao OWm. A suo decoração ê UluilO simples e sem 0!11al11Cll1ação 

alguma .[ ... J Os leitos I .. " J eSlcio colocados ao cenlm do quarto encostados à parede [ ... ] (/0 

Imlo tios quartos os gClbincres de (ajlene. [ ... 1 esta sala [de jantar! fica situada ao J'lillcipio de 
um corredor que dei ingresso aos aposemos da sm:~ bafOlleza ele japurâ [ ... ]-+3. 

Há um compromisso entre o arquitecto que projectou o hotel e o encomendador, este 
um emigr::tnte que com esforço e poder de iniciati\'a fez fortuna e \'oltou, nunca se desvin
culando da experiéncia adquirida no Rio de Janeiro e revelando-se sempre como UIll 

eterno viajante que precisava pontualmente de parar, descansar num qualquer lugar tem
porariamente emprestado. Esta sua mobilidade c experiência leva-o:1 conceber uma edifi
ca<.:ão que espelhasse a cidade e permitisse pensar, sonhar, reneclir. acomodar confon<Ível 
e condignamente qualquer visitante. O edifício revela-nos algumas caracterís!icas da :.ua 
personalidade: pragmatismo e segurança. 

Pelo Grande HOlel passaram ilustres figuras das quais destacamos as de D. Pedro II e 
D. Thereza Chrislina, ex-imperadores do Brasil. tendo a ex-imperatri= nele falecido no di" 
28 de Dezembro de 1889. Também Eça de Quciro= aqui permaneceu e procurou abrigo 
cm 1895, num momento em que se decidia da abertura da rua Álvares Cabral e do fim da 
Quinta de S1.° Ovídio. A proximidade c o prestigio do hOldlcrjo determinado a escolha 
deste lugar para abrigo. um sllbsllLllto da casa. Em duas cartas endereçadas a Emília de 
C."lSlro, Eça expressa bem um certo des."lssossego de quem anseia sair de uma rmina, aban
donar o lugar que não eOllscgue habitar. por muito mais tempo quando na primeira diz 
"I .. , I O tempo porem imensamellle (jbomilllhd. Uma chuva pegada, cCITada, IClHa. bem eSla
helecida, as if for ever. Além disso velllo sul, elll rajada, o que ndo promele scnclO mais c/ulva 
I ... I~ +I e na segunda cana, duma forma impaciente"!. .. 1 Ainda aqui eSLOU - c o mau tempo 
aindll não cessou, com radlls llS suas piores feicões portuenses, clluvlIl'egada, sudoeste, a Uh'lII, 
nevoeiro, e IUllllit/ade. tu1ll1 llUmidat/e I'erallte a qual li tle Si nlra c aridez e fogo.!. .. ]'" 4') 

O Teatro Sa de Miranda ou o Espaço de um outro Lugm' 

A iniciativa da encomenda do projecto deste teatro aO arquitecto José Geraldo da Silva 
Sardinha pertenceu, segundo Amadeu Costa. a ~lllla socicdade anonima "A Companhi3 
Fomentadora Vianensc" e surgiu da necessidade da 1 ... 1 construção de um edifício civiliZ(I
dor que viesse substituir o "elho e mais que modesto leCllro da Caridade [. .. 146. De acordo 
com o cstudo de Carla Barbosa 47 a cidade tinha grandes trl.ldiçõcs culturais associadas a 
uma prosperidade económica oriunda do comercio do açúcar brasileiro, a panir do século 

.;j O CO.\I:\!ERC/O DO PORTO, W 332. QUlnla -fclra. 25 de De:::cmlllo de 1889. n 2. 
ii MATOS. A Campos - Eça (/e Qun,."t - Eml/cu dr CUSIlIJ. COtll'slJ{lI1d~ncilc erlSlO/ar. 1'6\"00 dc \'ar:nn: td/" [w 

/rmllos. /995. p oH8. C"rw rscriru 110 Grmcd .. lImei do P0I10 ~11I /2 dr NO\fmblU II,' /895 
iS ldclll , p, +49. em 13 de Novembro de 1895. 
,d COSTA. Amadeu - Telll/o Sei de Mi/un(" .. Achegas /lara o seu ulI'io~u c Imfllill1u hisforial ln ClUlcrllOS 
Vim!n!5l"s. Tomo X Viana (/0 Ca~fdjJ: PeloU/o da Cuhuru. p. /li. 
H BARBOSA. C:ula ~ar('~ _ VimUl (/a Casldo _ O Trulro Sei d,' Mir"'1I1/I "" E~lw(O Musico CU/fUraI da Cidade 
(1885·/914). Viana do C1slelo: Câmara t.luntelpal de Viana do C.1SIe!O. 1995. p.31. 
18Bi\RBOSA. ob. eil, p. 42 
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Figur:I ... _ ~!Iho da Fachada do u:atro $;I de 
Mlr:mda ln Oeeidenle. rcvblll llJuslr:lda 
de I'onugal c do EXlrangclTO, 8" A11110 , 
vol \ '[[[ , nO 230. II d~ Maio de 18135 

XVIl, C do ouro, a panir do seculo XVIII, O 
que propiciaria a realização de saraus musi
cais, um gosto generalizado peIa musica, 
manifestações culturais promovidas por gru
pos sociais de referência e camadas popula
res. Em 1875, a obra de arquitectura seria 
encomendada ao arquitecto portuense c a 
pimum do tecto aJoão Baptista do Rio. pin
tura feita em lrompe I'oei/. li branco c oiro, 
azul COIII nuvens brancas, circundado por oi/O 
mcdalltõcs rc/ralando dramalUrgos48. O tea
tro se.ria conduido dez 3nos mais tarde, após 
a angariação de fundos em Viana, Lisboa c 
Rio dejallci ro ~9. 

Em 29 de Abril de 1885 esta sala de espectáculos seria inaugurada com a opereta 
l1ocwdo, com partitura de Suppc c actores do Teatro Prfnci pe Real do Pono c, a récita 
seguinte com müsica de Sã de Noronha para a obra de um :lutar brasileiro. um co me
diante, Artur A::cvcdo em A IJ/incesll dos Cajueiros Sil. 

Construido no ângulo das antigas ruas das Correias e da Amargura. actua lmente ruas 
Major Xavier da Costa e Emidio Navarro, este cdificio de cultura teve uma intcns.'l activi
dade na transicão do séc. XIX pard o XX. tendo apresentado espectáculos que se preten
diam remáveis em diversas vertentes: teatro. music-hall, :llracçócs, musica dramática e 
cincma. 

A concepçãO harnlOniosa da bchada principal "oiLada a poente. evidencia caraClensti
cas do arquitccto anteriormente referidas: tripartida, com um corpo ccntral c dois laterais 
distintamente destacados por pilastras, No primeiro piso, três portas de verga redonda com 
chave e duas janelas, uma cm cada ângu lo (substituidas por duas pOrtas em 1957): no piso 
superior, qualfo janelas emolduradas a cantaria recta com chave na padieira e encimadas 
por rrontões Oiangulares. Edificio sóbrio, coroado por comija e platibanda com U111 frontão 
ccntral decorado com um Símbolo de uma das funcões do cdificio - a lira, 

A planta apresenta a fomla de um trapezio. de frente estreita e alargando na sua fachada 
posterior. O scu espaço intcrior é composto por I/'és módulos: o da enlrada, o módulo ela 
sala e o lIIó,lu/o do palco [ ... 151. Tem lima plateia em forma dc arco ultrapassado, três 
ordens dc camarotes, com ca p~ldd:lde paI':l cerca de 400 lugares, pano de boca desenhado 
por Luigi r ... lanini e pimado por Hercole Lambcrtini. Lugar possuidor de uma atnlOSrCI':l 
mágica de cor e luz que interrerc sensorialmentc, tornando-se um cenário de muitos 
outros, c aprescl1lando 11/11 equilrbrio c proporção 1I00d\'óS elll re os seus elelllelllOs L. ,I é 
ainda um cclificio bem conseguido do 1'01110 dr dSla Cólico e aCIl5Iico 52. 

Teatro de raiz italiana como o classificou Luis Carneiro, por possuir 1 ... J cena com
pOSla tle lXI/CC que confina com o espaço cénico 1 ... J eSle eSIXtÇO tlrliculam·se COIII a sala atra
vés da "Doca de cena~, abeJ'fum quadJ'(mgular que ligava sala c u/w [ .. . 1 dislinguindo" uni-

.~ COSTA , ob. ell. p. 142 
50 IJcm,lIIldl'lI!, p l4i , 
\ 1 CA RNEIRO, oh. ClI" P 843. 
' 2 COEU 10. 50ft.:! Thcnal5e _ T(IIOV MIUlicipal SI! di: Mlfonda. ln \blc do I /rIU! ,\IollOlio. Sounnfnlo, SIIUG(JlO, 
Ponte dc Luna. Valim.'\, 2002. p_ 15\ 
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dcufe sala da unidade cena associado a lima distribuição de espectadores "re/Ulellcialmellle" 
organizada em OIrlens e com 11111(1 Jor1lla de sala lêlldencialmenlc curva r .. ,1 53. Aqui se conci
liam dois espaços: o objectivo, transformado pela interacção com o espectador e, um 
ou tro, criado pelos corpos dos acto res. musicas, bailarinos r ... 1 eorlJOS que se abrem (/0 

espaço e se tomam eles pr6prios espaço r ... 1 segrega, cria o espaço com o seu moviIllC/l/0 

/ ... j5~. 
Dizia um espectador. E P. Vianna, que em 1885 escreveu sobre a inauguração do teatro 

! ... r Quando al/i penelnmlOS, sentimo-Il0S como que assombrados e ao mesmo tempo alegres 
anl.e aquclla grandeza esplel1derosa e assoberbante! ... 1 é como 11111 templo illl/minado aonde 
se entra reverelHemenle, e produz em nós o mesll10 effcilo de um dia allacrcanlc dc azul e oiro, 
onde o II0SS0 espiriw se libra /las azas [. .. [ 55. A sala c o palco tomam-se assim para o espec
lador e artista num "templo", tenno ainda hoje utilizado por uma cOllccilUada aCtriz Maria 
do Céu Guerra que afirmou I ... ) o palco c !ilna espécie de IClI1plo que se pisa de\'agarinl1o, 
onde se lCm de ler cuidado ] ... 1. Para os (IClOreS, o palco é o lugar onde estamos diante de 
"Delts"[ ... 1 os aplausos são uma cspecie de passagens c graUdôcs e de energias [, .. 1 Ê U/1l 

1I10mellto C>.1rao,rlinálio. ] .. ) 56. 

Esta edificação sorreu poucas alterações Si ao longo do tempo, mantendo maioritaria
mente as suas características iniciais e mameve a importância no panomma cultural e na 
estrutura urbana da cidade. 

José Geraldo da Silva Sardinha edificaria um lugar de cultura e sociabilidade , feito de 
encontros regulares numa cidade em plena expansão c innuenciaria o projecto de um 
outro teatro em Ponte de Lima - o teatro Diogo Bernardes " conduído em 1896. da auto
ria do arquitecto Adclino de Moura Magalhães Moutinho. As influências denolam-se na 
solide::., na linguagem arquitectónica , na estrutura da rachada e do espaço imerior. 

Arquitecto pouco inovador e muito convencionaL como temos afirmado diversas vezes 
ao longo desta nossa comunicação mas, no entanto, um construtor de diversos espaços de 
vida - espaços construidos e espaços ensinados enquanto formador de outros edificadores. 
Não sendo uma figura de excepção ê um homem de referência para a compreensão de uma 
detC/lllinada História da Arquitectura. Comum? Menor? 

~) CARNEIRO. oh_ cil .• "01. I, p. 19:1 21. 
~ GIL. José - MO\"l1uelllo Totlll. O COfpO r a Danw Ltsboa: RclóglO D'Água. 200 I. p. Si. 
~~ Th .. autl Sd elc MilOndll cm Vi<lluJa d,) ClIsfdo. ln O Oecideme. Re\'lsta 11I11 ~tr:ld:l d~ ponugal e do EXU'-:lngciro, 
60 AnilO. "01 \'111, nO 2)0 de II dc Maio de 1885. p. 10i 
16 ln Suplemento do Jornal O PrIIlH:iro deJanelTO - das ancs das Letr.l~, 1) dcJunho de: 2005. p. 1). 

~7 COELHO. ob .. cil_. P 151. Segundo a aUlOra do :Irtlgo, este (ealTO ~orre.u altcrac6es entre 1956/57, nas qU;!I~ 
I ... 1 foram supmnidIDi as colunas elas galenas ela sala, cousttllfdo WlI P<:tjllClIO bar ancxa c uma plarafonlla IJ<1!'O 
projn:çdo ele: ôncma I -I e posteriormente. depoIS da sua aquisi("~o pela amar.! ~Iun .. ;ipal de \'iana do CaSlelO. 
C1l1 1985 . o rcsl:luro da pintura do lCCIO d~ s.'tla de especláculos c alguns camarins. Em 199). a mesma ;\U(Of;1 
informa da existência de grandes obras Iigad;l~ à substnuição de m~leriais como o do ( .. 1 soalho. n:cul'craedo 
!lucgral d as rs<adas, modCll1izada {l itl~({lI{lídO c1twlla, ins!tlla{do sonora. 





A mobilidade espacial e estética do entalhador 
Manuel Vieira da Silva 

Maria de Fátima EUSÉBIO 

L A mobi1idade geográfica 

Nos estudos que lemos vindo a desenvolver relativos as obras de talha dourada e poli
cromada de sintaxe barroca destinadas as igrejas e capelas da diocese de Viscu, apenas 
conseguimos identificar um nu mero muito limitado de anisLas intervenientes no processo 
de execução desta tipologia de obras: arquileclos. cnUllhadores, cnsambladores c doura
dores. O restrito acervo documental que chegou até nós, quando cornpar<ldo com o consi
derável numero de espêcimes de talha que ainda subsistem na actualidade. só nos permite 
olner conclusões muito relativas no que concerne ao conhcdmCIllO da ]ocalizac,'ão das ofi
cinas que as executaram. 

O universo de artistas identificado evidencia que na sua maioria eram o riundos de 
Outl<tS regiões do pais. ESl;l dedução vcm corroborar as conclusões que enunCIamos em 
outros estudos relativos ao concelho de Viseu: Ma semdlJallça de OU//"{IS regiões cio paiS, lam 

l)éll1 em Viseu a mobilidade dos artistas foi lima realidade, detel1do o concelho o papel de recep
tor e não de JOl1lecedor- I. Para csta celul:t geográfica. a canografia que elaborámos da sua 
pro\'eniência revela-nos a presença de um núcleo de anistas de concelhos mais próximos, 
C01110 Carregal do Sal. Santa Comba Dão e Coimbra. e um outro oriundo do norte do paIS, 
concretamente do Pano (Luis Pereira da COSIa, Fra ncisco de Sousa PeixotO), Guimarães 
Uoão Correia Momciro). Sama Maria de L·mdim (Manuel Correia e Francisco Machado) 
e Vieira do Minho (Manuel Vieira da Silva e Constantino Vieira), 

Esta importação de obreiros de OUtras regióes terá sido delcrminanle no processo de 
divulgação dos formulá rios esti lísticos que enformar.lI11 as obras de talha no período bar
roco , pernlitindo superar os limites da il1lerioridade e do afastamento relativamente aos 
principais centros an isticos 2, 

A deslocação de alguns destes ~tnistas para a diocese de Viseu não se confinou à sua 
contratação para uma unica emprei tad:\, acabando alguns deles por prolongar a sua per
manência neste espaço geográfico pa ra co rresponderem às sucessi\'as obras que foram 
arrematando. Um dos exemplos que nos merece cspechll dest:lque é o dos mestres pinto
res/douradores Manuel de Miranda Pereira e José de Mir:lnda Pereira , pai c filho rcspecli
vumente. oriundos de Farin ha Podre , concelho de Penacova. que entre 1732 e 1753 adju
dicaram v:irias obras de pintura e douramento no espaço diocesano: 

I EUSEIlIQ (2001: 69), 
l EUSÉBIO (2001. 72). 
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Manud de Mimd~ Pereira 

Data Obro 
ln\ Rct.:lbulo-mor, tribuna. fromispicio e ret:lbulos cobtcr.J i~ da igreja da Misericórdia. V&u 
1732 Rct:!hu[os de Noss.1. Seuham do Rosario c Santa Ana da St, Viseu 
1745 Rctãbulo-mor da igrep de 5;10 Pedro, O!i\'clra do Conde 

J osé de Miranda I'crcim 

Data Obro 
1732 Rcwbulo$ de No~s.1 Senhora do Ros;'J.no c Santa Ana da Sé, Viseu 
1733 I Rcubulo-mor da igreja de São Jo;lo Bapusla, SM João de LourOS:I 

1733 Retábulo-mar da Sé. Viseu 

1736 Cadcir.1I d.1 Sé. Vi$l:u 

1736137 Imagens da igreja da Sama c.'\S.1. d:1 Misericórdi:l, Mangualde 

1737 S."lllcfa do Espni\o SantO da Sé. Vi~cu 
17)7 Encarnação da im:lgcl11 de 5.10 Teotónio da Sé. VISCu 
1740 Rct~bulos colaterais e trono da igrep de Nossa Senhora &\ Gmç'.I, Figueiró da Granja 

1751 Reübulo d., C<lpcb do Senhor dos Pa~ do cbuslro da Sé. Viseu 

1753 RClabulo-mor da Igreja do convcnto de Santo António de Maçolim. Viscu 

A contratação de artistas de outras regiões do pais evide ncia que as oficinas locais de 
ta lha existenles na primeira metade do século XVIII não eram suficientcs para dar res
posta à procurd. Esta const.atação foi sublinhada em 1739 pelos membros do Cabido, que, 
no decurso das obras empreendidas na Cated ral no periodo de Sé vaga (J 720 - 1739), 
tiveram necessidade de "eleger a dous illlendenlcs aClivos e com boa capacidade, para cuida
reli! na cxpediçam das obras e dcligêl1 cia dos ojJeciaes, porqtH' como eS/a cidade hé pobre c 
/lella umll JUlvia meslrl;s capazes e com cahedais para poderem fazê-lias por remafllçóells e se 
mane/anuI! vir de Coimbra e Braga, e de ounas mais panes" 3. Uma necessidade de impona
ção de artistas especificada com as empreitadas de talha deslinadas ã Catedral viseense: 
"I/1fllldou este wlJIJido fa:..er de /laVO os dOlls reM bolos collU/"lIis, de São )oalll e São Pedro, e os 
subco/almis de Nossa Sen/lOm e/o Rosario e Sallla An ua C . . ) c COlIJO nam havia officiaes na 
feITa a quem se dessem esws ohms,foy precizo mandar vi ,. meSl res de fora para as fazerem ~ 4. 

Um destes oIficiaes foi o mcstre entalhador ~hnuel Vieira da Silva. que entre c.1721 c 
173 l desenvolveu a sua arte na região das beiras. Entre as seis obras da sua autoria que 
te mos documem,;ldas para este periodo, cinco forJITl execlltada$ para igrejas da diocese de 
Viseu e uma destinou-se ii. igreja do Scnhor da Barca , s ila em Almeida , de acordo com a 
procuração do fiador, que era um cnsamblador de Viseu. 

Manuel Vieira da Silva - obras documentadas 

Data Ob m 

1724 Ret:lbulos colaterais da igreja de 5.10 Jo~o Baptista. SoU(O de L1.ro..~ 

1716 Retahulos e an:o-cruzciro da igreja d.l MisencOrdia. Viseu 

1721 Rctabulos de Nossa Senhora do Ros:lrio e de 53nta Art.:I par:! (I lntl1SCplO da C-1.ll..-dral. V'ISCU 

1728 Ret:ibulo-nlor da igreja do Senhor da. Barca. Altllcida 

17]0 RCl:ibulo!> laterais da i grcj~ de Santa Maria. Pinheiro de 1~"1fôc~ 

J7JI Rel.lbu10-tIlor da igreja de 5;10 Jo~o Iklpüsla. 5Jo Joao de Lourosa 

) EUSÉBIO (2001 : 268). 
~ EUSJ:mO (2001 266). 
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A proveniência do mestre Manuel Vieira da Silva é explicitada de forma ponlleno r i ~ 

zada nas quatro escrituras de COnLrato e obrigação que conhecemos: natural do lugar de 
Bnmcelhe, freguesia do Mosteiro, concelho de Vieira. comarca de Guimarães. Arcebispado 
de Braga:;. ESla enunciação tão detalhada evidencia-nos que. não obstame a sua penna
nênda durante vârios ::mos nas beiras, o anista não estabeleceu aqui uma oficina, em local 
0:-':0 , que constituísse o seu refereme. 

Era oriundo de uma das regiões onde na primeira metade do século XVIII prol ifera ram 
várias oficinas ligadas à arte da talha, determinando a mobilidade dos mestres para outras 
zonas do pais ii procura de novas empreitadas que assegurassem a viabilidade e manuten
ção da oficina 6_ 

Na realidade, durante os anos em que desenvolveu a sua arte na região de Viseu. o 
el11alhador foi mudando de local de residência. com certeza em conexão com as obras que 
ia adjudicando. Em 1724. quando contratou a execução dos retábulos colaterais da igreja 
de São J oão Baptista de So mo de LafÕes. morava no lugar da Sernada . freguesia de São 
Vicente de ulfões 7, pelo que podemos deduzir que já se ellcontra\'a a trab:l.!har na região, 
até porque já linha cslabelecido uma relação de confiança com artífices locais, concreta
mente com o carpilllciro Ped ro Martins, morador no mesmo lugar, quc foi fiador desle 
vinculo ContralUal. Esta obra tinha como prazo de conclusão dez de Fevereiro de l725. e 
um ano depois, a quinze de Abril de 1716, em parceria com Constantino Vieira, contralOu 
o entalhe dos LrCs retábulos e frontispicio da igreja da Misericórdia de Viseu, contudo, a 
esclitura não especifica onde se encomra\'a a residir na altura. Também neste caso, apre
senLOU como fiadores dois artifices locais. Manuel de Carvalho. LOrnci ro em Viseu, e 
Baltazar Lopes, de Sant3 Ovaia, Penalva do Castelo. De acordo com a escritura, csta obra 
deveria ficar terminada até:lO fim de Selembro de 1727, prazo que o entalhador lerá cum
prido, pois nesse mesmo mês, de acordo com um registo de p:lgamenl0 8.já se encontrava 
a trabalhar I\OS rel:ibu\os de Nossa Senhora do Ros:hio e de Sanla Ana destinados ao tran
septo da Catedral. No ano segui me. em Dezembro, de acordo com uma procuração do 
ensamblador Manuel de Carvalho, morador 11:1 rua direita de Viseu. que ia ser fiador de 
uma escrhura da obra que Manuel Vieira da Silva "roma e tem ajustado de JazI?!' dCI capela
Hlor da ign:jtl do Senho,' da Barca,jwlfo da dilll Pmça de Almeida" 9. o mestre estava a assis
lir no lugar das Pedrosas, fregues ia de Vila da Igreja, concelho do Sátão. Cerca de um ano 
c quatro meses volvidos. a 17 de Abril de 1730, assimwa nova escrilura de obrigacão com 
os eleiLOs da igreja de Santa Maria de Pinheiro de L1fões para a e:-.:ecução dos retábu los 
colaterais . figurando como assis tente no lugar de Samorim, lambêm na freguesia de Vila 
da Igreja, devendo dar a obra pronta até fi. Páscoa do ano seguinte, 1731. Mais uma vez. 
um dos dois fiadores por ele apresemados era um artífice local. Francisco Martins do 
lugar de Bandonagens. freguesia de São Viceme de Larões. Em Julho deste mesmo ano, 
Manuel Vieira da Silva celebrou no\'o cOlUrato com o Cabido e com os fregueses da igreja 
de São João Baptista de São João de Lourosa para o entalhe do retábulo-I1IOI·. da tribuna e 
do sacrário. emoora na escri tura não seja enunciado o seu local de residência. podemos 

S A.O.V -ll\TO de NotaS de Oliveira ue Fr:IUc:., nU 817, fls. 69 - 90. 
o l'ara ,'ivcrcm da ~lIa profi"S:10 c nwnlcrcm os que com eles trabalhavam, IlIlIIlO~ llIC'Stl'l.'S tll1h3111 de estar p..!r
l1\~nelllemcnte em acu\'idade, arrematando cll1prellada~ fom da área de resid~ncia CC (FERREIRA-ALVES 
1989: 1\3). 
; A.O.V. -livro de Notas de Olh'cira de Frad~"S. n~ M. fls 89 - 90. 
8 Eusr:mQ (ZOO! : 2(2), 
~ A.[).\~ - Lmo de Notas d .. \~SI!U, n" 57'+/66. 1Is. 118 - 118,"', Cf. ALVES (2ool' 186). 
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equacionar que se maminha em S:ullorim, localidade do mestre cmalhador que apresen
tou como ['jador para esta cscri IUI"J.. Domingos Ribeiro. 

Verificamos. assim, que o artista não tinha residência fixa na região de Viseu. Não obs
l;mtc este faclo, em nenhum dos conmuos é feita qualquer rcJerênda a encargos com a 
sua estadia e alimcmação. No que concerne às obras de talha deslinadas às igrejas de 
Pinheiro de Lafões e de São Jo:10 de Lourosa, no contraIO apenas ficou explanado que 
competia aos fregueses irem buscar "coda a obra e clllllladeymmcmos IIccessdlios l'(Jra o dilo 
reld/JOlo" 10 à vila de São Pedro do Sul, exigência que demo ns tra que o ("malhador não cxc

cuuwa a obra na localidade para onde ela se destinava. mas sim em outros locais onde se 
encontrava a assistir. 

Do conjunto das emprc ltadas que acabámos dc enumer.u . apuramos que apenas no 
caso da dcstinada :i igrcja da Misericórdia de Viseu se verificou uma parceria com outro 
mestre entalhador, Constantino Vieira, seu conterrânco e presumivelmeme seu familiar. 
Esta sociedade deverá eslar relacionada com a dimcnso'ío da obra, que compreendia as tr~s 
est rutu ras relabulares e o arco-cruzeiro. 

Aferimos assim, que O meSlre entalhador deverá ter permanecido pelo menos oito anos 
longe da sua terra natal, para cxecUlar as v:irias empreitadas que foi arrematando na região 
da!> beiras. Para esta cstada e mobilidade no seio do espaço diocesano terá sido determi
nante não s6 a apreciação POSith'ól da:. obras que ia realizando. granjeando reputação na 
regi:lo. mas também o cumprimento dos prazos estatUldos nas escrituras de contraIO e 
obrigação. Admitimos que cm alguns casos terá sido contratado directamente, sem a pré
via colocação da obra :i arrematação. pois nos documen tos mio é feita qualquer referéncia 
a esse procedimento e ao lanço por ele efecLUado. 

Para alem das obras enumeradas, o meslre Manuel Vieira da Silva lerá realizado OUII'OS 
retábulos ncsta área geográfica. A análise comparativa de alguns pormenorcs dos espéci
mes documentados com OUlros existentes na diocese, permite-nos equacionar um quadro 
mui to mais vasto de retábulos que são frUlo do seu labor: 

- O retábulo-mar da igreja de São Pelágio de Oliveira de Frades, execUlado entre 1721 
e 1727. poderá ser a obrd (Iue o emalhador trazia em mãos quando celebrou o con
lrato para a execução dos relábulos colaterais da igreja Matri:. de SoUtO de Lafões. 

- O re tábulo-mar da Igreja de Santa Eulãlia de Couto de Baixo , que infelizmente foi 
profundamente adulterado, impedindo a sua correcta apreciação. 

- Os retábulos da capela de São Romão, sita em Travass6s de Orgens, e da capela de 
SUo Domingos , sita em Algeraz, que apresentam evidentes analogias aos níveis d.~ 

estrutu ra e da decoração. 
- Os re tábulos colaterais c o sacrário da capela da Via-Sacra de Viseu. 
- O retábulo-mar da igreja de Nossa Senhora da Ouvida de R:mhados, entalhado por 

voIta de 1733. na sequência da rcfornla da capela-mar. 
Em paralelo com o que se vcril'icou com muitos OUlros altistas ligados :i arte da talha, 

Manuel Vieira da Silva é um testemunho da falta de definiçào e da versalilidade no exercí
cio do seu oficio, como certificam os difcremcs titulas com que é nomeado nos documen
tos: meslre emalhador II. mest re imaginário 12 e mestre escultor \l. A cstas atribuições 

lIl I:USt:U10 (2001 305). 
11 A.D.V _ LlI'ro de Notas de Olivell':\ de l!mdcs. nO 817. ns. 89 - 90. EUS~1I10 (2001 214.215.303). 
II EUSEIl10 (2001 : 214. 2Ul-
u r,USÉBIO (2001: 2i O). 
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temos qllC acrescentar a de autor de riscos. 
pois no caso dos retábulos para a igreja de 
São João Baptista de Sou to de Lafões fico u 
('xplfd lO no contrato que deveriam ser exe
CUlad os M lla fOl'l lla tia p/allla i/ue o dilO 

Manoel Vie)'1"a avia feito" 1-1, 

2. Mobilidade estélica 

Em para lelo com :l mobilidade geográ
fica, as obras executadas pelo mestre enta
lhador Manuel Vieira da Si lva evidenciam IgTCP. de 5."\010.'0 &pU5U, Souto de Larõcs, 

também uma metamorfose csLilis tic:a, 
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Os retábulos colaterais que eXeCut011 para a igreja de São João l3aptista de SOuto de 
L'\fões em 172+, cuja traça é da sua autoria, foram cnformados pelo fOnllUlário car-.lcteris
t;I,:O do barroco nacional, tantO na sua concepção estrutural como na gramática decorativa 
utilizada, Se tiwnnos também em consideração a talha que reveste o arco cruzeiro e :l sua 
ligação com o remate dos dois retábulos, que também devem scr da sua autoria, "crifica
mos tratar-se de uma com posição muito arcaizante para a época, pois compõe-se de um 
entabl:unento rectihnco sobre o qua l se ele\'am quatro pilas tras que ladeiam o cruci fi xo 
central 

Os retábulos gCllleos possuem dois pares de colunas pseudo-sa!omónicas, cingIdas po r 
ramos de \'idcir.1, uvas e aves de fénix. assentes cm 11lISUlaS COl11pOSI:\5 por vigorosas fo lhas 
de acamo emumecidas. Sobre o elll abla11lell lO, elevam-se dois :ucos torsos concêntrkos, 
cujo centro é marcado por UIll alongado fecho. Colunas e arcos emolduram o espaço cen
tral , cuja superficie apresenta uma pintur.!. fitomórfica, à qual se encontra aposta a peanha 
para a exposição da imagem, Nos flancos dos retábu los erguem-se colunas de maiores 
dimensões, com a mesma tipologia estrutural e decorativa das imenores, \-ariando apenas 
no faelO de passuirem também um enérgico pI/ui que !te enleia numa das espiras. Estas 
colunas sustentam o entablamclllO que faz a ligação com a talha do arco-cru::eiro. 

Para além destes retábulos, Manuel Vieira da Silva de\'er:\ ler executado outros exem
plares congruentes com o discurso de m:uriz barroca nacional. os quais, não obstante des
conhecennos os respectivos documentos con tratu ais, evi denciam claramente O vi rtuo
s ismo da :.ua técnica , concretamente o retábulo da capela-mar da igreja Matriz de Oliveira 
de Frades, o retábulo-lUor da igreja de Santa Eulália de COUIO de l3ai xo c os retábulos das 
ca pelas de São Romão e 5:10 Domingos, :.itas rcspecliva mcllle em Travassós de Orgens 
(Viseu) e em Algera:: (Nelas). 

Infe\i::mente, da talha que realizou cm 1726 para a igreja da Misericórdia de Viscu ape· 
nas subsiste um meda lhão. COllludo, :lI,ravês dos apontamentos que ficaram registados na 
escritura podemos aferir algumas das suas características: 

~pef(l o Itlilho/v da ct/1/dla'lI1or. adll~ o fllW, no fOllna que eslCI nscado. com as co/umlltls Salllll1o, 
mca.s, e ti remarc ~ew o ql ll' e$1G da pane da Episw/a. c 11.' 1'/1 o CII/Ilulim da ,ribU/wlOdo Q dnwlIIl qHC 

poder )cr para que fique CVlII Iwgueza, {' ){'r(f fl.')'lO de II1cya [iII"Wlja, IOdo cmmlhallo, r UI(.'mu!1Ird ii 

mCla laranja Ctll hUlIIl! uuj( que 1e1'III'a doul anjos peguando elll hUllla coroa, l' ~I',a ,Ir IIICln hum 

I~ A.D, \. - U\'rQ de 1\0t.'1:> ue Oli\'cir.l de rr.ldes, n" 8fi. f1s, 1)9 - 90, 



364 Mlll'Ía do FdtitnG EUSÉBIO 

sucrálÍQ /Ia primeyro banco da obra, passando asim(l do ball(o o que for neccssdrio,Ic)'fo de ralha 
modema, c o 111'.1110 scráfcylO nafonlla do que Clild riscado na lJm'Ie do Evangelho. mm dCc/!lraçam 
quI' será cle cmclrCl" de ohm as ilhurguas da capella-III01: n:llunanrlo cm sima cu \'olta que .:y USI I' COIU 
o IlHar c remale que 1'5111 da pane do Evongelho, c o mC$IIIQ sr fen,(1 tiOS coleltrai~, fazcmdo- Ihc us 

l1ich05 de mcya laranja, c ludo o que fica por sima dos colcl/:rllis JIO !rulllcspecio será chc)'o de boo 
lama, com St'US rapazes 011 anjos, c 110 me)'o do (lIro que caIm: o pilar da cUJlpdla.mor c j'"O!lueSIJfcio 
ddla It .... '(lrd huma wrge com I I Viziraçam de San/a Izabe!, com o mesmo n::mare que esta /iscado. c cm 
luguar da pilar ('mla/hado que I1lOstra do flVl!fcsprcio '''Iurd (. . .) Imm cmjo de (0011'0 "l1hn<)~, i: o 
mesmo pilar ser" !ombtm em/olhado, e pera a IUlI'IE dl' r/!"ruro kmrll OH/IV anjo do mesma tamon/IO; e 
qUlUUO ao pct do n:rabolo se poderá comadar OUIIO anjo e SC' /l1C' fora., wlIHando que estes anjos tetc
beram ell! cada mlUn ~ua locha. A arianha hll-de SC' t' a que eslá t'iscada da parte da Epls/oll'. a tri

buna, cmquaulO ao camO!im, Inard em lltiml'Jro luguar Imm "flar com Ia/gura quc aCOlllode pera 
recebeI' (I arianha, Ix'ra dOI Itlglwr a fa::.el'-sc a 1Ilt.)'a lamlrja, eltl'liW/UO ao que mas/m (I /rIl55(1 liso, 
)e em/alllllfd com Inmlll /wje, donde nasscram raios que ell1cubra !O(/o o li::.a, c no 1111:)'0 dcsra Imjc, se 
farei 11111 Passv da Esraçam que fllllrsscr d Meta, CnleoomlO ao rem!l!e do~ co/curais, 1C\'{If'1I 110 SUllO de 
cada IlIIm Imm anjo, com acção e inSlnia que ral'csser â Mesa, mais !c"aram os fClI1U!CS rm l ado 
ilharga ~cu rara::. s rclI1u!e, que vem a /c,'m' cada remate Irês mijos COII! as imsllrias que pa1'C55('1: 1)5 

/Jcdescais que a plama 1I10SIra Iizos sC'rcml t"1luallludos, Jtwis ~ faflUl! os Il'ts frontais enualhados que 
scmm de murco, ClIca)'xilhados, rcra se podt'l1'lI1 tirar us I)/~ssas cio UlCyO cfical'ttm 05 ca)'xi!lws ser
,'indo U<.lS frmaais de ~d{l. c set'am I1W)'IO bt'm em/allwdos" 15. 

Verificamos, assim, que o risco dos retábulos era compostO por duas propostas dispos
tas em paralelo, possibilitando ao encomendame a opç,iío pela que mais lhe agradasse, 
Podemos colocar a hipótese de um dos riscos apresen tar os caracteres do csti lo nacional e 
o outro vincular jâ aspectos inovadores disti nti\'os do est ilo joanino. Os apontamentos 
que transcrevemos permitem-nos aferir que estes retábulos apresentavam diferenças em 
relação aos acima descritos de Souto de Lafõcs, Nestes, mantém-se a mesma tipologia de 
colunas, porém, verificam-se alterações ao nivel dos remates, pois ao invés das arquivollas 
tOrs3S seriam cOllstimídos por anjos com insígnias, reprcscnt.'l.Ildo, assim, uma deslocação 
para o esquema característico do fonnulârio joanino, O medalhão que integra a colecção 
do Museu Grão Vasco aprese nta uma composição figurat iva com a cena da ViSiltlçãO da 

Vi,~cm II 5anw Isabel. reveladora do apuramenlo técnico do anista ao nivel da elaboração 
escuhórica, A sua cercadura compõe-se por uma cadeia de enrolamentos e vigorosas folhas 
de acan10, 

Os dois retábulos gémeos que cm 1727 realizou para o transepto da Catedral viseense 
confirmam esta evolução do seu percurso estético. A sua estnlluração remete-nos para a 
sintaxe joanina: encaixados em arcos escavados nas paredes, compõem-se nos nancos por 
duas cohmas pseudo-salomónicas c uma pilastra, que enquadram o nicho central. cobeno 
por uma sanefa de perfil curvo, da qual pendem primorosas cortinas, suspensas lateral
mente por cordas enlaçadas; no remate, sobre conchas c enrolamentos sucede-se um dinâ
mico exêrcito angelical, co mposto por sete rapazes, dois dos quais tocam trombetas. No 
que concerne à gramática decorativa. denota-se também a incorporação de moth·os joalli
nos, como nores. conchas e fes tôes. no seio de outros arcaizantcs, caractelisticos da sin
taxe nacional: puui. aves de fénix e robustas e profusas folhas de acanto, Estamos, assim, 
em presença de composições ecléticas, que eslabe\ecem a transição entre os dois discursos 
do barroco ao nível da talha, o nacional e o joanino. 

1 ~ EUSÊBlQ (2001 : 370, 371). 
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Retábulo de N' Sr' do Ros.irio. ü ucdral de Vi~u 
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Rctábulo laler,ll . igrcp de Santa Mana. I'mhdro de 
wlfik" 

Muito idênticos a estes são os dois retábulos que executou para a igreJ3 de Santa Maria 
de Pinheiro de ufócs. Primitivamente foram posicionados nos O:mcos do arco-cruzei ro e. 
de :lcordo com escritura lavrad:l em 1730. seriam ~feilos na IOl1l1a dos qualetrais da Sé dt' 
Vizcu (file o meslllo lIIeSll"e Ics~ 16, apenas com alterações pontuais parn a de\'ida adaplaçiio 
às dimensões do espaço que iam ocupar. Na actualidade. a sua análise estrutural fica cer
ceada, mercê das amputaçócs de que foram objecto aquando da sua transferência para o 
interior de arcos abertos nas paredes laterais do templo. Contudo. 5.1.0 ainda manifc:.las as 
semelhanças estnnurais e decoralivas entre os dois conjuntos, salientando-se as principais 
diferenças ao nl\'cI do banco, devido ao posicionamclllo dos s.1.crãrios. 

O hibridismo estético está presente cm outras obras do autor. nomeadamente no retá
bulo que exccutou para a capela-mar da igreja de Sflo João Baptis ta de Sào João de Lou rosa 
cm 1731. Nesle verifica-se uma maior cOlHencão na utilização das folhas de acamo, que 
ostentam menor volumetria e se aprcsemam m;us dispersas. conjugadas com um maior 
número de Oores e conchas. No que concerne ao átlco. vcrilkamos a adopçãO do esquema 
joanino, com uma sanefa curva ao centro. delineada por lambrequins. nanqueada por 
uma sucessão de enrola melllos. conchas. feslõCS de Oores c anjos. O corpo central deste 
rel:lbulo, ao nI\cI do banco e do sacráriO, terá sido modificado na segunda metade do 
século XVIII, altura em que lhe foi colocada a policromia marmoreada e o douramento. 
São claras as semelhanças estruturais e decorativas deste exemplar com o da igreja da 
paróquia vizinha. de Ranhados, devendo o anisla ter utilizado o mesmo risco para a sua 
execução. 

Ib A nv _ unu dr I'OIUS dr Ohl'l'im ,Ic Frmles. nO HIIJ. n~ 1)4 - IJ5. 
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Esta conjugação de linguagens eSlá lam

bém presente nos dois retábulos colaterais e 
no interessante sacrário da capela da Via
Sacra, situ em Viseu, que com LOda a segu
rança lhe atribufmos. 

O tr:llamcnto imputado aos meninos e 
aos aliames constitui um dos rasgos mais 
ctialh'os c personalizados da obra do mestre 
Manuel Vieira da Silva: apresentam uma cor
poralidade excepcionalmente robusta, com 
uma modelação anatómica muito vincada e 
uma exp ressividade facial singular: muitos 
ddes ostentam posicionamentos verdadeira
mente acrobáticos, que sugerem O dina
miSIllO que é apan ágio do barroco, e, em 
simuhâneo, revelam uma alegria que COnt:;!

gia o observador. Veja-se. por exemplo, os 
meninos suspensos c a fazer o pino em res
tões de flores nos retábulos que el1lalhou 
para o transepto da Catedral viseense. O 

Retábulo-mor, igrcJ:l de 5:\0 João Bapusla. 5:\0 João 
de Lourosa. fac to de imputar ao reportório formal um 

lratameT1lO mui to individualizado, permite:
nos, como \111105. alargar o número de obras que lhe são ,HribUldas muito para além das 
documentadas. 

A vastidão da sua obra no espaço diocesano viseense, que acreditamos ser ainda maior 
do que a que apresentamos, devendo muitas das obras ter desaparecido, tal C0l110 aCOT1le
CClI com o retábulo que realizou para a igreja do Senhor da Barca sita em Almeida, e o 
facto de o seu percurso estético ser marcado por um:!. evolução estilística, pcrnlltem-nos 
atribuir-lhe um papel de relevo 110 processo de renovaç,lO das formas ligadas a arte da 
talha, contribUindo para a sua divulgação e afirmaç:'l.o neste espaço geográfico. 
Consideramo:" assim. tratar-se de \1111 anista marcante no panorama aníslico (oe\'o, con
tri buindo para a di\"l1lgação das novidades estéticas ligada:. a escultura e a 131ha. 

Tendo cm cOlHa as relações que estabeleceu com outros artistas e artificcs locais, como 
lcslemunh:lI1l o~ varias fiadores que apresentou nas escrituras, podemos equacionar a 
pOSSi bilidade de t-.-lanuel Vieira da Silva, nos periodos em que sc (:stabeleceu nesta região, 
ler ministrado o seu oficIO a aprendizes locais. 

Bibliografia citada e fomes manuscritas: 

Eusf,mo. l\bn.3. dI: F:\Iim3 - Rrldbulos Joauitlos 'lO (ollcelh" dr Visru, VISCU, 2002 

F I~R!U:!I~\ A! VF.5. N:u,:tha Marinho - A Anc du Talhu 110 POIW lia ê/)()((I n,lmKa (Al1isrGs I' Chl·IIlda. Marrrinis 
r T~"li(d). I'ono, ArquI\'o H,,>lórico. C.~n1:lm Municipal do PUflO. 1989. 

AlVb, Alexandre -/h'mlUs c AruJict'S nrl~ I);oa:scs dr Lam'go c \'isrll, Vi:.cu, GO"emo CI"II do Dlstnlo di: 
Vi:.cu. 200 I 

l\.D.V _ 11\ 1'0 dr '0l1U dr Olll ... ra Ilc FrUlIr.\. nO 817. n:. 89 - 90. 

A O V. - ln'ro dr\'O/Il) dr \'i)t'II, nO 5HI66. n" 11:8 - 128,"', 

AD.V. - III lU dr ~'OIIU dc Oh\ena de Fmdcs. nO Hf13. fb. 134 - 1)'5. 



o novo e o velho: mestres e aprendizes na pintura baiana, 
(1790-1850) 

Maria de fdtilllQ Hmwque CAMPOS 

A emigração ponuguesa em Salvador, esludo de T:.'inia rcnido l buscou traçar G1TaCIC
rísticas c mudanças deste grupo na segunda metade do século XIX. Duas tend~ncias carac
terizaram a emigração portuguesa para O Brasil na segunda metade do século XIX: "livre 
ou espontânea" e a ~co ntralada", segundo conclusões da comissão parlamentar portu
guesa de 1873 que realizou o primeiro inquérito sobre a emigração no seu pais. 

A emigração clássica pcnnancccu por lodo o Império, sendo definida em proporções 
nortllais c destinava-se ao comércio. conhecido pela vinda do "rapaz do Minho". Vinha m 
I:.unbélll artesãos c marilimos dos Açores c da Madeira, carroeeiros. almocreves c: oUl ros 
serviçais urbanos e rurais. A emigraçãO, principalmeme, masculina e jovem. era recomen~ 
dada a parentes, lendo os destinos das prO\incias do Recife, da Bahia e. sobretudo do Rio 
de Janeiro, locais onde as praças comerciais eram domi nadas por portugueses. 

O novo modelo de emigração para o Brasil vai-se impondo e assume predominância a 
partir de 1850, diante do fim do trafico dos escr.IVOS e da expansão das plantações de café 
no pais . necessitados de trabalhadores. O governo brasil eiro começou um processo de 
suhstituição de mão-de-obra escrava pelo trabalho assalariado passando a subvencionar a 
vinda de imigrantes europeus. 

A emigração contratada carreava forças para O trabal ho IHI lavoura do café, já a espon
lànea aglutinava mão de obra para o comercio. Entretanto, havia uma mobilidade al raíd:.t 
pelas melhores condições de colocação no melUldo de trabalho de centros mais prósperos 
como os já ciladas. Conforme dados fornecidos pelas "habilitações~ conclui~se que o 
grupo luso na capital baiana era conslilUido csscncialtllente por indivíduos que se dedica
vam à alividade marilima e/ou comercial. Considerando que a maioria dos registrados no 
Consulado a fim de se malricularem na Capitania do Pano, definia~se na primeira opor
tunidade como tripulante das embarcações que necessiwssem de seus serviços. fazendo 
parte da população flutuante. 

Tânia Penido afinna que a esmagadora maioria dos imigrantes lusos vindos para 
Salvador era de caixeiros. Poucos registravam-se alHes de estarem empl1:':gados. em especial 
aqueles penencel1les à categoria de ancsãos ou aqueles que se declaravam "trabalhadores" . 

Tais regislros eram efeluados no ano da chegada do imigrame. podendo aCOntecer, por 
exemplo, que o individuo registrado C0l110 caixeiro passasse poslet"Íonnellle a denominar~ 

se comerciante devido a nexivelmobilidade social. Assim, as profissões declaradas por 
alguns ponugueses no ala da inscrição já não emm mais aquelas que exerciam logo após 
se instalarem na Bahia, configurando uma mobilidade de funções desempenhadas peJos 

imigranles luSOS. 

I MONTEIRO, T~nia Penido. I'onugucs<'s na Rahia na segunda met.'\de do séc. XIX: emigração e comércio. 
Pono: Secretaria de E5tado da Emigraç~o/Ccntro de E5tudos. 1985. 
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Nesse contexto, inserem~se as alividades dos anisLas e. anífices, onde era vigente o 
regime co rpor.uivo que se estendeu ao Brasil , através do exercício de determinadas activi
dades artesanais, permitidas pela administração pOrtuguesa. O oficio de pimor seguia o 
Illodelo português. não só no aprendizado como nas calegorias de lipos de trabalhos. A 
Bahia por (!Sta r num patamar mais elevado de dcscnvolvimclllo comercial c social possibi
IilOu a cxccuç:io de actividades deslinadas às camadas da sOciedade mais elitizadas, C01110 
também, um campo maior c mais diversificado para artistas que tinham a disponibi lidade 
de recursos para o desenvolvi mento do trabalho. 

O oficio de pintor segl.üa o modelo português não s6 11 0 aprendizado como nas catego
rias de tipos de trabalhos, CnLretalHO, observou-se que não eram seguidas determinadas 
regras, como a da examinaçao (fi gura I ). Na prática. o oficial de pinlor alcançava o esta
tuto de mestre ao término do aprendizado, através da execuçào de obras inerentes ao seu 
oficio, COIll H abertura de tendas e inserção social nas ordens religiosas. 

Maria Helena Flexor realizou estudo sobre os oficiais mecânicos da Cidade de Salvador, 
posteriormente , avançou a pesquisa sobre o mesmo assunto na Cidade de São Pau lo, em 
te$e de doulOr.lmemo,2 compamndo as duas regiões, distinguindo as pecu[iaridHdcs pró
prias desses espaços geogrMicos.J A condiçãO administrativil era a mesma em Salvador e 
São PHU!O, mas as condições polft icas, económicas e sociais eram distintas e criaram silua
çõcs diversas para os oficiais mecânicos."' 

Na Bahia, foi possível pela estabil idade e grande ore n a de trabHlho terem-se orga ni 
zado cm corporações e agrupado por afinidade de actividade , respondendo um ofício por 
cabeça do grupo e os demais eram considerados anexos.5 Em São Paulo, hou\'e maior 
concentraçâo d e oficiais nas actividades mccânicas essenciais, como alfaiate, sapatei ro, 
fer reiro e, depois, carpinleiro.6 Em geF.lI, o ofidal de pintor alcançava o estatutO de mestre 
ao término do aprendizado. através da execução de obras inerentes ao seu oficio, com a 
abertura de lendas c inserção social nas ordens religiosas. 

O artista denotava prestígio social 11 medida que possuía bens, instrumentos de traba
lho, sua tenda e escravos. Porém, alguns artífices gozaram de estatuto mais elevado, como 
os ma rceneiros, por serem na sua maioria brancos e rnilit3res, assim como, o oficio de 
ourives que eram vedados aos negros e pardos escravos ou forros. No século XVIII , em 
Salvador, os mestres pilllores eram , na sua maioria, homens livres. pessoas de menor con· 

dição, alguns filhos de pOrtugueses, outros de baianos. 
Por mamer·se a sede do governo pOrtuguês até 1763, em Salvador, e do Arcebispado 

do Brasil ter sido innuenciado pelas Constituições Primeiras da l3ahia. foi grande a part ici· 
pação de artistas, alguns vindos de oulras prmincias ou além-mar, assim como, de origem 
baiana, na decoraçáo das cons truções oficiais e religiosas. Não se pode desconsiderar que, 
na primeir.l metade do século dos setecentos. existiram grandes obras de pintura de óleo e 
de géneros menores, segundo o gosto da épOCH e ainda que, a grande maioria. dest."ls fo ram 
dcstru ídas ou modificadas com a transformaçãO dc novos estilos. Em Salvador, a partir do 
segundo qu::mel dos setecentos, os pintores tivcram trabalho constante com as aclividades 

:! FLEXOR. Maria lielen~ . O m ,bó!lho livre em São P~ulo - século XVll l. Salvador. 198.;. Tese de doutora· 
mCIllO cm Historia Social apresentada ii FFLCH da USr. 
\ FLEXOR. Maria Ilelena Oficioso manuracturas c comércio. ln: H!storia cconomica do pcnodo colonl;l1. 
T:un:'is $:.mrccs:lrl)'1 (org.). São r3ulo: HUCITEC. 1996.1' 173·19'; . 
.. fLEXOR, Maria Helena. Id"m. ib,dc111 p.IH 
~ FLEXOR. t-.'lana Helena. ldcm. ibidem. p. 114. 
6 fLEXOR. Maria Helena. Idcm. ibidc.m. ]1. tso. 



o "OHI t o ,dilo: ml'stf?S l aprendi::es na pUI/Ura baiuuu (I ;90-/850) 369 

de cuho e de\'oção das irmandades, a exemplo ornamentos para procissões: encarnação e 
restauração de imagens religiosas; douramento e prateamento de objetos do culto; pintu
ras de modo geral de espaços internos e externos das Igrejas, como também, de proprie
dades das innandades. 

Os pintores que actuaram no perrodo em estudo, 1790-1850, liveTam inspiração em 
obras singulares de mestres europeus c de outras províncias da colónia que foram adquiri
das ou executadas para os templos religiosos baianos. Alguns artistas oriundos de ou tras 
regiões do Brasit e do Illu ndo que vieram para Salvador, e onde trabalharam para as mnan
dades, deixaram grandes obras, alguns deles influenciar:Jm mu itos pintores baianos. 

Dentre outros, primciramellle. tem-se o exemplo de José Pinhão de Matos que aLUOU 
em Salvador entre 1726 a 1733, onde pimou e dourou a sacristia da Ordem Terr:eira do 
Canno, como também o oratório e os painé.is dos quadros da Capela. O pintor é citado no 
"Dicionário de Pintores e Escu ltores portugueses ou que trabalharam em Portugal", sendo 
nat.ural de Pernambuco, capitão do exerr:ito e autor de C(~lebres vistas de Lisboa e de Goa 
que pertenceram ao Noviciado da Cotovia e depois ao Colégio dos Nobres e, que alUal
mente pertencem ao acer"o Museu de Ane Antiga de Usboa.7 

Carlos Ou em seu estudo "Dois pintores. um só nome - dois pmtores do sCculo XVII I 
de nome José Pinhão de Matos"8 baseou-se em um documento encontrado no Arquivo da 
Ordem Terr:eira do Canno, em que diz ter sido contratado, em 1726. na cidade do POrtO o 
pintor José Pinhão de Matos para pintar na cidade de Salvador, o tecto em caixot6es, dou
rar as obras de talha da recém construída Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. 
Co nsiderando. portamo, português e notável mestre. atribuindo-lhe \':irias obras mOl1u
memais. indusi\'e a pintura do teclO da na\'e da Igreja do Convento de 1'1055.1 Senhora do 
Carmo, também em Salvador. Também, são atribuídas algumas pinturas da Cape la da 
Ordem Terr:eira de São Francisco em Pernambuco. 

Outro exemplo desse intercâmbio cu\tural e de estilos arllsticos é a participação do 
pintor português Amónio Simões Ribeiro . Em Salvador, foi fundamemal para o en tendi
mento do uso da pinlura cm perspectiva. nos tetas, po r parte dos artistas baianos da 
segunda metadc do século XVIII, sobrclUdo do pintor José Joaquim da Rocha. O pri meiro 
artista fcz a pimura no Convento do Destcrro, cilad3 por Maricta Ah'es, através de docu
melllo. chamando 3 3lençào para a velha pintura no teta d3 sacristia seguindo essa linha 
eSlética.9 Essa tendência substituiu a tradição ornamenta l, do século anterior, e surgiu 
urna decoT3ç-.lo mais complexa para os padrões decorn(Ívos da época. Os brutescos foram 
substituídos pela quadratura; as cenas hagiográficas s imp les deram lugar ao painel cen
lra l. Porém, importa saliemar que, a pintura em perspcctiv3 já era conhecida nos meios 
religiosos de Salvador, prova\'elmeme há trfs décadas, como também fazia parte do apren
dizado de diversos pintores. 

Antonio Simões Ribeiro actuou em Ponugal , ell!rc 1700 e 173-+, na decoração da Igreja 
de São Martinho, já destruída. e na sacristia da Igreja de Santa Cruz da Ribeira , ambas ell1 
Salllarém. Trabalhou no sub-coro da Igreja do Hospital de Santarém, em 1723. sendo rela-

1 I'A/<.U'LONA. I-ermmb. Dicionário de l'otores c Escultores Portugueses ou que trabalharam cm l'ortugal 
r::diç~o dirigida e pn:faciada por Ricardo do Esplnlo Samo Sil'-a ll-IVI. Lisboa OOeina Gr.lOca Lula t DA 
1956. p. M. 
ij OTI. Carlos. Dois pimon:s. UIll !>Ó nOllle - doi!. [lintores do sécu lo XVIII de nomeJost I'inhào de Matos. 
ln : Monumento. Salvador: $ccrelaria de Educ:u;:l.o e Cultur:a / Il'AC. ([6) no\'J10. [981. p. 58-ó1. 
Q ALVES. Maneta. Dicion:l.rio de artiSlõb c :lrIifiecs na Bahia. Sa,,"ador. Universidade Feder:al da Bahial Centro 
Editoml c Did;uico. Núdro de PublicaÇÕeS. 19i6. p 145-1-+6. 
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livame:llle baixo para a represenlação em perspectiva. O artista mostra apenas a pane: 
superior da arquitectura , o cntab!::Ullcnto suportado por misulas c um espaço reduzido de 
leitura do observador. Trabalho com o pintor Vicente Nuncs com quem, prO\'avcJmcllIc, 

fez as guirlandas c norões da decoração dos três tecLaS da !3ibliotecaJoanina em Coi mbra, 
onde a palela e a composição possuem semelhanças com a pimur.! do sub-coro. 

Nesla pintura do tectO da Universidade de Coimbra, acima da comija. há um conjullto 
de mísulas c figuras femininas que suponam uma Qlllm cornija onde assenta toda a estru
lura arquitcclOnica conslmfda ilusionisticamentc. Um balcão semicircular desenvolve-se 
ao longo do tCtO, as colunas de fustc liso c capitéis acentuam o sentido de verticalidade da 
composição. A alusão das Arles e Ciências e representadas por uma figura feminina que 
simboliza a Sapiência Divina. Aqui temos semelhanças com a pintura do tecto da biblio
teca do antigo Colégio dosJcsuHas em Sal"ador (figura 2). Podendo ser citado como pro
vável autor do teclO em perspectiva arquiletônica da Capela dos Reitores, aproximada
mente entre os anos 1723-172.5. Na sala do Exame dos reilOres da mesma Universidade 
fez os retratos dos reitores que se encontram nas paredes, executados prov:welmente antes 
de 1701. A sua obra está sob a innuencia da pintura italiana, introduzida em Portugal, 
bem como, aos modelos lratadisticos de perspectiva. É citado na ultima pagina de uma 
tradução anónima portuguesa do tratado de Andrêa Pozzo, de cerca de 17+5. 

Dentre os pintores que, marcadamente, executaram obras com referencias às apresen
ladas como antecedentes, dã-se destaque ajosé Teófilo dejesus (figura 3), que entrou em 
COIHalO com produções de mestres europeus em Portuga l, pois, foi possível analisar a 
"invenção" do artista nas obras que ror.am encomendadas, a través de parte da sua produ
ç:io artislica, ja identificada, avançando no emendimento dos padrões e gosto da elile 
baiana dos oitocemos. Tal constatação deve-se, também, ao fato de que a parLir da idemi
ficação de estampas que serv iram de modelo para piIHores baianos verificou-se seme
lhança nas lemãticas, na composição e na disposiç.ão das personagens. (figura 4) 

Sem dúvida, a adopçãO da perspectiva na pintura de leClas invesliram de requime e 
grandiosidade os interiores dos lemplos religiosos baianos. Segundo Clarival Valladares, 
na Babia,José Teófilo de jesus e Franco Vclasco se desligaram da lécnica da pintura ilusio
nis ta de espaços arquilelônicos, com quadralUras, preferindo representar as figuras e 
cenas, cercadas de molduras flngidas 10• compostas de colu nas, [rolHõcs. volutas. conchas 
esti lizadas, fiores e jarros, formando assim, uma rica e ostentosa ornamentação co m 
nuvens perspectivas e numerosos personagens (figuras 3 e 4). 

Com o Rio de janeiro. cap ital desde 1763, e mais a fixação da corte portuguesa ini
ciava 1I0VO padrão artístico que não estavam finnados nas realizações de camcter barroco 
encontrados no Nordeste e Minas Gerais. É ceno que a pintura sacra monumental no 
Brasil e a arte imediatamente anterior à chegada da Missão Francesa, em 1816, patroci
nada por D. joào VI , lem carácter seguidor das principais correllles europeias, quanto o 
que lhe sucederá no século X IX.II O programa pedagógico da Academia . que veio para o 
Rio de janeiro e, depois, para a Bahia, buscou civilizar a nova capil:11 europeia , fora do ter
ri tório do velho Mundo, o Rio de Janeiro, com as inovações técnicas. materiais e metodo
lógicas , principalmente, ao que concernia ãs ciencias e ãs arles. Contudo. a trddição arte-

!O VAlLo\DARES. Clarh<ll do Pr.ldo. Idem. ibidem. p. 256. 
II MARQUES.lu!.Z. O seculo XIX. tl advcnto da Academia das Belas Arles c o novo estatutu do artista 
negro. ln: ARAUJO. Emanoel. i\ m:'lo afrobrasileira: slgmficado d."1 contribuição anl~tica c hiStórica. Slo Paulo: 
TCllcngc. 1998. p. 1)-1. 
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sanai responsável pela produção da ane sacra no Brasil não foi substituída tão rapida
mente quanto esperava a intelectualidade c a Coroa. Algumas mudanças são notadas, em 
especi;\l , ao que tange à criação de instituições voltadas ii formação de profissionais para a 
arte da iconografia. Muitas s;'o as nomeações de professores que de\'eriam ministrar auIns 
sobre o conhecimento do Desenho, da Gravura e da Figura. Essas nomeações se configu
raram como renexos das mudanças ocorridas com:\ a instalação da Família Real no Brasil. 

Em 8 de agosto de 1812, foi criada na Cidade de Salvador urna Aula de Desenho c 
Figura cm que António da Silva Lopes foi nomeado professor da referida aula, como pri
meiro substituto da Academia do Nu , de Lisboa. Em 18J9, o mesmo remetcu requeri
mCIll O ao Rei solicita nd o aumento de ordcnad o, onde se auLO intitulava Professor e 
Director da Real Aula de Desenho Civil da referida cidade. 12 No illldo. do século XIX, o 
então Governador e Capitáo General da Capitania da Bahia, Conde dos Arcos, seguindo o 
exemplo da Capitania do Rio de J aneiro. inst.1lou aula pública de Desenho e Figura. 

As mudanças ocorridas. a partir dos oitocentos, não foram apenas no ãmbito do traba
lho artistico. mas lambem, na mentalidade e gosto estético desencadeado pelas eli tes baia
nas (a ristocracia rural e comerciantes). A permanência da tradição medieval dos oficias 
mecânicos nos oitocentos e da lIlilização da mão-de-obra escrava deu-se diall1e de condi
ções sociais e económicas decorrentes dos interesses da elite luso-brasileira estabelecida 
no Brasil. Entretanto, as pressões das nações estrangeiras, nomeadamente, a !nghnerra, 
pelo livre comércio buscavam soluções para adequar as camadas populares fi nova estru
tura marcada pelos conceitos capitalistas de progresso e modernidade. A educação no 
Brasil era ddicilária em escolas e as poucas que existiam deslÍnavam-se aos filhos das 
camadas mais abastadas da sociedade. A grande maioria dos jovens não recebia educação 
escolar c, ainda, em 1870, o cOTltigente da população alfabetizada de Salvador era de ape
nas 30%. n O treinamento profissional não est.'lVa atrelado ao ensino e se fazia no convivia 
com os mais ,'elhos ou familiares através da imitação. A partir de urna nova ordem social , 
surgiu a necessidade de disciplinar a aprendizagem dos jovens. 

A actuação do Colegio dos Órfãos de São Joaquim foi meritória como cemro de forma
ção profissional e de educação moral, possibilitando grandes mudanças sociais na Cidade 
de Salvador, nOL.1damente no segundo quartel do século XIX. Pode-se constatar, o fim da 
tradição das corporações de oficias que regulavam o exercício da profissão. Da mesma 
forma, a actuaç:l0 das irmandades de leigos que aglutinavam os artistas e aniflces foi per
dendo espaço diante da nova ordem politica que se seguiu à Independência do Brasil 
(1822). Neste cenário, analisou-se a fornlação do artista. 

Na Bahia, os artistas tinham para seu usufruto gT"dVUras oriundas da Europa. principal
mente, da Metrópole que passavam de mão em mão co mo modelos a serem copiados ou 
melhorados e adaptados segu ndo a criati\'idade de cada um. Assim as gravuras atingiram. 
na Bahia , elementos técnicos. onde o mcstre pintor investia suas habilidades, em d imen
sões bem maiores. transpondo os temas para os grandes painCis: as Igrejas baianas. 

O novo gosto das elites baianas. notadamente. a aristocracia rural e os comerciantes 
surgiu atra\'ês das rcfornlas neodássic.1S nos templos das ordens religiosas c confrarias lei
gas. Icndo maior desenvolvimento na arte da talha em relação ã pintura, pois esta sofreu 

11 APEB. Ordens Regias. \'. 120, doe. 373. 
1\ MATtA. Alfredo Eurico Rodriguc~. CaS:l Pia c Colégio dos Úrfãos de São Joaquim - de recolhimcl1lo a 
~),1Iamdo . S,11\-:ldor: Sccrclari:l da Cuhura c Turismo' Empresa Gráfica da !laMa. 1999. p. 85. 
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reduções no seu programa iconográfico devido às dilkuklades economicas de determi na
das innandades. 

Observou-se durame lodo o percurso da pesquisa que, a pintura barroca integrava, 
envolvia brancos, pardos c negros no cenário sublimt': e celestial. Com o neoclássico, a 
imagem torna-se racional, linear c próxima do real, própria do conhecimento dos letra
dos, mais disuIIlle da integração mística e celestial que eram próprias da c:nequese do fiel 
ames propalada. Estas commdições eram reflexos da sociedade baiana diante das convul
sões sociais e politicas pós-independéncia do Br.:tsil. 

Ao final do Século XIX, os :mifices sorreram perda de prestígio, pois se aproximaram 
do conceito de operário. ou seja, dos trabalhadores manuais ou po\"o. A perda do est::lluto 
do trabalho manual deu-se at ravés da concorr~ncia de produtos industrializados, com 
novas formas e materiais. 

Figul':l 1 Figura 2 

Figul"3 .; 



Os Oficiais Mecânicos na cidade notável do Salvador 

Maria Helena Odli fLEXOR I 

Salvador, como primeira capital do Brasil te"e, como Lisboa e Pono. privilegios espe
ciais. Um deles foi o de ter represcmação dos ofícios mecânicos nas sessões do Senado da 
Câmara. A criação dos cargos de procuradores dos mesteres, hicrarquicamclllc subordina
dos â Câmara .. data da pri meira metade do século XVII. 

Os mesteres, por resolução de 21 de maio de 1641 2, c os oficiais mecânicos se reuni
ram, dois dias depois, por convocação da Câmara, e elegeram vinte e quatro representan
tes, escolhendo, entre eles, doze, um ou dois represemalllcs de cada oficio. dos mais indis
pensáveisJ • Seguia-se o exemplo de Lisboa que possuía um ou dois repreSentanles, a 
depender do oficio , na Casa dos Vime e QUCIllli'. 

Entre os doze, logo após, elegeu-se o juiz do povo e escrivão, aprovados com dois pro
curadores dos mesteres, por Alvará régio , de 28 de maio de 16-+4, na fOnlla que os havia 
nas mais cidades do Reino e com as mesmas isenções e pri\,ilégios5• COlllrol:wam as :1livi
dades dos companheiros. fixavam preços c avaliavam as obras. Era uma cominuação das 
guildas medievais. 

Elegeram-se OUlIOS juízes do povo c mcstcres. Estes, porém, cada vez mais, infiltra
vam-se nas competências dos vereadorcs6 e estes outros procuravam. por sua vez, cercear 
o poder daqueles. Os antagonismo continuaram até que, cm 1710, os vereadores delibera
ram que o juiz do povo C mesleres só fossem às vereaçôes requererem aquilo que cntcndes
sem Itera \íril ao Povo7 e que não assis tissem as suas sessões. 

Foram acusados de provocar rcaçàes populares COnLra a Câmara , o Governo e o ReiS 
até que este. por la mostrado a expe\iência ser C/lUSC\ dos mO/ins que tem havido cm disser
viço /lI CO c do ptiblico desses moradores, por Carta Régia , de 25 de fevereiro de 1713, exti n
guiu. pelas mesmas razões por que o fiz.cra na Cidade do Pano , ° cargo de juiz do povo c 

I Pl\lfessora da Uni\"crsidad.:: Católica du Salv:JdorIUCSal: Profcssora da Univcrsidade do Sal\"ador/UN1FACS e 
Professora Emérit;l da Un"'crsidade Federal da BahialUA3a. 
! RUY. 1\!Tonso, 1I'51(111a da CtlnwrIl MUlliCipal du Cidud" (lo Sah-ador: Sal\':\(\or: amara MuniCIpal do S.1h·ador, 
1953., p.IH. 
j ATAS DA CM.IARA (1641-1649). Sal\'ador: Prdellura Municipal do 5.1Iv.1dor. 1949,~: 2. p. 16-11:1. For:un 
clcito~ Afon50 de Santiago, caldelreiro,Jorge Barreiro. corredro, Domingos Gonçalves. alfaIate. António Vieira. 
barbeiro. Fr:mCISCO Viclra. OUI1\"eS, Gonçalo Áh-arcs. pedreiro, Frallcisco Rodrigu L'" Braga. s,1pateiro, Custódio 
Fernandes. tanoeiro. Manocl Fcrreiro_, barbeiro. BelchIOr Manoel. marceneiro. ~Ianoelloun:nço, ferreiro, 
Antônio da FonS<.'Ca, alfai:ue. 
t LANGHANS, rran.:-Paul. As corporações dos orkio~ meclnicos e a Câmara de LIsboa. Revlsla MWliciflu1. 
Lisboa. Câmara MUniCIpal de usooa. 1942. separalas: U.NGHANS. f.·l~ A Casa dos Vime I' Quatro dr Lisboa; 
suusldios para II SUII Jli5lafia. Lisboa: Imprensa NacLonal. 19'18; lANGI·IAf\S. E-P. As corporaclks dos o/fcias 
IIlI'(tln jCOS.ltsboa: Imprensa Nacional , ". I, p. UX (estudo do Prof. Marcelo Caetano). 
~ RUY, t\. Ob. CiI., p. 1 i6. 
6 Podiam intervir somente nas qU<!>Iu-c:, rebcion.1das ao bom governo dos orreios mecânicos, abastecimento c 
preços dos gl'ncros. 
1 RUY, A 011. Or, p 181. 
H IDEM, p. 182-184. 
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mCSlercs, a pedido da Omara. Ter essa represemação era um pri\ilegio das cidades notâ
\'eh c :1 prôpria Cãmara pedia a extinção desses cargos representativos. 

Os vereadores de 1715 c 1716 fizeram apelo ao Rei, O.JOão V, a fim de que nOV~lJnCIHC 
se instituísse os cargos de juiz do povo e mestcrcs, sem os quai5 JiCCIHl li Cidade Capital do 
Esrado tio Brasil igual ti 1I1(1;S hrwrildc \'i/a deI/c c para que houvesse o sossego do bem 
cO/llum9. Tudo mutil, o!> cargos estavam definitivamente extimos. 

Os aliciais mecânicos perderam seus representantes jUTllO ao poder público, os seus 
privilégios c ::.uas 3ti\'idadcs foram restringidas. A partir de cntão, apenas examinavam 
seus pares, através do juiz do oficio c seu escrivão, c avalia\'am as obras realizadas cm 
comum acordo com a Cimam. 

Sem seus representantes jUlllo :\ C'\marn. outros dois fatores imponantes. entre vários 
ou tros, contributram para enfraquecer a organização das corporações dentro dos moldes 
das de Lisboa. Em primeiro lugar, a presenca do braço escravo, diferenciando as classes 
sociais, cconõmic3S c prollssionais, exercendo este alguns oficias mecânicos, mormente 
aqueles que exigiam maior esforço ffsico lO ou que lidassem com sangue. Em segundo, por 
causa da instabilidade e das restrições político-administrativas a que estava sujeila :.I 

c.'\mara de Salvador, impostas, quer pelo Gm'emo Geral. quer pela Cone ll . 

Apcs.1r disso, a Câmara e os oficiais mecãnicos tentaram organi.!ar suas gui/das. mesmo 
sem poderes. isenções e privilêgios. que haviam conquistado a panir de 1641 e que perde
ram em l7l3. 

Essas (cnlO1i\'as estão registradas nos manuscritos. ex is tentes no Arquivo Histórico da 
Prefeitura tvlunicipal do Salvador, sob a guarda da Fundação Gregório de Matlos. Apesar 
da documentação ter sofrido v:lrias illlerrupções, ou estar muilO danificada. pode-se. de 
urna tllaneirn genérica, estabelecer a história dos ofícios mecânicos do Salvador. correla
cionando-a com a de Ponugal. 

Esses oficiais mec!inicos regiam-se, em parte. pelo Li vro de Regimen/os dos Offidais 
II!cct'illicos. de Lisboa de 1572, reformados pelo Marques de Pombal. cm 1771. nos quais 
foram ba~eadas as Posturas, estabelecidas pela Câmara de Salvador l2. 

Ainda. sob a ,igéncia do poder do juiz do povo e Illcsteres, os oficiais mecânicos reque
reram ao Rei para que. na cidade do Salvador. se observasse os eSlrlos da Corte para poder 
eleger seus juizes em casas !,(Ir/icu/ares, como a Casa dos VinIl.' e Quarm. de Ponuga1. 
Solici tada a opinião da üimam , esta procurou esclarecer ao Rei as irregularidades c dife
renças na observância dos esLilosll. Na co rrespondl'ncia, dirigida a Sua Majeslade. a 
Cfunara comunicava que 

S(m/u o> dilo~ Offician os que COIII \'61'10) pieI/OS C 081"0\'05 )e Icm exlmic/o de degCl ) ui::c$ dos seus 
Offidas t aomruor se cio OIUltJ c/c Ini/ )([( canas c hum ale o plCZCIllC (170i) SI..'lldo humo c oUlm Cuu:,;:u 

~ IDEM. p. 185-188. 
10 Os ,lrlCloh exercIdos pelos e:.t:r~\·(b eram. pnnClp:limente. barbt-lros. )o:lp:rlClroS e 3.tr3.13.tl.':l> (no geral. cada 
!l(nhor de CKra\-o de S:t1v3.dor posSUlJ um c!I(ra\'Q de C3da um desse:. oflcios). ~ .. ngr:1dorcs. :tphC:ldore. de :>;ln· 
gUl.':l>sugJ!>. panelras. \'tndeir.b, polil;m>s, pedrei~. rnrapma t ferreirm. (CS II.'.S trl's ulllmos especi:tlmCntc nos 
cnJl,cnhos). 
II VILHENA. LUI: dos $anto!>. 1\ UUMll 1m )rcul" XViii. Salvador. ltapo:\ , \~ I. p. '5';. Ver Igualmente, relacionado 
~os próprio) orlei:us mec;'lnicos CARTA!> DO SE"iADQ (1699-1710). $al\":u.1or: Prdellura MUlIlclpal do 
S,1 \\":rdor. 1962. I'. 'l. p. 90·91 
12 Ver CQRRI:1A. \·crgllio. LII lU fios Ik~IIIICI!I05 fios Offi'iars .\frc<1niros. Collnbra: Uni\"l~rsidadc.'. 192:8. p. XtX e 
L<\NGIIAN<;, F·P As C ... rpol"G{ocs .... , 2:1'. 
II Ct\RTA$ DO .::iE:'\ADO (1699· 1710). l..oc. Ci. 
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cOJifonne ao ~liUo ,k~s( Reino sc arn:\'cm dres a qucixar se a \lISStl M(lgeswde das dilas delllilndas n:que
rerldo ao mesmo Icm/lo (I obscr\'dnÔ(I dos esul/os quc ilIi ° /,rc:U:nlc !C1I1 ímpugullllo os quaes ,mlrct n(l" 
" CI'C Vos~ Magesradc mandar olJ.~erwl r nesta Cid(ldc por Lf'"i par· qllC assim como o Cantara dt'~SlI Cor/c t' 

mais desse Reino (IS II1lrodu~iráo segundo a cada Ilurna 1I1(1is COlll'cniell/e l",r"C"c, podemos uns IWllhém 
I'~rabekcer os que lIIalS COllvnm·nles forcm a rslC Brado que e !II muitas cauzas dis(I"C"/Ja desse Rdno (" 
COIII cffeifO nCSlC SOlado hd Ta lllVtm IlCSle panícular cs/illo quc a I1Il1i/os 011ll0S IldIc se pm1iCll qU(/ZC COII
fonnl: com I) de Lisboa c 50 di1fi'!"C"me no 11I0do das Elcicocs dos sCllsjllizes c Car1aS dos seus exa111il1O!los 
por que dc se fa:::.ell:rn dilas Eleiçocs fora dcslC 5owdo corura a fOI 1Ha que oU o pl.:zeruc se uza se lhes dtl 
motivos aos Sooomos deZalellçOCI1S f' IUUlU/IOS que rctu"ardo de se fa:::erem CII1 Imllla Coza /Xlrticular e 
/Io zl:lldo (.IS aS51111 fei ras Imm se /110 dar o jWlllnelllo \ cm t;Sle Senado o ser 1/110:::( constrangido a Irpro"'u· 
dei(ocns quc podem /t:l" lIIuil<15 nulidades mIo sClldo obradas eIU srw p,\:zcnço e o qurl"C"l"C"m qur os seus 

n OIl1 CS scjam somcnte rscnlo~ nos Lr l'llJ~ d" Cdnlllm he courm a Regalia quc dlll tem de (JS cwrfrnmu· 11°1" 
Pl"Ol'iZáO e 110 r-lhes nas COSiaS ddlcl () juralllellto cs/iIIo que se obsen·u CQIII os nlOis OJJicios c OJfkiClCS 
(/u r: ('SI(' Sr:l1l11lo pl"Ol·C de juizes Esrril"at'lu IIcdanUli05 c OIHlVS (/ue com exemp/o nrJo qlll:rnàu sEr"i,' com 
mais titulo 111'111 COIII outllJ insln,mell /O 'I!J(' o de orarem 05 seus nomes e5cnlOs nos /i\I"oS dellc c sobre. os 
exumilladosfoi ca $l'Il1P'"c" uso qllc COIl1 a CC/fieMo dos cxaminadorc~ Ilres passamos slIas Provizoells o 
Sl:notloH 

As eleições, apesar desse pedido, conti nuaram a serem realizadas, na sua grande maio
ria na C:unara, confonne o estilo desta. 

Em Salvador, era à lista de preços das obras, que os oficiais cxccuta\'am. que se cha
mava, vulgllnuenle Rcgimen!O. Essa lis ta era estabelecida de cOlllum acordo com a Câmara , 
enqualllo existiram os juizes do PO\'O e mesteres, depois somente pela Câmara . Os 
Regimcntos dos diversos oncios co nstam nos Livros de POSlUras da Câmara. Alguns artífi
ces, entretanto, regiam-se pe los Regimclllos das Co nfrarias l ,). Estes Regimentos, ou 
Posturas, da Câmara e os Regimcmos das Confrarias ordenavam a vida pública e profis
sional dos oficiais mecánicos. 

As POSturas, estabelecidas pela Câmara, eram lidas cm pregões publicas, pelas praças e 
ruas püblicas COSlUmadas da Cidade, praia e seus arrabaldes, Ctll vozes altas e inteligiveis, 
para que fossem bem ellfelldidas por rodo lJOVO 16. 

Qualquer pessoa do povo podia denunciar os culpados pela vio lação das Posturas e 
tinha direito à terça parte das condenações ou coimas t7 . As penas imposlas eram aplicadas 
pelos allllOLacés das execuções, a pedido dos juizes de ofício ou da Cãrnara. 

Os primeiros livros de Posturas da Câmara de Salvador fora m perdidos. Sabe-se que 
com 

a elllruda dos Jrumrgos Il"bddcs de Olanda se hal"ido pemido 05 lil'JtJs da Qmara. c que se puzcsscm ... o 
Ires/ado elas jJOs/Uras, que se havido feito alUes diSSO, l· CSIlII·ào no) (lilO5 'h'l"Os 11Clllidos dCJ$ qllal!S ainela 
hcrl'ía o/guma l!alicia, pOl" es/ar o lr"C"slado dellas cm poder do escnl'do do AllIlQf(.Iwrio joão Mrllclcs 
Pltcheco, as quaü de nOI'o 11lI1';elltl po' b(}(ls, e mUllda,.ão se COflíil$$,'m COl1l0 "dIas se corrrülhdo, c que 
/ldcr.\ penas ndlus cstcrbc1ecida$ fossem cxecutaclas as pessoas (IIIC COlsst'm ell1 coima. e fossc m r.OIl/l·" 

dlos. Id 

li IDEM , P 90-91 
I' As primeiras confrarias de oficiais Il\ct~nicos foram criada:.. no Br.bil, Pc10)Jcsui~. Ver LEITE. Serafim. 
I\nes c ofrcios dos jCSUilClS no Brasir; 1549-1760. Rio dcJanciro: Brotéria, 1953. p. 29·3l. 
lo POSTURAS (I iló-I H2). LO. 239. ,ut'."i ,S .. fi. 29. 
17l'oslura 81.1710. livro de POSTURAS ( 1650-1781). LO. 236. A.P.M.S .. fi. 50. Repelida nos outros h\'ro~dc 
Posturas. 
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Com referência aos oficiais mecânicos, essas POSlU ms da Ccimara desra cidade, que de 
novo se mandão CWllpril; e executar nas pessoas que forem C01l(r(I e/las (I625): 

- qu.' Henhum offidal de qualquer olficio ponha lenda sem licença da C"mam, c {lanço IIclla, c seja cxa~ 
minado, c renha ~cu rcgllllcluo (I po'UI, pcnna de seis mi! reis .................... 6S000IQ 

- que rodo) os OfficiaiS seráo obri,~advs CI acompanharem a /mudcim 05 dias das porciçocs l/c! I~cY.l>CII (I de 
seis mil reis .................. 6$OOOlll 

Os oftciais2\ pediam a licença li Câmara, ocasião cm que pagavam fia nça, válida por 
um ano, ou seis meses para aq~lelcs que recebiam pagamento de terceiros1.2, Seus nomes, e 
por vezes os endereços, c ti po de alividadc eram registrados cm livros própriosB . As licen
ças para escravos eram t iradas em nome de seus senhores, os quais paga\'am a fiança. 
Poucos foram os oficiais que cllmpriram com regularidade estas duas obrigações. 
Normalmente tiravam apenas a licença. Nem todos se submetiam à exames. 

Para cumprir as tare fas ofi ciais, cada oficio possuía um ou dois juizes e um cscriv;i.o. 
As eleições eominu:tram a se reali zar na Cãmara, na forma do estilo desta. Emm eleitos 
dois j uizes e um escrivão, pelos demais oficiais, no mesmo dia e frente aos Vereadores a 
mais votos. Registravam-se os Lennos de eleiçõcsH em livro próprio e os elei tos eram desig
nados para seus cargos por Provis."'io do Senad025• 

Em Lisboa. e Olllras cidades do Reino. só podiam ser elei tos os oficiais mecânicos que 
fossem 11lestres e, co mo escrivão, aqueles que soubessem ler, esc rever e coma ru,. Nos 
Regimentos de I S72 e 177 1. de Lisboa, constava que não podiam ser reeleitos para o cargo 
senão trés anos. após terem-no ocupado a última VCZ, salvo os casos em que não houves
sem oficiais categorizados2i . Em Salvador, entretanto, por carência de homens com as 
qua lidades requeridas, foram elel toS os mcsmos juizes e escrivães por anos consecutivos. 
O espfrito de liderança e o maior empenho de alguns, deve ler exercido cena innuéncia 
pam que a escolha recaísse sobre detenninados represenlant cs consecutivamente. 

l~ lUAS DA CÂMARA (1625-1641). Iklhia: Prefeilura MUnicipal do Salv;ldor. 1966. \~ \. p. 5. 
t~ IDEM . p. 6. Rcpctid:l pr.ltic~ll1cnle com o mesmo le:-lO na Postura 5. 1631. LIVro 1° de POSTURAS (1650-
t 787), LO 236. A P.M.S .. n 2: POSlura 47. 1710. LO. 2°, Loc. CiI, p. ++: r~tura 36, 1716, L". 3°.Loc. Cil. , n. 82: 
I'O~lurn 31. 1690 (cópia). no livro POSTURAS (\690·1696), LO .. 237. t\.P:M.5 .. n. 10\": POSlUrn 43, 1716, no 
livro de POSTURAS 0716·17-12). L". 238, A.P.M.S .. fI. 8. 
10 IDEM. Repelida nas P05lU~ 10, 1631, LO. l° no L1I'fO de POSTURAS (I650-178i).l.oc. Ci', n 2\': Postura 
48.1710. L" 2~.ldem, n. +.v: I'OSIUr:, 37. 1716. L~ 3°. Idem. n 82: POSlura 39.1690 (copia), Loc. 01. fi 12: 
PO!>lura 44.1716. Lino de POSTURAS (1716-1142), loc. CiL. n. 8. 
II Existiam, na Cidlde do S31\":tdor. os seguintes ofícios. dcnom1l1 . .1dos lllecintÇQS: barbeiro. Slpatelro, elrpm· 
lelro de obm br.mca ou de edifícios, cnrpintelro das naus da ribeim, carupinl, conceiro, dour.ldor. espadeit"O, 
csp~l1ciro, feTfClro. lalOeiro. nmrccnClro. ouri\"es do ouro e da prnla, parteira, pa)telciro. pedreiro, )lOheiro. san· 
grador, scleiro, sCrr:llhcITO, sombreiro. Innociro. tintureiro, torneiro. alr:ti~IC. an:olciru. Muitos dos que cxb· 
liam cm LIsboa n;io p;l5S..1.r:un para o 13r.15i1 por n,\o :.crcm dc prt111Clr.I ucccssidadc ou .em,IO, se anexaram a 
Outros orleios 
II As licenç:l5 aparecem rcglslt:ldas l1a CJmaro somCIIle .. panir de 17tiS. 
H LICENÇAS (1785.1791).1.0 222. 1\ . I~1-·I.5.; Idem (1789-1791). LO 223~ Id~m (1797·1801). 1.0 2H~ I d~ll1 
(1801-1811),1.0 225; 1l!(:ln (1820-1929), LU 216. 
~"' OrFICL>\ES MECIIt\NlCOS (176S-1798). Lg 538. A p.~I.S., n. 1751". 
!~ l'RQV1SOES DO ~ENADO (1811-1829). LU. 154. A.I'M.5.. n. 6v. 
lo Jikrarquicamcnlc classificav;Jm-se I)S ofici~i5 m .. ""Cãnioos cm mestres. oficiais c aprendi:e< Não l'xistia. pelo 
mcnos cm s..h·ador. a calegoria de melo-oficial de que da llOucia Jost "- Iariano Filho. 1\.IARIANO F1U 10. José. 
E~ludos d, arte bmsiJeim Rio de Janeiro. 1943. p. \1. c rc~tid:1 por Scl'"Jfim leile. LEITE. Serafim. 011. Cit., 
p. 26. Existi!lm os oficiais Jornaleiros c os escravos eram :1dmitidos como obn:lros. 
21 CORREIA. V Ob. 01, \l. 238-239. 
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As eleiçõcs eram efetuadas anualmente. Os Regimentos de Lisboa pre\-iam essas elei
çõeS em datas fixas para cada oficio, ocasião em que os representantes de cada um deles 
se reuniam e elegiam se~ls juizes e escrivães. De acordo com os registros dos termos de 
eleições, essa nonna não foi seguida em Salvador. As datas das eleições variavam de :mo 
para ano. 

Como se disse, os juizes e cscri vães eleitos eram conCirmados no cargo, por Provisão 
do Senado. com sinais c selo. para um penodo de um ano, ate o UI/imo de De::emIJl'O. Nas 
do documento se transcrevia o tenllO de juramento dos SantOS Evangelhos para que bem e 
direifamelHe servissem o ofício, guardando o Serviço de Ocos e de Sua Mageswde 28. 

Aos juizes cabia efetuar as examinações dos que desejassem exercer as atividades mecâ
nicas, visitas periódicas às tendas e lojas. avaliações e viSlOrias das obras de seu oficio e, 
por convocaç;i.o, as da Câmara. 

Os exalllCS constavam da confecção de uma obra. própria do ofldo. ou então de que3-
l!onário sobre os principais conhecimentos que deviam possuir para exercer seus respecti
vos oficioso Os examinadores davam. se o candidato era considerado habilitad029• uma 
certidão de exame que devia ser apresentada à Câmara. onde era registrada em livro pró
prio e o candidato recebia. transcrita na própria certidão de examinação, uma carta de 
exame, confinnação da certid:lo e termo de juramento de bem exercer sua profissó'lo. As 
certidões eram assinadas pelos juizes e escrivão do oficio, e por este feila. e a carta era 
concedida pela Ornara, assinada pelo Juiz de Fora. Vereadores c Procurador. Na ocasião 
da apreSentação da certidão, preslavam juramento, segundo o qual fica\'am sujeitos ;\s 
Posturas do Conselho da Câmara e mais acórdãos da Mesa de Vereação e de não valerem
se de prh'ilegio algum. 

Os juizes c escri\'ães não podiam examinar seus familiares , como filhos e parentes ~ué 

quarto grau. cunhados ou aprendizes. Deviam requerer i'l Câmara para que lhes desse 
outro juiz, do ano anterior. TambCIll essa nomla não foi seguida rigidamente. 

As cartas de examina~'ão e licenças davam direito aos oficiais mec:1nicos de exercerem 
seus oficias, e os mestres terem lenda abena, na Cidade do Salvador e seu lermo. 

Os oficiais ou meslres cstrangeiros. ou \'indos de outrJ,S regiões do Brasil, ou de qual
quer parte do Reino, deviam apresentar sua certidão à Câmara. Examinada e lida como 
verdadeira e não lendo \'icio algwll (111C rlu\-idosa afisessc, era confinnada. debaixo da con
dição de que o requerente ficaS3e sujeito. enquanto resid isse na Cidade ou seu (enno, às 
mesmas obrigações que os demais oficiais. Em caso de não possuírem certidão de exame. 
Oll carta, deviam submeter-se aos exames feitos pelos juizes do ano. 

Uma postura. de 1716. previa que, na falta de examilla~'ào, CI11 necessária a licença do 
Senado da Câmara para lerem lenda publica lO. tornando facultativo. de certa forma. o 
exame. 

A malicia dos oficiais mecãnicos. na Bahia, deu origem allcreSCCIlWmC11toS às antigas 
Posturas e, em fins do século XV III , com respeito às cartas de examinaçôcs e licenças, 
dizia-se 

UlI'ROVISóES DO SENADO (1699-1726), L" 146, APM.S.; Idem (J N 1-1755), L" 147; Idem (1754·1770), LO 
litl; Idem (1770-1788), LO 150; Idem (1788·IiQa), LO. 151: Idem (ltl/l-Itl29), LO. IH 
N Se 11;\0 fosse hablluado na pnmell"a ex:unmaçiio. deveria submeter-se a um ~gundo e)(~me seis meses depois, 
tcnl]lO cm que fica\':I. eomo aprendiz, na lenda ou oflema dc um mc~(rc e se, 01l!1':I \c:: Inabilitado, \'Oll~\';l 
novamcnte SCiS mese:; apóS e assim SUCl!SSlvamenll!. 
XI POSlUr:J 10. 1716, no lino de POSTURAS (1716-1142), Loc. Cif . ., n. Y\'. 
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Que nenhum ofJit:lal, (lU qun1lluff outra fll!)soa, (uJo muo careça, de licença carla de exame digo do 
(ellado da Camara para !!~CH' ddlll tulo se \'alh(l de licença, wrw de <'.xllln" ou Rcgímcmo collcc,/iao li 
i/j\'crn(l pessoa Wtl1Cllldo Jlara esse fim (I Iwmc de laceiro au::cmc, /,lu defumo ... o lido faça ames rire a~ 

dilas LicclI(a:s CII1 Seu nome (om pfllU de Seis mil ReiS c !lili/a dia~ de CadclI pelu ma/icia com que Se 
01.1\'(1" nCSlr R(qucnll!ol/oll, 

Muitos artifices lrabalhavam como jornaleiros para algum mestre. fugindo ã obrigação 
de tirar a liccnç.1 necessária c submeter-se aos examcs ou, ainda, trabalhando de p",recria 
com oficiais licenciados. 

Não podiam tomar as obras que não fossem de seu oficio. sob pena de cadeia c multa, 
o que era lima fonna de garalllir a boa execução das obras. 

Deviam ler o seu Regimento à pOrL.1, rezando a Posmra 

Que nenhum officitl/ de 'flUI/quer officio eS(OlU/a A laxa do Seu ofiCio '0::0 que o 1 .. 'Ilha, o qrw/I'u/gmluenrr 
Se chama Rcgnnclllo ames ti JlCtu/er se a porIa da mesma ICl1d(/ Im/'u que o pcJ\O lC{1 uel/a os preços 11m 
Obras, quI' 1/11' \'ai Cllcomrndal" pcrla de quatro mil Rris12. 

Todos os oficiais Illccãnicos eram obrigados a acompanhar a bandeira da Confraria e 
de seu Santo33 nos dias das procissões do Rei, ou do $cnado, sob pena de multa. 

À Igreja cabia o cerimonial litúrgico , enquanto que o brilhantismo do aCOlllccimcnlO 
dependia do Senado da Câmara, Esta diddia os grupos de homens por profissões, elegia 
um encarregado dos festejos, que assinava um tenno de respons.1bilidadeJ-I. 

Era uso, em Lisboa, se realizarem \.ais procissões Dei Rey, regidas pelas Ordenações 
Fili pinas, uso este que passou para o Brasil)5. As procissões do Rei, patrocinadas pe la 
Cãmara, eram. além da de Corpus Chrislj36, as de São Sebastião, São Felipe e Santiago, 
SantO Antônio de Argüim e São Francisco Xavier 37. Todos os artífices deviam comparecer 

II 1'0S!Ur:J -+9, 1710, LO 2Q do Il\'ro dr POSTURAS 0650-1787),l..u(". Cu .• n. -+-+\': Postur:J J8. 1716. idem, n. 
82: POStura 40.1690. LO l"(copia) no II\'ro de POSTURAS (1690-1696). Loe Cil .. n. 12. 
12 Po:.turn 10, 1613. LO I~ no livro de POSTURAS (1650-1787). Loc. Cir. n. 2\': POStur:J 46. lilO. idem. n, 44. 
Repetidas nos mesmos Icrmos em OUlroS 11I'ms. 
JJ p;!r.\ Ponugal vcr L-\NGHi\NS. P.-!' A~ (O'7wraçocs .. . \'. 1. p. XLU. XLVII 
li IIUY. A. OIJ, CII . p. 166, 
.l~ tdem, p. 163. 
\li A resta de COfpUS ChnslJ parecI'. ler caldo em desuso n~s cldadcs brasileiros;\ partir de 1668, segundo 
lllfofma Baltha:af Lisboa. 01 por fAZENDA. Jost Vi<!lra. As bandeiras dos oficios, RI'IHIII do InstitUlo 
IliSf(Jrico c Gcogrd}ko nrasikilv, l1io deJ:lIIl'iro, \ 1-+0, t, 86. P 152-158,1921 A C:1mar:J de S31--:l<1or, em 
1673. nourlC:1\"3 pCI auel" crescido /!Iuiro todos os oflci()~. E estaudo "fglUlS sem COI!COrTl'rcm para as dila.1 "m
ÔSSOC) Com I'alie nem Cou~a algul1, concord.,r:llIl os ofici:lis dcs~a C'hn~r:J de Salvador. ~13ndo pre.!>l!ntCS O 
Juiz do Povo c M~lercs, que os oficiais de carpinteiro de\'iam dar~, bandeira de coslume c a annação de 
madcir:J para a S<"p<'". c madeira que !oe preCIsasse, ell!r:Jndo llC5ta o bril1.aÇãO os marcelleiros C tomciros. Os 
orlci"i~ de alral~tC dar a balldclF.\ de costume e o p:mo com que se cobria a serpe pintado c aparelhado. Uns c 
outros dar os negro~ neeess:hios põ!ra carregar a S(IJIC. Os :.apatdros dar a b.1ndeira de costume c o droso: o~ 
pedrelro~ uma bandeIra, Q~ tintureiros. sombrc!ros. funill'iros (': tanoeiros dar uma bandeira I' quatro cavali
nhos fuscos: os padeiros e confeiteIros dois gigantes c: uma gigama c ° ~m'o, que O \1Jlgo chama\'a roi do~ 
gigwlh:S, O~ ferreIros. "erralhelros. bHoclros. cspadeiros, corrcelros. todo~ eSlcs pel'lenci:un a Confraria de 
São Jorge c era111 obngados a d~r uma ban~eir:J ou gUI:'\O, conforme o eo~tume. e () 5..1nto de \'ulto. na eh:l
roh •. selldo 1'5'1' 5;J!l10 de figuro o ramla, armado com pagelll. alferes. Immbet~I, 13mborcs e s(1~ sargentos da 
guarda, lodos vestidos deeentClllcnlc e armado". As \'endeiras de porta. tavernei ros e t.wemciras e espanei
ros dar quatro danças. Os marchantes dar trts lounnhas. Na faha com C:SS:t delcrminaç:lo promeua,se pcn .. 
de seis 11111 reIs pal1.0s da cadeia. A eoima sena dada para as obr:Js da Cãmar:J c Cadeia no\'a ATAS DA 
CÂ MARA (1699-168-+), \',5. p. I H. 
)7 As procissôes de São SdXl51i(lo oioll" 1'111 IIlrmdria d" S(Tell)I)SUIlQ Rei D. SdXlSli(lQ, a de Sam Fdippc San/iago 
em «çam de Graças da fdicr rcswwaCl10 dtSla CMo!!c e a de San/o AmoU/o de A'Sulm cUJo 'riacam foi pOI' 1l':::wu 
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a essas procissões, com as bandeiras das respectivas profissões e insígnias dos ofjcios 
mecânicos. 

Os acrCSCCnlamentos, feitos às PosLUras. em 1742, determinavam que os oficiais mecâ
nicos, nas procissões do Senado, e nas mais em que eram obrigados a levarem bandeiras, 
deviam lI' com toda a modéstia, quietação e compostura. vestidos com suas casacas c gra
vatas e não com capotes, como até então vestiam. sob pena de seis mil reis de mUIL'1, paga 
da cadeia onde estariam presos por trinta dias38. 

Essas procissôes foram extintas em 1828, depois da Independência do Brasil , com 
exceção da de Co rpus Chrisli ·19 . A de São Francisco Xavier foi restabelecida por volta de 
1860. por ser padroeiro da Cidadc4o• 

Por esse período. começam, também, a desaparecerem os documentos referentes aos 
olkios mecânicos. As profissões passaram a serem exercidas. independentcmemc de qual
quer intervenção da Câmara, dentro da nova organização por que passaram as Cãmara 
Municipais brasileiras-l l . exceto a licença para efctuar comércio. Longe do quadro da nova 
realidade brasileira independent e, os registros ainda são encontrados até 1830, pouco 
mais ou menos. 

Entre esses oficia is mecânicos, lomou-se especialmente aqueles que estavam ligados 
aos oficias rcsponsã"cis por construções c mobiliário. ou seja marceneiros-l l

, torneiras. 
carpinteiros, correeiros e serralheiros. Os carpinteiros trabalhavam diretamentc nas obras 
de constnLção. enqua11l0 os marcenei ros e torneiras executavam as obras de mobili:irio. e 
os outrOS contribuiam com o material acessôrio. 

Os corrcei ros-l3 e os serral heirosH regulamentavam-se por Posturas próprias. 
Someme em 1785 encontram-se , nos Livros de Posturas, o Regimel1to dos M(I,.cillCiros4 ~. 

Regiam-se mais ou menos pelo Regimento de Lisboa e, em parte, pelo da Co nfraria de 
São José dos pedreiros e carpi11leiros. O Regimel110 dos Marôl1ciros de Salvador, diCeria 

dos inimigo5 o romar na for<;<l rle Argllim rraroHdo 111<1/ <I 5rlU/Q o f <l :: dar a Cosw da dira Capiwllia ( allarccco o 
5il1110 cm buma fX!dra elll pc. G\RTA DO SENADO ( 16i3-1673). v. I". p. 68: PROVISÕES REAES (164 1-1680). 
LO])4 (c<lpia). AP.~I,S. n 125v.12ól'l'. 
1II I'O$tur:l 171. 17-12. La 3. no livro de POSTURAS (1650·1787), LO Dó. t\.P.M.5 .. n. 117: POSTURAS (17 16-
1742). LO 228. Loc. Or . n. 32v. 
\9 RUY. A. Ob. 01 .. p. 167. 
i<J A dr S:10 FI".mcisco Xavier fOI in~tltllida por lelO solene do po"o. a 10 de l1l~i o de 1686, como padroeiro da 
Cidade. tendo a Confraria dC5s.1 ill\'oc.1ç~O sido instalada com c,1pcla na Igrej a Catedral em 16 de sctembro d1: 
1755 . O culto que ha\'ia ,;Ido c.~tinlO. com o~ demal~ em 1828, fOI r<:Slabd<:Cldo, cm 1860 pel:! Il1CSnl~ 
Conrraria. PRESIDêNCIA DA PRoviNCiA (Religi:l.o) A,P'E,H, 1855-1871. 
41 Lei de 1" de outubro de 1828. Em Portugal , o Oeerelo, de 7 de maio de U:!3,. do Duque de BI"J&<,nça. e~l!I1-
gl1i~ os oflcios. bandcLI':lS, Cas.1 dos Vime e Quatro. procuradores dos mestcres c jui~ do [>0\'0. 
U Em Salvador, 3. excet':l.o dos carpinteiros de móveIs e samblagem ponugueses. "tndos no fim do stculo 
XVI11. 1130 se r3~i a d,Sllnçáo entre os ofi Clai~ que f~W~lIl1 obr:ts de s,1 l1lblagem ou de lalha. N:1o fomm encomrn
das rcrer~ncias a rqpSlros de carias de exames. e!eiçOes ou provisóes dadas a entalhadores, com exce\·:l.o dr 
Tomá~ RooriguC5 de Santana que. 3 par\lr de 1790 começou a solieit.1T licença à c.'\lII~m para ler lenda de ellla
Ihador na Rua das l.Jlr.mjelras. LICENÇAS ( I i8S-li9\). lO 222. A.PM.5. Em 1797, emITlamo. aparece como 
111arcellctro. (OFIC IAES MECHAN ICOS (1765-1798. LO 538, A.l~M.s .. (l. 109) pal"J, a partir de 1819. começar 
:1 solicitar licença pam \'ender obrJ~ de marcenana. LICENÇAS (1 815-1820, L" 226. A.PM.S. 
<3 l'osLura a n. 19. LO 1°, 1671, no livro de POSTURAS U650-1 78il, Lor. Ci1.; Postura 131, 1710, L" 2~, no 
livro de POSIUr:ts (1650-1787). 1.oc Cit., n. 56.-: PO~lura 109. 171ó. LQ 3", no UI'ro de POSTIJRAS 0650-1787 . 
lúc. 01., (1 . 95; Poslura 11, 1785. L" -to . no lino de POS111RAS, (1650- 1787 , Loc. Cil. fi 130. 
++ Poslura 3 n. 18\~ La 10. 1671. no livro de POSTURAS (1650-1787), L Of , 0 1. ; POSlllr:l 127, LO 2~, no Livro de 
POSTURAS (1650-1 787). Loc. Cit .. 11. 56: Postura 105, 1716. LO 3°. no livro de r OS11JRAS (1650-1787). Lvc. 
Cil , p.IJ-I. 
iS POSIUf:r 27, 1785, LO .. ~. no livro de POSTURAS (l650-1787l, Lac. 0 1., n. 131 r'\'. 
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daquele de: Lisboa, somente IlOS casos em que foram incluldos, ou excluídos, os negros 
escravos ou libertos. 

Nos principias do século XVIII, pediram licença à Cãmara diversos oficiais e mestres 
marceneiros, torneiros c cnsambladores, oriundos do Norte de Ponugal.f6, enquantO que, 
para o 11m do mesmo século , vários ca l1Jimciros de móveis e samIJ/(lgc'Ill-l i , provcnicn lcs de 
Lisboa, passaram a trabalhar cm Salvador. 

Segui ndo o costume do POrlO, Viana ou Lisboa, apreseIH3vam suas certidões e cartas 
de exame â Câmara de Salvador, co mo foi dito anteriormente. e CSla lhes passava, como 
o fazia a lodos vindos do Reino, uma licença geraJi8 ou , simplesmente, registrava suas 
canas-w. 

Dos naturais da terra, c portugueses que haviam iniciado sua atividadc mecãnica me 
Salvador, poucos foram os que se submeteram aos exames50• Grande pane dos marcenei
ros pedia si mplesmente sua licença, pagando fiança , para ler lenda aberta ou loja para 
vender m6veis ou lrll$lCS usados. Pelas licenças. verifica-se que não eram raros os casos cm 

o4{l }O;\O do CUUIO, ensambbdor. cerlld,lo de 1692, do P0l10, liCe llça da Ibhia de 15.1 2.1706. CARTAS DE 
EXAMINAÇOES DOS OFFICIAIS MECIIANICOS.lD. 189. A.P.MS.,O. 41 : Ga5par dos Reis de Sou:;!. maree
IIt ll'O. cerud;lo do Pono, hcellçu da I3ahla. de 11.5.1707. IDEM, O, 48; Luis cb Sih"3, eJ\S;lmblador, cel1ld,lo de 
1698, do Pono, bcençu da & Iua, de 9.4.1707 IDEM, n. 4S,,: r-l3nod Ltu> PmlO. 10mcn"O. ccmeljo de 1701, do 
Pon o, lIcença da Bahia de 22.6,1725. CA RTAS DE E.XAM II\AÇOES, LO 190. AP:M.S .. n 83; Manocl }oào. 
cnsambbdor, ccl1ldlo de 1717 , do Pono. licença da Baht:l, de 30.1 1728. IDEM, n. 74\-; Tonus FeTn:lra, mar
,cnelro e IOmc:iro. cemdJo dc 1723, de Viana, licença da Ba.hia de 8.5. 1728 IDE~t, n. 75\'~ Simao Hcnnque, 
m;lrctneH'O e lornclro, ccnld10 dc 1697, do I'ono, licençu d, Bahlll dc 23.2.1732, IDEM, fi. 87:Jooo Luis, lOT

llei ro, ccnld.1o de 1697. de Lisboa, licenca da B.,llla de 21 .1.1725, IDEM, n. 132; Manocl Vieir.a, marceneiro e 
lum eiro, ccnu:l<lo de 17CH, de Lisboa, liccnça da Bahl;l de 11.6.1721. IDEM . n.152; Manocl de Souza. ens.1n\
blador, cenld:\o de 1710, do I'ono, Itcença da I3aht:l. de 16.S.l721, IDEM . O. 153; Pascoal de AraUJO, lomelrQ, 
c~!'Iidllo de 1718, de \·l;lll~. lie~nç;1 da lIahia, de I 12.l7H,IDEM, n. 169, Alf u~ meados do século conSlilViUn 
várias lietllÇ;ls dadas a porlugueses . .;em conludo darem a proced\'ncia dos mCSmOS: Manocl de Souza Ribeiro , 
lII:m:enClTo,liccnç;l da Saiu;! de 26.6.1145. CARTAS DE EXA~IINI\ÇOES, l O 191, A.I'M.S .. FL 22V: AmOnlo 
da Co,la Cordeiro, marceneiro, heença da Bahia dr: 15 ,5. 1 H8, lDl:.M. fi 44\1; Mano de Sou:a. marceneiro. 
!iccllça d3 U31m de 25,1.1749, IDEM, fi .,6\', Manod Teixeira Ferrei!',I , m~rceneiro,littnça da Sall ia d e 
10.11 ,1751, IDEM, n. 93" ;Jo:\0 Ribeiro de Oll\"eira, marceneiro. hccnç;l d3 n.,lna de 3.S,1753. n. J05\' 
<T Jo~o a,tlSla. carplmclfO de mÓ"eis e samblagcm. ecnidlo de I.I~I)()II, do: 1801, Clna de LIsboa, de 1805, 
licença da B3hia de 7.2.1810. CARTA::' OE EXAMIt\AÇOES, LO 192, A I"M.S" n, 293"~JostJollqUlm Vnono, 
carpinteiro de mOveis c samblagelll, cerud:'lo de lliboa, de 1799, ("tITla de Lisboa. do mesmo ano, licença da 
Sahi~ de 12.9.1810. CARTA~ OE EXAMINAÇOES. LO 193, A PM ,S., n I r.; AmOnio GUllhennc Coelho, 
carpintei ro de mó,-eis r: sambbgcm, eerlid~o e cana de I.lsboa, de 1807. licença da Ba.hia. de 15.5. 1811 
ID~M , n. 22: AmOmo Feliz da SiI";l. carpllllclro de mOveis e sambbgclII , cerud:\o e ena de Lisboa, de 
1798, hcençu da Bahla de 27., (uu S). ISI2. 1DE/l.1 , n. -tO,: AlIlOnio JOSé Pedrosa , C"Jrpmldro de móveis c 
samhl:lg .. m,:;cm procedencia.licença d:l Ualua de 17. 10. 1819. IOE/I.'I, n. 68: J030 Pedro Corrcia. carpinceiro 
de mO"eis e s,1mbbgem. Cima dc Lishoa, de 181 2, que somcme foi regislr,lda scm fornecer a dala dil licença 
d:1 n:l tlla . IDEM , n. 69,·, pro\":I\'dmente 1819, Em üsboa, ao flm de muitos anos - meiO stculo - de litigios, 
entre C3rpmtelR» da Rua das Arcas c os m:ll1:enelCOS. pondUllndo.st nll CII~a dos Vinl( (quGlro dcslII Cu/U, a 
gHI/Ulc dt"sonlrm, rm qUl ndla ''/\"II1U, OS dui5 olJkios dr ClltplnlCIFV chllmado da 11Ia dt1.s llIt:as. quc com o ofJlcio 
de MOfsmrim. linhdo cono:<lo l >llrt si, r melhorllr-se; dI! SoIU, quc o Ol/ Iro ficasst tom grl1lldr dlmmuiçam, o que 
linha cau::ado enlrc hum, l 0 1/1 1"0 nU/I/os. r conlll1uado) pkiWS dCICnllil1ll1um O) Dt"pl/lados da dila Caza. )I! 
fi .. rJSC h"ma rrp/'lStnIO(Ol1r 110 Scnndu da Cllmara, para qUI! onlcnllUl se unisscm eSllS doIS offlCiOS. JI<Iro '1""''' 
assim ficlIsSCIIl Conscnando huma JI<I::jlmrc. r ccssamn f"IIlrc dlls, IOdas !lS OCII::/Orns de pleiros. r drspuras, qUI! 
a I,alurbe, ficando ambos drnollTllwlldo·)( dllqui I!m dillntl! 1'01 Carpinlciros de mll,ris, r Sombragc, ti 'II/n/ 
rcpll:::eluacam aplll\'ou o Senado, pm Srl/ dnlJacho de dc"IISScis de Olllllbr"O rIo pre .. rnlt al1no rlc mil )ele umos. 
)~sscnla ;: seu. dando a incumbencJa ao Jul: do povo. Fchpc de Campos r~rn fazer um no"O Rcgrlllelllo. 
I.ANGIiANS. F-P. As CO!lJO r!l(Qcs .... v. I , p. 49:1-505. 
4H ,Vcr CAnTAS DE EXAME (17 13-1723), L~ 190, A. I':M.S .. n. 87. 
W ver REGISTO DE CARTAS E EXAME (I81O- IS29), L°. 193. A.I~ M.s .. n. 17", 181"\, 19. 
~ Constam poucos rcglSlR» de elmminacóes entTC os manuscrilos da mUIlIClll.:llldadc Ch s.'p.1teIlUS e alfaiatcs 
for.alll ma~ regulalT:§ no cumprimento do, Postura que os obn ga\"a II serem cxamin.,dos 
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que os marceneiros possuíssem duas tendas. ou uma lenda e uma loja, para vender môveis, 
embora fosse proibido. 

As certidões, apresenLadas á Câmanl. e os alvarás de carta por ela fornecidos, seguiam , 
C0111 adaptações locais, o formulário daquelas expedidas na Conesl . 

A partir dos meados do sécu lo XVIlt, passou a conSlar das certidões de exame dos 
marceneiros aprovados, lerem os mesmos Salisfeilo a Sua esmol'l ao GIOIioso Ptllliadw o 
Senh or S. jozé. Por essa época organizou-se a Confraria de São José. consliLUída pelos car
pinteiros e pedreiros e agregados â bandeira. Entre esses agregados estavam os marcenei
ros e torneiras, canteiros e alvineos. Tinham capela privativa do patrono. na antiga Sé de 
Sa lvador, onde se realizavam, contmriando o estilo da üímara, as elcições dos juizes do 
ofício de carpinteiro c pedrei ro. e para a mesa da cOl1frariaS2 . 

O levant.1.mento desses artesãos. com várias Ílldicações, incluindo os juizes e escrivães 
eleilOs, constam de relação separada. que está sendo elaborada, na tentalÍva de cadastr.u 
esses oficiais mecânicos pam conhecer suas origens e atividades exercidas em Salvador~D. 

Já romll1 levantados cerca de 1025 nomes de profissionais. entre l5+9 e 1919. indicando 
nome, ocupação. datas limites apontadas em documentos, e informaçóes, quanto à vida 
pro fi ssional e obras, que apo ntam origens diversas, mas, cspecialmente. cm relaçào a 
Portugal das regióes do Porto, Braga e Lisboa5~ e, secundariamente, de Guimarães e Viana. 

Aqui destacam-se os marceneiros. como JOSé Rodrigues Marrecos55 , que exerceu sua 
atividade em fins do século XV II e principias do XVlII: Gaspar dos Reis Souza, originário 
do Porto que. embora registrasse sua certidão somente em 170756• serviu de primeiro juiz 
no ano anterior';. Também se deve ci tar Manoel de Souza Ribeiro , de origem portuguesa. 
de região l1ão indicada, que solicitou sua licença somente cm 17+558• embora tivesse ser
vido de juiz em 172559. Ainda têm-se as figuras de Tomás de Arruda Pimenlcl. Belchi or 
Francisco da Cruz que ocuparam, por várias vezes, os cargos de juizes, bem como os 

~ I Vide CARTAS DE EXAMINAÇOES (1770-1807). L" 192. A.P.M.5" n. 224\'· 115. 
~~ Para Lisboa \-er L\NGH.ANS, F.-l' A, COI'!'OI'(ZÇOCS ... , \'. I. p. 29~; \'. 2. p. 292. 299. Encontra-se. 110 ArquIvo 
de Marinh:l c Uhr:unar. de Lisboa. um e:-;empbr do COMPROMISSO l' RegiruclUo Econll/tIlCO d05 Officio5 de 
ÜU1';lUciro e de j'cdrwv I: dos /tum 'lgfCglZ</O~ u Bum/cim do GlORJOZO 5. IO:E e sua Confruna rtl'WI na SEf 
CMl/fORAL DA CIDADE da Ballia Dedicado tiO nl(SttlO G/orio::o SaIHo c FcilO IIU !lIra Cilla,lt· lia Amw de li80. 
AI lU. doc. n~ 1283. AHU. LIsboa. É interessante 1I0~r que C!>SC Compromisso roi , pr:llic3mCnlc. COpl:ldo tio 
Rcgimctl!O I' COmptUmisS<J da /.!C)fl cio, Offiçios d~ Pedreiros c Cat1Jilllciros dI! Bandeira <Iv Pa/rilln:a 5da Jose"h 
tUmo de / ;09. de usboo.lANGliANS. F.-I': As cO/polações .... \'. 1. ».l74-282. com excc:clo de alguns capflulos 
c alguns aerc,;cCntamtnLOS Aercsctll lar.ulI . no item .5, do úp. VI II korrcspondcnLc ao CIIp. 4~ - Dos Jui:.es 
do Omeio -, p. 2i8. de Lisboa); Nilo podcrá ser admitido ao dilO cxmnr Negro de qUlllidade alguma e ~d sim 
Pardo que scjaforro Ildlo Pa)' US~!1n o f!~m!ilir e. no úp. X (correspondente ao Cap. 2g 

_ Das obrigações do 
omeio pertencentes 30 commUlll -. p. 279. de Lisboa); Na !)tcSlna fonna ["carrera qUlllqurr i\fCSIH: que /amar' 
alm':l1di~ ql"': seja Negro: ncm mm/a Mlt/lUO talll'O; IIois sQ CIl5IgUOt'l1 Dl'uncos l. Mulaw5 jO/TOS. Esse Compromisso 
n:lo se rdere exphCltamcnlC aos m:lrceneiro~. Acrc<li~-se. no entanto. que os marceneIros sempre acompa
nhar:lln a !3.~lIde.lr:l de. São José nas procissões c festas c que nos meados do "'::culo >",.,1\ 3 ela.se agregaram. 
Vieira Fa:cnd3 no" dá nOLlcias d:1 e:-;blcnci~ de documentaçlo d:l Confraria de S~o Jo:.é 110 Rio de Janeiro. 
no" I\rquivos da Annga lnnandade de S. José. tambtm dos carpmlelros e pedreiros. FAZ.ENDA, V. Ob. Or.. 
p.15i.1S8. 
H As d:lta5 l'Om.'Spondelll aos liml1CS Cnlrt': os quaiS encontram·se rcrc~m;las no" m3nU5Cnt~ e outros docu
mentos. 
~ ,\ZEVEDO. T. Oh. Cll., p. l26-l2i. 
'~Seu fllho. /l.bnod Rodrigues Marrecos. também el\crceu a ~!l\'idadc de mnrcenelTo no principio do século 
XV!!!. 

~ CARTAS DE EXAMINAÇ6ES (1690-1712). LO. 189. A.P.M.5..lt t8. 
11 IDEM. n. 17.20. 22\'. 23\'. 311'\~ 32. 33, 35, .w\~ 5th .. 
~ IDEM (1741-1770). LO. 191. n. 22v. 
w IDEM (1713-1725). l O. 190. n. 59v. 65, 115. 122. ID\' 



382 Mur-i(I HdclIIl Odu FLEXOR 

Gomes Romão - José Gomes Romão , que exerceu sua atividade cnlre 1756 C 1808, c. 
Vitorino Gomes Romão, igualmente juiz por várias \ 'CZCS ou, ainda. José Dias Pessoa60, 

Emre 1700 e i 70S, foi registrado, nos livros da Câmara, um número reduzido de mar· 
cenciros61 , Ate os meados do século XVIII quase lodos se examinavam nos oficios de mar
ceneiro e torneiro. Uma vez examinados, podiam usar de seus oficios cm sua lenda assim 
de Obra preta COIIIO de branca, isto t, móveis (prct:\) e de carpintaria Cbranca)6l, enquanto 
que os carpinteiros podiam executar somente as obras brancas ou carpintaria de ediffcios. 
Houve, no cmamo, aqueles que exerciam Iodas as 3Lh'idades, como Luiz Adriano da Silva 
(1792-1805), que solicitou várias licenças à Câmara, ora para exercer o ofício de marce
neiro. ord de carapina. carpinteiro ou mesmo para vender madeiras, tendo sido juiz de 
marceneiro em 180-+63, ou Lourenço da Porciúncula que, sendo carpimeiro , compareceu 
às eleicões dos marceneiros em 18090*. 

A d ivisão das obras entre os marceneiros, carpinteiros65 , lOrneiros e entalhadores sem
pre foi muito mais teórica do que realmente prãtica. Houve sempre imromissõcs de uns 
nas tarefas dos outros, intromissões estas que geraram, tanto na cidade do Rio de Janeiro, 
quanto na de Lisboa. conni tos que. por vezes, tomaram grandes proporções66. 

A grande maioria dos ma rceneiros e torneiras era de brancos, sendo raros os prelOS e 
mulalOs forros ou escravos, ou que. pelo menos, tinham licença dada pela Cámara. Tc.m
se os exemplos de JOSé Teixeira, preto forro ( 1740)67, Bento. eSCr3\'O do Padre Bemardo 
Francisco Pereira (1788)68, Luiz Antônio (1801-1801) , Amónio (1805), Ambrósio (1805-
1806) escravos de João Ribeiro de Vasconcelos69.Joao (1804). escravo do Capitão Antônio 
da Rocha Barros70, João l3alista de Santana, clioulo forro (180-+-1827)7t, Jose de Souza, 
crioulo (1816-1822)72. 

Supõe-se que os marceneiros brancos possuíam vários oficiais e escravos sem que estes 
fossem examinados na Câmara. pois a profissão, peJo que se sabe, não era rigorosamente 
regulamentada. 

Dentre esses br:mcos, vá rios militares exerceram o ofício de marceneiro , com o o 
Alferes Manuel de Souza Ribeiro (1725-1745)73. Capitão Alberto Coelho Pereira (l787-
1802), Ajudante Francisco do Rosâ rio Coutinho (1787·1797), CapitãO Lourenço Julião 

;,o) IDEM. LQ 189. 190. 191 , 192, 193; I'RO\'ISOES DO SEN,\DO, I 0 146, IH, 1-18, 150. 151. 154: OFICIAIS 
MECHANI COS. LO 538. 539. A,r.M.S. MaIS recememente essc acervo P'ISSOU para a p;uarda da runuilÇao 
Gregório de Matlos e;l c\as",f1c:u;:lo. aind:l não \·cnf1cuda. foi mooific:ld:1. 
(lI EpoCl em que O) ofiCIaIS meç~niço:. ~lint:lram ao RCI pam se cleger juiz. fora da amara. 
o! O dl!'t:110 de execut.1r obras bmnC:15 é 3cu~;.ado n:b curtas de examinaçôe~ entrc 1740 e 1760. 
6,) Licença cm 1794 paro \'ender m:1dnr.b. LICENÇAS (1792·1796), l" 223. i\.p.~,I.S.: ucenç.t de 1795 a 1802 
1),1m (.'arapma Idem c L1CENÇ4.S (1797-1801). L~ 124: LICENÇAS (1801·1811), t." 225. A.P.M.S. Ucença cm 
1803. pm~ marceneiro. LIcença) ( 1801-1811 . L~. 115. AP.M.S. 
()oi Ess.1 eleição escolhia a Antônio dos Smllos eJoão de Souza FerreIrA JXlr:l juiz. e cscndo respectivamente. foi 
c011~idcrada sem efeito IXlI' nào (QIlCOlúm"(m o::. mon1OS olfidoc::. IW~ c/dw::. assinldo por Jo...t \Jkclllc de 5al1t3113 
que perm:llIcçcu COIUO JU Iz.. Tirou Iiccl1~~1 para marceneIro CUI 1816 c 1821 . liCENÇAS (l815·1820). LO. 126. 
A I~M.~.: LICENÇAS (1820·1829), Ln 227, A PMS 
~~ Ver lANGHAN~. E-I~ As w lpml(iks. 2\". 
61> IDEM. \'. I, Jl 267 e scg:..; SANTOS. Noronhl. Ob, Cir. p, 295. 
n7 CART,\S DE EX .. I,MI;-":AÇÓES (]713·1725).1.° 190. A.PoM.S .. n. 140·141. 
6tI Licença cm 1788. LICENÇAS (1785-1 i9l), Ln 222. A.P.M.5. 
O'} Uçença!> <:m 1801 e 1802. 1805, 1806. lICEN(.AS (1801·1811). L"_ 225. 1\.I~t--'t.S, 
7\l Ucençn em 1804, lDEt--1. 
7t LIcença cm ISO-l IDEM 
7l Ucençn cm 1817_ liCf:I'\ÇAS (18 15-1820). [_0 226. "-P~1.~_ 
'1l Er:I de origem ponugm .. "!>3. 



Os Oj1Liw) Mcc<2n icQS na cidade nO/tirei do Salvador 383 

dos Reis (1788- 1804) , Teneme Pedro Teixeira Magal hães Garcia (1788-1809). Todos 
exerceram cargos de juiz ou escriv;io do oficio. Normalmenle eram das Tropas 
Auxili ares. que não eram remuneradas. donde terem obrigação de se oc uparem com 
algum ofício remunerado. 

Com a morte do marido, a viuva tinha o direito de encabeçar os seus negócios. Assim 
é que são encomrJdos os nomes de Joana Luiza deJcsus ( 1820-1821)14 e Catarina Ferreira 
( 1822), pedindo licença para vender móveis75. 

Para o rdenar os profissionais, no espaço da cidade, a Câmara, por POSlUra de 1785, 
telHOu estabelecer as al11UJções76 dos oricios7i . Aos marceneiros, porém. nâo foi designada 
nenhuma :irea especifica. Pelas licenças e te rmos de eleições, verifica-se que possuíam 
tendas ou lajes em vários pontos da Cidade: ladeira da Misericórdia, ladeira da Conceição, 
Terrei ro. rua Oireit;l das Ponas do Carmo. Sâo Bento, Rua Di reita do Palácio. Maciel. 
Preguiça, rua do Tijolo, Saude, Trapiche do Azeile, Barroquinha, Rua do P3SS0, do Colégio. 
etc, sendo que \'ários se encontraV31ll na ladeira do Carmo e da Misericórdia. 

As cartas de examinações n:io foram mab registradas a partir de 1819, as eleiçôes apa
recem até 181-+ e as licenças até 1831 78 de forma que, desse período em diante, se tcm 
poucas infonnações a rcspeilO desses profissionais. 

No Diârio da Balria. dos dias lQ e -+ de maio de 1879, constam das listas de eleitores, 
para o referido ano , muitos marceneiros. distribuídos pelos varias quarteirões da cidade. 
Para o 11m do século XIX, os ArrolamclllOS c/as Casas de Negócio79, fornecem algumas inror
mações acerca de depôsilo de móveis, bazares de móveis novos e usados e oficinas de 
marceneiros, bem como o Alm wrall AdmillisLJ"GIivo, Indi cadO!; Noticioso Comercia l e 
Literário do ESlado da Btrlria, para os anos de 1898 e 1903, que trazem 31gumas indicações. 
cujas informaçôes estão sendo levantadas. 

Sem o registro formal desses profissionais, e o trabalho liberal , tornam falh:J.S as infor
mações sobre eles. a parlir dos meados do século XIX até o XX. 

,-! LHxn~~ cm t820-1821 LICENÇAS (1820·1829), L". 22i , A.J~r..·1.S. 
7~ Licen(:l em Is:n tOEM. 
76 Esse Sl$lcrna de arruaçJ.o fOI adUlado cm LIsboa. lendo em vista se racilitar a fiscali~ç;\o. cfctuada pclos Jui 
ZCl>, IHIS tendas dos oficiais. Para Lisboa ver U\NGHANS. F.-I~ As clJI"/'omçúC) .. . v I , p. 8 

11 Os fem:iros e cnldclrclros desde o Trapiche do '\'::eitl' ale o Ilospicio dos Padres de São Fehpc t\tn, os l1ego. 
ci:mtl's de atacado ou retalho, IlIlJU1iscIUUllrl1'~. desde a Alfjndeg:1 alI!: a Igrl'J:l do Pilar, na Cidade fi:lixa c. l1a 
Alta, desde as Ponas de São Bento 3té as Pona" do C.1rmo pela Rua direi ta e do Tabuao alé a Rua nOI'a que !iI' 
c~ru fu~.·/Ulo; os btociros. fonileiro:" door:1dores e plxHeiros no princípio da ladcir:1 das Ponas do Carmo at~ a 
CI1.lZ do Pascoal; os mestres das lendas de barbeiro que ~l!sut(J:a u w{m iJlslrIWI CIUQs. no pnnclpio da L1dcira do 
Alvaro (Alvo) . e bairro da 5.10d('; os tanoeiros na Roa dos Coqufiros: os 1.1baqueiros na Rua do Passo: os alfaia
les. scleiros e sapateiros na rua que \'em das Ponas de sao Bento até as POrtas do Canno por dmas da NOSS:I 
SenhOr:! da .\Joda ... Postura 33. I iSS, t " 4G

, no li,·", de POSTURAS (1650- 1 nm. L". 136. AP.M.5 .. n. 1)4. 
,H OS rcgistros d~ documentos sofreram vánas IIlterrupçÕc:., havendo periudos dos quais n;'io se pode 
\e\"~nmr os nomes dos artífices. 
19 No Aqui"o Publico do Estado da Dahia. 
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Wilhelm Ludwig von Eschwege (l777 -1855), 
um percurso cultural e artístico 

entre a Alemanha, o Brasil e Portugal 

Maria João Baplisw NETO 

o barão von Eschwcgc, natural do grão-ducado de Esse.n, vem para Ponugal c depois 
passa ao Brasil. contratado para trabalhar em mineração, onde procura por à prova a sua 
rortnação cientifica pluridisciplinar (mineralogia , metalurgia, geologia, botânica e outras 
ciências naturais) adquiri da no meio germânico. no q ual a renovação do ensino tinha 
lugar. galvanizada por um espiri to de illlcrncção de várias áreas. Como afinnara Novalis 
(1772·1801), também ele. tal como Eschwegc, um engenheiro de minas, mas dedicado à 

poesia: é falIa de génio e de t'crspicacia scparamfl-sc as ciél1cias LImas das outras. Nós deve
/1105 as maiores verdades de hoje às combiflaçôes clIlrc os e/CII1CIlIOS, ale agora separados, da 
ciência total. 

Se nos importa olhar ao desempenho do barão sobretudo na \'eneme cultural e anis
lica, COI11 evidencia para a construção do palácio da Pena, n:l serra de Sintra, não o deve-
1110S faze r sem ter em co nta o perl1l do ciemisla, n:l procura do conhecimento integrado e. 
global, frulO de um romantiSlllO rcnnenlado com a razão ilmninisla 1. Ao propormos novos 
parâmetros de leitura da obra da Pena, estes não deixam de se assumir, para nós próprios, 
como um desafio, depois dos trabalhos daqueles que nos antecederam, aos quais dc\'cmos 
os sólidos alicerces para a construção do nosso pensamenl02. 

De Porlugal ao Brasil 

Sobre o paIs para onde vinha, Eschwege poderia ter le lllado col her informações na 
obra que, enlào, o botânico I lcinrich Friedrich Link ( 1767-1851) publicava: BemcrlwlIgclI 
(lu! einer reisc durcll F1"tHlI:teich, Spcmicn und Vor:;:iiglich Porlugal, em três volumes 0800-
1.804). A pane sobre Ponugal , que muito interessou a Goethe ( 1749-1832) e foi por estc 
recomendada a Schiller ( 1759-1805), conheceu tradução em francês em 1803, sob o titulo: 

I Sobre o bar:io Von Eschwege vej:un-se os ITlloolhos blográlkos de Paul CHOFFAT. -Siographics de Géolo!;ucs 
PorlUgais - Le Baron O' Eschwege" Cornunicacllcs do $cniço GeológiCO de Portugal. Tom. IX , ltsboa, 1913; 
t'nedrich SO:-.n1ER. \\·llhl'lrn Luawlg ' ·011 8ch\\cge, Slungan, 1927, lrad brnslkiro; Guilherme Luis, Bar~o de 
Esdlw.-ge, São Paulo 1951; Valdem3r de Almeida BARBOSA, &n10 de bchlOcgc. Edlç:\.o d:J c:r:.a de Eschwcge, 
Uelo Hon;:.oote, 19i7. 
! Sobre o rabeio d:J Pena e o seu meeenas. o rei O. Fernando II, vejam-se, eotre Outros. os h ludos deJo~ 
AuguSIO FRANÇA. A A/1e ~m I'ollllgalllo século XIX. "01. 1. Lisboa Li"Tllrl:l Benrnnd. 1966, pp. 294 e ss.; 
M:lrion EHRHAROT, D. Fellllllu/o 11- Um mCC(llOS alemão n:gcltle d ... ponuJlal, CoI. Pais.1ge.m-Ane. nO 7. Pano, 
I 9t:1S; José TEIXEIRA, D. FC/l1ando 1/ , l~d-Anis1tl. AIl/Slll-Rei, t'undação da Casa de Bragança. Lisboa, 1986: 
RegIna ANACLETO. ArquuCClura Ncolnl.'cliL'val Portuguesa, vai. \, Fundação Calauste Gulbenkian, JNICT, 
Lisboa, 1997. pp. 49 e ss.; Paulo I'El{E1RA c JOSé Martlns CARNEIRO. O PI/Ideio da Pena, IPI'AR, Scala 
l'ublishcn.. London. 1999; e :t dissertação de mestrado apresentada ii Faculdade de Lclr.lS da Um\'cn.ld~dc de 
lJSbo.1, sob nossa orie.m:u;-;1o. deJost Martms CARNEIRO, O /rnogllull"io Romlbuico da Pma.) "ols, 2002, poli
copiado. 
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Voyagc CI1 Portugal depuis 1797 jusq'cl1 1799. No nosso país, onde chega em 1803, 
Eschwege tem a oportunidade de desenvolver as suas capacidades no dominio da avalia
ção, expcnmcmação c obSCn"l.Çào. No quadro da temativ;! de descnvolvimemo da indús
tria mineira cm Portugal implementada por José Bonifácio de Andrade, o barão é encarre
gado dos serviços mClalurgicos nas minas de ferro e fornos da Foz do Algc. Em 1807 ê 
integrado no exé rcito ponuguês com a patente de capitão, num;! alLUra cm que as lropas 
francesas ameaça\'Ollll já a sober:lnb mtcional3, E se a passagem pela nossa metrópole foi 
cuna c acidentada devido às invasões dos franceses, o Brasil, p,lra onde partiu cm 1809, 
:Hrás da Familia Real (1807), c, cm panicular, o Estado de Minas Gemis. abriu-se ao jovem 
banlo C0l110 um vaslO labor;,ttório de ensaio e pesquisa. Ai, na qualidade de director das 
minas de ouro. procurou aperreiçoar os métodos de mineraçoio, com no\'os engenhos que 
diminuíam o trabalho braçal: mã.quina triwradora e a lavadora, bem como maquinaria 
hidrá ulica destinada a esgotar água das galerias de extracção. Concebeu uma fábrica de 
ferro próximo de Congonhas do Campo (Fábrica de Ferro Patriótica de S. JuliãO, 1812) c 
uma fábrica de chumbo do Abaelé, desenvolvendo lodas as inrraestruturas habitacionais 
para os operãrios. Em Vila Rica (Ouro Preto). onde tinha uma bela casa rodeada de fron
doso jardim. refez ruas e recuperou as calçadas. Ainda no dominio das vias de comunica
~~âo. consuuiu a estrada macadamizada que ia da capital ::ué: a Fabrica da póh-ora. Mas, 
Eschwege não ficou por estes serviços. Tomou do seu tempo para explorar a regiào. 
Eswdou o sertào de Minas. observou o sistema orogrãfico, baptizou a cordilheira central: 
Serra do Espinhaco. interessou-se pelos nativos. quando se procura\'a a pacificação dos 
botocundos. desenvolveu os mais eomplelOs estudos, até: emão, sobre a geologia brasileira 
e levalllou o grande m;,tpa do Brasil4 . 

De regresso à Europa 

O retorno de D.Jolio VI a Portugu!, traz o baroio de vol ta a Portugal e:'t Europa ( 182 L). 
É o momento de intensificar a div~tlgação dos elementos recolhidos, com a publicaÇãO das 
obras sobre o Br.lsiP. Do convívio ime!cctual que estas lhe proporcionam, em particular 
com o naturalista Alexander von Humboldt (1769-1859) , irmão do innllente político da 
cone prussiana \Vilhelm von Humboldt (1767-1835). a quem se deve a refonna da uni
versidade de Berlim. Eschwegc é lido e apreciado por amores como Goethe6. Convive na 
corte de Weimar onde obtém o apoio do Grão-Duque Cados Augusto para a publicação 

\ O então C::lpn:"io '·011 Eschwege foi ~grcgado :\ CompanhIa de Mmem>:> do Regimcmo de Anilharia c como 
engenheiro milhar acol1lp.1nhou o gencml von Wiedcrhold na campanha de Itl09 comm os rr:mc:cses. tendo 
Ic"antado o mapa do terreno elllrc o Z;:zcrc e o Mondego (hOJe na Bibl!Olcca NaCIonal) dr. E. A. STAZEN c 
Alrrcdo GÃNDARA. Oiro :>teu/os de hi~rolia lusa·u/rllld. lnsli!mo lberu·Amcncano de Berlim, 19+1. p. 293. 
i Sobre a sua actil'idadc no Br.tlill. veja.se. par:l além das obras biogr:lflcas j~ citadas. o estudo critico de Jo:1o 
António de PAUl.A, "Eschwcge, o Mundo c o Novo Mundo- in W. L. I"on ESCH\VEGE, BlUsil Novo Mundo. 
trad. de Domfc:io de figucm:do Murta. Fundaç~o João Pmheu"O, Governo de /I.·tmas GCr:lis. Belo Honzolllc. 
1996, [lp. 15 e 55. 
, JOUI11(1/ \"(lII /lmsiliclZ. (Ddrio do lIrasil) \Vcimar. 1818: Nachridtrell au~ PIIYluga/ IUzd d~5Scn W/OnzCIl minem/o· 
gi5dl.·u uml bt-IXU!ann in/1II/15 (NotiCias de Portugal c de suas colomas de comtudo mmcralóglco c mommlls· 
[ico), Brunswick. 18ZO: Gt.'oguoslisch Gcmaddc \{j11 Brasi/iOI und deU! \"II!"~dlclU/ichen I11IH1Clgcslorin deI" dill111ll1t· 
leu (Quadro geognoslico do Br;lsil c da pro\"Ú\·c\ rocha malriz do di;lmame). \\'ell11ar. 1822: Brasiliol d,c Ncuc 
\I'c/I (Brolsi1. Novo Mundo), Braunschuwcig. 182-+: P/UIO Brasilirnsis. 1833. 
o erro João Amónio de PAUl.A. op. cito . pp. 18·19. As mrormaçóes de E.o;.c hwegc sobre o Brasil ser\"H":UlI. tam' 
bém, a Karl Marx (ltH8-(883) 11:1» !;uas reflexões económicas sobre a produção. naqude P.1ll>. cm tcnnos com· 
par.tllv05 dO!> diamantes. do acucar c do cart. cm O CapHIl/ (dr. ide11l). 
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do seu estudo sobre a rocha maLriz dos diamantes do Brasil e casa COIll uma dama local de 
nome Sofia de l3aumbach , cm 1822, tinha emão H anos. No ano seguinte, regressa a 
Portugal , onde lama o lugar de Intendente de Minas c mergulha no penado conturbado 
da oposição entre liberais e absolutistas. Depois da mOrte do seu sempre protCClOr. D. 
João VI. d iz não querer servir sob as ordens de D. Miguel. com !"a o qual escreve, e demite
se, regressando â Alemanha em 18297. 

De volta ás suas origens, vai encontrar a afirmacão da Prússia. sob o papel de protec
IOra , na reconstrução do o rgulho nacional rerido com a ocupação rrancesa. Assiste aos 
jogos de poder entre as pOlências europeias, com a prálica de uma orientada política de 
casamemos na busca de um cquilibrio elllre o sem ido absol utista e as pnilicas liber:\is e 
constiLUcionais. A arte: do tempo tudo isso plasmava em lerras alemãs. com grandes co ns
truções publicas e privadas, memoriais, museus, academias, salas de espeCláculo e palá
cios, a maioria delas protagonizada por Karl Fricdrich Schinkel (1781-1841 ), quatro anos 
mais novo quc o nosso barão e com o qual este dcve ter privado. Tinham amigos cm 
comum, os von Humbold t, c o interesse do arquitecto alcm:io por projectos const rutivos 
industriais. tal como Eschwcge prati cara no Brasil, era manifeslO , como transparece no 
seu diário de viagem ii Inglaterra em 18268. 

O seu regresso a Ponugal, no inicio do ano de 1835, é fdt o na co mpanhia do príncipe 
l\ugu~lO de Beauhamais, duque de Leuchtenberg, jâ casado por procuracão com D. Maria 
II e que viria a falece r dois meses depois, em ~-larço. O principe, innão da segunda mulher 
de D. Pedro, a imperalri:: D. Am élia. era nelO de Maximiliano I da Ba\'iera por via m:l1crna 
c, quase que podemos dizer, de Napoleão. por pane do pai, Eugéne de Bcauharnais, filho 
da impcratri::Joscfi na e adoptado pdo imperador. Tem morrido D. Pedro IV (1 834) , e a 
passagem do barão pela direcção da Intendência de Minas será curla, com demissão do 
cargo logo em 1836. t:. então, que o segundo marido da rainha D. Maria II. também um 
príncipe alemão, D. Fernando de Saxe Coburg Galha (1816-1885). emprega o barão na 
superilUendência das obras dos Pa\~os Rcai~ e entrega·lhe o seu grande projeclO da Pena. 

Paisagens , ruillas e palâcios 

Procurando reavaliar a concepção desta obra, lama por pane de D. Fernando, como 
por parte de Esch,,"ege , julgamos importame passar em revista alguns aspectos que envol
veram o projeclO. Primeiro o lugar: Sintra, cuja paisagcm for,] '·trabalhada·· esteticameme 
pelos escrilOres ingleses que a divulgam a par, por exe mplo. da paisagem germânica do 
vale do Reno. Sáo explo radas as qualidades natur.lis bem como 05 traços deixados pela 
Hi516rla de ambos os lugares, na ânsia da salisf::tção das no\'as categorias estt"licas do pilO
resco, do selvagem e do sublime e que a obra de Lord Byron (1788-1824), Cllild Hllmlcl~ 
Pilgrimagc, 1816. tão bem ilustra. As pala\'Tas escolhidas por Byron para cantar j paisa
gem portuguesa: 

1 DIlIII Miguel I Usul]1iulm· dC5 /lOrwgitsiscl1rn l/mm..,.;. fin 8cill"l!g ~lI r IICUCSICrI gC~c/II!odll.· POrluglli!o \011 cí lll'lII 
UlI,I;t·n~~lIg(n - D_ ,\h,l;ucJ 1I~lUl/(,,/or do !tvno porwguts Comn/lltl(ljll ll /lhl<lIi<l lIoussilll(l dr POt1l1go/ rOI UIIIII h~S
Irmwilw ocular - I [óllnbul"g 1832. Ven;;l.o dblinla t apresemada no eSlUdo de J-r-,I.nCI~ Cotrdosu d· Qrey. undo:
o aUlUr nos d:I antc~ a [:lCC(:I de lUIl bchw~g~ I'Ohll'-~IIIlC/ll~ oponunisla . cfr "O Ibr:l.o dI: Eschwege. aUlor do 
primciro eSlUdo geol6glco da Serra de Simrn~ III Roman/iSlIIlI. F((no~ c Figuras dll Epoca de D. Fl'I1l1lndo II. 
~intra. 1988. pp. 79·90. 
11 err. r.hchad S:-.:ODlN, Kfid fJi~llric/1 Sc/linlu:/: A L'nhrrsal MUII. Yale UIlI\"cn;ll\" Pn:~~, Vicloria :lIld Alberl 
Mu~um.I99l.p_l72cs~. 
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Lo! Cil1lras glOlious Éden 

( ... ) The hOfTid crag:;, hy l0l'pling cOII\'ell/ crowncd 
ltm fácil paralelo expressivo na descrição que o poeLa inglcs fixou do Reno alemão: 
rlte casdecl crag of DradlcuIds 
Frowlls o'er lhe wide aJ1 d winding nJJillc. 
(. . .) \Valh smiling o'er lh is pUl"lIdise; 
AlJove, Illc fn:qllcll/ feuda l towcrs (. .. )9 

Estas c outras imagens povoavam o imaginário das mentes româmicas da altura. 
Cr iavam expectativas nos visitantes, preconceb iam-l hes a ide ia desses lugares. 
D. Fernando ~conhecia", Cc rtamclllC, c sOnha\'3 já com o glorious Éden. Estamos cenos 
que o principe não se enamorou das I1IfrWS do convClllO quando as viu na sua primeira 
viagem a Sintra, ames rc,'iu um cenaria jã montado na sua mente e que agora podia 
cobiçar como seu. 

Apesar de. na altura, poder estar ao abandono e algo arruinado , o antigo convelllo 
tinham um estatuto de 1I101111111el1l0 de história e arte pelo menos desde o século XVIII , 
como facilmente se depreende do teor de um documento de 29 de Maio de 1773, assi
nado pelo marquês de Pombal, onde c determinado o restauro da torre da igreja que amea
çava ruína, pondo em risco kO antiguo e dcstincto Retabolo de Pedra da CapelJa-mor da 
Igreja do mesmo Mosleyro , que deve ser concervado c resguardado como hú. monumento 
da memoria do seu fundado r" . As obras estiveram a cargo do monge da ordem de 
S. Jerónimo, Fr. Francisco Xavier, ~arquilelo que tem corrido COIll a obra do mosteiro de 
Bclém~lo. Igualmente, através da portaria de 6 de Maio de 1834 , o regente, D. Pedro, cuida 
para que se proceda ao inventário dos bens do convento e que da igreja tudo se "conserve 
das suas imagens ou ornatos"I!. O anúncio da venda em hasta pública do imóvel, através 
da fol ha oficial da Junta de Crédi to Público ê feito a 26 de Setembro de 1838 (lista 433, 
lote n" 15556) e. cm LUdo. contraria o disposto na Cana de Lei de 15 de Abril de 1835, 
sobre a venda dos bens nacio nais que , no seu artigo 20

, n° 3, exceptuava de venda: 
"As obras e Edincios de notável amiguidadc que mereçam ser eonsenrados como pri
mores da arte, ou como monumentos históricos de grandes feitos , ou de Épocas 
Nacionais". Dai a Lal cláusula inserida no anúncio de venda sobre a obrigação da boa con
servação do cOllvemo '·visto ser um monumento nacional , e comer a Igreja um retábulo 
de primorosa escultura"!!. 

Tudo parece ter sido preparado para o rei com prar o antigo convento, a 3 de Novembro 
de 1838, por 761$000 e executar um projeclO em tudo semelhante aos de outros prínci
pes germânicos. Alguns exemplos já foram cotejados com a Pena, lllas sem exploração do 
ambie nte que envolveu a sua construção ou reconstruçâo ]]. Os castelos de Rheinstcin e 
Stozennlel, no \'ale do Reno foram ambos restaurados a partir de construções pré-existen
tes, por membros da família real prussiana , com determinadas intenções ideológicas e 
políticas. O primeiro foi restaurado entre 1825 e 1829 pelo arquileclo Johann Claudius 
von L1ssaulx (1781-1848), depois de adquirido por um sobrinho de Frederico Guilherme 

~ Faça-se a CQmllar:tç:lo complct:l c'.ntrc:lS e.tãncias XV1H c'. XIX do C:mto I. dediC:ldas a Smtra. c a ~l"'nci:l LV. 
do C;lIIto 11. sobre O ,"ale do Reno. 
10 IANITT, I/Ucndi'llcia das Obras Publicas. L" I. fls. 54\'-55 (in('dito). 
II ·!udc de SOUSA. ;\1051(11"0, p<l/delo (/l<1rquc da Pella lia seITa de Sirura, PIl . 31-32. 
11 Didriu do GO\CIllO. 228. Lisboa, 26 de Setembro de 1838. p. 967; <:iI. por Regina ANACLETO. op. eil .. p. 62 
11 Cfr.José TEIXEIRA, op cil.. p. 308; Regma ANACLECTO. p. 91 
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II I, Frederico Guilherme Ludwig. Stozentnel foi rcstaurado por Schinkel, em 1823, e 
tr:l!lsformado em residência de ve rão de Frederico Guilherme IV d::l Prússia e de SU::l 
mulher Elisabcth da Baviera, depois de 1834-, segundo projecto do mesmo arquitecto. 
Frederico Guilhenne IV e dois dos seus innâos compram também Sooneck que mandam 
restau rar como pa\ilhão de caça. Sehinkcl que havia ficado impressionado COI11 o efeito 
cénico dos castelos arnLinados do Reno, quando em 1816 visitara a área, respondia agor.l 
ii intençào da C3S3 real plUssiana na combinação da estética rom:inlÍca COI11 a efkácia poli
tica fixadas em ped ra. Quando o Reno estivera ocupado pelos franceses ganhara o esta
tuto de santuário nacional, lugar de património natural e histórico. Ficara ligado ao com
bate pela independência exterior e pela unidade in terior tão carente da Alemanha H . Em 
1803, Friedrich Schlegel já afirmava: ~O Reno ê a imagcm fiel da nossa pátria. da nossa 
história c do nosso camcter"15. Depois da divulgação do lugar feita pelos ingleses, artistas, 
escritores e poetas locais fazem, entâo, do Reno um rio alemão. A dinastia plUssiana serve
se do restauro dos velhos castelos para fixar a sua presença na região , com uma imagem 
pacifista, protectora contra os invasores, em particular a Fmnça. 

Outro exemplo já comparado com a Pena é o palácio de Babelsberg mandado conS\luir 
por Guilherme da Prússia (futuro imperador Guilhe rme I da Alemanha) e sua mulhe r 
Augusta de Weimar, igllalmeme, a Schinkel nas imediações de Potsdam, em 1834, mas 
apenas lemlinado em 184-9. Augusta de Weimar recebera uma educação pró-inglesa muito 
semelhante fi dos príncipes de Coburgo: Fernando e Alberto, estcs sob o olhar atento do 
lio Leopoldo l6. Sensh'cl as anes, AugUSta inspira-se em M tratados~ arquitectónicos para 
casas de campo inglesas, escolhendo O gOlhic revival co mo figurino para O seu novo palá
cio, que Schinkel bem interpreta 17. 

A assimetria da planta, a sequência irregu lar dos corpos, as massas cilindricas, na adap
tação ao terreno a envolvência paisagística que, em Babelsberg, contou com o gcnio de 
Peter Joseph Lenné (I 789·1866) , são características comuns destes palácios que vamos 
ver renectidas na obra de D. Fernando e de Eschwege na Pena. 

Comparações podem, ainda, serem estabelecidas com o castelo de Hohenschwa ngau 
cO!lstruído por Maximiliano II da 133viera, sob as ruínas do antigo burgo Schwarstein, des
trufdo por Napoleão. O pnncipe encantou-se pela paisagem do lugar e comprou as ruínas, 
cm 1832, por 7. 000 florins. Encarregou do projecto o seu professor de arte e pintor de 
arquitecturas e cenários Domenico Quaglio (1786·1837). Em 1842, Maximiliano casou 
com Maria da Prússia, sobrinha de Frederico Guilherme III e, em 1848, engrandeceu a 
cOnStrução, quando se tornou rei da Baviera. Deu largas ao imaginário na decoração do 
palácio com as lendas da cavalaria medieval germânica, a par de um exotismo oriental 
colhido na sua viagem à Grécia e à Turquia, po r ocasião do tratado de Constantinopla 
( 1.832) que consagrav3 finalmente a independéncia da Grécia ls. 

li Sobre o signifiCldo polftioo dos restauros dos (3S1t~los do Reno e a lm:lgem poética do lugar. vcja-se o CStudo 
de &md KORTL·\NDER. MLe BUIX C0111 nlC signe. t:imagc du Rhin au eours du XIX sll::c1e d:lns \a 1i .. :r~lure 
europécnneM in Victor Hugo fI II: dtbo! rotrimonial. Actes du coHoque orgmliSl.! par 1'1I15Il1U! national du palr!
moine sous la dircction de Rolnnd Redu: Paris. 2003. PP 191-203. 
I' I:rieclrich SCHLEGEL Fmn{foIT-5U1~lf-Main. Wilmanns. 1803. dI. por Ikrnd KORTU,NDER. 01" (iI.. p. 194. 
16 Leopoldo de Coburgo, rei da Bl:.lgica cm 1831. fora casado com a princesa inglesa, Charlotlc, !"ilha do fUluro 
rei Jorge IV, que morrc\l de pano em 1818. 
!7 efr. Michael SNODlN. op. (iI.. pp. 162-163. 
18 A luta vela independência da Gréci~ estimulara os espiritos nacionalistas romámicos da época .scnslVels ~ 
um C,>lado cnst~o soh domínio muçulmano. Poe\.3.S c ~TliSl;lS I0Il1~r3m :I eausa como Icma. Byron ~,eorrcu 
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o projecto da Pena 

Nunca c dc\;damcnlc notado. mas a compra c a cxccuçàO do paláclO da Pena fazem
se sobre um vulcão político que. por vezes, entrou mesmo em erupção. D. Fernando 11 , 
chega a Portugal e encontra um ambiente hO!>lil c provocatório. expresso na lClHativa de 
supressão do cargo de coma ndame-chefc do Exército Nacion;l \ que havia sido prometido 
ao pnncipc, constituindo um verdadeiro ponto de hOIlr;1 para os Coburgo. nas negocia
ções do casamento. O jovem pnncipe nccc!:>silaVil desesperadamente de se afirmar c de 
ajudar a defender o tfono de sua mulher c seu por consórcio, por enLre as diversas lutas 
politicas. cm que Portugal se viu envolvido. ~llC à acalmia da Regeneração. como a revo
lução de Setembro. a "'·faria da FOlHe, a guerra civil da Patulcia, os governos e oposições 
de Costa Cabral e Saldanha. ou a guerdlha miguelista. Basta olhar iI cronologia dos acon
tecimentos da nossa história, durante o penado e facilmente se compreende a situação 
<lihei! do monarca consone que. para mais. cm de:assete anos de casamento, nem sem
pre pode contar com a rainha. que esteve grávida onze vezest\l, .Ao imagem, que do 
monarca foi construida, do desapego fi politica por incompetência ou desinteresse, não 
co rresponde de forma alguma â verdade e o seu projecto da Pena não deixa de renec lir 
isso mesmo. 

Perante este cenário, não ê difícil compreender a escol ha de um homem como o barão 
de Eschwege para dirigir o projecto re;11, em detrimento do arquitecto da Casa Real, 
Possidónio da Sil\'a 2o. O barão juntava a componente técnica, ;\ componente cultural e á 
compreensão politica da siluação. O rei precisava do engenheiro p:ua responder ao pro
gra ma romámico da recuperação da ruína. da intcrcepção das novas construções, naquele 
espaço natural mio IllUilO propicio, mas que Eschwege tão bem conhecia!l, da realização 
das inrm-estrutl!llIS nccessárias, dos acessos e do abaslcci memo de águas. E, nestc campo, 
vinha ao de cima 11 experiência do bar:io em terras brasileiras, com a correspondente 
renex~\o Icorica nos trabalhos publiCildosu . Eschwcgc deveria ajudar a ra:.er da Pena.1 
síntese do usufruto simbólico da memória histórica com todas as comodidades propor
cionadas pelo moderno desenvolvimento técnico. A Pena (: ,I expressão simbólica da 

mesmo Jlara lu\ar:1O lado do~ g~sos . A ~ua morte em I\h....olonghi. C111 182-+. SCI"\'lU para aUme111:ir, por IOda :I 

[mUI!;I, a ~ill\]lana rela ClU~ grega, Cl<prCSS:l n;\ celebre obra de Odncrob:. O ma~5<ILIl' lk Chio~. pmlado. prc
dS:llllente, <.'m 1824. E111 1827. tcm lugar;\ hat:llha 1l:1\:tI de NavarillO. unde a~ c.quadras mgl~1 e rrollecs.1. 
adncl1lC~:1 (:111'>.1. derrot:II1l:l 31111:1d:1 otOll\3na. apesar do apoin do su!t~o do Egipto. A Grc!:cia reorg:mi:;l\;\'-.c 
fill;tlmeme L'Omo um estado ~her.llIo pela Con\'enç:lo tI.: I! de Maio de 1832, eom o rc<;;onhromemo imema
el,)I\111 assegurado l)Clo tratado de Const:mtlllopla ll5Stnado ell1 Julho. i\ &vler.\ dC1>Cmpenhara um papel diplo, 
ll1atku de mcoiaç:'lo entre U~ interesscs das pOlência~ europeias envulvlda~ no connito, tendo o irmito de 
t>olaxlIIliliano, Ouo a>~umldo o Il"OnO d" 1I0"a lIaçjo grcga. depois de Leopoldo de Coburgo ter dt'Clinauo a 
tJr"rt~l. 1)e salientar que. antJ~ lllalS l;trUe, (h:poi~ da dcposir;:lO de Otto cm 1862 , 11 (oroa da G~eia chegou;t '>I:r 

orerecida ao nos>o D. Fem~1I1do II t\ reeUSJ deste !c"ou ;\ escolha de Gmlhanu:. mho de TCI d:J Dmarnarca, 
llUC lomari;t o 11011\(.' de Jo'l;c I da Gn.·Ür ( 1863). 
I~ b lcs fll~tO~ ~o nO(;ldos por JoS<! TEtXEmA, 01' cu, pp. 51.) c ss. (a cxpr,,~,.\u ··vulc;l.o pohu",," c SU3) embora 
no\o sejam tirada;; mnd~ sob~ o pl'çgl~lma que o Il,'i Impu ... na relia. 
l\) Cfr Ana Cn~tina M.-\RTlt"S.l'ossidouio da 5ill"<l r o elogio da MrmOlW. Um I't'rcur~o ua wIjIH.·%gia de oilaceu
lOS. A~~lCi:1ç:\o dos Arqueólogos PMlUguCSCS, Ushoa, 2003. p.p. 63-64, 
!t Wilhclm Lud'''g "on I:::::.CHWEGE. M,-morilr gto.!.'1róslico 0\.1 golpe: de prlfrl dr15 eSlhlllfico(Õf:S das difcll'mr. 
mdws.i<" qrr<.".: WIlI/!OS/IJ" h'rn'no. de.dc 11 Ser!"" de 5;1/(1(1 ilI t o 5("11'0 tia AIHtblalt l' sob ... : sua idade rda/iI'a , 
At"1l.d.'\llla Rc~1 da:. Ct~nCl;l> de LI>llO.1. 1831 
11 wilhelll1 Lud";g \"on ESCH\\'EC,I::, Asphalw. l'<lrliudcrnuL'f1!r " asplurlw wrificicrl jl<JItuguc:;; rrJlo:oc5 dirigia" ., 
(10. cl1g("ll!tcrm~ .. '"ijuuraO$. LI~bo;t. 1840: Odcologia do, c/lgcllhcrros conSlIlrcrorrs 01< Guia para cr ( onslnr\<lo c 
wlls'·"'·,r\d ... das e>ô/r<tdlb cm P<IIlIrgl1/ (nd /ln!>i! . ll:.bua.:)oe. rrop~lgadom dos Conhecinrcntos Lle/s. 1843. 



\\'ilhdm Ludl\ 1,1; 1'011 Esdlwcgc (J 7i7·/855). um /lcrcur~c} (uruo .d r ar!J~II(() 39 I 

união de dua!> pessoas. de dois reinos. de duas culturas23 . O rci emprestava e incorpo
raVil, a par das reminiscências culturais gennãnicas, das suas lendas. dos seus mitos de 
rorça. união e busca de supremacia, a expressão lusa, a tradição da áurea dos descobri
mentos maritimos. da origem da llaç;IO no arrancar histórico da terra aos árnbes, da con
duta exemplar dos cavaleiros em busca do cumprimen to de um ideal. numa alturil em 
que a Cristandade voltava a medir rorças com o "império muçulmano" e saia vencedora 
pe lo já rererido tralado de Constantinopla. Tudo isto estava condensado num projecto 
que poucos compreender.uu. 

Eschwegc conhecia o modelo, tal como D. Fernando 11, implementado em terras ale
mãs c assistira mesmo ii. concepção de alguns exemplos jü referenciados. O Reno era-lhe 
ramiliar, a sua ascendência tinha fic1ligação â ancesu al nobreza da regiãO. A sua condi
ção de ariSLOCmta e o seu casamento COIll uma dama da cone de \Veimar. tornava-o pró
ximo dos mecena!> de Sto<:ennlc1 e Babclsberg e. também. de ~hximiliano Jl da Baviel":l. 
primo direito do primeiro marido de D. Mari:l II, do qua l Eschwege louvou por escrito as 
qualidades!-I. 

Na linha de Regina Amtcleto e José Martins Ca rneiro , tambêm consideramos que 
houve para a Pena apen:lS um projecto que, tal corno os exemplos germânicos apresenta
dos, foi sofrendo modificações, mesmo depois da morte de Eschwcge, ocorrida em 1855. 
Não são as innUéncias muçulmanas, colhidas pelo barão elltre 1847 e 1851, na sua via
gem pelo sul da Espanha c norte de Árrica, ou a idêntica vi:lgem de D. Fernando II , cm 
1856 que razem a Pena!5. É antes o selllido do luga.r trabalhado pelo romantismo, onde a 
cultura germânica de ambos, mecenas e ,mista. soube incorporar ii nossa história, inter
pretar e eXlrair os vocâbulos f"ixados num discurso quC' nos ensinou a exploT:lT os nossos 
mitos e a cultivar o nosso imaginário histórico. 

21 Veja-se a excelente leitura iconológica do paláciO c parque ellvolvcrllC proposta por Jose Martins C/\R
NE1RO. O Irnagwàno Romllnrfeo da Pena, op ,ir 
2i Wilhelm Ludwig von ESCHWEGE, ponugal- quadro pollrico f sOclul ,cglUldo w. ub~<'"açUrs ((onIICciIOlCllIU) 
de 0111la auos. 
2' Aliás. a \~agcm do oorão Ilda sempre como um paUOClnlO de D. Fem,md" II 1>,1r.1 tnsplraçao do proJeeç;'to da 
Pcna, não lcrá sido mau, do quc ,\ Il.'lÍmd:1 estr.lltglca de r.:sch\\"cge do nosso JXlIS quando C~lC eslava a ferro e 
fogo com:l gUCTTõl '1\'il da Paruldu 
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Fig. 3 - C:Lrl Dalucl Frcydam:k. Visw cio caSldo 
5101::'"11'1$ no lale do Rena, 18471-+8, 
pinlUt1l a (>Iw 

Fig i 
Wilhelm Ludwig \"on 
Eschwcge {n. 
proJccto do palácio da Pena. 
c. de 1840, 
Col""çlo Pal>cLO ""'lo n~l d3 I'C"~ 

Fig_ 2 
Pal:lciO Nacional da Pcna 
n3 anualidade. 

Fig. 4- - Fcrdin:lnd Berger, Dt'scnho /IGm ti Il'sidl'uda 
dr campo de ~ua Alu::a tl principe Wilhdm 
cm llahdsbCl'g. juruo II 1'00sdaH!, alçai/o, caiu 
c I,lmua. 1838, graVUr;I , Nationalga\eric. 
S!\AB (5/'0.-121,126). 



José Rodrigues - desenhando lugares, 
ligando histórias e mares 

Mariel LeOll or I3arboscj SOA RES 

Propomos como objecto de análise dois espaços publicos. em contexto urbano c com 
um rio no hori=ome. imerpretados por Jose Rodrigues: a Praça D. JOão 11, cm Vila do 
Conde e a ROLUnda da Amizade. com o mOl1UmCllla A Pérola , em Macau' , 

Como espaços publicos entendemo-los em processo, quotidianamente consuuiclos. Pel:t 
força das fanuas c das imagens, pela relação intima co m a pa isagem n:uural. tornam-se 
ce nários ncxíveis c acolhem desejos c inlerrogaçõc~. Lugares de experiências sociais mai" 
ou menos :lIargadas. permitem l:uubém a contemplação c a interpre tação individual c 
solil.íria. 

Da configuração proposta rC::'lIltam um conjulllo de impressões que suscitam cntr..ldas 
cm varios ",,,eis de significado. Nesse discurso poético em fonnul:tçáo. cabem a cXj:>Clién
cia do corpo. das formas Cscullóricas e da naLUreza , a memória colectl\'a e a mcmória 
individual. 

Recorrcmos ao conceito de mCfa-cslU.lcialidaclc propo~lo por Rosário Assu mo e llervé 
I3run l . Pensamos quc l:lInbém nestes casos e posslvcl falaI' de uma kfinllude abcrta ~ que 
decorrc da contemplação c da vivência do lugar: o curso dos rios. os sons da água. as ror
mas esnLltóricas. o corpo que percorrc c 5eme o espaço, Jllas também a comunicação com 
o passado. o pcnsamclllO que pensa o acto de pens.u e orerece a tonalidade dominante ao 
lugar. 

Falamos. portanto. de dois tempos, percebidos em simuh~nco: um. rcsuito ao corpo e 
a natureza e outro. alargado, tempo de evocações. 

O carácter destes espaços surge assim como o resuhado de uma condição material 
ligada:) natureza. ii dimen~~l{) rlsica , ii. cidade: das suas funçóes e enquadramento , dentro 
d:\ cidadc ; de um de:.enho organizador com consequéncias na sucessão de cxperiénci'b 
senSlvcis c mtelectuais: dos sentidos que o tecido de eXlst~ncias. os conte.\:tos económico 
c cultural permitem criar; d~l illleracção entre:t "co reografia" propo~ta e a interpretação 
pesso:tl: da capacidade de sugerir outras interacções entrc o~ dOllunios das experiências e 
vh'ênci:tS públic:tS e privadas; da capacidade de relacionar o pass.1do , a memória histólica 
com o presente e a memória do prC!tcmc. 

I I)ada :l lmJlO"~iblhdadc de uma dcslocl(;io ~ Mal'llu. :l aproxlll\:II,11o :\ eornpm:n ... '\o de A Prrola no <:~Jl.1(O d.1 
Rotunda d:a AnlL;adc b .. bCla·M' Clll 111(onlla\30 111dm::n:l. P;lr,l al0:-1I\ do<; comcmari~ de JO!iC Rodn):u6. tor.un 
(1I11(brnem:n$ as fOlOgraRas ccdlll;IS I)()r Amomo Andrade <: o seu conht'ClIllemo do lugar que genero-..1rntrne 
p;irtilhou connosco. "lo que se refere:l Pm~';I D 10.10 II . agr.1dece11los:lo Ar<t" 'laia Gomes e ~ prof. Doulorn 
Amélia Polonia ;IS exphc:t(ões c ;nfom13Cões dlsponibih:.adas. cm partlcuhlr !>Obl\' o projeCIO 'VI:l);CIll à RO"';l 
dos Velllo)" e sobre a Hbluria de Vi/n do Condc. AgrndcrcllI05 Igu;,Il1\cl\t~ a colaborac:lo de Alfn:do Vieira no 

:lcesso 30 arqUIVO fotográfico e documental dcJos~ Rodnv,ucs. ;l\l~lli1) precioso pam o tmbalho qut' temos 
\'mdo a reah:aT 
1 ASSUNTO. RO!>3no _ /I I'tlfSllggW ~ /"'!ill'riCtl Referido in BRUN, Hcrvt (urg,) -l«'r'IIH IU/jmdill F.)~(/j~ 11<)111' 
une jlfulosoJk dr la nature. 19i6·1987' Ro5driu Assumo. SIIlb EdlllOll~ de rrmpri1l\~ur. Z003. p. 16, 
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t. alravCs do percurso do visitalllc que é conferido semido a esse espaço. As \'ârias sen
sações tornam-se um princípio de conhecimento. Efeitos formais e comportamentais múl
tiplos proporcionam novas leilU ras: do indivíduo sobre si mesmo, do indivIduo sobre a 
sua experiência senslvel, do indivíduo sobre a sua respOsta ou "omade, do indivíduo sobre 
a imagem de si. 

Assim, podemos pensar em 3 níveis de percepção c de compreensão: 

- Espaços Físicos - sendo a experiência sensÍ\'cl via para lima forma de conhecimento; 
- Lugares - que. pela organização e sentido demro do universo de referências do visi-

tallle. funcionam como dispositivos que o Lransport3l11 para algures cnlrC o espaço físico 
e a consuuçâo mental que provocaram, para um OUlro espaço que é o da memória; 

- Imagens - que resultam da descoberta pessoal e da eSlI':ltigrafla de significados reve
lados ao visitante através da sequência das impressões fisicas. Os lugares como 
desejo. O momento e a natureza percebidos simultaneamente, mas individualizados, 
tomam-se, como diz Jacques I3cauchar(P, ~matéria de vida" : 

Chegamos à linha condUlora desta reflexão, e ao esclarecimento do esquema de leitura 
que escolhemos, com O concei tO de Espaços - Possibilidades explicitado por Dagmar 
Grimm-Pretneri e Jorge Mario Jãuregui5 . adaptando-o, agora , a este objecto de estudo: 
valorizando as ilimitadas formas de fruição numa eont.fnua descoberta. 

A Praça D, João 11 

Visitamos a Praça D. João II e lembramos 
a noção de Teatro ria Memória6• 

Aproximando-nos da caracterização 
feita por John Dixon Hunt dos "jardins 
COluO teatros da memória", pensamos que é 
possivel utilizá-la como ponto de partida 
para a análise e mod elo de compreensão 
neste estudo. De modo semelhante, a inter
pretação de JOSé Rodrigues propõe uma 
narrativa e uma evocação de factos, 11100i
vos e agentes qlH~ formaram parte do tecido 
dessa identidade. Leva-nos a relacionar 

1 Diz jaequCl> Bcaueh~rd : 'Une nou\"c1lc symbolisanon du tcrriloire esl a I"a:u\'re dont l"intércl g~n~ral pour lc 
pay&age esl l~ grand lémoin. [ .. . 111'. rctour du pa)'sage. d~ I'espace ct du Bcu COllunc modc premier du d6õir, 
idcnune l~ préSencc au monde. uux rormes de laterrc. de la mer 1'.1 du cid qui en relour Iram;rOnllent 1'inst,ml 
1'.1 la nmure cn matiêre de \;('" in BEAUCHAIl.D,j~cques - L:r balaillc dll ll'l"I"ilUirc: mUlallon spmiak fI arntno
gemcu! du /Cni/oirc. Sfl. I1fanna/l(Ul, 2000, pp 12·13 - cnldo por BEAUDET, Gér:m1 - U,.banisruion mwvpoli
lainc 1'.1 111ondi,JliSUlion: f'Our un udwllismc du ·~fdc-. Cr. ,,'ww.uqac.ca/vsag20Z5/re\'ue/urbamtcOl.pdUOhima 
<:oll5ulta em junho de 2005). 
~ GR1MM-PRETNER, Dagmaf - Public Pm'hs and SqlllllCS li! Viemwsc Urlxm Ikn~'w(ll An:ru - Sil~ fo r E\'~I)'dd.i' 
'if~. Paleslro rcah~d:I no ;l.mbilo do lem:! Iksign ror Ali do cn~onlIO OjlCII S/,ila-Peoplr Spact ; ali illll'llwliollul 
col1fcrcltCf ali InclUSlvc CIIIIIOIIIIICIIIS, Edinburg Colkdge of An, Outubro ue 2004. www.open~pace.cC(l.ae.ukl 
conCcrence/procccumgsIPOF/Grimm.pdf (ollima consulta emJunho de 200S). 
) JAUREGUt, Jorge l\Iârio - Af/irulmiolls Ur/XIIIIC) dallS la Vil/( dll'l)tl:. 
w\Vw. jaurcgui.arq.brlfll"clJS_Cr.mCC_ln1cUlalions.hlml (uluma consuh~ 1'111 junho de 200S). 

6 A noçlo de. 1C;\lro da memória. interessa-nos parucubmlcnte n~ medida em que r:. IIl1cdbt.1 a lJ":\nSIlII$
s.io d:\ Ideia de que CSla pll.':>SupoSt~ uma OTg:l1llZ,1çãO po!rrCIt3111Cme intencional do espaço - com o mtuito de 
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lodos os elementos visualmente presentes mas. também, activa associações e induz a 
procura de informação. 

A zona da actual Pç. D. João II , com a pequena doca ao lado c os :mteriores estaleiros 
um pouco mais a Este. remata a Sul a Alameda dos Descoblimentos, anligo lameira. 

Procuramos fios de lig:tção com a vid:t da cid:tdc c compreendemos a forte compo
neme no quotidiano da memória hhitorica e a sua imporlãncia par.l a identidade da comu
nidade: a situação de pano rnarilimo com actividade relevanLe no contexto expansionista 
português, a sua qualidade de enlreposto comercial e o seu lugar na Rota do Mar do Norte. 
a capacidade construtiva do estaleiro naval. a contribui\~ão das suas embarcações na:. rolas 
ultramarinas, a sabedoria dos seus pilotos autores de ro[c iros de navegação i ... 

Muito perto. vcmos a capela de N. Sr" do Socorro (que no desenho regista lcrnbmnças 
do oriente). mandada construir em 1603 por Gaspar Manuell\ cavaleiro professo da 
Ordem de CristO e piloto das rOIas da China,Japão e ind ia , alllor do -Roteiro e advertên
cias da navegação da carrcim da índia .. ." e compilador, em 159.,., do "Libra universal das 
derrotas, alturas. 10ngelUdes e conheccnças de Iodas as n:lvcgações desles reinos de 
Portugal e Casldla. indias Orientaes e Occidelllais". 

No século XVI, a qualidade da mão de obra nos estaleiros de Vila do Conde foi reco
nhecida e admirada, sendo rcquisi lado, o seu serviço no Porto e cm Lisboa, para satisfazer 
encomendas de particulares mas, tambem. encomendas da amlada régia, de naus, zabras e 
galeões9. 

Por outro lado. lambem ao !1lvel das dimensões das embarcações se cnearava a sua 
produção com connança, tendo em conta as particularidades funcionais c organiz;l1ivas, 
em silllação digna. secundando a Ribeira das Nau;, de Lisboa l0. Como refere Amélia 
Polónia, a ~\'ocação preferencial para o transporte marítimo de longo curso" decorreu da 
capacidade técnica e produtiva dos estaleiros ll . 

Toda esta :ona. depois da transferência dos estaleiros para a margem sul, sofreu pro
gressiva degradação. Mas a da esta :lssociada a projecção maritima e COlllcrcial de Vila do 
Conde - era a localização do cais de ligação com a margem sul. o lugar das duas alfãnde
g:\5. do edificio da colecta da dízima do pescado. das azenhas usadas pam moer os cercais, 
dos eslalci rosI 2 ... 

No âmbito da requalincaçào da zona ribei rinha de Vi la do Conde e tendo em vista a 
preservaç:io desta memória c a sua integração numa estratégia ampla de qualificação da 

conseguir tocar o \'iSll:inLi: e ubt~ r uma "t')/IO~rn - aswciada ii ideia de extens.:io. da dimensão ris;e:! do e~paço 
em (au:.,1, pudendo conter c n:1acionar \'anos "lugares de memóna". Sobre c:.le lt'ma. sumos de\'edores das 
renc:.:Oes de John Hum c JOst Guilherll\~ Abreu. particulanl1(·tlle: 
IIUNT,John Dl.'\On -I.oJfm/lll~ 1:0111111<' T1icdlrC5 dt IfllllCll1oirc. ln 1I10SSER. Monttluc el i"YS. PllIhppc (dir.)-
1. ... jfllflin. (/11 rI lil'll dc m,'moir.:. Vassivitre·cn-Lnnousin. lt:s I:d11101l~ J"I· lmprimeur. 1995. pp 229-2-12. 
ABREU, José Guilhermc - :\IU I'llb1ica ... lugclII.'s dr .\lemOlia COlllun!caçjo aprcscntad~ nas IV Jurll:1das L'\
BCN (ll:trcc!ona. Ia -11 Marco 20(5). no âmbito do Tema I [I : Cidadani,1 ( 11.03.1005). Agradece11lu~ ~o Dr. 
José Guilhermc Abreu ter facuh.adu a t:oll~uh:1 do texto 
1 I'OLÓI\IA, Amélia _ VillI do COIIfIc 110 jlCl'i{)du Munudino _ a rCWn~lll!(ll0 c/II 1U('lllónll ln" .A 19trja NOl'a qlu' 
110m lll(Uudomosfa:cr" Qumllcnws cmos c/a Igltja Maui: clt' \'lla Ju C/IIul.:. Vila do Conde; Câmara MunicipaL 
1001. pp. 16-39. 
H "Vi b do Conde - memória e ident idade de ulm eidnde n1anum:l~. ln Vo)'ugc crlcl RU)t cll'S \h115 SoumbSion 
de Vib do Conde.l'onus:d. pour lcs nOU\'caux PPU{s). Viln do Conde: Omara MumclpaL [1996·19971. p29. 
~ POLONIA. Ameba - \lla do Conde !nU 1'0110 norlcnho na (').1)wt~10 ldlrtlmantta qUlllhcrmsta DisscnaçM de 
Doutoramento aprc:.enl'lda" Faculdadc de letras da Universidade do Pano cm 1999. pp.336-349. 
I~ [dcm - lbidcln. P 346. 
tI POLÓO\lIA. Amt:h3 -Villl do Cumk 1\0 11<:1'1000 Mcrnudino. 
Il ldem. lbrdnn 
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cidade, foi preparada, em 1996. a cand idatura do projecto "Viagem à Rosa dos Ventos~ 

ao Urban Pilol Projccls, inicialiva do European Regional DevelopmcnI Found para desen
volv imento SUSlClllado de zonas problemálicas urbanas da União Europeia . Sendo o 
plano da responsabilidade do arquiteclO Maia Gomes, o projccLO contemplava vá rias 
acções especificas l3: 

- A reconversão da casa da Alfândega, a mais amiga alfândega régia, mandada co ns
truir por vontade de D. João II , cm 1487, que viria em finais da década seguinle: a 
ganhar aUlOnomia em relação :\ alfândega do Pono. As instalações iniciais foram 
ampliadas e para lã passou a anterior alfândega particular dependeme até cerca de 
1552 14 do Mosteiro de Santa Clara. O edirido, associado imimamente ao desenvol
vimento da cidade, e com imeresse histórico intrínseco, ab!'igaria agora a documen
tação histórica local dos séculos XV ao XVII. 

- A criação de um Centro Documental da Navegação Quinhentista que disponibiliz.a
ria informaç,lo sobre a construção naval, sobre navegação e comércio, com ligação a 
outros celllros de documcntação nacionais c eSlr:mgei ros, e que anicularia a sua acti
vidade com um programa museológico espccmco no Museu da Construção N:\Val 
cm Madeira: 

- A conslruçào de Ullla réplica em tamanho natural de uma nau do século XVI, a Nau 
das Descobenas. que pennalleceria em doca seca, na zona dos antigos Estaleiros em 
frente ao edificio da Alfândega e que seria, em parte, utilizada como museu, disponi
bilizando infonnacão variada relacionada com a navegação (desde a preparação da 
viagem. definição de objectivos. selecção c instrução da tripulação, resolução de 
questôes de ordem técnica e instrUl11cmal até à manutenção e cuidados de sa üde), 
em parte usada para a realização de eventos e exposições temporãrias; 

- A requalific'lção ambiclllal e urbana da freme ribeirinha. A Praç.a D. João II é englo
bada no tratamento dessa zona, cais e estaleiros, a pequena doca. uma das zonas 
chave para a compreens:'o da história da Vila. 

Surgia, cntão, com a candidatura ao Urban PilOl Projects, a oportunidade de viabilizar 
o projeclO jã existente de José Rodrigues para uma praça de escu lt uras, Praça/MonumenlO, 
imegrando a doca C0l110 espel ho de água que, rematando a Alameda dos Descobrimelllos, 
prcservaria a memória do lugar tcndo simult_aneamellle Ullla função urbanislica de articu
lação do eixo da alameda com o rio . 

... Rio esse que, a oesle, se encontra com o mar. A iden tidade de Vila do Conde, dese· 
nha-se através de5S.1 ligação ao mar. 

Porque pequeno era o concelho. sem terra agrícola suficiente correspondente às neces
sidades da população e condicionado o seu desenvolvimento pelo controlo senhoriaps, do 
mar esperou então alimento e sonhos, privilêgios de todos. 

U Rcporwll\o-no.. a mformação d:ld~ dlrt'Cl3ll1cnte pdo ArqUitecto Maia GOIlle!! e ao texto MO ProjC{:lo-PiloIO 
Urb.1l1o de Vila do Conde: \~:lgem fi Rosa dos VCnlO!> - . ln "Vorage a ht Rose des \'c!us- SoumlSSlon de Vila do 
Conde, PorlUgal. pour Ics nou\<eaulI PPU(s}. Vila do Conde; Gtmara Municip:\l. r 1996-199il. pp +;-55. 
H POLÓNIA. Améh~ _ Villl d" Condr tiO pCfíodo lItolll,dll1o -ti n:coIISIOI(do da mOIlOI1I1. ln "_ .. A Igreja Nov~ 
que hom m~mdamo~ faze.r. " QuinhenlOS ano~ da tgreJa Matriz de Vila do Conde. Vila do Conde: CJmara 
t\lunicipal. 2002 
I~ CC POLÓNIA. AllIdi~ - Vi/II do COlide no pel1udo manudino - a Il"COII)!I1IÇ,lo da memoria e em Vila do COlldr.: 
11111 pono 1I0I'IC1I11II na o:pansdo U/1T<IIII<lI"ill<l ql<illh~'111iSla Obscnaçl\o de dOUIOr:llllcnto apn:scnlada fi F:\culdade 
de l.clr:l~ da Uni\'crsid~dl" do 1'0110 cm 1999, pp 494H 
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A Praça D. João II comemora a conunua definição dessa idemidade. 

A partir da leitura da Memória Descritiva 
c de co nversas com o escultor. tomamos 
contacto com a filosofia do projecto: 

Jose Rodrigues pensou uma Praça! 
Monumento que concretizasse o seu enten
dimento dos objectivos e qualidades dos 
espaços mbanos públicos. Uma praça como 
um lugar de encolllro e de estar. Ganhando 
sentido COlHO clemenlo do tecido sócio-cul
tural ctwolvenlc seria um \'eiculo para a 
compreensão desse tecido. A cidade deveria 

pressentir-se e sentir-se nas formas e nos stl1lbolos . 
Pretendeu rebelomr a memóri a da Escola-Estaleiro , a Capela de Nossa Sen hoT:1 do 

Socorro e a doca com os seus barcos, construindo um lugar de reconhecimento c conheel
menlo. Onde - atendendo ou não as indicaçóes para leitu ras várias - fosse posslvcl descan
sar, pensar. brincar ou passear. Onde fosse poSSIVel ta mbém realizar individualmente, ou 
não, acções ou eventos, onde fosse possivel desenvolver actividades pedagógico-didáctica:. 
dirigidas a públicos específicos. Citando o escultor: bPomo de referência, lugar de encon
tro , chamamento e rencxão, é também diálogo e lazer criativo para Crianças e velhos. 
Praça-monumento e pomo de conciliação da natureza com o edificado~lb, 

I .. J il}a 01 lhaque homilie UI! daun de la rberie I .117 

José Rodrigues considerou Quatro Elementos estruturames - a Memória . O Simbol0, O 

Conhecimento e a Agua Viva. Associou â Memória, a Terra, a NaLUre::a mas também a 
capacidade humana de criar. Ao Simbolo , associou o desejo, a vonlade , a projecção no 
fUlUTO . O Conhecimento emendeu co mo aquilo que de vital se integra , e permanece, das 
vivências dos seres humanos lr.lzidas pelo tempo, nos diversos modos de cada tempo, até 
nós e a Água Viva . como energia que pernlite perspectivar o fUlUro A partir destes ele
lllenLOS se definem as linhas de força do trabalho, objectualizadas nos vários com ponellles 
da estrutura da praça. 

POLÓNIA. Amt1i:l- Vila do CO lide 110 lU!rlodo mwmrlina - a rrWIISllll (iloJ (/<1 !HL7IIOria [n" .1\ Igreja Nova que 
ho ra mamdamos f:1::er. " QuinhcnluS anos da Igrcp Mam:: de VI13 do Conde. Vila do Conde: Câmara 
Municipal, 1.002 
Compreendemos. a p.anrr da leitura destes traoolh~. que o 1.10511.'11"0 de $;lI1 la Clam. fundado tm lJl8 dele,'e, 
dl'>oCle fin:lls d:! dtcada de sessenta ou inicio de sclema do século XIVa me:ldos do ~C'Ulo XVI. um fo ne poder 
lUu:lar, exercido em '";Inos nr"eis: jun~hÇ1lo eh'c! c enme. controlu do podcr mumclp:1l. dll'CIIOS sobre a 1m· 
\"~~ia du no, a ~ " :.obre o corncrciu alr~\"I:s da alftandega pn\"ada J:I referid:l . eonsmumdo·sc aS!.lIn como 
aC li\'o condiCIonador do desenvoll-unento local 
D. Manuel. cm I '02, de p:l5s.agem par:L $;Illli:lgo de Com{lO:>le1n , nOIOu os recurso~ do pono e, conSIderando o 
~cu intcrt:~se dentro do projcc!O de expansão, pa~sou a :lpmar o dcscn\'ol,·imcnlO d~ Vlb, particularmente, 
através de um IribulO sobre o consumo de "carne. vLtlho. sardmh~. congro, pescada, lenha, ca l e sal ~ - "A 
LmjlOSlçJo da Igreja" que \"Ina a financiar a conSlruÇl\o da 19rep Matri: e ,'ári:lS OUII'a.'> mLCL(I.\I"(I.S a n[,"cI do 
urbanismo e Obr3S publiGlS. 
16 Cf. Memória Oescnll\'(I. do Projeclo "I'rCl(alMonummlO das Descobertas" cm Vila da COIUIr Agr:tdecemo5 a 
José Rodrigues o acesso a esle documento. 
L1 Baehclard. G:lSlOn - La POCliqur tle ]a r<'!\'01C 5 !!d, Paos: QundrigucIPrcsscs UnLI'cr5Lt,;nrt:S de Fr:mce, 1999, 
p. llS 
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Erguendo-se do rio, O Masuo de madeira projecta-se no espaço. Sintetiza noçúes como 

Principio c Direcção, Rumo c ROla. O seu limite de melaI, ponta que sulca o mar e O ar, 
ascende ao sol. As Esferas são uma Illcláfor3 do conheci mento. Têm inscritas canas, rotei
ros, instrumentos de navegação. FunclamClllam c asseguram a rota. Unem o conhecimento 
c o sonho. A Sereia canta c pert urba, embala a embarcação e abraça a nostalgia do mari
nheiro . Os Padrões, evocando os continentes, são marca de passagem ou sinais de pre
sença. A Água, espelho c percurso, oferece a imagem da realização futu ra. inspira a via
gem. Marcas do u-ajeclo desejado c realizado, o movimento da água ecoa nas Ondulações 
desenhadas no chão. 

Como canina para um cenário que se tem que abrir e alravessar quando se deixa o 
casal10, as palmeiras fazem com o rio o envolvimento deste espaço cenográfico. 

A Pérola 

ROlunda da Amizade, Macau 

De acordo com despacho do Go\'cOlador 
Rocha Vieira, em J 992, foi prevista a edifica
ção de um monull1cmo por ano, de 1993 
a1999 18, da autoria de um artista pOrtuguês 
- neste sem ido, o convite dirigido a JOSé 
Rodrigues e a sua proposta apresentada em 
1997. 

José Rodrigues, olhou o rio e os declives 
da paisagem, o lecido urbano na sua diversi
dade. Compreendeu Macau como espaço dc 
ligação. E inventou um jardim. 

No trabalho de José Rodrigues está prc.
sente a tradição chinesa na organização do jardim COIllO símbolo do universo, limiar entre 
a realidade espiritual e material e a sensibilidade plástica ocidental. 

De acordo com uma hislória frcquelllemelllc referida, quando os portugueses chega
r:nn ao promontório cm frente ao templo Ma Kok , lerão perguntado aos habitanlcs locais 
o nome do lugar. Não sendo bem compreendidos. a ind icacào que obti\'eram foi do nome 
do templo - Ma Kok - e não do lugar. Dai os portugueses chamarem Macau (adaptando o 
S0111 percebido) a lerra que acabavam de conhecer. Mas, OU lra explicaçãO nos importa, 
segundo a qual a origem do nOllle está na adaptação da palavra A-ma-gao, que significa 
"Baía de. A-Ma", "Porto de A-Ma" ("Pano da deusa A-Ma~), designação pela qual o lugar 
leria Ilcado conhecido. Por este Tllotivo, Macau teria sido, inicialmente. chamada a 
"Povoação do Nome de Deus do Pano de Amacao na China"19. 

l~ OUlras obr:ls n..':lh::adas na St:quênçl:l dcsse dClipacho: de Charters de Almeida, rOlUl do EIIIOIdultr/U", L"lrgo 
d~ Barr:l. maugur:lda el11 OUlUbro de 1993~ de L"lgo:l Hcnriquc~. Grupo l'sru!lórico, Largo das Ruin:lS de 5 
Paulo, lll,mgurodo em IOde Junho de 199 .. : de Soares Brancu. /:seu!wl"Q, innugumd.'l cm la de Junho de 1995; 
de ZulmlTO de C1rv.'lJho. AI((J do Qliollc. m:lugurJda cm la de Junho de 1996. de lrenc \"ibr. Abraco. Jardim 
LUl!> de C,1mÓCS. maug. 10 dI'" Junho de 1996. cr Rc\"lSt.:I Ma(OIl (Maio deI977), p . .. 2. 
I~ PEREIRA. Helena de Sousa - R('\'i~irw lendas e !USICII1CI5 de i\!II[1III. Introdu,:!o da PropOSIa para o 
1\.hmumento • A Pérola" 11.1 Rotunda d.'l I\mi;:adc· em M.'IC3.u, apresclll.'lda por J~ Rodrigl.lô cm 1997. 
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Por uma e por OUITa via, a história de: A-Ma (a menina que, agradecendo a bondade de: 
um negociaJlle de chã - ou de um pescador - salvou a sua embarcação de: um forte luf;io c 
de:pois se transfigurou, revelando uma naLUreza não humana) está. desde então, presente 
na loponimia ponuguesa20. A-M a é Rainha dos Céus c prOleCtOra dos marinheiros. 

A Invenção de um jardim 

Entendemos M A Péro la~ C0 l11 0 um elemento de um jardim colocado no percurso d3 
marginal do estuário do Rio das Pérolas. 

Com o céu c o mar sob o olhar de A-Ma, 
lembra mo-nos de uma OUlra associação, 
mOnLa nhas e água. significado literal do 
nome chinés para paisagem - Shan shui 21. 

As mont3nhas estão associ3das às len 
das dos Imortais. Seres encamados, cap3zes 
de voar e desaparecer no ar, vivem entre os 
pontos mais altos dos Himalaias e cm ilhas 
no mar ocidental, inacessiveis aos huma
nos, envo ltas em nevoeiro. No desejo de 
imonalidade e na tentativa de represe lllar 

F"I,,~r.na;A!\lomoAnd ... de as casas dos imonais se pode encontrar 

dU3S das razões para a colocação de formas rochOS3S nos jardinsll . O jardim tornava-se 
a terra mágica dos Xian. 

Não se consome, assim, a evocação associada às rochas. São uma concentração das 
fo rças criativas e selvagens da natureza. E na desigua ldade das suas dimensões se cria 
uma analogia social de com plcmcnta ridade que ecoa a complementaridade entre os ele
mentos naturais, 

A água é o elemento indispensável para representar a natureza na sua lOtalidade, cle+ 
mento de equi líbrio com a montanha. "The goodne.ss of waler is that it belleflts lhe ten 

lO No IC.XIO n:.rcrido na not:! anlerior "Rcvisil:lr lendas c histórias de Macau " Helena de Sousa Pcreira deu-nos 
a conhecer assim a lenda de A-Ma: 
Rc:ca o l"OmarICC mar/limo da leni!tll/ul' uma r0l'anga, nmural dc I'oh Kill (Foquícn), prelendio Iro)or' cio ,Id/a do 
Rw J'll Pera /as atI' II 1I1ll\'lncia de KUIlUglllllg (CalHOO). Tao inSISICI1lCmClllC pedw IXlSS<.Isem nos Tou$, qUIlt/IO insis
lel1lcnll:lllC lho negavam, por crwrem l'Sn-s bmcas chdos Ile IJllssogâms e de cmgtl, Finalml'flIe, partlm, rmlll !lego
cjOl1le de cho ocabmill lJO/" caml1ad/,(/'r·sc lirl~ ~uI/licos ,holUS<l.I dc A-Ma, ajon:m moça. ,I..stinando·lhc, a [ro(O ,Ias 
suas IJ/l'as budisrllS, um CUIIW lia proo, 
Aludll hd /Wuco abandonado ii 1'{)11'/, 11 jlUl(() foi sacudido /Wr 1111111 I'iolcllla tc11lpCSWdc, uma OOW lradll dc\"ormlllo. 
para srltll1/l'. barcos, 11illulaçõcs c )Jassagw"Os. O p.lmco msw/ou,sc /J bani.; do junCII. D('scsperado, o Capilão lcn
Im'a am;Ul)or li raparig./l um lugur !1l(lb ,("gUI'O quando. ,Ia proa, cI/J lhe pediu que !Hla lcmessc e cuminua>se I'ill
gl:"ll1. E a~sUI1 1m. A dem'a, 1011lInu/" pelos 1'1'I110S, açouado IKlas ondas, o bllll'o Ilbmldonou-sc II ~mu II ao dmnor' 
do prece CO/cCUI'O alI! qUt\ ao dobrar lUl1 Ilf1IllIo/lldrio. cllcommu aj,rigo. Si! 1'/(' chegor'a lllcólume ao O/lcoradouro dll 
B01H1 - cm Mucau. 
A UI/longa, cnzll'lanro, dcsaparc(c/"U. e diz-sc que o~ passageiros. que Ulllucura\'OllI em 11'170, enCOlllraram IUlIO 

JI'lISII - O Pagode IIc "Ia Koh c 11m M% 'II/C Id se tll(OlUri!\"il assinalam cste cpisddio. J'C'1JClUudo lambém pdll illlll
gClH fSCU/puta, numa rodw ali perlO, do junco pri\'i1c&,ado, COIU um/l f(IL~(1 UJl(!c CSlá [nSCn(a a SIIIJIIW ele A-Mo ao 
mpililo.o.."$ik auão, o Iugorfiwrill COlIllFlido p<lr A-Ma-Goo, a /Jalo ou lJOrlo de A,Ma 
II KESWICK. /I.·!:lggie _ Thc Chincsc Gard.'n: Hiszol). Ar[ (Hill Arcl1iZ,·CIlIIl'. London; Francis Uncoln, 2003, 
p.170. 
H Idcm -Ibi,km, p. -+7. 
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Ihou:,and CreatureS, }'el iLSClf does 1l0l wrangle bUl is COnlellt w1th lhe placcs all mcn 
disdain. It LS IhtS lhat makes W~ller 50 ncar to lhe D30,"23 

As supcrrtcics reflectoras insinuam outras realidades no seu interior, cm niveis mais 
profundos. ~Uma vida eterna sob as ondas". a imortalidade. E, s imultaneamente, s."tlpica 
de prateado as sequências de azuis c cinzemos do céu, evidenciando as pennancntes a\te· 
rações que fazem pane de tOdas as formas de existência. 

Magie Kcswick, na obra ~Thc Chinese Gardcns". explica a simbologia da água c das 
rochas nos jardins chineses: espelho que reOectc sem distorções cgoistas. simboliza a 
bcnc\'olência. a rectidão. a generosidade: c. tambem. inspiradora de valores de hannonia. 
Num outro registo, é bebida dos imorl..1is, sangue da terra, força ammica, kminihd3de. 

Surge "sinteti =3d3~ na lua (a deusa da lua e da água coincidem frequentemente) e 
~cristalb:ada- na pérola. A pérola é a esséncia da lua solidificada.H 

Mas o jardim é também Símbol o do universo, contendo as ~dez mil coisas". Deve 
"incorporar~ todas as expel'iências e todos os semidos - elas expressam-se em sistema de 
polaridades (aspereza/ sua\·jdadc; solidez/fluxo; cheio/vazio) mas, também, através de um 
sistema de negacões, cm que UIll elemento ou qualidade rerere o seu oposto ou a sua nega
ção. 

O ser humano, dependendo da natureza, tem em relação a ela e à vida, na cuhura chi
nesa, uma posiçãO de respeito mas não de passividade; sabe-se via para a manifestação e 
realização da própria natureza, "agent e alT3\'és do qual o abtmdante potencial da natureza 
pode ser plenamente concretizado~ 15. 

jardim e jardineiro diariamente se transfonnam. 

"proximamo-nos da Rotunda da "miz.ade. O conjunto cscullórico logo oferece ao 
olhal' um pomo-chave: o vermelho imenso de dois arcos que se cruz.am perpendicular
mente sobre uma esfera em metal polido, prateada. Surge como núcleo da composição e 
pOIHO a partir do qual parece organizar-se o espaço, pollluado por outras esferas-perolas, 
entre desenhos de jardinciro-con!>trutor que traçam na terra percursos ondulantes. 

No hori=onte, o rio, é espelho lr.mquilo do céu. 

Como fluxo pcrmaneme, :\ água sustcm no ar as esfcms- pérolas. A lua lavando a sua 
alma na água clara, .. 2tl 

Outros ní\'eis de interpretaç;lo de"" Pérola- são proposto!> por jacinto Rodrigues no 
texto ~A Mercurial obra dcjosé Rodrigues"H, 

jacinto Rodrigues envia-no~ para o livro I Ching do qtLal selecciona o seguinte excerto 
que olienta a sua interpretação dos arcos c da esfera: 

lJ Idem -Ibldl.'trl, p. lSi 
U tdem _ IbidcnI, p. 18ó. 
!~ Ido:m-/Úldrnl. p. 39. 
16 1n!l'rpnm,,;!lo ~ugerid3 por uma rdcrfncaa IIlCr.iri3 (não Idenuficada) quI' tem msplrodo JI Chen na obro 
Hum rr. consid..,ado um H!XIO ll'Órico de rdcrfnCla sobre os prdin:. chinC!K!S. publicado cerca de 1635: um 
JO\'eI11, sclll:ldo no pa\>1lh:l.o Junto :10 1;110;0 de um prdim. ob:.eI"\":I\11. na :igua os renexos ru. lua. Esle eplsóõlo 
~n" ;Is~im recnado cm fuan \~;'The moon shmcs lhrough lhe "'>1l1ow IrccS by lhe pond ",hen II "''':Ishcs ils 
soul in lhe dear w:uer {one Imghl h:lvc clltered lhe garden Ihrough a 1110011 gale 011 lhe "11.}' 10 see Ihls)." ln 
I\E$WICK . Magglc - The Chinese Garden: Hlslol): . .!"n and ArchiLeclurc. London . Frollcis Lincoln. 2003. 
~. 1 86. 
1 Texto dt?Slmado" Integror um3 pullh('lll,"ãU sobrc o mOllumelllO ",\ !'üo!3" alI' ao presenle momenlO 'üo 

concrcli;3da. 



Jost Rodngues - desenhando lugal'1's. ligando his/Omb c mlllO:) 101 

MNo principio está o supremo-ulnmo (o Tai Chi) que gera dois modos primários. Os 
dois modos primários produzem qU:llro formas. As quatro formas dão origem ü oito ele
mentos. Os oito elementos determinam o bem e o l11al e a vida em tod3 a sua complexi
dade" 

Seguindo o penS3J11Cn to de Jacilllo Rodrigues, os dois Arcos defincm um pontO cen
tral, indicador desse supremo-ultimo, razão de Ioda a harmonia. Acompanhando O 
olhar, as quatro direcçõcs correspondentes aos ponto~ cardeais são pensadas como os 
~qu3tro começosM. 

Uma OUlra história dentro desta maior, o enCOl1lro dos dais PO\·os. das duas cultu
ras, a condiçãO de Macau como Pona de ligação entre o mundo orient3l c ocidental. 

Em sfntese. a orientação desta rcnexão: 

Percurso 

A natureza } 
As formas escultórlcas 

Efeitos formais 

Experiência sensível 

Memória colectiva } 

Memória Individual 
Interpretação 

1 
ESPAÇOS-POSSIBILIDADES 

Conhecimento 

NUla: :::'uponc muw:~! da npr~cnl:l\'ao d:l cornunk:u,"";\Q: 
Am6mo Prnho Vargas. A Lu: c a Escurid30. Bnnqucdo5 (mterprcl:1Çil0 de 1\ rJ~ Jono) 
Rodrigo l.c!lo. Cinema. Mcmdnlb. 

.AQ~ Q.E LFTR,.q,\, 

TC' 
• 

) 
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Ourivesaria baiana colonial: os ourives e suas obras 

Macedes ROSA 

No Brasil Colonial. a ourivesaria e a prataria começaram :i. sombra de artífices vindos 
de ponugal. Suas origens traziam as bases estêticas de sua arte e os seus arraigados siste
mas artesanais. pois, desde o séml0 XI! sabemos que a Metrópole trabalhava a prata. 

As primeiras peças de praIa. de que se tem conhecimcmo no Brasil. são as pedidas nas 
Canas Avulsas dos jesuitas ( 1550/ 1568). Em 1561, o primeiro Bispo, D. Pero Fernandes 
Sardinha, leve o cuidado de trazer "omamemos, sinos, peças de prata c outras alfaias do 
Serviço da Igreja e todo o mais convenicnlc ao serviço do culto divino". Ainda através das 
Canas Avuls(IS dos jesullas sabemos que, por volta de 1568, um devoto ourives, chegado 
de Portugal , tomou o encargo de fazer para os Padres da Companhia dos jesuítas, uma 
custódia coberta de jóias e cadeias de ouro, que os devotos quiseram oferecer "trabalho 
que parecia melhor que em alguns Mosteiros de Lisboa". 

Parece, portanto. e llisso os historiadores são de unãnime opinião, de que estes dados 
co nstitu em uma espécie de certidão de nascimento dessa arte no Brasil, depois co nli
nuada , localmente por artesãos portugueses, seguidos, logo depois, por naturais brasilei
ros, que deram prosseguimento às coordenadas artíslicas e assim foi até o século XIX. 

No começo do século XVII, entre varias ourives de naturalidade portuguesa, como: 
Joaquim Soares da Fonseca, de Lisboa: Francisco de Sousa Salgado , de Braga; jo:1o Pereira 
da Silva, de Vila de Camin ha c Domingos e Antonio Frandsco, de Lisboa, destacaram -se 
alguns baianos, como Pedro Guerreiro de Aguirre.joáo de Almeida Pacheco, Manocl de 
Almeida Pacheco. Antonio dos Santos, Jadnto Ferreira dos Santos, t-,'lanoel Pereira de 
Sousa e outros. Entretanto, Francisco Vieira, o "Fanbo~, de origem portuguesa, é a grande 
figura da ourh'esaria baiana no século XVII. 

A estes ourives coube a conti nuidade da afie, aprendida dos mestres portugueses. 
Todavia , n:1o há vestígios de suas obras, devido ii prática de serem destruídas as peças 
existentes , para com sua matéria serem conreccionadas peças de "novo estilo" . Como 
exemplo temos a inrormação nos arquivos da Sama Casa de Misericórdia da Bahia, da 
transformação, em 1706, de dez castiçais velhos em casLiçais novos. Em 1 H2, grande 
quantidade de prata velha foi igualmente fundida para que dela se fizesse "prata nova", 
também na Illesma Santa Casa. Isto acomecia , com muita e lamentável freqüência, em 
todas as ordens religiosas e igrejas, confonne está registrado nos seus Ih'foS de :I.las. Aliás, 
sabe-se ser este um costume não sô brasileiro. mas também de outros países. SÔ que no 
Brasil. dado ser relativamente pequeno nosso acervo artístico do século XVII , 3 carência é 
ainda maior, pnvando-nos de uma infonnação completa c juslificando. assim, ser escasso 
lodo um espólio renascentista em favor dum rico espólio barroco. Hã disso inúmeros 
exemplos, cujos registras são conhecidos e essa informação eSlã bem documelHada por 

todos os historiadores especializados. sendo muito curiosa uma ata de reuniões da Mesa 
da Ordem Terceira de São Francisco em 1803 , onde se encarrega o aurwes Capitào 
Joaquim Alberto Conceição Matos, de fazer seis castiçais grandes, de banqueta. da ca pe la 
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mor, uma cru= e outros quatro castiçais menores para o altar de São Francisco , precisa
mClllc com a prata de dez castiçais de banquela amigos, que os mcsários acha\'am ~\'elhos~ 

c "pcs.'ldos~. Os exemplos s:10 vários. E a destruição dos Objclos do sc:culo XVII , que hoje 
seriam preciosos e de incalculável valor. não leria sido somente por mOlivos de ostentação 
e até de rivalidade entre as várias Igrejas e Ordens Religiosas. mas. igualmclllc por causa 
do seu desgaste, especialme nte os lUribulos . dado ao fogo de brasa que guard:l\'am nas 
cerimônias . São também mui to escassos os livros de registro que ficaram nas Ordens 
Religiosas e nas Igrejas. A umidade c o calor, aliados à inscnsibilidade que naquele tempo 
reinava Cnlrc alguns mesários, foram responsáveis por essa lacuna. 

Chegaram até nós apenas as seguintes peças: 
Cibório em prata dourada ( 1699), penencente ao Seminário de Santa Tereza , hoje 

Museu de Ane Sacra da Universidade Federal da Sahia. 
Os relicários de Sama Luzia, Santo Amaro e São Bento, penencenles ã Ordem de São 

Bento. 
Nossa Senhora das Maravilhas e Nossa Senhora de GUíldalupc, imagens de madeira 

com rcveslimento de pr.Ha, hoje no Museu de Ane Sacra da Universidade Fedeml da Bahia. 
No século XVII. copiavam-se os estilos \;ndos da Metrópole. repeliam-se as fórmulas 

estéticas e lambém os objctos, tanto religiosos como profanos. Seguem-se linearmente 
toclas as dirctri::cs anesanais, inclusive a própria liga ou Mtitulo", que em de II dinheiros 
ou 10 dinheiros e seis grãos. 

A matéria prima, o Brasil não possuia. A prata que precisávamos vinha do México, 
Espanha, ou das minas de POlOsf. As cara\'clas traziam patacas, prata lavrada, ou por 
lavrar. Vinham pelo Rio da Prata e pelo Ama:wnas. As pessoas que as traziam pelo 
Amazonas eram chamadas de "pcruleiros", por virem direlamcnte do Peru. Aqui a prata 
cm trocada por chapéus, fazendas, açúcar, ctc. Entre essas mercadorias de troca eSlava 
também o CSCrdVO africano. Sa lvador. a capilal da Colônia. foi seu principal centro comer
cial. Esse movimento começou no scculo XVI , atingindo o seu apogeu no século XVII. 
Além dessa prata vinda do exterior, com frequência a matéria prima provinha de peças 
fQl"3 de uso, ou cujo estilo n::1o agrada\'a mais e que eram fundidas junl:lmente pelos OUl;

ves. àquela amda não lavrada e a moedas em circulação. Na rea lidade, o que não existia 
era prata nati\'a. Tinha que vir de fora. 

O Brasil. como colônia potlugues. •. cumpria as leis emanadas da Metrópole, como a de 
04 de agosto de 1688, que obrigava a cumprir determinadas condições de titulo da prata e 
quilates do ouro. Por essa lei foram criados os cargos de ensaiadores e contrastes, que 
verificavam em Portugal a qualidade dos metais e faziam a avaliação das peças. No Brasil, 
com esta mesma finalidade, foi promulgada uma Provisão em Julho de 1718, para que 
aqui também se cumprisse, fielmente. a dctenninação leg:l1 potluguesa. Havia então, um 
paralelismo na arte e nas suas conot.'lç6es flSC3.is. E assim. o $cnado da Câmara da Bahia, 
nomeou em 21 de março de 1719, os seus dois primeiros ensaiadores, que foram Manoel 
Lopes da Cunha e Lourenço Ribeiro da Rocha. 

A marca ou punção de M:mocl Lopes da Cunha está registrada como ensaiador de 
ouro. nos livros de atas do Senado da C .. l.mara. com data de L3 de maio de 1727, onde se 
diz lextuahnente "se registrou cm uma pasta de chumbo, que se g\larda neste Senado, a 
marca da cidade com que há de marcar as obras oficiais deste of(cio~. 

Sobre Lourenço Ribeiro da Rocha. consta o seu registro no mesmo livro . em 12 de 
janeiro de 1725: Mregistrou a marca seguinte (B coroado). que fica impressa em uma pasta 
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de. estanho, que. se guardará neste mesmo Senado, com a qll3l há de marcar todas as obras 
que os mais ourives lavrarem ... " Este mesmo Lourenço, também exercia as funções de 
ourives. tendo registrado, neste mesmo dia, a sua marca "C0111 que há de marcar obras quc 
ele próprio 1a\T.tr". Essa marca cra constituída pelas lelras LR. Com estas marcas, registra· 
se no Brasil a oficialização destas profissões. Outros ensaiadores e inúmeros ourives deixa· 
ram suas marcas nos livros de registro de marcas. 

No século XVIII cOlltinua·se a linha portuguesa, tanto estética, quanto oficial. 
Vivencia·se o barroco, o apogeu da prala portuguesa e brasileira. Idêmicas folhas de 
acanto, VOIUlas com o mesmo movimento, canelas iguais, conchas semelhantes e, na pra· 
taria religiosa , querubins se reproduziam com as mesmas cdraclensticas êtnicas de face e 
cabelo . Examinadas as peças, co mparativamente , é possfvel ver as mesmas técnicas de 
repuxado, o mesmo trabalho do Cinzelado e gravado, a mesma fonna da batida e também 
da fundição. Montadas de forma precisamen te igual, confundcm·se por vezes ainda as 
suas origens, quando marca ident ificadora não as distinguem. Era uma só ane, feita cm 
lerras distantes. E, para culmina r com esta identidade, que só as marcas podem diferen· 
dar, os ourives dispensavam. às vezes. submeter as peças ao exame do oficial encarregado 
de atestar a qualidade da liga. Ora porque os ouri\'es eram clandestinos, ora porque as 
encomendas feitas se dcstinavam :'l casa real. às Innandades e Confrarias , e cstaS conside· 
ravam desneccssârios esses de talhes , confiando nos ourives para não trocar para mais 
baixo a qualidade do melai empregado. 

Existiam também no Brasi l os chamados " pseudocontrastes~, que eram marcas imi· 
tando as portuguesas. ISlo se explica porque os objelos de p"lla feitos em Portugal eram, 
logicamelllc, mais apreciados e, ponanto, mais valorizados. Então os nossos ourives tra· 
balhavam o metal no mesmo estilo. com as mesmas técnicas, davam.lhe idêntico acaba· 
menlO, em tudo semelhantes ilO trabalho dos portugueses. E aí gravavam punçõC5 com O 
P ou L coroado, porém não idênticas às portuguesas, apresentando pequenas diferenças. 
Essas peças eram \'endidas como feitas no Reino. 

Em decorrência do fausto de sua ane, das facilidades de contatos com altas personali. 
dades civis e religiosas. do va lor mlrinscco da malêria prima que manUSC3vam, inclusive 
das moedas circulantes que lhes entregavam para aproveitamento. o oficio de ourives era 
o mais destacado dos ofícios mecânicos, a pontO de fígurar na principal procissão da 
época, que era a de Corpus ChriSli com seus juizes e biUldcims. confonne uso nos hábitos 
do Reino. 

Da im portãncia social de seus melhores elemclllOS sob ressairam grandes famílias. 
como, por exemplo, a de Bento da Conceição , ourives, pai de OUITO grande artista, de 
nlaior produtividade da Bahia , na segunda metade do século XVIII. o Capitão Joaqu im 
Alberto da Conceição Matos. Alé os nossos dias, chegaram algumas alfaias de igrejas e 
innandades feitas por este ourives, assim como também lemos conhecimento, pelos acer· 
vos de museus c coleções particu lares. da bele:::a da prata civil por ele trabalhada . 

No século XVIIl, Portugal teve O esplendor da corte de D. João V. e o equivalente no 
Brasil. com a tique:::a das minas, do consequcnte fausto das igrejas e solares. 

A nossa ourivesaria começa a andar com os seus próprios pés. ainda que copiando <I 

ponuguesa. O historiador Waldcmar Matos cila no seu estudo sobre ourives baianos que, 
das +8 cartas de exame de ourives por ele encontradas nos li vros do Arquivo Histórico do 
Senado da Câmara da Bahia, no periodo de 1724 a J 757, apenas um ourives da prata era 
de nacionalidade portuguesa, sendo todos os outros 47 baianos. Era evidente que uma 
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rcação deveria ser esperada. A Coroa não poderia deixar de sofrer influencias para que 
esse cstado de coisas n::'\o co ntinuasse prejudicando interesses considerados poderosos. 
Nesta altura. O colltmbando de ouro desviava somas vuhuosas de imposLOs. cau:.ando prc· 
Juízos nos reais qu ilHos. 

Muito contribUIU pa ra a modificaç;lo da siluaçào vigente. o Alvará que. no Rio de 
Janeiro em I HI e na Bahia cm 1752. dctcnninou o ::muamcnto dos ourives do ouro c da 
pr,H;] "com o 11m de melhor se fazer a fiscalização e evilar que. c1andcstinamente, fundis
sem o ouro extraviado das minas, descaminhado do direiLO do fi sco~. 

Antes, no sécu lo XVII , quando a profissão de ourives começou a progredir, e que a 
matéria prima era insu fíciemc, eles I\ão tinham duvida cm lançar mão da moeda circu
lante para fundição. 1510 provocou uma tal quantidade de queixas e reclamações. que da 
Melropole veio o Alvaro de 1621, em que se proibia que Mnenhulll mulato. negro ou indlO. 
mesmo Iibcrto. podia exercer ° cargo de ourives-. 

Voltando ao século XVIII. depois do Alvar.í de arruamento, ° Brasil rccebeu a Carta 
Régia de 30 de Julho de 1766, que modificava radicalmelllc, Ioda uma cstrutura já funcio
nando llonnalmclllC. Por essa carta. extinguiam-se os oficias dc prata c de ouro por com
pleto, Deixava dc existi r IOda uma artc baseada na tr:ldição portuguesa. com seus cânones 
clássicos. seus mestrc5 radicados. seus hábitos e cost umes. já mais que cClllcn:i.rios, enfim, 
toda uma cultura. que se afirma\'a sólida e definida, era \'arrida sumariamente. A Carta era 
violenlissima. Suas ordens er..nn par.\ que os mestres c aprend izes fossem Incorporados aos 
exércitos das Pro"lncias e quc Iodas as lojas fossem fechadas. as rorjas demolidas, os instru
mentos sequcstrndos e levados para a C'l$a da Moeda, e que os C5C.r.\\·os fos5Cm de\'olvidos 
aos seus scnho~. E. para acabar de vez com a arte da ourivcs.'lria. permitia que os mesU"es 
pOrtugueses que o dcscJassem poderiam \'oltar para o Reino. Mas. se 3ssim era a vontade 
Real. n:io acreditamos que tal tivesse sido obedecida de rorma tão radical. Os fenômenos 
sociais não podem ser feilOs e delenninados por ordem de quem quer que seja. Sua evolu
çào prende-se sempre a circunslf\ncias várias que, no caso, cr:.nn duma individualidade prá
Ika, pois ninguém poderia sequcr, consertar qualquer peça, por menor que fosse. dar enfim, 
assistência a patrimOnios valioso::.. bem como nenhum governante poderia dcixar de aten
tar Il."lra o dcscmprego em tão grJnde escala. A reação era de se csperar. l\inguclll pode des
truir uma arte com uma lei. por mal::' dráslica que seja ela. [ a conclusão a que chegamos é 
que no Brasil nunca se produziu t:1o bem e admi ravclmeme. A::. encomendas das 
lrmandlldcs Religiosas conti nuaram a ser fellas abertamemc, os modelos do Reino a serem 
reproduzido::.. Os senhores de então. não deixaram de ser :uendidos em seus pedidos. as 
oficinas continuaram a produzi r c faziam tudo clandesLi nameme. Nesta época. a I3ahia c ° 
Rio deJaneiro prodUZiram lanto. que e:-.:portaram obJclos dc praIa, baixelas prillclpalmel1lc, 
para I3uenos Aires e Angola. Um dos melhores exemplos da ourivesaria baiana. neste 
pCrlodo de proibiç;lo, é a grandiosa Custódia do Convento do Desterro, mam"il hosa peça 
em ouro, cra\'ejada de pedras preciosas. Esta tah'e:: seja a mais impressionante peça de 
ourivC$aria religiosa brasileira , que sob o desenho de artista l1ó\cional foi cu idadosamente 
executada pelo ourives baiano Boaventura de Andrade. cm 1807. Além dessa peca, há inu
meras OUlras, evidenlemente sem qualquer marca, por mOlivos óbvios, e que ~o muito fre
quemes nas coleções particulares, em museus e Innandadcs Religiosas. 

Também desta epoca da proibição é o belo sacr.írio d" Antiga Sé, hoje no Museu de 
Ane Sacra. Encomendado em 1792 a Joaquim Alberto da ConceiçãO MaIOS c uma obra 
monumental c quc se mostra"" OStcnSlvameme, comrari:mdo as disposições régias. S:\o 
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variadíssimos os exemplos de obras encomradas, algumas de grande realce. feitas na clan
destinidade. Essa condição de trabalho tem a vantagem de gerar novas idéias. Os oulives, 
livres da~ Icb, começaram a dar tratos a imaginação e novas formas surgiram. composi
ções inéditas nascemm. E evidente, porem. que as lnnandades e as pessoas. que possuiam 
poder aquisitivo para continuar fazendo as encomendas, unham lambem as mCSll1:1S pre
ferências. de acordo com os estilos vindos de PortugaL Com uma defasagem aproximada 
de uma década. o que no Brasil se produzia. era o que vinha do Reino. Mas começaram a 
aparecer nos fins do XVIII. alem dos elementos tradicionais, OUlros que surgiram, timida
mente, e que podemos çonsiderar nacionais. tais como os de noss..'\ nora . com sua lipici
dade caracteriz.ada. Como elementos da nora, começaram a ser lIuroduz.idos os cajus. os 
abacaxis, etc. Da fauna . começaram a aparecer os tatus. Figuras de Indio , com seus coca
res e tangas. iniciam a representação iconogrifica. Essas fo rmas sempre estào envolvidas 
com as fonnas tradicionais, dando no\'o interesse às peças trabalhadas. que assim aten
dem ii demanda. E, dessas novidades nasceram novas exigências, novas utilidades toma
ram vulto. 3lendendo a própria vida social de ent;'lo: as fari nheiras para completar 3S bai
xelas, os cocos para retirar água das talhas de barro e, cuja forma é Ião semelhante ao 
fru lO, e que. têm cabos lambem rieamente trabalhados. Mas, deve-se dizer que, nesles dois 
elementos criados para atender a necessidades regionais, somente as fonnas são novas. 
pois suas decorações são baseadas nos elementos portugueses tmdicionais. 

Outras particularidades da vida regional le\'aram nossos ou rives ii produção de objelos 
que ficaram conhecidos, em LOdo o país e no eslrangeiro, como upicos: no sul a cuia de 
chimarrão com sua bombilha. os cabos de rebcnques bclíssimameme trabalhados apresen
tando, alguns. figuras de ammais ou humanas no arremate, os arreios. as esporas. as caçam
bas para montaria em jacarand:l. e praia, ou toda cm prata; as gracio5..1.S sandálias femininas 
de montaria com a face ricamente decorada: as bainhas das facas e punhais. E de Minas 
Gerais, principalmeme, as jóias de coco e ouro e. da Sahia as magmfica:, jóias em ouI'o usa
das pelas crioulas baianas nos séculos XVIII e XIX. Quan to a estas joias. Luis dos San tos 
Vilhena. nas suas ~Canas~, em 1802, refere-se a elas dizendo que as cscra\'as -carregavam 
consigo valor bastante para comprar duas ou três negrJ.!> iguais as que as carreg:l.\'am~. 

Não poderemos deb:ar de fazer referência aos negros, citados em lodos os livros espe
cializados. como tambem ligados ii arte da ourivesaria. e até , na sua condição de escravos. 
especificamente citados no Bando de 1611. Era reconhecida a habilidade dos negros no 
trabalho dos metais, principalmente os de nação islamizada. Vilhena . nas suas Cartas, 
dizia que quase monopolizavam esse ofIcio. No início do século XIX, Maria Graham já 
observava que "os negros e mu[atos ... s:10 melhores "mistas e artifices··. Martius. o cien
tista, disse: "Entre os naturais são os mulatos que manifestam maior capacidade para as 
artes mecânicas". Os negros islamizados do Ailo Sudão, que vieram para cá, já sabiam 
fundir metais. Eles Irouxeram para o Brasil a sua ane c aqui, aproveitados nas oficinas dos 
ourives, deram a sua feição própria, não so quanto à ornamel1lação, como qua 11lo ao 
objeto propriamente. diLO. Não se de\·e. portanto , deixar de alel1lar para uma possível 
in nuéncia nessa varÜlIltc eSlilíslica , mesmo porque. tudo leva a crer que os famosos 
""balangandans" foram pelos negros executados, na maioria das vezcs. clandestinamente . 
As pencas de balangandans eram de. uso das pretas baianas. Estas feiticeiras jóias da 8ahia 
merecem um estudo 3. parte. Ê provável que a origem primiliv3 dos balangandans seja 
realmente baiana. O que. parece é que tinham sido fabricados a prinCipio pelos negros isla
mizados, que tinham muita leyeza no trabalho do cinzel e, trabalhavam na Bahia, em ofi-
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dnas escondidas. Estudando uma penca de balangandans vemos que, a ortgcm dos obje
LOS é quase Ioda ocultista c vOIiva, CIll que o elemento decorativo é de influência africana 
ou inspiração brasileira. O que se sabe é que estas peças unidas por um simbolismo 
comum nasceram d3 necessidade das pretas de se protegerem com 3muletos. Assim, por 
exemplo, a romã e a uva se associam ii fecundidade, o caju ã abundância; as figas, os sig
nos de Salomão e os dentes dos animais aos "'bons fados", fechando-lhes o corpo. E assim, 
elas preveniam o mau olhado, as dcsventuras do azar, os males do amor. 

Já a prataria sacra do século XVIII nos legou obras ainda existentes cm museus c inn :l.ll
dades, cm perfeito estado de conservação. Não são muitos, mas são magnificas excmpl::t
res da müo de obra baiana daquela época. que escaparam de serem fundidas e [ransforma
das em outras peças. Podemos citar: 

- O fromal do alt:tr-mor do Com'emo do Carmo, que tem gravado o nome do ourives 
e:t data: Caetano Mendes da Costa, 1731. 

- Castiçais de banqueta (seis) executados em 1749. por Antonio Coutinho da Cruz , 
nascido em Santa Eulália de Bandoma (Bispado do Parla), com prata de peças ami
gas e palll.cas cin::ulantes. Têm COtHraSle da Bahia - B coroado - e as iniciais do ouri
ves - A.C. Foram feitos para a Santa Casa da Misericórdia. 

- Salva executada pelo ourives do ouro. Albano José Coelho, 175+, pam o Mosteiro de 
S. Bento. Com a marca do ourives "A. J. C.~, pesa :U 00 Kg e 0,68 de diâmetro. Bela 
peça com C'Macteristicas do século XVII. 

- Para o COIl\'ento da L'lpa, em 1759, r ... lanoe\ Soares de Madureira , ourives nascido no 
POria, fez uma âmbula de ouro com inscrição na base "DONUM P1AE IOANNAE 
DO NASClr.·IENTO DE lESU ANNO 1759-. É a única peça de ouro conhecida. exe
cutada no seculo XVIII. 

- De 1774. custódia de praIa dourada com incrustação de pedras preciosas c semi pre
ciosas. Tem inscrição na b,lse idemificando a data. Está no Museu de Arlc Sacra da 
UFBA. 

- Nos anos de 1780 e 1781, o ourives Domingos de Sousa Marques, também oriu ndo 
do POrto. executou castiçais de banqucta (6) para a Sé Primacial e, mais outros seis 
castiçais de banqueta e uma cruz pam a Igreja de N.5. da Conceiç;io da Praia. 

- Da autoria de João da Costa Campos . para a Sé Primacial c hoje no Muscu de Anc 
sacra, o belíssimo e imponente fromal de altar. 

- Joaquim Albeno da Conceição Matos. um dos principais ourives do scculo XVIII, 
cxecuLOU em 1792 um Sacrário para a Sê Primacial e, em 1798, outro Sacrârio p",ra :\ 
Igreja do Pilar. Ambos foram confeccio nad os co m prata de peças consideradas 
"velhas" e de eslilo ultrapassado. Ambos se enCOlllr:Ull sob a guarda do Museu de 
Arte Sacra da UFBA. 

Estas são as peças religios..'ls que mais se destacaram no século XVIII. Podemos notar 
que algumas delas foram fcitas cm plena epoca da proibição. iSLO é, depois de 1776, ano 
da famosa Carta Régia. Nas co1eçães particulares c em Outros museus encontramos outras 
peças setecentistas, principalmente deste periodo. cm que era proibido trabalhar a prata 
no Brasil. 

Contudo , o século XVIII é extremamente ingrato em cenos campos de investigação, 
prindpalmente os referentes :'l. ourivesaria civil ou profana. Enquanto que a religiosa nos 
mantém infonm1.dos através os registras da:. Irmandades e Confrari:ts. ou nas atas das reu-
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niões das Mesas Administmlivas, das encomendas profanas não ficaralll qualquer sinal de 
encolllenda ou compra. Os viajanlcs, que nos deixaram informações, só começam a dei
xar escri tas as suas anQ(açõ~, a partir do sêculo XIX. E verdade que temos algumas nOIl
ci:ts da prataria civil no seculo XVI quando Gabriel SO:lres de Sou.:a. no seu Trawdo 
Descririvo do Brasil em 1587, diz haver notado que na ciebde de Salvador e seus arredores 
contavam-se "muitos moradores ricos de fazenda de raiz, pc(,:as de prata e ouro, jaezes de 
cavalos t, alfaias de casaM, alguns com "dois e três mil cruzados cm jóias de ouro e prata 
lavrada na mesa oSlenl:mdo ~serviço de prata" e tra=endo suas mulheres Mmui bem alavia
das de jóias de ouro~. Sem dúvida . a maior parte dessas jóias c alfaias foi importada de 
Portugal. N:lo ha,ia no Brasil de emão. ourives cm quamidade suficiente para receber ta n
tas encomendas. Em meados do século h'VlI tínhamos apenas sete ourives na Bahia. Só no 
inicio do seculo À"VI1l é que este numero aumentou. conu nllando a crescer durante todo 
es~c século. Ja os inventários de G:lrcia d'Avila e de Mem de Sá (este 3° Governador Geral 
do Brasil). do século XVI, citam algumas pratas de uso doméslico. 

Na vida profana do século XV III. segundo um viajanle, o luxo era sólido e bárbaro. 
13aixelas. talheres, aparelhos de ch<l c ca fe , bacias c gomis, copos. facas e punhais com b:ti
nhas de prata, arreios de cavalo. um luxo de prata e ouro que . muitas \"e=es, nào corres
pondia a modéstia da habitaçãO e do seu mobiliário. Alguns nomes ficaram célebres como 
possuidores de extraordinaria fortuna cm alfaias c jóias. Podemos cil.1r Guilherme Pompeu 
de Almeid:l. da Paraíba. que era dono, no senllo XVll. de maiS de 40 arrobas de pr.Ha cm 
baixelas. MilitãoJose Alvares, no seculo XIX. chegou a pO~Sl\l r um aparelho de ehã cm 
ouro maciço. Maria Graham nos dá notícias das behs:.ima:. prata~ da Baronesa de Campos 
de Goilaea.:es, A Viscondessa do Rio Seco servia os jantares cm baixela de prata. Cita o 
hiSloriador \Vanderle}' de Pin ho que. CarolinaJoanico Calado desere\'(' uma festa em que 
ela c o marido foram homenageados por um baiano onde "havia dois serviços para cada 
pessoa, um de oura outra de prata" pertencentes ao dono da casa. Muitos outros exell1-
pios poderiam ser citados aqui. Como dissemos. no século XVlll as fontes de informa(:ào 
são escassas. Mas muitas "ezes encontramos. ao estudar o século seguime. nos seus pri
meiros anos. registro de lais e lais obJetos, que vieram do século anterior. 

AS~lm. seguiu a evolução da arte da ouri\'esaria alé que, em 11 de agosto de 1815. um 
Alvara RégIO. derrogou a CMta Régia de 1766. 

Entramos então no século XIX, o grande fornecedor de acervos, em plena vigê ncia 
estilística do neodãssico , que domina plenamente todo o seu primeiro quartel. Depois o~ 
omives passaram a copi:tr OU lroS estilos. começaram a surgir os sinais dum3 descarac!c!"i
.:ação começada na Europa, que devido as facilidades técnicas da induslrializaçao. ainda 
não divulgadas no Brasil. procuravam na variedade o que não lJnham interesse cm fixar 
110s e~tilos. Começaram a aparecer ouri"cs de toda a procedcncia. especialmente franceses 
c, como não pochamos com peti r com o mercado europeu, pois nosso artesanato pennane
cia limitado :is nossas conti ngências, inunda-se o I3rasll com a prata industriali.!ada. 
Ponugal c França e atê a Alemanha e a Inglaterra se fizeralll representar. Simplesmenl e, 
1":55:\ Inundação n:io contribuiu em nada para despertar nos ourives brasileiros, qualquer 
idéia inovadora, Assim, pralicamente mo rreu esta ane 1;10 rascinallle e que. através de 
~cu~ me~trcs, tanto nos uniu a POrlugal. 
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hg. L CibóflO em praUl doura
da. Hí99 .\ccrvo \luSCII 
de Arte Sacra d~ 
Unin:r"iuadc Fcda:!1 da 
Sahia - UFBA. 

Fig. 2. ~anta LU:la - Busto rehc:lrio 
em prma. s.Ce. XV!! Acervo 
Mo~tclro de São Bento .1;1. 
B:!h13 

Fig 3 <;al\"3 C111 prata. 1754. Mar(;t do 
ourh cs baw.no Alh;tno José Coelho 
Acervo Mo~telro de São Iknt0 da 
Bahia 

Fig. 5. 
Castu;ab em prata. 1780-81. 

Marra do <JuriW5 baian<J 
Domingo~ de Sou:a Marques. Antiga S~. 

Acervo Museu de Anc Sacra da 
Universidade Federal da Bahia - UFBA. 

Fig. -L Custódia em prata 
dourada. 1774 Al'ervo 
Mu~eu dc Arte Sacr;t 
da UII1\·cr..idadc 
Federal da Bahia -
t.;FBA 





Joaquim Machado de Castro e os Monumentos Reais 
para o Rio de Janeiro 

Miguel Figueira de fARIA 

o tema da presente comunicação insere-se no penado de estadia da Cone portuguesa 
no Rio de Janeiro. Dando cxprcss:io â vontade manifestada pelos habitantes da cidade, o 
Governo lançou um concurso de ideias destinado à edificação de um monumenlO que 
consagrasse a chegada da familia real às lerr.lS de Santa Cruz em 1808. 

Ncste contexto seria consultado O escultor régio Joaquim Machado de Castro que apre
sentaria o projecto que procuraremos cm seguida analisar. Conhecem-se outras propostas, 
nomeadamente o da autoria do arquiLecto José da CosIa c Silv3. O Governo português 
lançaria cm 1810 um concurso em Londres com a mesma finalidade, inicialmente apenas 
aberto aos escultores da Ro)'al Acadcm> , internacionalizando a procura. aspecto original 
que maiS valoriza o processo cm análise. 

Nenhum dos projeclOs chegaria a ser executado. As soluções apresentadas tradu:!:em, 
no entalHo. a evolucão eslilíslica desta fomla de arte pública, pennltindo estabelecer um 
paralelo entre os modelos considerados clegl\'eis pelo pode r politico regulador do con
curso , e a tipologia adoptada pelos artistas neste exercI cio que, dadas as caraclerislicas 
abertas do certame, usufrufam de amplas liberdades de conccpç.ão consequentes da indefi
nição - ou inexistência? - do caderno de encargos da empreitada. 

Sobre a consulta a Machado de Castro apenas sabemos que o escultor régio correspon
dera a um Avizo, que recebera de D. Rodrigo de Sous::! Cominho, não especifica ndo 
nenhuma das coordenadas estabelecidas para o mOI1Ul11enlO, nem sequer o local especí
fico a que se destinava. No caso do concurso lançado em Londres, D. Rodrigo seria sensi
bilizado. por sugestão da própria l~oyal Academy. a definir melhor o modelo pretendido. 
Pese embora a insis tência. a in rormação cnviada a Londres pelo gO\'crn::mtc português 
seria ba::,tamc limitada aludindo, e de modo ambíguo , apenas" localização do monumento 
que "ou hã de ser erigido no meio de huma Praça, que he [ecllada de hum lado pelo Mar l , 

ou cm noutra Praça maior mas no interior da Cidade~l. 
Nas inslrUçôes iniciais enviadas à legação portuguesa da capital britãnica solicitava-se. 

como base do concurso :\ lançar, desenhos para a erecção de ~ hun1 Grande MonumenlO 
com hua EstatOa em Bronze de S.A.R. ou Equestre, ou Pedestre. que a Cidade do Rio de 
Jan eiro hap de querer levantar ao Seu Augusto Soberano Restaurador do BraziL e da 
Monarquia Portugue::a"3. 

IOIJ:;C ..... ":lnclo 3 C3nograft.:l da cld:ade d:a tlpoca e alendendo 30 local olleial de lnslalaç;'io da corte pensamos ser 
fácil identillcar IIC$L:l alus.1o a chamada l'roça XV. 
lDevcr.i tnUM-se do Campo de $.1nlana, l>lIgC$I~O que agradecemus ~ Dr ' T~r~1 Se'lllt!lr::l $anIOS. ou ao ROSSIO 
que o c:xanu: da canogr::lfia igualmemc $USH;nta. 
l[ANfTT, MNE . Legação em Londres ([)esp~eho~ da Conel. l\'. N.o 514, doe. IIS (ISIO). O ofIcio, que cm 
seguida se Ir::lnserc\"C. $Cril expedido do Rio dcJanC:1To pelo Conde de Llllharcs. com data de 4 de Junho de 
II:lIO. !>Obrcpondu.se no tempo ao rdcrido al'isu (miado 3 Machado de c.'Stro. o que perfila melhor o :1rnbito 
da cOllsuha ell\'ol\"Cndo \";lna ~olas e d(!Sllnos gcogr:tficos. 
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Definido o contexto cemrcmo-no~, cm seguida. no objecto principal da presente comu
nicação. a referida proposta apresentada pelo escultor Joaquim Machado de Castro, da 
qual existem duas versões: o original manuscrito datado dc \811", c uma variante 
impressa cm 1819). 

A diferenç:1 fundamental entre os dois documentos residc no faclo do 1ll~lnU5Cri l O 

incluir uma componente gr:ifica, ignorada no impresso, c que ale hoje não mereceu a 
atenção que a sua imponância impõe. 

A \'crs.io editada aprc~nta ligeiras modificações, que se detectam logo na comparação 
dos titulas. onde se rcgbl3 a sucessão do Prmcipc a Rei, c a actualizacão das datas (de 
1811 para 1819), cm conco rdância com a cronologia de illlpr~ào do folheiO. Do mesmo 
modo se alterou a inscrição planeada pelo autor para a freme do mOnUlllel1tOIl . NOlc-se, 
igualmelHe. a supressãO de um período que perdera actualidade no ponto de "ista do 
autor - ou da,:, autoridades censórias? - face :\ e\'olução do processo histórico com a der
rota final de Napoleão'. Alêm de oUlras diferenças menores de ortografia, sintaxe ou pon
tuação registe-se. ainda, na versão impressa a inclusüo de uma MOcdieatoria" ao gOSto da 
epoca. dIrigida a princesa Maria Leopoldina. futura Imperatriz do I3rasil8. 

o manuscrito da Academia Nacional de Belas Artes 

Podemos dividir o dOCUlllcnLU cm dOIS scgmcnlOs complementarl!!.: o primeiro rela
tivo ao texto~. e o segundo conSlituido pelos desenhos originais distribUldos por;' folhas 
volantes lll onde ganha forma o projecto original idealizado por Machado de Castro. 

O lexto encontra-se subdividido em 3 partes: uma primcir.t correspondenLe :) descri
ção da anunciada obra ~Exposição do dieta ProJecto" datada de 27 de Agosto de 1811. 

"O m~nu'>('nto COn~l'\d-,><, na Aeatlellll:l l\::I<':lonal de Be13~ Ant'l> com OS nmne~ de lIl\'enuno 1'40:l 1545. 
lpresenlJndo ,amo Ululo ~ )egll!ntc dedll'õllonl -Ao l'nncII~ Rl"gellle "Ios.o St-nhor offcr~çc o Amor. c a 
Lealdade. o induso Projl.'I.'IO p.lm ~ lhc enAlr huma 8talUa Pl-dCSITC. na sual'l\:)ClIlC Cont do Riu de JaneIro, 
In~ntado. desenhadu. e e"-pliCldo pelo Escultor da Reli Ú)..1 do /Io1c:.lI\o AUbrusto Senhor. JoaquIm Mach;1(lo 
de C.~lro. Encontra-se nU11la p;bt.l dc tpoca. de pele 1):I1111ada com cen:adur:. dourada c rolulo nu pl;mo supe
rior com li Idenllficaç:'lO -Machado de C:blro- L conSlilmdo por um 10111 de l'i rolh_'\:> rllo numerad:\':'o cor~
pondendo as primcir:1S I I ao le);to manuscrito e ;r:. quaU'O ultimas aos de:.enhos corrcspondcnt<."l> :'0 projecto, 
'cr ~A EIRel D. J010 VI NO'iso Senhur arrereee o Amor. e a lealdade. o inelUltO Projecto para '\C lhe erigLr 
huma ÜlalUJ Pooc:.lre. na sua pre;.cnle Corl~ do Rio de Janellu. h1Vclltado. dt~nhado. e e:rl:plicado pelo 
E!>.;uhor dl Real Ú"l do Mesmu ,\UgUSIO ""·nhor. Joaquun Machado de CaSlro. Por .-\\1::0 qut' o IIlc~mo 
Rcçebeo do ExcellentbSlmO 1). Rodrigo de Sou::a Cominho para emrar na p~ntC lentau"a" Ln Henrique do: 
Campo) FerTClra UMA.J"tlqurm "'achado de CasBu Esrul/Or Conim1l .. ;(('I1se ',\"ollcill BlOgrlljic" r (drn,lllIIÇ/lO dos 
seus ('5ct'ihh Ili)p<·t'Mb. Coimbm. II11(1rel1",' d:l Unl\'cT'iidade. 1925. pp. 257-281 l'ern:1I";' UMA rden: a prQPO
suo d:l pubhca .... o do proJello.'N.B. O c:rI:elllplar dblC mm folheIO. n •• o dcxrho l)("Ir ncnhum blbhógmro. per
lençe ao nO!>SO amigo o q Dr Xavier da C05la. a quem agradecemos a amabilidade çom que o pa::.\ nOSSo1 JI~
posi(à<J para ~UI s.cr reprodu:ldo". cr. op cu p. 2i5. O mesmo autor cstabeleeenl. po5lenonnenll.'. a rela(:'lo 
entre a lmprcsw c o ongm:.l a<.:lua]mcnte ,0n~c.nJd<l na ,\çldcmm NaCIOnal de 1k1l~ t\nb. n:fenndo-se. 
mc1usl\e. aos §cus -excelcnl~ desenho.. agu;lrclado~ . sem. no el1lanJO. delcc\ar que se 1r:I1.a\:L1ll de duas dife
rente) \'crsôcs. Cf Ilcnnque de Call1po~ l"erreLr:1 U~II\. ~MonumenlOS a D. Jo;\o \1 - in .-\."1I/l"olo);iu. Lishoa. 
Imlll"cnsa Moderna. 1934 .101110 ti . p. 257. UOla I 
6A legenda prC\l~la no rnlnU.5CTIIO "lo;\llIlc) BrõlSlhae Pnncl.'ps LU)i!:Lllorum Regc.ns-. "-Cria aherada par:L 
"Jo.~nne) \'1 Lusl\anorum BI'lI),hae. El Algarblorum R~·:'I. ~ 

l-e ao UK"t1110 leUlpo ser.! umlx>m dar hum d~."pn.'=L,·el oofel;io na nnpudente úra do Inrame. cairo: Iyr:mo 
ur11\e~l; \'ISIO ha'-cr-S4:' cmpcnh.1do ml1lO, t OÇ('m podar algum puhlicado cm s.cus aOOminldelS. e ddmmlCS 
Decrelos. que' . da'";! por C'S11Q(l a~ PjlC! :M:Ulpn: as AI'V\I~Il~SllJla> CMilS de BrngauG] (\lombon l' ~lIbltnhad<)S 

no origmal 
~ Fcrrei ra UMA. ol', cil P 259 
' ANBA . n·I~41 
101\:"Ia-\ . n·~ U41-I'H~ 
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Segue-se. com a mesma dala. um "Epilogo Declaralorio ... ~ onde se descrevem os símbo
los alegóricos -com que se adorna o monumento-, assinado em baixo pelo escultor. Fecha 
a redacção do projecto uma tereeira parte intitulada "Renexoens .... ·11. datada de 28 de 
AgoslO de 181 L No canlO superior esquerdo da primeira rolha, correspondente a eSta 
ultima notLcia . cncolllra-se a seguinte observação: -eslas rencxoens remeterão-se ao Ex.mo 
Senhor Unhares em papel separado do projecto" 12. 

A componente grãfica é conSlllUlda por + desenhos coloridos a aguarela. desenhados 
"geometricamente", correspondendo aos planos fromal!), posterior1; e das tabelas late
rais L' e Ulll quarto onde se reproduz a planta do monumento l0. Note-se que o recurso à 

cor não é arbitra rio, correspondendo a diferentes materiais Iilicos propoStOS por Machado 
de Caslro, noutro preciosismo ornamem .. "l l da propostal1. 

o projeclO do Monumento 

Acompanhamos agora a descri("ão do projecto na ordem de prioridades estabelecid:"l 
no documemo por Machado de Castro. A primeira opção fixada pelo escultor é reJati\':"I:"Io 
traje do -Amavel Regia Heroe~, que deveria \'estir-se "ao antigo uso Romano" . 

O fac to de dedicar o pLimeiro par.\grafo da B:posicilo ... a esta questão. sublinha a incli
nação do escultor em trajar os modelos reais it Romana. Machado dedicaria repetidamente 
a sua atenção ao assumo. Na execução da estálua equcslrc a D. J OSé I sairia vencido, tendo 
sido obrigado a seguir os desenhos de Eugenio dos Salllos, onde o rei se apresentava \'es
lido de annadura de ferroU,. 

Machado de Castro, conseguiria impor a variante desejada numa segunda estátua de 
D. José!. agora em versão pedestre. que, por morte do monarca, n;lo chegaria :"I exeClllar
se, conservando-se, porém, o Lllodelo que ilustra fomlalmc11Ic a opÇ:io d romana do escul
tal". O projecto em analise, idealizado em 1811 . cerca de 35 anos depois. traduz a persis
tência do mestre conimbricencc nesta solução. Não se inibindo de jU:'lificar a sua opção 
"por ser este uso de \'CSlir, o mais Magnifico, mais Augusto, e de maior belleza que se tem 
visto; c que em laes casos tem ~empre adoptado os An istas mais judiciosos, c mais ins
lruido~ "19. A questão central desta polêmica não se restringia a uma mera opção formal, 

"r~l:1 lert"CLr:! pane ;lr~nl::l <) ~gmrne lIlulo: ·Renex~ns 5Obrt::l pO';sibil id~de de o;e (:.:e"Clllar o Monumemo 
com perfeiÇ;lo: que !>em ell::l !>erj melhor n!lo se creglr: por llIultO~. c JU~lO) tl1oli\'o~. mesmo rclal1\'O:> :LO 
Sublime lierue 3l{uem ~ cun"agr:l-
t2Alus?to que reforça o prolagonismo de D. Rodrigo no processo. 
lJANI.It\. n " 1542. ble pruSpo.'CLO apl"<:~nL" (L :.cgull1te legenda -Joaquim Madmdo de C:\Slro,II1\". r desenhou; 
lendo compleudo 80 annos de Idade: 70 deexerridos d'Ane; e maIS de 56 no Hcal :,cT"\1ÇO: Em Agoslo de 1811." 
14ANBA, n ~ 1843. Legenda: -J- M de C h1\'. e delin. em Ag<h1o d,' 1811." 
"ANilA. n,o IS+; Contr:!n~llIerl1e aos restantCS d~nhos do proJ~cto, que aprcsent:lm uma l~nul"3 \'enical. 
CIote plano duplo segue uma orientaç:lo hori::onl31 conJug:tndo as rcprC!oCnl:1ç~ das duas tabcl:b l.atcr:l.I~. omi
lllldo a componente cscuhonca do monumento. LegenJ:,; ~J- M de C. ln" e dehn em AgoslJ> de 1811 " 
lOANnA, n.o 1843. legenda -J- M de C. tn\ e deli. em Agosto de 1811 -
l7Maeh .... do de Castro propõe corno ~1ternllll";I par:! :1 CSt:ltU3 pnncrp.11 -a n,\o:..!r de bronze- o nmnnorc de 
Pero Pmherro; um;l segunda pedra. oriunda de Sintr:a. "a..-ulad;l. de hU11l a::ul pedre::. dcsmalado-, seril mlH
: .... da p.1r,l O!> cspelhos d"" inscnçOCS; uma tcro.:eira '-,1ncd.adc e:"\ll":liw ·cm huma p • .'drelr.l de Corrl1bra- :.crvm:r 
pnrn .... s molduras das mcsftt;Js. Esl:1S tOllll!i,bdes conferem com as :.gu .... d .... s ~phc:ldas nos desenhos do projecto, 
surgindo, ainda, uma aguada de amarelo cenamentc dcsIL113da aos elementos a screm passados a bronze. 
t~VCj3·SC a hIstoria desta polénuca CL1l JoaquIm Machado de CASTRO - De.'icnJlçàa Anu!) !ica da Exrcuç!1a da 
Ikall~tatua Equt:lill"C ... Ushoa. Na lnrpfcssam Regia. 1810, pp. 25 a 31. ba~c .;nLh.::l Cilada pelo própno :lUlor 
I);mr )U~lClllar a sua ul'ç:lo fi 1U1l1f1tllJ 
l~v..jll_se a \'.;:rs;Io implTSSl puhlicada por Ferreira LIMA. op. Cll. p, 261. Nas ~ltUaçoc.. cm que a~ duas "ariall
lCS COincidem recorreremos à \"eooo lrnpI"CS!kl maIS facllmemc locahz:\\"e1. 
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pois a adopção de \'esu~.s rigidas de ferro impedia a illdi((lçào do nu garantida pela re.curso 
a um traje malea"cl. como reconhece Castro!o. fundamenta l a transparência da constru
ção an:uómica difundida nos modelos de inspiração clássicos, programa que assumida
mente prOC~lrava seguir. 

Conseguiria flna lmclllc materializar cm pane esta ambi ção na representação de D. 
Maria \, mas como o próprio reconheceu, limitado nas s uas imenções plásticas no que se 
refere à exposição anatómica do modelo!I, 

Segue-se na EXl'osiçdo ... , a descrição do FeilO ou AcÇão cm que o Herói se representa, 
"regencrnndo o Brasil", identificado como ~Titulo do seu Principiado~. 

O monumento gira cm tomo do habitual programa adoptado na hnguagem internacio
nal da época, anicu\ando a csl:hu3 principal dedicada ao Principe. elevada em pedcstal e 
pelintro sobrepostos. com as esculturas suba/Lemas de teor alegórico dispostas na base. 

A principal originalidade iconográfica do projecto sit ua-se nas referências brasilicas 
que o conjun to apresenta, adaptação da simbólica do modelo :'I si/llaçelo especifi ca a que se 
destinava. A base de pedestal fi ellva ocuha, segundo o aUlor, num ~terreno mont uoso" , 
que represemava "a grande porção de terreno inculLO e sem civilização" ainda existente 
no Brasil ~a cuja falta o Heroe se acha occorrendo". 

Machado pre"ê. numa primeiro solução. a inclu5..1.o de apenas duas esculturas alegóri
C'dS dispostas em simetria nos ângulos opoStOS rrontais da base do monumento, represen
tando respecti\'amcnle a Lusitânia (à dlrcita). c a América (ã esquerda), cstcndendo as 
suas mãos em gCSto Aliguelllllgdesco [fig. n.o ll. As duas figuras fixam o tempo cspecil1co 
da acção, representado a passagem da carIe da Europa ao Brasil. em ruga às invasões napo
leónicas e o bom 3colhimenlo recebido na coI6ni322. A Crótl!w de D. Mal1\1e1 I de Damião 
de Góis13 ê a base literária citada para a construção da iconografla da América. Machado 
ex traia este elemento do tema co nvencional dos QUlltro Cominelltes, procurando distin
guir a América, dividida ~cm diversos Districtos C .. ) qual seja o do I3rasil'". Com esta fina
lidade reprcsentou.:l figura "abraçando huma cruz", procurando ~ lrazer â memoria do 
Especlador o primeiro nome. que te\-e ° mesmo Districlo~: ~Terra dc Sancta Cruz~_ A 
Cruz reprodu!ida não era, porém, uma recriação fiel do marco de pedra deixado por 
Cabral em 1 SOO, mas conSlruida a parllr ~de huma arvore no"a nascida no mesmo 
Terrilorio'·. Rcforça,ra o cu nho cristão da imagem a inscrição latina r,] Hoc SigilO Vil1ccs. 

Esta primeira variante era equacionada prevendo a hipótese do monumento ser colo
cado cm ~nicho que csteja formado, ou haja de se formar cm parede, ou Fachada de algum 

U1N~ pol6mCõl relam":!:l. EsiJIlUll Equestre escre\ia ~n"O: ~no que cu desejava lllalS alu::io:iõlnlcmc nffaSlar-l1lC 
dos dc~nhos. pelo que respeit:1 :10 lnlgc do Heroc. el":l cm o ,-esllr ao 3tlHgo UloO Romano, como s;lO \"Cstidas as 
mdho~ Est:ltu~ EquCStres. c l'i::desln'S, que eXistem: por ser cste modo de ,'CSl1r t;\o bello (. .. ) sendo a pnn
t:lpal Cõlusa desr.. bdlc:a. verem-se cm qU:l5i IOda a figura os coo tornos do nu (..y. a. ~np<ao Ana/.}lica ... 
pr 2S-16. 
II A propós1l0 das propos!..."\:> que em:l.o apresentou para a exccuç:\o da C!\tálua de D. Man;J I. comentana ~tro: 
~( .. ) E se tanta difficuldade [em a l-",ta lUa do: um soberano vamo. que ~cr:l a de uma augusta stnhor..l ! A 
dccencia e moder:u;:1o do sc:<o:o razcm Ineomparavelmcnte m.:us diffieil c arriscado ~tc assumplO". cr. 
"E1<Jllll:a~-ão dos Assumplos que se expóem nos Ires di\'cl"!iOS desenhO:. do: uma bUllua da Icunha N. Senhom
m Ilcnnque de Campos FeTTClra LlMA.Joo,/uim Machado de Castro Esluhol" Conimb"'msc J Norioa Illograficu 
e wmlJUa(dO dos seus escritOS ,lhpcrSIJ), Coimbra. Imprensa d, Universidade. 1925. p. J]]. 

u"E n ngurn da AmenCõl em si, na ~U3 IIClil'id3de a p:t»O largo: e cslcndend0 o seu braço direito, mOSlr:l Ir com 
lmciedade dnr mão á LUSII:mia, pura salvá-I:t da llIjusliça. c pcrOda I'erscguk:l.o. quc SI: r:t: ao !>eu LiJ.;!tintO 
Sober;mo. e por ,onscquenel~, ;[ cl1:, rncs1IIa - cr. op.cil. p. 264. 
n~ l:':'ta figura. ho: "cslida como Da11ll;l.o de G0e5 di:', que PoorJll'ares Cabral viro os n~lurot"S daqulle eon1l
lICIIIO:. quando ah aponou- cr OpÇIl. 1'. 263. 
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grande Edifkio", modalidade da qual se apresenta como exemplo o monumento edificado 
em Rennes a Luis XV Nesta versão, dada a leitura essencialmente frontal do conjunto, 
Machado prevê apenas a inclusão das duas esculturas alegóricas referidas. A segunda 
opção apresentada, destinava-se à hipótese do mOnUl11eIHO "ser insulado em meio de 
alguma Praça ou Salão" restabelecendo, e.mão, o aUlor o "equilibrio visual~, pela introdu
ç.ão de outras duas escuhuras suballemas nos ângulos postcriores da base representando a 
Lealdar/e e a COllstâllcia (fig. nO.2]. 

Esta fórmula dupla merece ser sublinhada porque se tmla de uma rara incursão do 
escultor na problemática da integração espacial do monumento, flexibilizando a concep
ção em função do enquadr::tmento a que era destinado. Noutro ponto da descriç:'io, reloma 
a questào ao definir a dimensão da estátua real no máximo de 12 palmos "por ignorar o 
sitio, quc se lhe destina"H. 

Machado ponderando a valia do monumento no seu todo, depois de o comparar com 
os congéneres que conhecia na globalidade através das respectivas estampas e relações 
descri tivas, garante "que excede lodos, os que lhe tem precedido"2s. 

A sua convicção baseava-se na tlnidade de Acção, revebdo no conjunto das seis figuras 
incluídas na composiçã026, em que lOdas se revelavam activas, ~executando alguma coisa", 
numa conjugação ccntrípeta dirigida pela estátua do Herói c pelo Fei ro consagrado. Castro, 
realçando os efeitos da composição, sublinhava a intencionalidade da colocação e atitudes 
das estátuas subaltemas dispostas ~de modo que o Espectador em torno do Monumento, 
de qualquer pane que o observe, encontre sempre deleite instructivo, para a vista e para o 
discurso", em noya incursão espacial que sugere um itineràrio em círculo, para a leitura 
integral do monumento, 

Com estas sucessivas ponderações do espaço envolvente do monumento, o au tor 
parece procurar conl.radizer a ideia de ser ~um escultor de obras inseridas em arquitectu
ras ou compostas em presépios sem preocupações urban(sticas~17 . Uma questão a reav}l
liar num balanço mais detalhado sobre o seu pensamenlo e obra. 

Concentremos, em seguida, a nossa atençào na escu ltura principal descrita no docu
mento. Trata-se do quarto projecto conhecido de Machado de Castro para cstáLUas reais, o 
terceiro de versão pedestre - os dois anteriores dedicados a D. JOSé 1 e D. Maria I - depois 
da pioneira estatua equestre da Praça do ComêJ-cio. O projecto apresentado recupera cla
rameme algumas das soluções propostas para o referido monumento pedestre a D. JOSé I, 
semelhanças visíveis. sobretudo, no desenho da pane posterior da eslátua. podendo afir
mar-se, sem hesitações, estarmos perante a reutilização de uma ideia que nào passara do 
modelo. 

Mas para além desta evidência. não é difícil est.abcleeer como base das reflexões con
ceptuais de Castro para o seu leorema de monumentos reais a cultura artística francesa. 

l"cr. ap. Clt , p. 278. ML:l l. 
l'A af1nnaç;lo renectid:l em "muitas llleditaçôei I' dl!Salnf1ado muito de num ll\('Smo sobre esla minha pcrsua
s,io não scJa dia crfeilO do mcu Amor próprio", tennina\'ll sublinhada na prvposiçijo de que O!SIO! PmjO!clO. tlllS 
composições, maft:lla! O! cspniwa!. excede os dO! rodas as ESlallU1s Pcdr~lfes. r EljltCSr rcs, quI' Iht: lt:m precedido". Cf. 
a]l . dI. pp. 268-169 . 
.!61'ara alem da escultura prinCIpal ~ das quatro al~góncas subalternas. Castro previu. amda. uma scxta repre. 
sentando a P",rfidia aos pés da Consl~nci:l. 
27C r. fRANÇA . Jose·Augusto - Joa'lllim Madllldo J!~ Cllliro O! a "Drsen)l(i1<J Anu!jf ica" m Joaquun M:ICbado d(.· 
CASTRO · /Jcscripçdo AnalJlica da Execução da Rea! Estarua Eque5Ire .. . Usboa. 1'/3 !mpressam Regia. 1810 laliás 
19751. "posf:icio" da edIção fuc·similadu comemorativa do segundo ccnten~rio da Inauguração da estátua 
equestre, p. 342. 
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Efectivamente. podemos detectar na globalidade dcstes projectos várias influencias veicu
ladas rundamcmalmcntc pelo acesso comprovado :i. literatura ilustrada e as estampas 
reprodutoras das experiências realizadas cm França nos séculos XVII c XVlII. 

Desta lilcrmura merece uma :Jtenç!io especial a edição de Pierre Paue. MOllumclls érigés 
CIl FrWle!! li la gloirc de Louis Xv. obra de referência, fI época, que constava na biblioteca 
pessoal de Machado de Castro, c que se encontra repetidamente citada pelo escultor ao 
longo dos seus trabalhos literário::._ A referência ao conjuTllo de Rcnnes é cenamen te 
ex traída desta obra. No cOlejo dos projectos de Machado de Castro com as reproduções 
gráficas dos monumcmos a Luis Xv. não é dificil estabelecer relações cnlre o modelo da 
eSlatU3 pedestre de D. JOSé I, e a est.:ltua de Luís XV em Rouen, consubstanciada na ali· 
llIde gestual do herói c na fo rma como empunha o bastào de comando. De igual modo se 
assinalam indisculh'eis semelhanças entre o projecto do Príncipe Regente e o monumento 
de Lurs XV de Renncs28. 

Estas repetições nas tUilUdcs conslituíam tema de debate na própna época, na medida 
em que ;1 gramática gestual passível de Ulili::ação na deflnicão do modelo da estatua prin· 
cipal era claramente limitada. 

Com deito, para além da já citada escolha do traje, como vimos bastante estereot i· 
pacla , rest.:lva ao ani~ta a liberdade de recrear a atitude do herói na sua gestualidade funda· 
ment:dmeme definida pelo posicionamento do rosto e respectivo :'l.ngulo do olhar e pela 
linguagem conslruída a partir da posição e movimento das milos, portadoras dos auibulOs 
- onde se repete o recurso ao ba~tão - ou indicadoras do seu poder prOleclOr29• 

o modelo Luís XV 

o projecto cm análise reOecte uma e\'idente evol uç:'l.o ideológica relativamente ao 
monumento da Praca do Co mércio. Mas é importame salientar que a ideia e os desenhos 
da estátua equestre de D. JOSé I não são da aUloria de Cast ro. Na realidade a Estátua 
Equestre na conjugação dos seus elementos - estátua principal e esculturas subahemas, 
baixo-relevo e inscrições - ê uma construção alinhada com os principias cOIl\'cncionais 
na versão LUIS XlV da plllce roylll. 

Aqui rc\'emos a expressão dura do rei marcial, na sua pose habitual de bast:lo de 
comando, sustentado pelas vitórias militares re.tr,Hados nos grupos escultóricos laterais 
onde não fal talll os convencionais cativos acorremados, ideia que se repete na composição 
prevista para o arco uiunfal da rua Augusta. 

O autor dos desenhos, o arqui tecto Eugénio dos Santos apresema uma solução de ins
pir.1Çào francesa - o próprio Machado denuncia as fomes respectivas - mas evidentemente 
dcsaclUalizada na sua expressão ideológica face â evolução do modelo entretalllo verifí-

lIIRdenlllo·nos. ob\"l:J.mente. nesles dois CllSOS apenas ii solutolo equacionada para a OI:J.llI:J. pnnclpal. 
~al1y. escultor contempor.lnco de Castro, c por muuas ve;:.es citado :.inICliza\'3 dlca::mcnte esta hm; tal;:'Io 
cnall\f"~ "t:ambmon de chaque aUleur, dans IOUI ce quil compose, 01 de produm: du ncuf Cesl deslr ne man
qua [XIS de semalllfeslerenmOlC .. )No:pou\"3ntdonc~lebnbde11l0Ilroidansuneaultudenouvdle.11 
~':lgIS~!I de raire un choi", dans ce qUI 3\:t1! déJil tll~ falI _. A.pud CharlOIlC CIIA5TEL·RQUSSEAU - "La 
figure du prinCI! au XVIll sl~cle: 1lI0numenl ropl 1.'1 slI':lItgles de reprtsenlalion du pou\'oir monarchique 
d:ltI:. I'espace urbain _ ln lk /'B./lril dei Vilb f NrlllC) rI /'Ellmpc IIrbaiuc!lll ~,,'d(" dl"S lIlmitrn. ( 1720·1770), 
Nancy, Muste dL~ Bel\ux i\rts, 200S. 
OUlTOS clemento~ distinll\"O:' fund:lmcnl,3b poderiam residir na exprcss.\o an:UOmica e lia mdividuah::al;~o &. 
nSlononua do rclT:lto do herói , \'aloriz.,da por alguns autores, mas que 51.' dilUla na escala do monumCnlO 
qU31110 exposto dada a dilic'lncia :t que se encomr:1\"3 na maior pane dos casos do observador. 
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cada. Na realidade a moldura simbólica em'olvendo a reprcscmação monárquica nas pra
Ç3:' rcais, sofria uma mutação de LUIS XIV para Luis Xv, onde a imagem do rei conquista
dor em substituída, ou pelo menos complementada, pela mensagem do rei pacificador e 
prOlCCtOr do progresso e do bem cstar do seu povolO. 

Não sabemos - porque ele !do o afirma express3mcme - se Machado de Castro já cul
tivava esse gostO e essa expressão ideológica pró Luís XV, à data, em que lhe foi entreguc a 
execução da estátua equestre. 

Essa actuali::ação e. no entanto, visÍ\'c! nos projectos assumldat11ente de sua autoria , 
relleclindo-se. de imediato, no monumento a D. Maria I, em que nos três desenhos que 
aprcsenlou se sublinha intencionalmente o prinCipio da Paz como elemento caracteriza
dor do monarca representado segumdo as convenções do programa de LUts XV No pri
meiro dos três desenhos Caslro chega Illesmo a fa::er representar D. Maria I como Palia , 
"mas uma Palias ... pacifica sem escudo-o 

Ê este o ambiente que encontramos claramente desenvolvido no projecto para o Rio 
de Janciro. logo denunciado na primeira linha da respectiva memória descritiva onde se 
refere ao Príncipe regeme como "amá\'el Herói" em sintonia com o BicII Aime, (Luis XV). 

Â excepção das liberdades programáticas derivadas da especificidade da temálÍGI luso
brasileira, todo o conjunto respeita. no essencial. as soluções dos monumentos planertdos 
a Luis Xv. entretanto, note-se, ja destruidos pela vaga iconoclasta que acompanhou a 
Revolução Francesa. 

É evidente na composição do projecto a preocuprtção em dar visibilidade à imagem do 
Regente iluminado. reunindo os dOIS emblemáticos elemCnlOS associados a LUIS XV: o 
Pl'incipi Pacifico e o Plinci"i Vicfori. A escolha da variante pedestre para a estátua princi
pal. a l1lili::ação do bastlio não como :,ímbolo de comando militar mas apenas como sinal 
legitimador do poder, a adop~';10 do gesto protector da m:'io esquerda indicando os símbo
los do Fcilo. são c1e1l1ento~ que definem a clara opç:'io do escultor e o alinhamento do seu 
]ll'OjCCto no teorema das estátuas reais ponuguesas 110 contexto da apreensão dos modelos 
inlCl1laClOnais. 

Esta escolha articula-se coerentemente com os restantes elemenlos do monumento. A 
disposição dos simbolos traduzem a dualidade convencionada. do lado direito evocando 
as "Arles. Industrias e Comercio" lfig. n.o 31 c do esquerdo, represcnLando os MUtensilios 
marciais" lfig. n.o 41 cuja presença , é, no entanto, condicio llada pela inscriçãO que os 
acompanha: "'O Christão, o Prudente. o Generoso, / Só faz a Guerra a livrar-se do 
Alei\'oso" . 

Pese embora a minúcia da descrição e o pormenor das representações gráfkrts il1lerro
gamo-nos sobre o destino do projecto de Machado de Caslro. Terá chegado ao conheci
mento de D. Rodrigo de So usa Cominho a proposta do escultor régio? O conde de 
Unhares morreria no Rio deJanciro logo no inicio de 1812, facto que estreita o espaço de 
recepção e de avaliação da proposta de Castro. Independentemente das circunstâncias O 
doculllcnlO foi esquecido, l1;io sc conhecendo sequcr registos críticos sobre o seu con
(eudo ou testemunhos sobre rt S~la elinllnação do concurso de ideirts que, entretanto, pros
seguiria. 

JOVcja.sc. par:r. um aprorundaml':nto desta qUCS!~O consultem·se. por exemplo. os scgumtcs trabalhos: Michc1 
MA RTIN - 1.('5 M011UlUeul5 .tqueSlI ·e~ de Louis XIV une Rrllnclr rru r'C/mlc dt· /'mpugU/rde Mannrdriclur, P~rl ... 
t'lcard. 1986. c Rrchard CLEARY - T/lc PJ!lCr Ro\'o!c Gnd UrbCI!1 De5i.!:!! fi! lhe Aucien Rtgirnc. Cambridg~ 
Unil'crsily Prcss. 1999. 
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Da capital britânica chegam noticias da apresentação de pelo menos trCs projectos. Por 
OUlro lado, o arquitcclojosé da COSta c Silva, que chegaria ao Rio de Janeiro nesse mesmo 
allO de 1812. apresentava também uma proposta para o monumento, que o próprio afirma 
ler sido o preferido do Princi pc Regente31 , 

A vontade do povo do Rio de Janeiro, com o sucessivo abandono das vãrias ideias ap re
sentadas, acabaria po r não se cum prir. Mas do que não restam dúvidas e que nesse 
momento de aparente eufori a que constituiu a chegada da cone portuguesa ao Brasil, ori
gi naria o processo de criação não apenas de um monumento dedicado ao acontecimento, 
mas mais objectivamente a idealização de uma Place Royal no Rio de Janeiro, já cm pleno 
século XIX, depois do modelo europeu inspirador ter emmdo definitivameme em colapso. 

A consciência desse fim de ciclo, o emendimellto da comradição que seria levantar um 
1l10n Ulllelll0 à monarquia portuguesa no Rio de Janeiro nas vésperas da já previsível inde
pendência do Brasil, podem co nStilllir fac tores justificativos para este evidente lapso de 
vonl.'lde pohtica para levar o projecto até ao seu tenno. 

Restaram as manifestações de arte efémera de que podemos citar como exemplo as 
cons truidas para as cerimónias da Aclamação de D,João VI, numa solução mais coerente 
com a percepção coleclÍva do irreversivcl ocaso do penado co lonial 

Fig 1. Joaquim Machado de Caslro. Projcao dc 
mOIlUtnc,1l0 110 Pril1Clpt' Regeml' D. Joilo dCSliua
do 110 Rio de Janeiro, plano frontal , desenho 
aguarchdo. assmado I' datado: MJoaquim 
Machado de Ca~lro, ln\'. e desenhou; tendo 
COlllp1cLldo 80 annos de idade: 70 de c:o.:erci
cios d·Anc: e m;lb de 56 no Real Serviço: Em 
:\So~1O de t8t L~. Acadl'1ll1a Nacional de 
Belas I\rtcs, n .~ de inventário 15·12 

II A impossibilidade de neslC trabalho analis;lrmoS sufiCIentemente os restantes proJecto~ cilados justifica que 
regressemos brevcmente a esta lema em no"o Ir.lbalho a incluir nllma colceHlnea de estudos sobre Machado de 
Ca~tro. preSCnlcrnl'nle em orgam;:;I~·;'\O. 
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Fig. I . 
Joaqulnl Machado de C.'lslro. ido". plano po~terior. 
desenho aguarelada. assinado e datado: "j . M . de C. 

Inv. e deltn. em Agosto de 1811 .'" AC.'ldemia Nacional 
de Belas Arles. n .o de in\"Cntario 1543. 

v. 

Hg. 3. Jo:tquim Mach:tdo de Castro, idem, "lado 
direito", desenho aguarc1:,do, ,Issinado c 
datado: ~J M. de C. lnv. e delin. em 
AgOSto de 1811 : Academi,\ Nacional de 
Belas Anes. n " de invenl:írio 15++. 

" 

Fig. 4.Joaquim Machado de Castro, idem, "lado 
c~4ucrdo ". de~l1ho aguardado. a~~!I1ado 
e dalado: "J. M. de C. ln\'. e dclin. cm 
AgoSLO de 1811." Academm Nao.:ional de 
Belas Arles, n .~ de itl\'elll.'lrio 1544. 





As fromeiras do ultramar: engenheiros, matemáticos, 
naturalistas e artistas na Amazônia, 1750-1820' 

Nelson SANJAD ** 

Neste trabalho não lr.1tarei da Ane no sentido estrito, e s im de imagens. Mais prccis::l
mente , de imagens de um terrilório - a Ama=õnia - elaboradas numa época em que ane, 
ciência e técnica ainda não haviam sido fanualmente separadas: o século XVII I. Nesse 
sentido, não lidamos com artistas tal como estes se afiguram no século XIX, c sim com 
anrfices do traço e da cor. 

Em sua maior parte, a iconografia que dispomos sobre a Amazónia dos scteCC!1lOS foi 
produzida durante ou após as expedições relacionadas aos lnllados intcmacionais de limi
tes, moth'o pelo qual vcm sendo estudada no contextO de uma política c:-.-pansionista lusi
tana. Muitos hisLOriadorcs têm se dedicado ao estudo da d iplomacia portuguesa , empe
nhada no reconhecimento imcrIlacional da expansão além-Tordesilhas, e do ~progr.lIna

de ocupação das fronteiras coloniais, no qual sobressaem a urbanização e a na\'cgação , 
Como mecanismos de cOlllrole tcrritorial por pane da mctrópole, aquelas viagens partici
param desse processo, possibilitando, por um lado , ajustar a expansão por meio do reco
nhecimento geográfico e, por outro, :tdequar o plancjamelllo económico, nãutico, urba
niSli eo, militar e de dominação dos grupos indigcnas da região. Embora o tema não seja 
novo , hã muito que ser exp lorado em função da quantidade de invcmârios c da diversi
dade de representações do território - visuais e literárias - os quais dc\'em ser entendidos 
como instrumentos para a apropriação do espaço amazónico. 

Até a primeira metade dos setecentos, os principais rcsponsá\'cis pela conquista de 
novas áreas coloniais na América lusitana eram missionários c scrtanistas. que promoviam 
uma expansão defato. mas ni!.o de direito. Somente em 1713, com o acordo entre Portugal 
c França assinado cm Utrechl, foi cstipulada a caducidade do tratado de 1494. Iniciou-se, 
então, a scquência de acordos internacionais que exigiri:"n , 113 colônia, uma atividade 
incessante de técnicos e au toridades na busca de informações cada vez mais precisas, 
sobre as quais dependiam O sucesso ou o fracasso das negociações diplomáticas. Enqu;ll1to 
na Cone eram reunidas ;lS infonn;lções coletadas e elabo rados os mapas e documentos 
que viriam a servir de base p;lra os tmtados de limites, na colônia ocorria um inédito 
mov imento de exploração terriLOrial. Os mapas e memórias do jesuíta Aloisio Conrado 
Pfeil (1638-l70I), sobre os qua is foi baseada a defesa dos interesses ponugueses cm 
Ulrecht, podem ser cOl1sidemdos como marcos iniciais desse processo, Professor de mate
mática no Colégio do Pará, aStrónomo e cartógrafo, pfeil explorou a Capitania do Cabo 
do Norte, zona de luta ;lnllada entre Portugal e França, produzindo , segundo o l3;lri!.o do 
Rio Branco, dois "documentos verdadeiramente decisivos~ para a definição das fronteims 
das Guianas brasileira e francesa, 200 anos depois (Ri o Branco, 1945:96). 

, Este tr:lbalho foi o,cnto cm colabom~ao com a historiador:l Ennclinda Moutinho Pataca, 
** Museu Par:lensc Emtlio GoeJdi I Centro Um\'ersltàno do Paro 



432 Nrlwn 5Al\:JAD 

Efctuar um reconhecimento seguro da área pretendida era fundamental , pois no século 
XVIII os países ibéricos incorporaram no seu repertório jurídico o principio de U1i possidc
tis, enlidade do Direito Romano que garamia a posse de uma rcgdo a quem comprovasse 
sua cfCliv3 c mais antiga ocupação. Ambos os tratados assinados com a Espanha c referen
tes ãs colõnias da America do Su l, o de Madrid (1750) c o de Sa nto Ildefonso ( 1777), 
fOr;\1l1 baseados nesse principio. Para checar in loco as determinações dos tratados e deli
mitar a raia fromciriça. foram formadas comissões bil:tterais dirigidas por Ministros 
Plcnipolcnciános, denominadas Comissões DcmarCllrloras de Limites. Como não exislia m 
mapas em escala ncccssdria às demarcações. as combsãcs deveriam proceder ao Ievanla
mento cartográfico da fromeira. Pal.l. esse serviço foram incorporados engenheiros, mate
máticos e -riscadores~ (arquitetos e desenhistas, aqui denominados -artis13s- no sentido 
de profissionais da -arte do desenho"), cujas inslrUções previam, alem dos lev3ntamemos 
geogrâficos c aslronõmicos neccssirios à cartografia, também levamamenlos concernemes 
à Hisl6ria NaLUral, com o registro dos animais, plamas e habilamcs. 

O Tratado de Madrid estabeleceu a organização de três "partidas de Iillüles" no nane. 
Do lado português o coma ndo roi dado ao irmão do Marques de Pombal e Capit..1.o-General 
do Estado do Grão-Pará e Ma ranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado , devida
mente instrufdo a verificar as -excelé ncias ou prejuizos do tralado firmado em 1750~. As 
';panidas- salram de Belém em 175+, com um total de 796 pessoas, 25 barcos e os mais 
modernos equipamenlos astronômicos e geográficos da época. Da comissão fa::iam parte 
Pascoal Pires, Fisico-Mor do Estado; Sebastião José da Silv;\ c Gregório Rebelo Guerreiro 
Canl:lcho, engenhei ros portugueses; João Ângelo Brunelli, astrõnomo bolonhêS; João 
André Schwebel , Gaspar João Gerardo de Gronsfe\d, Adam Leopoldo de Breuning, 
Philippe Sturm e Manuel Fernandes Got.: , lodos enge nh eiros germânicos; Henrique 
Anlônio Galu.:.:i , engenheiro mamuano: António José Landi, arquiteto e desenhador bolo
nhês; Domingos Sambucelli, arquiteto geno\'ês; Henrique João \Vilcken:., provavelmente 
engenheiro de ascendência inglesa; Pe. Ignado Szentmartonyi ou Samartoni , astrônomo 
croata; e Daniel Panek, cirurgião germânico, 

Connitos com missionários c o alraso da comitiva espanhola, que chegou ao rio Negro 
em 1759, quando os portugueses já o haviam deixado há muito tempo, impossibilitaram 
as negociações pre\'istas no tratado. Isso não impediu , cOIHudo , a reali::ação de trabalhos 
canográficos por pane dos portugueses. Enquanto (5te\'e no rio Negro, o irmão de Pombal 
leve a oportumdade de proceder ao primeiro grande inqucrito cartografico C geográfico de 
largo trecho da bacia amazÕnica. 

Quando o Tralado de Santo Ildefonso foi negociado e111 substituição ao de Madrid, a 
nova Comissão Demarcadora recuperou as informações acerca dos problemas da demarca
ção e de quais seriam 05 melhores limiles a defender, registradas pessoalmeme por 
Mendonça Furtado, A Segunda Comissão Demarcadora de Limiles partiu em 1780. com 
5 16 pessoas em 25 barcos. O comando foi dado. como na primeira comiss.1.o, ao Capitão
General do Gr;io-Pará, João Pereira Caldas, que havia sido ajudanle de ordens de 
Mendonça Furtado, Também foram incorporados no novo grupo Anlônio Landi e 
HcnriqueJoão Wilckens, membros da primeira comissão e residentes em Belém, c Manuel 
da Gama Lobo d'Almada, governador da Praça de Macap:'i e depois da úpitania de São 
José do Rio Negro (1786), e que \'iria subSlÍtuir Pc.rc.irn Caldas no comando em 1788. De 
Lisboa vieram os engenhei ros TheodOsio Constanti no de Chermont e João Baptista 
Mardcl ; os can6grafos Euzêbio António de Ribeiros, Pedro Alexandrino Pinto de Souza, 
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Ricardo Franco de Almeida SeITa, Joaquim José Ferreira e Severino Euzébio de Matos; os 
aSlrônomosJosé Simões de Carvalho, Francisco José de L1.cerda e Almeida, JoséJoaquim 
Vitória da Costa e Amónio Pires da Silva Pomes Leme; e os cirurgiões Antônio JOSé de 
Araujo Braga c Francisco de Almeida Gomes. 

As Comissões Demarcadoras, a despeito da imensa tarda que levaram adial1le, não 
constituíram as unicas iniciativas do governo ponuguês para o reconhecimento do terri
tório. Outras expedições ocorreram paralelamente, a lhes rever ou complementar o traba
lho. Foi o caso da de Antõnio Luís Tavõlres, que foi ao rio Tocanlins em 1773; de Marcelino 
José Cordeiro, ao rio Negro em 1784 e 1788; e de Pedro Affonso Gato, ao rioJauapery em 
1787. Da mesma maneira, a produçãO de memórias, descrições e roteiros não ficou res
trita aos técnicos das comissões. Os escritos deJosé Monteiro de No ronha, Francisco 
Xavier Ribeiro de Sampaio e JoãO Vasco Manuel de Braun são frequentemente citados pela 
importância para o conhecime11lo geográfico do tenitório, Lendo este último trabalhado 
sobre os dados produzidos pela segunda comissão. 

Foi a Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) a iniciativa 
paralela mais importante. Para Angela Domingues, não foi inconseqüentemellle que a via
gem dc Ferreira e a Segunda Comissào Demarcadora coincidiram no tempo e que - dentre 
as "viagens filosóficas'" planejadas para o Brasil- a única a se concretizar rumou para a 
"área de tensão" que era a Amazônia. '"Ambas as missões, a 'ciemifica' e a 'estratégica', se 
empenharam no desenvolvimento das potencialidades agrícolas do território e no incre
mento dos recursos económicos" (1991: l7). Ao mesmo tempo em que visavam descrever 
o meio físico e os habitantes, delineavam projelOs para lançar as bases de uma coloniza
ção durável e próspera. 

Ferreira chegou a Belém cm 1783, juntamemc com o novo Capitão-General do EsLado 
do Grão-Pará, Martinho de Souza e Albuquerquc (1783-1790) e com o novo Bispo, D. 
Prei Caetano Brandão (1783-1789). Faziam parte do grupo de Ferreira os ~descnhadores" 

JOSé Joaquim Freire e JoaquimJosé Codina e o jardineiro-botãn ico Agostinho Joaquim do 
Cabo. As instruções que receberam determinavam o reconhecimento da colonização por
lUguesa na Amazônia, a realização de um inventário da "produção natural" da região e a 
reunião de coleçõcs de história natural para o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda. Ao 
fim de nove anos, Ferreira havia conseguido coletar centenas de espécimes animais e vege
tais, produzir dezenas de memórias de cunho geográfico, histórico. económico, etnoló
gico, botãnico e zoológico, além de orientar experime mos agrícolas c a realização de 
mapas e milhares de estam pas. Esses result..1.dos, complementares enLrc si cm suas múlti
plas representações do território, também complementam os resultados das demais via
gens, pois Ferreira manteve comunicação com membros de ambas as comissões demarca
doras, como Landi, Chermon t e Araújo Braga, e utilizou-se de escritos preexistentes, como 
os de SõIlupaio e de Noronha. 

pelo exposto, podemos verificar que as viagens de cunho geográfico realizadas no 
século XV II[ têm um fone sentido de continuidade, não só em função dos tralados inter
nacionais e do aperfeiçoamento da administração colonial, mas também nas formas de 
representação do território. Dentre as formas de representação territorial, a canografia era 
a mais importante pela delimitação que possibilitava dos domínios ultramarinos. O 
impulso que ganhou no século XVIII pode ser visto por meio das representações cada vez 
mais precisas dos contornos, longitudes e latitudes, relevo, rios, terras, divisões adminis
trativas, estradas, fortificações, portos, vegetação, minas, enLre outros. Seu papel no cOllhe-
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CARVAU IO.José Momciro de, 7-1780 
"'·Iapa dos COnfins do nra~ll, com:b lerras da COro;l 
de r:spanh:t na /Ull<:nca ~kridional (Maltri3] 
cartográfico] I Ajud.(' EngenheIro lo~~ Monteiro de 
(:1I""alI10.· Escala (ca. 1:87000001.· S.l.: 5.n .• 
1752. - I mapa : !lIS .. aguarelado: 58,O.dO,O cm 
cm rolha de 59,6:-;51.0 cm hnp:l/purlptl859 

cimento e domínio polHico do espaço lcm 
sido estudado em conjulllo com a reordena
ção lcrritorialligada a projetas de reforma 
administrativa e econômica, co mo as que 
ponugal vivcnciava na segunda metade do 
século. 

Foi como registro para comprovação de 
posse do terrilório que o -Mapa dos confins 
do BrasiL~ (1749) foi elaborado, carla que 
serviu de base para as negociações do 
Tnttado de Madrid c que foi concebida por 
meio da reun ião de cOlllribuições cartográfi
cas c descrições literárias de diversos aulO
res, como O jesuíta rfeil, Francisco de Melo 
Palheta, Luis Fagundes Machado e OUlros 

que estiveram na Amazônia no sécu lo XV II 
c início do século XVIII. A inconsistência 
dessa carta , no cmanto, exigiu das -panidas 
de limitcs" enviadas aos difcrcnles rios ama
zónicos uma constante atenção com a escala 
e com a s imbologia para assinalar acidellles 
geográficos. povoações, fonalezas. Ctc. Um 
registro mais apurado deveria ser efeluado 

para a retiflcaçào geográfica do mapa e também para a instalação do Estado do Grdo-Pará 
c Maranhão. com a mudança da capital de São Luís para Belém, cm 1751: e da Capi tania 
de São JOSé do Rio Negro, cm 1757, com sede na miSSilo de Mariuá (depois Barcelos). 

No último quartel sctecelllisla . as canas das expedições amazõnicas já estavam sendo 
produzidas sob uma ··ética de precisão·· caractenstica da ciência ilustrada e à serviço "de 
um largo processo de expansão geográfica e de apropriação material e intelectual do 
mundo" (Bourguel e Licoppc, 1997:1150). Com a segunda comissão. as principais cida
des e todos os grandes rios formadores das bacias do Paraguai e Amazonas ganharam 
mapas que viriam a ser a base da aLUai canografia da região, tào bem apurados que os car
tógrafos faziam questão dc inserir essa qualidade no próprio tilulo, como o fez José 
Joaquim Vi tório da CosIa ao organizar a publicação de $Cus mapas em 1797: ~Co\eção de 
cartas do Rio das Amazonas desde a foz do Rio Tapajós até a foz do Rio Negro em grande 
escala, com os fundos. baixos, c notas para a navegação de alto bordo, ... levantadas sobre 
o loch e a agulha magnética e corrigidas sobre observações de longitude. latitude e decli
nação da 3gulha~. 

Em 1798. Silva Pontes organizou um novo mapa do Brasil, o mais imponalllc de seus 
trabalhos porque representa a conjunção de esforços dos levantamentos bot.1nicos, minc
ralôgicos, alHropolôgicos e geográficos das expedições científicas e militares no Brasil 
durame o século XVIII. Chama-se ~Cana geogmphica de projcção csphe.rica orthogonal 
da Nova Lusitania ou América Portuguesa, e Estado do I3razW, cuja produção atesta a 
complementaridade elllre as exped ições demarcadoras e a Viagem Philosophica. Além de 
serem utilizados todos os levantamentos do conjunto das expedições, tal mapa foi com
posto a panir de 86 outras cartas execuladas ou cop iadas pelo desenhista da Viagem 
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Philosophica, Jose Joaquim Freire, que compõe uma espécie de mosaico. Essa com ple
mentaridade entre observações de carâtcr diverso pode :.er conferida nas Mlnstruçàes" 
para os membros da Viagem Philosophica, que ja previam a execução da cana através de 
um diário a ser feito com grande ex:nidão. 

Os levantamentos geográficos realizados por Alexandre Rodrigues Ferreira , Joaquim 
do Cabo. Freire e Codina roram posteriormente utilizados por Freire na conrecção de 
mapas que demonstram o percurso da expedicão. Um exemplo é a MC.'ma Gcogrnfica dos 
Amazonas, Solimões, Negro , Branco, Madeira, Guaporé, Jauru e Paraguai. com os con
Ouentes que nelles desaguam .... ', elaborada para acompanhar o diario de Ferreira. Cada 
uma dessas peças. portanto, deve ser analisada tendo em vista o conjunto. assim como as 
demais formas de representaçãO do terri torio, como os prospectos (vistas topográficas) de 
cidades, vilas, edificios. rios, cachoeims. grutas e minas, dos quais pas5.'lremos a tratar. 

Nos :.éculos XVI e XV II, as vistas topográficas c os desenhos de animais, plantas, índios 
c todos os elementos itwentariados nos territórios explorados eram representados nos 
mapas, sendo os registras de canHer predominantemente geográfko. Os navegantes regis
travam como podiam suas observações no Novo Mundo e as passa\'am para os cartógra
fos, que faziam trabalhos mais amplos com o objelivo de oriemar navegadores e militares 
que fossem para as colónias. Alem dos elementos naturais, eram tambem represemadas 
cllIidades mtticas. eomo sereias. dragões e monsU'os. Os mapas eram. portamo, obras 
abr.mgemcs que tinham a função de rcprcsemar a nalUrcza em sua totalidade. 

Tendo sua origem na tradiçào cartográfica, as vistas topográficas se desvinculam dos 
mapas no Século À'VIII, mas continuam tendo um car.iler representativo. Essas vistas n:io 
podem ser dissociadas da ca rtografia. pois ambas tinham a funç,lo de informar as autori
dades sobre o estado da co lonização na região. Porem, mio se restringindo apenas às lrles 
plá::iticas c suas técnicas ilusionistas de representar a realidade visivel. nas pinturas topo~ 
gráficas tambêm eram utilizadas certas têcnicas, próximas às cartográficas, que seguiam 
proporcionalidades distintas da pintum e se lproximavam \l1lis da exa tidão cientIfi ca. 
Assim, a produção cartográfica e de vistas topográficas, que ulumamente têm sido trata
das tanto por cartógrafos quanto por geógrafos e hislOriadores da ane , podem ser conside
radas numa perspectl\'a de aproxtmação entre arte c ciência. 

Das tres principais expedições setecentistas. as que mais se destacam nesse tipo de repll!
senlllç-Jo são a primeira comissão demarcadora e a Vtagem Philosoplüca. Naquela foram pro
duzidos uma série de prospectos complemen· 
tares tl.s cartas dos rios Amazonas c Negro. de 
autom de Schwebel. Na Viagem Philosophica, 
os prospectos foram organizados em dois 
volumes. Em ambos os casos. a representação 
de paisagens traduz os objel i"os politicos e 
militares de ocupação do território. Para Mary 
Louise Prau, as descrições minucios.'lS das pai-
5.'l.gens tinham por objetivo a donunaçào geo
gráfica e serviam como Maparclhos discursivas 
mcdiame os quais as estados definem e repre
sen tam o territõrio" 099 1:151-l65). 

Incluímos, dentre esses "aparelhos dis
cursivos", o desenho de história natural. se 

ProspeclO da Villa do Came13.. e da Entrada que fez 
\l Exmo. Sr. M:lrlinho de Sou:::. c A!buquCTl.jllC. 
Go\', e Cap, Gener:l! do l:.sl:ldo, l1a larde do dia I 9 
de jallelrO de J 784. I'ro~pccto induldo na ~Viagct1l 
Philosophica" de Alexandre Rodrigues Fcrrei!';\ . 



436 Ndson SANJAD 

considerarmos o fone carátcr gcografico destes desenhos, que muitas vezes eram acompa
nhados de observações sobre a latitude e longitude dos locais onde os espécimes foram 
colclados, do ambiente cm que foram cncomrados, etc.; e também as descrições litcrjrias. 
geralme nte produzidas a panir de instruções que ori em:l\'am sobre o que deveria ser 
observado c como tomar as medidas. Algumas dessas descrições eram de cariz predomi
nantemente naturalista (zoológico. botânico ou antropológico), oulras eram essencia l
mcmc geográficas c há, ainda, as que procuravam ludo rcgistmr. sendo impossível tlassi
I1cá-las nesul ou naquela c:ucgoria. O conjunto dessas reprcscntações c\'idencia a maneira 
quase ininterrupta por que ponugallhes lançou mão para o reconhecimento do tcrritório 
amazónico no século XVIII. Tmtaremos a seguir de algumas descrições quc bem dcmons
tmm a associação entrc texto, canogmfia e pintura. 

Da primeim comissão os principais documentos escritos são de autoria de Mendonça 
Furtado. Existe, ainda. um resumido dia rio. ainda inédito , que I3runelli escreveu a cami
nho do rio Negro. Nele encontramos o roteiro da expediç:io , os pontos onde foram toma
das as medidas astronômicas e a descriçãO de vários engenhos c aldeamentos. Sua lcitur:! 
indica que foi escrito como uma espécie de "memorial" das observações astronómicas 
nccesSári:ls :i confecção dos mapas, tarefa que ficou incompleta pelo motivo que já referi
mos. Na segunda comissão, pelo COntrário. os rcsuhados astronómicos foram reunidos 
nas "Tabuadas de longitudes e lalitudes de grande pane do Brasil obser\"adas pelos asm~· 
nomos empregados na demarcação", orgam=adas por Almeida Serra em conjumo com 
Silva POntes. Lacerda e Almeida, Simôcs de Carvalho e Vitória da COSta. 

landi. outro integrante da primeira comissão, se deslaca Clllrc os demais pelas múlti
plas atividades que desempenhou. Foi autor de pelo menos uma memoria geográfica, de 
um inventário de espécies animais e \'egetais, do "risco~ e da construção das mais impor
tant es obras públicas do Estado do Grão·Pará: o Palácio dos Governadores (1771), a 
Catedral da Sé (1771), o l"iospital Real (I 770}, os "Quartéis dos Soldados" (1779), todos 
em Belem, c dos prédios construfdos para a instalação da capital do Rio Negro. A princi
pal car.lctenstica desS3.S obras foi a "monumentalização~ do espaço urbano. de maneira a 
ressaltar a MimagemM de Belém como capital. Mas, segundo Renata Malcher Araujo. tam
bém se relacionam com a construção de no\'as cidades pelo interior c com a c.xpans.'io c 
melhoria das condições sanitá rias das já existentes, consequ~ncia. em primeiro lugar, da 
polllica de Pomba\. que tinha no urbanismo uma importame peça do seu programa de 
atuaçào, "quer tenha sido pelo oportunismo do trabalho inevitável e cm grande escala de 
Lisboa, quer fosse por inerência ao próprio pensamento poUlico de Pomba!. em atitude 
similar com Outros governantes do seu tempo que também constnliram cidades por toda 
a Europa. (. .. ) A 'diferença' que o urban ismo pombalino inaugllr.l é a ênfase dada ao dis
curso ideologico da cidade (. .. ). E o espaço urbano privilegiado é O espaço público utili
zado como afirmação do poder sobre o espaçaM 0996:63-4}. 

Outras obras de pone, como os fones instalados nas capitanias do Grão-Pará. Rio Negro 
e Mato Grosso, devem ser entendidas nessa moldura, ali seja, ao mesmo tempo coletavam 
inrol1l1açóes geográficas, conlln ham as populações indígenas, impediam a penelração espa
nhola, fr.lnces,. •. holandesa c inglesa , marcavam as fromeiras no alto rio Branco. no alto no 
Negro, no Solimões, no Guaporc c na foz do Amazonas. Significavam, segundo Andréc 
Mansu)'·Diniz Silva, verdadeiras "afirmações de soberania". Confirmava-se, dessa maneira , 
"a posse da lerra, que não mais se baseasse numa suposiç:io de dominio político, mas que 
se concretizasse de fala pelo poder de imervcl1ç'.io sobre o território" (Araujo. op. cil.: L05). 
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Na segunda comiss.10, mult iplicam-se as descrições, diãrios, discursos. memórias, rene
xôes e pareceres. O mais ~ férti l " dos técnicos foi. sem duvida, Almeida Serra, autor de tra
balhos referenciais sobre a Capitania do Mato Grosso e sobre os rios Madeira, Tapajós e 
Paraguai, apresentados junw ll1etl tc com grandes cartas geográficas. Joaquim Jose Ferreira 
t:tmbém escreveu sobre o MatO Grosso, Do rio Negro, temos os escritos de Lacerd" e 
Almeida. Lobo d'Almada e Chennolll: do rio Japurá, o de Wi!ckens; e do Amapá e Marajó, 
os de Simões de Carvalho. Essas eram as regiões de maior interesse para Portugal nesse 
momento. pois garanLiriam a expansão territorial pelos anuentes da direita e da esq~lerda 
do Amazonas. bem como O cOlllrolc de sua foz. 

Os escritos geogr.ificos de Alexandre Rodrigues Ferreira, muitos deles inéditos. seguem 
o mesmo itinerário. Seus diários, memórias. roteiros. Illisccl~neas de observações e sua 
correspondcncia de viagem scmpre se referem às regiões visitadas pela segunda comissão, 
Esta vasta bibliografia se imegra de fonna di reta ou indireta aos prospectos que menciona
mos anteriormente, n:lO sendo raro aparecerem no próprio texto referencias sobre a pre
paração de desenhos. Por outrO lado, alguns desses lex10S se "comunicam" com outros 
escri tos, como os das comissões demarcadoras e de alguns técnicos de '"fora" das comis
sões. 

Por fim, cabe um comentaria sobre os homens que concretizaram as "abslracôcs de 
gabine1e-, que são as viagens. Embora não poSS.'lIUOS estabelecer comparações sobre a for
mação. nem tipologias que permitam uma abordagem em conjunto, eles têm uma carncte
I;stica cm comum: a qualidade de Mpohgrafos", capazes de transi tar por diferentes espaços 
de conhecimento. Esses homens fOTam, ao mesmo tempo, naturalistas, exploradores, anis
las e muitas ve=es comerciantes c proprictários de terras. Como polígrafos, foram capazes 
de dominar mulliplas formas de representação do território. Isso renetc cJaramelllc a for
mação que tiveram, principalmente no meio militar. Cartografar, desenhar, cscrc\'Cr, tomar 
medida!) e. coletar eram atividades que boa parte dos viajantes executou, associadas que 
estavam pelos objelivos das expedições. /I.'luilO em função dessa característica, as obras 
desses homens tiveram uma consideran:l circulação no meio burocrático colonial, assim 
como sua própria atuação profissional não se restringiu ao.!. objeti\'os explícitos da missão 
que lhes foi atribuida. 

Es!)e fato pennitiu ao historiador Anhur César Ferreira Reis falar com insistência de 
uma .'C .... c/ação do mundo alllazÔnico. muito anterior às viagens dos naturalistas do Século 
XIX. A nosso \'cr, a alUaç:lO desses homens circunscreve-se no processo de constrll~'ão do 
Est~\do contemporânco, unificado, centralizado e submetido em tudo a regras uniformes, 
nas quais o território é concebido pelo poder de modo integrado e totalizador, exigi ndo 
uma base cartográfica rigorosa. COlllribuindo para a incorporação de novos territórios, 
para a submissão dos diversos grupos étnicos que habitavam a Ama=õnia e para o fortale
cimento de um poder centnll além-mar. esses homens podem ser considerados agentes do 
poder imperial. E as imagens que elaboraram cenamente reOetem o projeto politico a que 
estavam servindo. 





As fromeiras do ultramar: engenheiros, matemáticos, 
naturalistas e artistas na Amazônia, 1750-1820' 

Nelson SANJAD ** 

Neste trabalho não lr.1tarei da Ane no sentido estrito, e s im de imagens. Mais prccis::l
mente , de imagens de um terrilório - a Ama=õnia - elaboradas numa época em que ane, 
ciência e técnica ainda não haviam sido fanualmente separadas: o século XVII I. Nesse 
sentido, não lidamos com artistas tal como estes se afiguram no século XIX, c sim com 
anrfices do traço e da cor. 

Em sua maior parte, a iconografia que dispomos sobre a Amazónia dos scteCC!1lOS foi 
produzida durante ou após as expedições relacionadas aos lnllados intcmacionais de limi
tes, moth'o pelo qual vcm sendo estudada no contextO de uma política c:-.-pansionista lusi
tana. Muitos hisLOriadorcs têm se dedicado ao estudo da d iplomacia portuguesa , empe
nhada no reconhecimento imcrIlacional da expansão além-Tordesilhas, e do ~progr.lIna

de ocupação das fronteiras coloniais, no qual sobressaem a urbanização e a na\'cgação , 
Como mecanismos de cOlllrole tcrritorial por pane da mctrópole, aquelas viagens partici
param desse processo, possibilitando, por um lado , ajustar a expansão por meio do reco
nhecimento geográfico e, por outro, :tdequar o plancjamelllo económico, nãutico, urba
niSli eo, militar e de dominação dos grupos indigcnas da região. Embora o tema não seja 
novo , hã muito que ser exp lorado em função da quantidade de invcmârios c da diversi
dade de representações do território - visuais e literárias - os quais dc\'em ser entendidos 
como instrumentos para a apropriação do espaço amazónico. 

Até a primeira metade dos setecentos, os principais rcsponsá\'cis pela conquista de 
novas áreas coloniais na América lusitana eram missionários c scrtanistas. que promoviam 
uma expansão defato. mas ni!.o de direito. Somente em 1713, com o acordo entre Portugal 
c França assinado cm Utrechl, foi cstipulada a caducidade do tratado de 1494. Iniciou-se, 
então, a scquência de acordos internacionais que exigiri:"n , 113 colônia, uma atividade 
incessante de técnicos e au toridades na busca de informações cada vez mais precisas, 
sobre as quais dependiam O sucesso ou o fracasso das negociações diplomáticas. Enqu;ll1to 
na Cone eram reunidas ;lS infonn;lções coletadas e elabo rados os mapas e documentos 
que viriam a servir de base p;lra os tmtados de limites, na colônia ocorria um inédito 
mov imento de exploração terriLOrial. Os mapas e memórias do jesuíta Aloisio Conrado 
Pfeil (1638-l70I), sobre os qua is foi baseada a defesa dos interesses ponugueses cm 
Ulrecht, podem ser cOl1sidemdos como marcos iniciais desse processo, Professor de mate
mática no Colégio do Pará, aStrónomo e cartógrafo, pfeil explorou a Capitania do Cabo 
do Norte, zona de luta ;lnllada entre Portugal e França, produzindo , segundo o l3;lri!.o do 
Rio Branco, dois "documentos verdadeiramente decisivos~ para a definição das fronteims 
das Guianas brasileira e francesa, 200 anos depois (Ri o Branco, 1945:96). 

, Este tr:lbalho foi o,cnto cm colabom~ao com a historiador:l Ennclinda Moutinho Pataca, 
** Museu Par:lensc Emtlio GoeJdi I Centro Um\'ersltàno do Paro 
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Efctuar um reconhecimento seguro da área pretendida era fundamental , pois no século 
XVIII os países ibéricos incorporaram no seu repertório jurídico o principio de U1i possidc
tis, enlidade do Direito Romano que garamia a posse de uma rcgdo a quem comprovasse 
sua cfCliv3 c mais antiga ocupação. Ambos os tratados assinados com a Espanha c referen
tes ãs colõnias da America do Su l, o de Madrid (1750) c o de Sa nto Ildefonso ( 1777), 
fOr;\1l1 baseados nesse principio. Para checar in loco as determinações dos tratados e deli
mitar a raia fromciriça. foram formadas comissões bil:tterais dirigidas por Ministros 
Plcnipolcnciános, denominadas Comissões DcmarCllrloras de Limites. Como não exislia m 
mapas em escala ncccssdria às demarcações. as combsãcs deveriam proceder ao Ievanla
mento cartográfico da fromeira. Pal.l. esse serviço foram incorporados engenheiros, mate
máticos e -riscadores~ (arquitetos e desenhistas, aqui denominados -artis13s- no sentido 
de profissionais da -arte do desenho"), cujas inslrUções previam, alem dos lev3ntamemos 
geogrâficos c aslronõmicos neccssirios à cartografia, também levamamenlos concernemes 
à Hisl6ria NaLUral, com o registro dos animais, plamas e habilamcs. 

O Tratado de Madrid estabeleceu a organização de três "partidas de Iillüles" no nane. 
Do lado português o coma ndo roi dado ao irmão do Marques de Pombal e Capit..1.o-General 
do Estado do Grão-Pará e Ma ranhão, Francisco Xavier de Mendonça Furtado , devida
mente instrufdo a verificar as -excelé ncias ou prejuizos do tralado firmado em 1750~. As 
';panidas- salram de Belém em 175+, com um total de 796 pessoas, 25 barcos e os mais 
modernos equipamenlos astronômicos e geográficos da época. Da comissão fa::iam parte 
Pascoal Pires, Fisico-Mor do Estado; Sebastião José da Silv;\ c Gregório Rebelo Guerreiro 
Canl:lcho, engenhei ros portugueses; João Ângelo Brunelli, astrõnomo bolonhêS; João 
André Schwebel , Gaspar João Gerardo de Gronsfe\d, Adam Leopoldo de Breuning, 
Philippe Sturm e Manuel Fernandes Got.: , lodos enge nh eiros germânicos; Henrique 
Anlônio Galu.:.:i , engenheiro mamuano: António José Landi, arquiteto e desenhador bolo
nhês; Domingos Sambucelli, arquiteto geno\'ês; Henrique João \Vilcken:., provavelmente 
engenheiro de ascendência inglesa; Pe. Ignado Szentmartonyi ou Samartoni , astrônomo 
croata; e Daniel Panek, cirurgião germânico, 

Connitos com missionários c o alraso da comitiva espanhola, que chegou ao rio Negro 
em 1759, quando os portugueses já o haviam deixado há muito tempo, impossibilitaram 
as negociações pre\'istas no tratado. Isso não impediu , cOIHudo , a reali::ação de trabalhos 
canográficos por pane dos portugueses. Enquanto (5te\'e no rio Negro, o irmão de Pombal 
leve a oportumdade de proceder ao primeiro grande inqucrito cartografico C geográfico de 
largo trecho da bacia amazÕnica. 

Quando o Tralado de Santo Ildefonso foi negociado e111 substituição ao de Madrid, a 
nova Comissão Demarcadora recuperou as informações acerca dos problemas da demarca
ção e de quais seriam 05 melhores limiles a defender, registradas pessoalmeme por 
Mendonça Furtado, A Segunda Comissão Demarcadora de Limiles partiu em 1780. com 
5 16 pessoas em 25 barcos. O comando foi dado. como na primeira comiss.1.o, ao Capitão
General do Gr;io-Pará, João Pereira Caldas, que havia sido ajudanle de ordens de 
Mendonça Furtado, Também foram incorporados no novo grupo Anlônio Landi e 
HcnriqueJoão Wilckens, membros da primeira comissão e residentes em Belém, c Manuel 
da Gama Lobo d'Almada, governador da Praça de Macap:'i e depois da úpitania de São 
José do Rio Negro (1786), e que \'iria subSlÍtuir Pc.rc.irn Caldas no comando em 1788. De 
Lisboa vieram os engenhei ros TheodOsio Constanti no de Chermont e João Baptista 
Mardcl ; os can6grafos Euzêbio António de Ribeiros, Pedro Alexandrino Pinto de Souza, 
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Ricardo Franco de Almeida SeITa, Joaquim José Ferreira e Severino Euzébio de Matos; os 
aSlrônomosJosé Simões de Carvalho, Francisco José de L1.cerda e Almeida, JoséJoaquim 
Vitória da Costa e Amónio Pires da Silva Pomes Leme; e os cirurgiões Antônio JOSé de 
Araujo Braga c Francisco de Almeida Gomes. 

As Comissões Demarcadoras, a despeito da imensa tarda que levaram adial1le, não 
constituíram as unicas iniciativas do governo ponuguês para o reconhecimento do terri
tório. Outras expedições ocorreram paralelamente, a lhes rever ou complementar o traba
lho. Foi o caso da de Antõnio Luís Tavõlres, que foi ao rio Tocanlins em 1773; de Marcelino 
José Cordeiro, ao rio Negro em 1784 e 1788; e de Pedro Affonso Gato, ao rioJauapery em 
1787. Da mesma maneira, a produçãO de memórias, descrições e roteiros não ficou res
trita aos técnicos das comissões. Os escritos deJosé Monteiro de No ronha, Francisco 
Xavier Ribeiro de Sampaio e JoãO Vasco Manuel de Braun são frequentemente citados pela 
importância para o conhecime11lo geográfico do tenitório, Lendo este último trabalhado 
sobre os dados produzidos pela segunda comissão. 

Foi a Viagem Philosophica de Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792) a iniciativa 
paralela mais importante. Para Angela Domingues, não foi inconseqüentemellle que a via
gem dc Ferreira e a Segunda Comissào Demarcadora coincidiram no tempo e que - dentre 
as "viagens filosóficas'" planejadas para o Brasil- a única a se concretizar rumou para a 
"área de tensão" que era a Amazônia. '"Ambas as missões, a 'ciemifica' e a 'estratégica', se 
empenharam no desenvolvimento das potencialidades agrícolas do território e no incre
mento dos recursos económicos" (1991: l7). Ao mesmo tempo em que visavam descrever 
o meio físico e os habitantes, delineavam projelOs para lançar as bases de uma coloniza
ção durável e próspera. 

Ferreira chegou a Belém cm 1783, juntamemc com o novo Capitão-General do EsLado 
do Grão-Pará, Martinho de Souza e Albuquerquc (1783-1790) e com o novo Bispo, D. 
Prei Caetano Brandão (1783-1789). Faziam parte do grupo de Ferreira os ~descnhadores" 

JOSé Joaquim Freire e JoaquimJosé Codina e o jardineiro-botãn ico Agostinho Joaquim do 
Cabo. As instruções que receberam determinavam o reconhecimento da colonização por
lUguesa na Amazônia, a realização de um inventário da "produção natural" da região e a 
reunião de coleçõcs de história natural para o Real Museu e Jardim Botânico da Ajuda. Ao 
fim de nove anos, Ferreira havia conseguido coletar centenas de espécimes animais e vege
tais, produzir dezenas de memórias de cunho geográfico, histórico. económico, etnoló
gico, botãnico e zoológico, além de orientar experime mos agrícolas c a realização de 
mapas e milhares de estam pas. Esses result..1.dos, complementares enLrc si cm suas múlti
plas representações do território, também complementam os resultados das demais via
gens, pois Ferreira manteve comunicação com membros de ambas as comissões demarca
doras, como Landi, Chermon t e Araújo Braga, e utilizou-se de escritos preexistentes, como 
os de SõIlupaio e de Noronha. 

pelo exposto, podemos verificar que as viagens de cunho geográfico realizadas no 
século XV II[ têm um fone sentido de continuidade, não só em função dos tralados inter
nacionais e do aperfeiçoamento da administração colonial, mas também nas formas de 
representação do território. Dentre as formas de representação territorial, a canografia era 
a mais importante pela delimitação que possibilitava dos domínios ultramarinos. O 
impulso que ganhou no século XVIII pode ser visto por meio das representações cada vez 
mais precisas dos contornos, longitudes e latitudes, relevo, rios, terras, divisões adminis
trativas, estradas, fortificações, portos, vegetação, minas, enLre outros. Seu papel no cOllhe-
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CARVAU IO.José Momciro de, 7-1780 
"'·Iapa dos COnfins do nra~ll, com:b lerras da COro;l 
de r:spanh:t na /Ull<:nca ~kridional (Maltri3] 
cartográfico] I Ajud.(' EngenheIro lo~~ Monteiro de 
(:1I""alI10.· Escala (ca. 1:87000001.· S.l.: 5.n .• 
1752. - I mapa : !lIS .. aguarelado: 58,O.dO,O cm 
cm rolha de 59,6:-;51.0 cm hnp:l/purlptl859 

cimento e domínio polHico do espaço lcm 
sido estudado em conjulllo com a reordena
ção lcrritorialligada a projetas de reforma 
administrativa e econômica, co mo as que 
ponugal vivcnciava na segunda metade do 
século. 

Foi como registro para comprovação de 
posse do terrilório que o -Mapa dos confins 
do BrasiL~ (1749) foi elaborado, carla que 
serviu de base para as negociações do 
Tnttado de Madrid c que foi concebida por 
meio da reun ião de cOlllribuições cartográfi
cas c descrições literárias de diversos aulO
res, como O jesuíta rfeil, Francisco de Melo 
Palheta, Luis Fagundes Machado e OUlros 

que estiveram na Amazônia no sécu lo XV II 
c início do século XVIII. A inconsistência 
dessa carta , no cmanto, exigiu das -panidas 
de limitcs" enviadas aos difcrcnles rios ama
zónicos uma constante atenção com a escala 
e com a s imbologia para assinalar acidellles 
geográficos. povoações, fonalezas. Ctc. Um 
registro mais apurado deveria ser efeluado 

para a retiflcaçào geográfica do mapa e também para a instalação do Estado do Grdo-Pará 
c Maranhão. com a mudança da capital de São Luís para Belém, cm 1751: e da Capi tania 
de São JOSé do Rio Negro, cm 1757, com sede na miSSilo de Mariuá (depois Barcelos). 

No último quartel sctecelllisla . as canas das expedições amazõnicas já estavam sendo 
produzidas sob uma ··ética de precisão·· caractenstica da ciência ilustrada e à serviço "de 
um largo processo de expansão geográfica e de apropriação material e intelectual do 
mundo" (Bourguel e Licoppc, 1997:1150). Com a segunda comissão. as principais cida
des e todos os grandes rios formadores das bacias do Paraguai e Amazonas ganharam 
mapas que viriam a ser a base da aLUai canografia da região, tào bem apurados que os car
tógrafos faziam questão dc inserir essa qualidade no próprio tilulo, como o fez José 
Joaquim Vi tório da CosIa ao organizar a publicação de $Cus mapas em 1797: ~Co\eção de 
cartas do Rio das Amazonas desde a foz do Rio Tapajós até a foz do Rio Negro em grande 
escala, com os fundos. baixos, c notas para a navegação de alto bordo, ... levantadas sobre 
o loch e a agulha magnética e corrigidas sobre observações de longitude. latitude e decli
nação da 3gulha~. 

Em 1798. Silva Pontes organizou um novo mapa do Brasil, o mais imponalllc de seus 
trabalhos porque representa a conjunção de esforços dos levantamentos bot.1nicos, minc
ralôgicos, alHropolôgicos e geográficos das expedições científicas e militares no Brasil 
durame o século XVIII. Chama-se ~Cana geogmphica de projcção csphe.rica orthogonal 
da Nova Lusitania ou América Portuguesa, e Estado do I3razW, cuja produção atesta a 
complementaridade elllre as exped ições demarcadoras e a Viagem Philosophica. Além de 
serem utilizados todos os levantamentos do conjunto das expedições, tal mapa foi com
posto a panir de 86 outras cartas execuladas ou cop iadas pelo desenhista da Viagem 
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Philosophica, Jose Joaquim Freire, que compõe uma espécie de mosaico. Essa com ple
mentaridade entre observações de carâtcr diverso pode :.er conferida nas Mlnstruçàes" 
para os membros da Viagem Philosophica, que ja previam a execução da cana através de 
um diário a ser feito com grande ex:nidão. 

Os levantamentos geográficos realizados por Alexandre Rodrigues Ferreira , Joaquim 
do Cabo. Freire e Codina roram posteriormente utilizados por Freire na conrecção de 
mapas que demonstram o percurso da expedicão. Um exemplo é a MC.'ma Gcogrnfica dos 
Amazonas, Solimões, Negro , Branco, Madeira, Guaporé, Jauru e Paraguai. com os con
Ouentes que nelles desaguam .... ', elaborada para acompanhar o diario de Ferreira. Cada 
uma dessas peças. portanto, deve ser analisada tendo em vista o conjunto. assim como as 
demais formas de representaçãO do terri torio, como os prospectos (vistas topográficas) de 
cidades, vilas, edificios. rios, cachoeims. grutas e minas, dos quais pas5.'lremos a tratar. 

Nos :.éculos XVI e XV II, as vistas topográficas c os desenhos de animais, plantas, índios 
c todos os elementos itwentariados nos territórios explorados eram representados nos 
mapas, sendo os registras de canHer predominantemente geográfko. Os navegantes regis
travam como podiam suas observações no Novo Mundo e as passa\'am para os cartógra
fos, que faziam trabalhos mais amplos com o objelivo de oriemar navegadores e militares 
que fossem para as colónias. Alem dos elementos naturais, eram tambem represemadas 
cllIidades mtticas. eomo sereias. dragões e monsU'os. Os mapas eram. portamo, obras 
abr.mgemcs que tinham a função de rcprcsemar a nalUrcza em sua totalidade. 

Tendo sua origem na tradiçào cartográfica, as vistas topográficas se desvinculam dos 
mapas no Século À'VIII, mas continuam tendo um car.iler representativo. Essas vistas n:io 
podem ser dissociadas da ca rtografia. pois ambas tinham a funç,lo de informar as autori
dades sobre o estado da co lonização na região. Porem, mio se restringindo apenas às lrles 
plá::iticas c suas técnicas ilusionistas de representar a realidade visivel. nas pinturas topo~ 
gráficas tambêm eram utilizadas certas têcnicas, próximas às cartográficas, que seguiam 
proporcionalidades distintas da pintum e se lproximavam \l1lis da exa tidão cientIfi ca. 
Assim, a produção cartográfica e de vistas topográficas, que ulumamente têm sido trata
das tanto por cartógrafos quanto por geógrafos e hislOriadores da ane , podem ser conside
radas numa perspectl\'a de aproxtmação entre arte c ciência. 

Das tres principais expedições setecentistas. as que mais se destacam nesse tipo de repll!
senlllç-Jo são a primeira comissão demarcadora e a Vtagem Philosoplüca. Naquela foram pro
duzidos uma série de prospectos complemen· 
tares tl.s cartas dos rios Amazonas c Negro. de 
autom de Schwebel. Na Viagem Philosophica, 
os prospectos foram organizados em dois 
volumes. Em ambos os casos. a representação 
de paisagens traduz os objel i"os politicos e 
militares de ocupação do território. Para Mary 
Louise Prau, as descrições minucios.'lS das pai-
5.'l.gens tinham por objetivo a donunaçào geo
gráfica e serviam como Maparclhos discursivas 
mcdiame os quais as estados definem e repre
sen tam o territõrio" 099 1:151-l65). 

Incluímos, dentre esses "aparelhos dis
cursivos", o desenho de história natural. se 

ProspeclO da Villa do Came13.. e da Entrada que fez 
\l Exmo. Sr. M:lrlinho de Sou:::. c A!buquCTl.jllC. 
Go\', e Cap, Gener:l! do l:.sl:ldo, l1a larde do dia I 9 
de jallelrO de J 784. I'ro~pccto induldo na ~Viagct1l 
Philosophica" de Alexandre Rodrigues Fcrrei!';\ . 
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considerarmos o fone carátcr gcografico destes desenhos, que muitas vezes eram acompa
nhados de observações sobre a latitude e longitude dos locais onde os espécimes foram 
colclados, do ambiente cm que foram cncomrados, etc.; e também as descrições litcrjrias. 
geralme nte produzidas a panir de instruções que ori em:l\'am sobre o que deveria ser 
observado c como tomar as medidas. Algumas dessas descrições eram de cariz predomi
nantemente naturalista (zoológico. botânico ou antropológico), oulras eram essencia l
mcmc geográficas c há, ainda, as que procuravam ludo rcgistmr. sendo impossível tlassi
I1cá-las nesul ou naquela c:ucgoria. O conjunto dessas reprcscntações c\'idencia a maneira 
quase ininterrupta por que ponugallhes lançou mão para o reconhecimento do tcrritório 
amazónico no século XVIII. Tmtaremos a seguir de algumas descrições quc bem dcmons
tmm a associação entrc texto, canogmfia e pintura. 

Da primeim comissão os principais documentos escritos são de autoria de Mendonça 
Furtado. Existe, ainda. um resumido dia rio. ainda inédito , que I3runelli escreveu a cami
nho do rio Negro. Nele encontramos o roteiro da expediç:io , os pontos onde foram toma
das as medidas astronômicas e a descriçãO de vários engenhos c aldeamentos. Sua lcitur:! 
indica que foi escrito como uma espécie de "memorial" das observações astronómicas 
nccesSári:ls :i confecção dos mapas, tarefa que ficou incompleta pelo motivo que já referi
mos. Na segunda comissão, pelo COntrário. os rcsuhados astronómicos foram reunidos 
nas "Tabuadas de longitudes e lalitudes de grande pane do Brasil obser\"adas pelos asm~· 
nomos empregados na demarcação", orgam=adas por Almeida Serra em conjumo com 
Silva POntes. Lacerda e Almeida, Simôcs de Carvalho e Vitória da COSta. 

landi. outro integrante da primeira comissão, se deslaca Clllrc os demais pelas múlti
plas atividades que desempenhou. Foi autor de pelo menos uma memoria geográfica, de 
um inventário de espécies animais e \'egetais, do "risco~ e da construção das mais impor
tant es obras públicas do Estado do Grão·Pará: o Palácio dos Governadores (1771), a 
Catedral da Sé (1771), o l"iospital Real (I 770}, os "Quartéis dos Soldados" (1779), todos 
em Belem, c dos prédios construfdos para a instalação da capital do Rio Negro. A princi
pal car.lctenstica desS3.S obras foi a "monumentalização~ do espaço urbano. de maneira a 
ressaltar a MimagemM de Belém como capital. Mas, segundo Renata Malcher Araujo. tam
bém se relacionam com a construção de no\'as cidades pelo interior c com a c.xpans.'io c 
melhoria das condições sanitá rias das já existentes, consequ~ncia. em primeiro lugar, da 
polllica de Pomba\. que tinha no urbanismo uma importame peça do seu programa de 
atuaçào, "quer tenha sido pelo oportunismo do trabalho inevitável e cm grande escala de 
Lisboa, quer fosse por inerência ao próprio pensamento poUlico de Pomba!. em atitude 
similar com Outros governantes do seu tempo que também constnliram cidades por toda 
a Europa. (. .. ) A 'diferença' que o urban ismo pombalino inaugllr.l é a ênfase dada ao dis
curso ideologico da cidade (. .. ). E o espaço urbano privilegiado é O espaço público utili
zado como afirmação do poder sobre o espaçaM 0996:63-4}. 

Outras obras de pone, como os fones instalados nas capitanias do Grão-Pará. Rio Negro 
e Mato Grosso, devem ser entendidas nessa moldura, ali seja, ao mesmo tempo coletavam 
inrol1l1açóes geográficas, conlln ham as populações indígenas, impediam a penelração espa
nhola, fr.lnces,. •. holandesa c inglesa , marcavam as fromeiras no alto rio Branco. no alto no 
Negro, no Solimões, no Guaporc c na foz do Amazonas. Significavam, segundo Andréc 
Mansu)'·Diniz Silva, verdadeiras "afirmações de soberania". Confirmava-se, dessa maneira , 
"a posse da lerra, que não mais se baseasse numa suposiç:io de dominio político, mas que 
se concretizasse de fala pelo poder de imervcl1ç'.io sobre o território" (Araujo. op. cil.: L05). 
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Na segunda comiss.10, mult iplicam-se as descrições, diãrios, discursos. memórias, rene
xôes e pareceres. O mais ~ férti l " dos técnicos foi. sem duvida, Almeida Serra, autor de tra
balhos referenciais sobre a Capitania do Mato Grosso e sobre os rios Madeira, Tapajós e 
Paraguai, apresentados junw ll1etl tc com grandes cartas geográficas. Joaquim Jose Ferreira 
t:tmbém escreveu sobre o MatO Grosso, Do rio Negro, temos os escritos de Lacerd" e 
Almeida. Lobo d'Almada e Chennolll: do rio Japurá, o de Wi!ckens; e do Amapá e Marajó, 
os de Simões de Carvalho. Essas eram as regiões de maior interesse para Portugal nesse 
momento. pois garanLiriam a expansão territorial pelos anuentes da direita e da esq~lerda 
do Amazonas. bem como O cOlllrolc de sua foz. 

Os escritos geogr.ificos de Alexandre Rodrigues Ferreira, muitos deles inéditos. seguem 
o mesmo itinerário. Seus diários, memórias. roteiros. Illisccl~neas de observações e sua 
correspondcncia de viagem scmpre se referem às regiões visitadas pela segunda comissão, 
Esta vasta bibliografia se imegra de fonna di reta ou indireta aos prospectos que menciona
mos anteriormente, n:lO sendo raro aparecerem no próprio texto referencias sobre a pre
paração de desenhos. Por outrO lado, alguns desses lex10S se "comunicam" com outros 
escri tos, como os das comissões demarcadoras e de alguns técnicos de '"fora" das comis
sões. 

Por fim, cabe um comentaria sobre os homens que concretizaram as "abslracôcs de 
gabine1e-, que são as viagens. Embora não poSS.'lIUOS estabelecer comparações sobre a for
mação. nem tipologias que permitam uma abordagem em conjunto, eles têm uma carncte
I;stica cm comum: a qualidade de Mpohgrafos", capazes de transi tar por diferentes espaços 
de conhecimento. Esses homens fOTam, ao mesmo tempo, naturalistas, exploradores, anis
las e muitas ve=es comerciantes c proprictários de terras. Como polígrafos, foram capazes 
de dominar mulliplas formas de representação do território. Isso renetc cJaramelllc a for
mação que tiveram, principalmente no meio militar. Cartografar, desenhar, cscrc\'Cr, tomar 
medida!) e. coletar eram atividades que boa parte dos viajantes executou, associadas que 
estavam pelos objelivos das expedições. /I.'luilO em função dessa característica, as obras 
desses homens tiveram uma consideran:l circulação no meio burocrático colonial, assim 
como sua própria atuação profissional não se restringiu ao.!. objeti\'os explícitos da missão 
que lhes foi atribuida. 

Es!)e fato pennitiu ao historiador Anhur César Ferreira Reis falar com insistência de 
uma .'C .... c/ação do mundo alllazÔnico. muito anterior às viagens dos naturalistas do Século 
XIX. A nosso \'cr, a alUaç:lO desses homens circunscreve-se no processo de constrll~'ão do 
Est~\do contemporânco, unificado, centralizado e submetido em tudo a regras uniformes, 
nas quais o território é concebido pelo poder de modo integrado e totalizador, exigi ndo 
uma base cartográfica rigorosa. COlllribuindo para a incorporação de novos territórios, 
para a submissão dos diversos grupos étnicos que habitavam a Ama=õnia e para o fortale
cimento de um poder centnll além-mar. esses homens podem ser considerados agentes do 
poder imperial. E as imagens que elaboraram cenamente reOetem o projeto politico a que 
estavam servindo. 





o mosteiro de Pombeiro e as igrejas do seu padroado: 
mobilidade de equipas de pintura mural 

Paula BESSA 

Um conjunto de pinturas murais do sécu lo XVI existentes no None de Portugal evi
denciam paralelos estilisticos entre si. Assim acomete entre as várias intervenções de pin
lUra em Santa Marinha de Vila MarimNila Real , São Martinho de Penacova/Felgueiras, S. 
Mamede de VilaverdcIFclgueiras, capela funerária :mexa a S. Dinis de Vila Real e Santa 
Maria de PombeirolFelgueiras. 

Na verdade, estas igrejas não têm apenas em comum vários aspectos das suas pinturas 
murais. Existe lambêm entre elas um vinculo instiLUcional , já que o padroado de todas 
estas igrejas pertencia justamente ao mosteiro beneditino de Pombeiro. 

Mais, quer na mais antiga pimurn mural que se conhece na parede fundcira da capela
mor da igreja de Vila Marim, quer na de S. Martinho de Penacova ocorre, provavelmen te , 
o mesmo brasão, muito provavelmente o do abade de Pombeiro D. João de Mel\o e 
Sampayo. Na segunda imcrvcnç1io pictórica na capela-mor de Vila Marim ocorre também 
um brasão que foi identificado [.leio Dr. Manuel Sampayo Pimelll el de Azevedo Graça 
como sendo o do abade comendatário de Pombeiro D. Amónio de Mello I. As pinturas 
murais na capela lateral do lado da EpíslOla na igreja de Santa Maria de Pombeiro estão 
acompanhadas por letreiro que identifica o encomendador, precisamente D. António de 
Mcll o. 

Torna-se, assim , claro que eSle mosteiro e, particu larmente , dois dos seus abades 
comendatários. D. António de Melo e, talvez. também, seu pai, D. João de Melo, desempe
nharam um papel de relevo na encomenda de programas de pintura mural para a igreja 
do mosteiro c para as igrejas do seu padroado. 

Por Outro lado , a investigação conduzida por Amónio Franquelim Sampaio Neiva 
Soares 1 concluiu que, pelo menos a partir do séc. XVI, a responsabilidade pela decoração 
da capela-mar cabia a quem detinha o direito de padroado que, por vezes, assumia, tam
bém, a responsabilidade da manutençâo e decoração da nave, embora, nas igrejas paro
quiais, essa responsabi lidade coubesse frequentemente aos paroquianos, Assim sendo , 
poderemos concluir que, se é muito prová\'c1 -quando nâo absolmamente certo - que as 
imervenções nas capelas-mar sejam da iniciativa de Pombeiro e dos seus abades, não 

• Doccntc de História da Anc no Departamento de História da Universidade do I'>lmho 
Nota: Muitos aspe<:tos focados nesta comunicação foram p tratados por mim em DESSA, Paula, 2003 - Pi"!"nl 
Munll tm Sunta Marinha de Vila Mmim, S. ,."raninho dI:' PI:'UaWIU, 5{mlit Muna de Pombeiro e na Capela Fllllerclri a 
Am:x{t á Igt l'ja de s. D!lll~ de Vila Real: PaH.'llt<'5(as Piclóriws c Ins!lfltcimlllis f as EnCOlllflldas do Abatle D. A11!6nio 
de Melo. "údemos do Noroeste··. 11"20 (1·2), Série Históm 3. 2003, p. 67·95. 
I GRAÇA, Manuel de Sampayo l'imcn!cI Auvedo, 2002 - Santa Mor(nl1l:/ d~ Vila ,\!anrn: em Tomo de um Urosdo 
de Annas, ~Gcnealogia c ! !eráldica", nO 78, Centro de r....tudos de Genealogia e Heráldica c HLStória d" I'amília 
J~, Un,,·cr5l(bde Modema do Porto. Porto, pp. 47·138. 
z SO/\RES. António Franquelim Sampaio Neiva, 1997 - t\ Arquidiocrsr d" BlUga no Stculo XVII - Saciedudc c 
Mentalidades pelas VisttaçÕC5 PU.ltorai.1 (1550·1570), Braga. pp. 457-458. 
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podemos ler a mesma certeza cm relação a pimuras reali zadas na nave. Por esla razão, 
ainda que existindo cm algull1:l.5 desl:ls igrejas. não ~crJo objecLO desta comunicação. 

As enormes afinidades en tre os programas realizados revelam que as encomendas 
fora m sistcm:nicamcntc fci las às mesmas oficinas, o que implicou li ma considerável mobi· 
lidade desses artistas clllrc casas na /en'a de Geslllçó c na l e I/ l i de Pal1óias, pelo menos. 
Mas a mobilidade destas equipas de pintura mura l não se confinou a estas igrejas, uma 
vez que se verificam tambem fones semelhanças estilisticas com OlllnlS pinturas noutros 
locais como Joaquim Inácio Caetano re"e1ou 3, 

Vejamos agora quais as pintUl"lS rcali=adas c quai!> as suas caractensticas estihsticas. 

Fig. I !lras;\o (do :abade de Pombeiro D. J0;\o de 
Mdlo e ~mp;l)'o?) no pn111eiro programa de 
pmlUm l11uml na Clpda-mor da igrcj;1 de 
S.·mla Marinha de \íla Marim/VibReal 

rlg 4 Br.b;\u de D. Amónio de Melo no stgundo 
programa de pmlura mUr.l1 na c;lpcla.mor de 
~anta Mannh:l de Vila ManmNila Real 

rig. 2 nra!oiio (do ub.1ue de rombciro D. João de 
Mello e Smnparo?) na C1pel:loInor de 
S. M;tninho de l'enaco\"alFeJgucir:lS. 

Fig. 3. Lcil\:lro Idemincando;a encom.mcb de plll' 
1Ur.l mural de D. Anlomo de Me\\o para li 
Clpda lateral do lado da [pblOb em 5:1111:1 
\taria de Pumbcm.lIFe\guelr:lS 

J ú\ET/\NO.Joaquim IlÚcio. 2001 _ O Moreia r <IS Oficillo$ de Pimllw .-.rum! nos Stcuros x,' c X\'I. Aparição. 
Lisboa 
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Santa Marinha de Vila Marim: 
o primeiro programa de pintura mural na capeia-moI' 

A primeira campanha de pintura mural na capela-mor (capela-mar de Vi/CI .Marim 1) 

inclui um rodapé de pamlelepipedos pcrsllcaivados, um registo médio representando S. 
Bento, Santa Marinha e S. Bernardo, sendo a figuracão dos santos encimada por barra 
decorativa ao modo da iluminura (com folhagens c, por elllre elas, pequenos personagens 
e animais e\"ocando cenas de caça) e envolvida por barras de enrolamentos e painéis deco
rativos com um motivo floral de quadrifó/ios. Existe grande semelhança entre esta campa
nha de pintura mural em Vila Marim e a pintura mural realizada na igreja paroquial de $. 
Salvador de Bra"ãesIPollle da B:lTca4 e datada de 150]5. Na realidade, as barras de enrola
melllOS , os [apeies de quadrifólios e as próprias representações dos santos em Vila Marim e 
em I3ravães são idênticos, razão pela qual os supomos da responsabilidade da mesma ofi
ci na , pensando t.ambém que a dalação desta camada de pintura em Vila Marim não será 
muilO dHcrcllle da de Bravães. 

Um elemento de indicação cronológica imponame para esta camada de pimura em Vila 
Marim poderia ser o brasão que se encontra enlre S. Bento e Santa Marinha, infclizmel1le, 
quase desaparecido. Apenas se conserva a Illitrn que o encimava, assim como a bordadura 
de prata com c.ruzes páteas. A mesma mitra e a mesma bordadura ocorrem t.ambem 110 bra
s,io que encima a represemaç.ão do orago cm S. Martinho de Penacova, como veremos. A 
mitra poderia identiOcar um brasão abacia16 . provavelmente o de um dos abades de 
Pombeiro , e a bordadura - dos Pimentel - poderia leI" sido usada pelo abade D. João de 
Mello e Sampayo. trineto, por linha paterna, de D. Mécia Vasques Pimentc.l e, por linha 
materna , de D. Inês Afonso PimenleF. Este abade está documentado como abade de 

iCAETANO. Joaqunn 1nacio. 200 1 - O '\!an!<l t" as Oficmas dI" Piurunl Mllml UIlS Scculos XV e XVI. Aparição. 
Lisboa, p. 26, 2i u2. 
~ AFONSO. Luis. 2002 - A PI"IIH'(l iI·h,ral rlo~ ~t(U1i)) XV (' )..Yl na Iibl<!riografia da Arre POllugursa' Eswdo da 
Qllestao. "Anis - Revisla do lnSl ilulO de Hi516ria da Anc da l' aculdadc de Letras de Lisboa. Faculd:tdc de 
lctr'\s.llsooa. Faculdade de letras. n" I. p. 125: AFONSO. LUI$. 2003 - Silo SalwuJor' de BrU\lks f U otmologia 
da pitllw'a mura',llll"lugucsa da ldadc Ml'd!a . ~Monurnento~. Revista Semestral de Edificios e Monumel1los". 
Lisboa. Direcção Geral dos Edifícios c Monumentos NaelOna l$ - Mimstêno das Obras PubliC35, Transportes c 
liabitaç:\o. n° 19. p.1 H -I23 (volume rdcrentc a Setembro ma;; cujo lan(al11e11l0 foi feito com o jornal KPúblico" 
a 18 de No\"Cmbro de 2003) c AFON~O. Luis. 1003 - A ewnologw das pinwras murais dr 5. 5cl1vado. de Bnmln: 
Il1l1a re:apn:ciaçj}o. Usboa. ~,\ni5 - Revista do InstitulO de História da Ane da r-~culdade de lel1":b de Lishoa", 
n02. OUlubro de 2003. p. 273·2i4. Neste último anigo. Luis Afonso propõe a hipótese. de que esta data. por um 
erro de IIIlcrprctação dur:lllle o rc~tauro. corresponda. ante. a 1510. Depois de: Icr analis.1do esta proposta iii 
si!\( , penso que. tratando-sc de uma boa hipólese. só um novo restauro poder.! esclarecer esta questão. 
6 CmlSlitu)"çlJÕc>S fI') IUS por mwuladt! do RCI"l'tnulissimo scnIIOI' t/om Diogo de Sousu Arçrbis/JO c St'nllOl' clr Hnwga 
Primas das Esponllas. s. ri (da/a plUvãl"d: 1506): · ColIsliwiçmn. j. Como os dom ahfmdcs r dom IJtiores bccn!fJs 
I'enham oa (sic) signodo com rnil/"CIs c Imgos. Por quunlO pu drn:iro SI' t/euc Ja~cr pcr nos siguodo em cae/a luwltT 
mlll') .: a rllc )01>1 obligadd) rOl/l1llo~ .Imn ahbmlrs dom primo (' beneJiciados ,k " o~so mrc/Ilspodd vi). cm flC)~()a 
çcssu"da Irg1l1mo irnpedlmenlO Oulcnatnos c mandamos quc rodol/os dom abbadcs bccl1lOs c dom /)dores 11m; OIdccn.~ 
dr Sam lIecnlO c: Sanc/(! agoswlho do nosso arrebisplllla quando que forem chamadas paa signodo qlH' sempre 
wnham com suas milras e lmgos c com OUlroS OnlamfnWS tleçcssados pera se rwes!in:m cm pomifica! por q"c tlssy 
druem rodo} Ilir da Sec connO~(Q alce o !agar' do signodo C' (S!aR111 t'l1I d!e. E II OUlra dc:ri;::ia lexUr \"(,11!1II com suas 
Solm:l'dH;::im limpa.s e saans. r: q •• al que,. dos sab,.~rliClu5 qu ~ is/o .wm ("mp .. i,. Ims o Wl1dellmnos ,,'n In'.5 JolJflls 
douro peri! as obras da nosSCl Sec. E que sempI"C fiquem obrigados 11 \'ijnr lia si.~Itodo 1111 nlaJldl"ll acUlla declarada". 
foI. lj (sublinhados meus). Nesla pinlura. S. Bento e S. Bernardo que não [oram bLSpoS aparecem também 
repl1'sent."ldos com mitrnS c b:l.culos. 
J GRAÇA, Manuel de S:tmpayo Pimentel Azevedo. 2002 _ S.omw MarirrlU! dI' Vila Mllrim: cm TOnlo de um lJras<lo 
de Anna5. KGe nealogia e Her.!ldica-, n" 78. Centro de Estudos de Genealogia c Her.!ldtC3 c HiStória da família 
da Universidade Modema do Pono, Pono. pp. 61 



442 Paulo GESSA 

Pombeiro entre 1508 e 15258; encontrei, no entanto, uma confirmação de D. Diogo de 
Sousa, ii apresemação de D. João de Melo. relativa a 1507, justamente para esta igreja de 
Vila Marim9. Se cste br.lsão é. de facto, o de D.jo;iO de Mello - c não me parece que pudesse 
ser usado por nenhum dos abades imediatameme anteriores, ainda que da fami lia MclolO-

estas pimuras da capel,H1l0r de Vila Marim dc\'cr.io ser, muito pro\"a\'clmcntc, e dada a sua 
grande semelhança com as pilllurns de 1501 de Bravães. do infcio do seu abaciado. 

A escolha da figuração de Santa Marinha como mOlivo central deste registo méd io da 
parede fundcira da capela-moI' está de acordo com as conslituições sinoclais do arcebispo 
de Braga D. Diogo de Sousa 11 que. aliãs, já deviam estar cm vigor, como vemos, ii data da 
realização desta campanha decorativa, As rcpreselllaç.ões de 5, Bento e de 5, Bernardo 
ficam também explicadas se se tomar em consideração o facto desta igreja ser do padroado 
do mosteiro beneditino de Pombeiro, De facto, 5, Bento fo i o fundador da ordem bened i
tina e redactor da sua regra e S. Bernardo esteve na origem do desen\'olvimemo da ordem 
de Cister. ela pró pria uma reforma da ordem beneditina. Note-se ainda que ° anterior 
comendatário de Pombeiro, primo de D. João de Mello c Sampayo, D. Jorge de Melo, pas
sou a ser, em 1505, abade do mosteiro de Alcobaça. 

A representação dos salHos da capela- moI' de Vi la Marim I ê feita com grande Conten
ção, evidenciando um gOStO por li ma forma de representação um lantO abstracta - afas
tada, porta lHo, da \'olllade de rcprcscnl:u como se se tratasse de representar uma realidade 
visível - ma:, que acel1lua valores simbólicos, conseguindo-se UIll efeito de elegância 
serena. Assim sendo, o tratamento das analOmias - particularmente, das mãos - e dos 
pancjamelllos foi feito de f0l111a indicativa e sumária. Foi, no entanto, prestada impon ân
da ao olhar dos santos que interpela directamente o espectador, o que é paniculanncn tc 
notório na representação de S. Bernardo. A representação destes santos é semelhante à dos 
das pinturas de Bravães de 150 1, embora em Vila Marim o tratamento dos rostos seja. tal
vez, mais cuidado. indicando-se o volume usando o claro-escuro; S30 também semelhan
tes o tratamento dos fundos: o solo de cor plana cinzenta-,lzu lada com tufos de erva c sei
xos d ispersos (para indicar a profundidade do espaço; u m recurso também usado na 
gravura de ilustração biblica das primcir.tS décadas do séc, XVJll e. lambém. lla pintura a 

II MEIRELES. FreI Antómo da Assunção, 1942 (cd. de António B~i~o) _ MemóJWS do Mosleiro de l'omilclro. 
Ac;ulct111a Portuguesa de lit:.IÓri3. lisb03, pp. 39-40. 
" Arquil'o DiMmal de Br:aga, RegblO Ger:al, LII'ro 332. foI. 26,.0: ~A/)~ xxvij dias do dilO mt$ d~fnclt'B'O Ide 
15071 o dilO serlhor [D. DIogo de !)O\lS.11 confinnou mi ClIpdl(1ln c I';gflirn IJ(! IJI"/Ulun II" igreja dc Sml1la Mfll'inllll 
d" Vil/a Manrn do IcnllO de Villfl R('(J/ du (I((t:blSpadO de Bl'aga fl Pe.lm Affonso c/cri.!;/) de mi$StI c flllem de seu 
eSlil'tl1 dil) e sdlfl)'1'O cm wd" hum armo I'ellll$ Relidas lIa dila igreja dois 11Iil rs. Os qUlIlS lhe foram IIssigmulos 
por dom}ohllll1 de Mel/o do m<.l~ldro de I'omochu II qu~ a dila Igrrjll IIClIIl11(xa l'elpo!/ulUn ( ... )M 
10 Cf. :ln'ores de çO~lados de v:trios abadc~ de Pombeiro do fim do ~e. XV e do stc. XVI publicadas por 
GRAÇA. />.Ianud de Samp.lrO Pum;ntd A::evedo, 1001- 5(111/11 Maliu/la de Vi/II Monru cm Tomo de 11111 flraS/lo 
Ik Anilas. "GenealogLa e Het:tldiC:l", nO 78. únLro de Esludos de Genc:llogl;L e HCr.\tdic;'l e i hSlOn:l d:l Faml1i3 
da Uni\<ersid.,d~ Modema do POrtO, POrto. pp. 47-138. 
II COll51ilUJÇ(l()cs !C'o'uu ror' morri/a,lo do Rn'elUldisslIJlo senhor dom Diogo de 5<lUStl Ar(~1Ji5po e Sen/lor de I3raaJlIl 
Primas dlls EspanlLlb, s, d. (dala pro,';i,'.::1: 1506), foI. : "'Icm I'cerldo como as .II11Il.l:Ct'us S(lm OpruUlldll5 /)(1' deldl() 
e quulllu edifica(am c i/ClUL(OIll C<l1'~UIl1 110111 SOOII1Cn/( aos igllol/llllesll1as aos sabedOlrs e Iflerados. ISlo lILeCSIl10 
C0ll10 seja COll)./L jusla que cado SllIIero CIII seu logur e )'s rcjo IIrCCCllo (UlS 01l1ro~ Oltfl:/talllOS e mllll/lalllOS que 
IIS~J' IIOS III~S/l'iroS de S/L111 llerll/o l: de S/LnCIa agos/inllO COIIIO IlfLS OIlI/'llS )'glrjllS Imrrodliaaes os dom al,/mdr! 
/' dOIll l,riores c "b!>ades IIonhom IIS )'tttagc,;lIs de seus S/LIIC/OS 110 111,'0 tll/llllllr: (rs qutllLcs ujalll as!)' plllfmlas ell1 
IC/(\UOUos 0/1 csculpi.111~ ('lll/lei/ra 011 110110 f que ll'Sptllldal!1 all~ ,-endas da )'gll'ja donde estClf(ll:m .cz ql.elll isto 11(111 
cOlllpnr llIo:' dia df pascOIlII( n::."nriçUln u allell10S por wud('llado (111 Ire~ crllzados doum se fuI' lIIocslCiro COIll'rl1' 
/uol c SUI1I'U l/alnKluaI cm JIIIIIII1Cnt:;:udo 1)(1'0 IIS obras dtlnossa sec e IIC1SS0 lII(uinho· 
Il Algum; exemplos d~ colcCÇIo (i1l3ibliotec:t Municipal do Porto: Hibli(l, Venetiis. 1511 , BIIIIIII CUU! COI\(.QIrl,,· 

lij~ I'I'I(IÜ el 110111 IC~lIlll1rll/i CI SlIll1:lll4/l1 , .. , lugdunl. t 516: Ui/lUa , lugdullI, 1546. 
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6Ieo lJ), os muros (em Vila Marim, uma mUr.llha. por detrás dos santos. evocando. talvez, 
a Je.rusalém Celest.e) , e, por trás da mUr.llha , silhuetas de á)'\lores. sugerindo-se, com esta 
indicação de uma sucessão de planos, a profundidade do espaço. 

S. MarLinho de Pe nacova 

Nesta igreja conserva-se boa parle do programa de pintura mural da parede fundeira 
da capela-mo r: \'CS[igios de rodapé de paralelepípedos pel'sl,ecUvados , registo médio com a 
representação do orago enquadrado por barras verticais de laçaria e por painéis decorali
vos venicais de gosto semelhante ao da iluminura e encimado por decoração de grotescos 
com seres híbridos segurando brasão e, por cima, barras de enrolamentos e decoração de 
mOlÍvo noral de quadrifólios. 

As barras venicais de laçaria e as de enrolamcntos de folhagens e pequenos animais e 
personagens humanas são ao gOSlo de alguma iluminu ra do periodo manuelino. Alguns 
destes pequenos animais e personagens emre a folhagem ocorriam também na barra hori
zontal no topo da representação dos santos da capela-mar de Vi/" j\'lmim I. como Joaquim 
Inácio Caetano notou. 

a orago - S. Martinho - aparece reprcs€':nlado a cava lo, no acto de dividir o manto 
com um mendigo. A representação do santo aparece ambien tada por colunas e arco aba
lido de contracurvas quebradas, lambem de acordo com csse paradigma de gosto, como 
acontecia co m a Nossa Senhora com O Menino de Bravães (c. 1501). O tratamento da figu
mção de $. Martinho e o do fundo, com silhuetas de á)'\lores e pássaros de perfil são tam
bém semelhantes aos das pinturas de Bravães de 1501 e aos da capela-moI' de Vila Marim I. 
O santo é acompanhado por legenda que o idemifica e cuja lelra é idêntica à das legendas 
dos santos da capela-mar de vila Mmim /. Em S. Martinho de Penacova. no entanto parece 
ler sido dada mais ênfase à utilização da cor e à indi cação pdo claro-escuro dos volumes, 
pelo que não repugna supô r que estas pinturas possam ser um pouco poste rio res às de 
Bravães e as da capela-rlwr de vilil Marim 1. A enfase posta na representação heráldica em 
Penacova , contrastando com a discrição da represemação do mesmo brasão na capela-mar 
dc Vila Mmim /, par€':ce reforçar uma cronologia mais tardia para Penacova. 

Por cima da represemação de S. Martinho corre uma legenda quase totalmente conser
vada (" mARTln VS AdVC CATECVmlnUS AdjV mE ... CVn ... "). Esta legenda alude a um 
passo da histõria do santo: depois de ter repartido o manto com o mendigo, $. Martinho 
teve um sonho em que lhe apareceu Cristo usando a metade do manto que havia dado ao 
pobre e dizendo aos anjos: "Manillus, ad/IUc cathecllllmellllS Iwc me veste COI1[cxit" 
(~MaTtinho ainda que não mais que um catectlmeno, deu-me este mamo")L4. 

No topo desta representação coloca-se decoração de grotescos com seres híbridos ao 
modo de ten€':ntcs heráldicos segurando brasão mitrado com bordadura igual à que vira
mos no brasão emre S. Bento e Santa Marinha na capeia-moI' de vila Mmim 1. Trata-se de 
uma bordadura de praIa co m cruzes paleas, dos Pimentel. Como vimos então, o abade 
O.João de Melo era trineto, por linha paterna, de O. Mêda Vasques Pimcmel e, por linha 

IJ Um ~xcttlpl(), alia" ttla~ 1..1ruio. dc t.:tllrc ~ produ(-Jo dc prnlum llQrlllgUi$.1:J ók'1l sobre mad"'lT3, c a Picul d~ 
se de [..:It11~go (Museu de [..:Iml:go, trlV. 20; dala alribmda: segunda metade do st'c. XVI). 
li lU::'-\U. LoulS.2001 _ IWllcg/"afiu dei Artc CriS!lano -lwllografiu de lu. Sun/os, toma 2/\"01. 4. EdiclOlll'S dei 
$erha!. 2' cd .. B:m::c!olla, pp. 348·368. 
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marerna, de D. Inês Afonso PimcntcP 5. Em S. Martinho de Penacova e ainda visível parte 
do esquanebdo: o l° quarto de azul- mas com \'CSligios de vermelho - com dobre-cruz e 
arruelas de prata. Estas cores são anómalas; ler-Se-:1Q as cores o riginais alterado com o 
tempo ou tinham uma camada sobreposta de cor vermelha de que parece haver restos no 
fundo, sendo. então, este quarto de r-,.·Ielo? O terceiro quarto tcm fundo dourado c águia 
estendida cuja cor é impossfvcl de identificar com segurança dada a enonnc perda cromá
tica; trata-se da águia estendida de púrpura dos Sampaio? Se este brasão ê de D. João de 
Melo, o que se afigura como hipótcsc muito provável, estas pilHlIr.tS dc"cr:lo ter sido rea
lizadas durante o perioclo que cSlã documelHado como sendo I) do seu abaciado, en tre 
1508 e 1525 16• O facto de eSle brasão aparecer discretamenLe colocado aos pés da figu ra
ção de S. Bento na w/Jcla -m or de Vila t-,'Jarim I, esta ndo, em S. Martinho de Penacova, 
salientado por ostentosa barra de grotescos e sobre a figuração do orago, numa aparatosa 
afirmação de mecenalO. para alem de oUtros aspectos já .. eferidos. parece-me reforçar a 
hipótese de uma cronologia mais tardia para as pillluras de Penacova mas anterior a 1526, 
altura em que o abade de Pombeiro passa a ser D. António de Melo que usava um bras..1o 
d iferente deste. 

Sobre esta faixa de grotescos e de afinnação heráldica coloca-se ainda uma decora ração 
de tapete de quadliJólios enqu:ldrad3 por barras de enrolamentos, sendo os quadrifólios 
um pouco diferemes !las opções de cor e de desenho dos de llravães e dos da capeia-moI' 
de Vila t\'fmiml, m3S sendo os enrolamentos idênticos. 

Capela funcrâria anexa à Igreja de S. Dinis de Vila Real 

Não ê provável que a responsabilidade pela encomenda das pinturas murais desta 
capela lenha cabido aos :lbades de Pombeiro l1. Na realidade, Pombeiro detinha o padroado 
da igreja de S. Dinis e esta capela funerária era morgadio que, a partir de 1472, e por deci
s:10 de D. Afonso V, passou a be neficiar JoãO Teixeira de Macedo, do conselho do rei e 
camada r das suas rendas na província de Trás-as-Montes. Conserva-se nesta ca pela o 
magnífico tümulo ao gOSto manuelino de João Teixeira de Macedo, com longo epitáfio 
sal ientando vários aspectos da vida e carreira de serviço püblico de João Teixeira de 
Macedo e a data da sua morte cm 1506. 

As pinturas desta capela funeniria apresentam semelhanças com as de um segundo 
programa de pintura mural na nave de Vila Marim (representação dos santos, por exem
plo) c com as de Nossa Senhora de Guadalupe C,'cjam-se as colunas que enquadram a 
Arvore de JessclS em Nossa Senhora de Guadalupe e as que enquadram os santos na capela 
funerâria anexa a S. Dinis, por exemplo) . Estas pinturas de Vila Marim devem ser um 

" GRAÇA. Manuel de Sampayo Pimentd A::c\"edo. 2002 - Smua ~1{l1ll1ha fk Vila Marim: em «mlf) de tUlt 
l!msc)o de Anna$, "Genrnlogt:l e Her.ildirn", n~ 78, Centro de Estudos de Gcne.11ogi:l e HI'r.ildica c História da 
F:llllili:l da Um"crslwde Mode.ma do Porto. I'orto. pp. 61. 
16 Na "e.rdade, :I confinnaç.'l.o de novo clérigo em Santa Mannha de Vila M~rim , de 1507, fa::já rcfertncb:l 
este abade O.João de Mdo (ADR. Rcgisto Geral. Uno 332. rol. 26 ''''). 
11 SOU5,\ , Fem~ndo dI'. (' GONÇALVES, 5ih~J, -,\!em(lrias de Vila Real. \'ul. 1, Vila Real. pp. 232-234. 
16 Suponho que a font .. de IIbpu"aç:lo p~ra 3 repl'C5Clltaç:\o d:l An·orc dCJCSSf de 1\'055;1. Senhora de Guadalupe 
como !>C se tr.llassc de um:! ramagem de rOSCln\. com os bustos dos :I!>C~ndenles de Jesus saindo d:l eorol:1 de 
rosas. foram :IS gra\'ul':lS de Ilustraçao da ü ·ôl1ie(l de NUI"I.'mbrrga. obra prorus.1.tnl'nte ilustrada com gene:llo
gi:l~ dI' to& a esptcie e l:lnlbem com :l de Jesus, usando a mesma TC]ll"l'M'ntaCio de bustos emergindo de coro
las de ras,." paro alcm de OUU"3S s.emclhallç:l~ de tratamento de roStOS e de pomlcnon:.. de vcstuário. 
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pouco anteriores às de Nossa Scnhora de Guadalupel9, estando estas datadas de 1529. A 
cronologia das pinturas nestes Irés locais. dadas as semelhanças que apresentam, deve ser 
próxima, próxima portanto de 1529. 

Apenas refiro estas pimuras na capela funerária anexa a S. Dinis de Vila Real porque, 
dadas as suas afinidades com o segundo programa de pinturas na na\re de Vib Marim, 
uma igreja do padroado de Pombeiro, exis tindo portanto relações institucionais entre esta 
igreja e a de S. Dinis de vila Real , também do padroado de Pombeiro , ê P055I\'cl que tenha 
sido esta relação a justificar a escolh:\ dos artistas que executarnm os frescos desla capela 
funerária. Infelizmeme, nada parece subsistir de pimurns murais que possam ter sido rea· 
Iizadas na igreja de S. Dinis de Vila Real. de rcslO uma igreJa mUllo enriquecida com novos 
programas decorativos de grnnde qualidade em stculos posteriorcs que muito necessitam 
de uma intervenção de conservação. 

Igreja de Sanla Maria de Pombeiro 

Em Pombeiro eonsen'am-se dois progrnmas de pintura mural quer na capela late"JI do 
lado da Evangelho, quer na capela lateral do lado do EpísLOla, para além de restos de bar
ras decorativas num an:o dcscl1taipado na n:l\'e, do lado da Epistola. 

As pillluras da capela lateral do lado da EpislOla estão melhor consen'adas que as da 
capela lateral do lado do Evangelho, embora o seu csl.'ldo de conservação. mesmo após o 
restauro promovido pelo IPPAR, Iml>C.~~3 uma apreciação precisa quer das figurações, quer 
das legendas . Estão aqui represcntados dois santos beneditinos, suponho que, a avaliar 
pelo pouco que c leglvd das suas legendas, S. Mauro ("sam ma C .. ) abaris") e S. Plácido 
(MS. P/lI (. .. )~). Estes dois santos foram discípulos de S. Bento. A reprCSCntação destcs dois 
~alllOS em Pombeiro era, po namo muitíssimo adequada. Suponho que este progra ma 
incluía, ainda, outra figuração , ao centro, entretanto desaparecida, lal\'e'! para dcsentaipar 
a [resta. Tratar-se- ia de S. Bento? 

A representação de S. Plácido (1) esta acompanhada lateralmente por um letreiro que 
não é intciramenle leglvcl. A primcim linha deste letreiro tcm lacunas e está em muito 
mau estado de conservação pareccndo-me. no entamo, possí\'eller ~(. .. ) de mill (?).b.(?). 
xxx. (?).:I(. .. )snor doml abade dom amtonjo dd l11cllo a m:ldou fa:er:~. 

Se a data (1530) está bem lida, estas pinluras dos santos benedItinos foram realizadas 
no início do abaciado de D. António de Mel lo ( 1526-1556). Estas pinturas de Pombeiro 
s:.10 estilisticamcnte próximas das de Bravães (1501). das da cape/a-mo,. de Vila Marim I e 
eb s d:l parede rundeira da capela-mar de S. Martinho de Pcnacova, estas duas últimas, 
a liás, da provável encomcnda do pai de D. Antônio, o abade D. JOão de Melo. 

A representação dos ::.antas beneditinos de Pombeiro utiliza recursos que já referimos 
cm Bra\'àes e em Vila Marim: a sucessão de planos (um muro e. atrás, silhuetas de árvo
res) indicaliva da profundidade do espaço. o mesmo modo de desenhar e sombrear os ros
tOS, o mesmo desenho sumário das mãos. as mesmas barras de enquadramento de curola
melllas. No entanto, parece mais acentuada e sofisticada a vontade de enfatizar os volumes. 

Sendo provável q ue todas estas pillluras (Bravães 150 I . car,e/a-lI1or de Vila Marim I, 
capcl:Hllor de S. Martin ho de Penacova c santos benedi linos de Pombeiro) sejam resul-

19 C.AETANO. Joaquim InJelo. 2001 _ O Manlo f a~ 0Jicllla~ de Pinrul'll ,\lural n05 Stculo5 X\ e XVI. LIsboa, 
Apaliç:lo. p.36. 
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tado do labor da mesma oficina, podemos, assim acompanhar a evolução do seu trabalho 
ao longo de um penodo de: cerca de vinte ou trinta anos. 

As pinturas na capela l:Hcral do lado do Evangelho são dedicadas a S. Brrts, represen
ta ndo-se do lado da Epfstob as rem::. c do lado do Evangel ho lima visão sintética da "ida 
milagrosa do santo. Este programa devia inclUIr pintura na pane central da parede fun
cidra. mui 10 provavelmen te, uma figuração do santo. O tnltilnlentO das mãos acusa forte 
semelhança com o segundo programa de pintura mural na capeJa-mor de Sam3 Marinha 
de Vila Marim (1549) que Joaquim In:kio Caetano atribuiu a mestre ~Arnaus", o pintor 
que aSSinou c datou as pmlulõlS de S. Paio de Midõ~arcelos c que poderá ter realizado 
t:unbém outros programas de pintura mural noutro!> locais20• Temos, aliás, a certeza de 
que este pimor imcrveio nesta Igreja de Santa Maria de Pombeiro, uma \'ez que a ele se 
deve a pintura do arco entaipado da na\'c , do lado da EpislOla. 

Frci Lc.lo de S. Tomás rcfcrt: ainda uma outra pintura elllretanto desaparecida - que se 
infe re que seja mural- represe ntando S. Gonçalo de Amarante na sala do capit ulo de 
Pombeiro. Aliás existiria lambêm outra pilllura a propÓSito do mcsmo tema na sala capi
tular de outra casa beneditina, a de Paço de Sousa. A referência a estas pinturas faz-se no 
contexto de uma narrativa de li ligio entre o abade D. António de Melo e Freij\llião, domi
nicano, que leria pedido pa ra consultar uma \ 'ida de S. GOl1çalo existente cm Pombei ro. 
roubando-a. Foi pedida a intervenção da rainha D. Catarina para a resolução do conOito 
que. no en tanto, e apesar da confissão da culpa, não foi resolvido a famr de D. António. 
Alguns comentários de Frei Leão de S. Tomás e algumas rene.,,<õcs de Assunção Meireles, 
le\'alllam a suspeiLa de que a autoridade dos abades de Pombeiro era não só cobiçada - o 
que não surprcende se pensarmos que era, então. talvez, a mais rica instituição monástica 
da arquidiocese dc Braga - mas, por vczes. questionada. 

No século XVI gencraliza-se por toda a Europa o go:.[O pelo LISO dos brasões, mas ta l
vcz esta cobiça peJo abaciado de Pombeiro reforçasse ainda mais a necessidadc de identifi
car a responsabilidade pela rea lização das obras de pll1tura mural fosse com a colocaç:lo 
do brasão do abade. fosse com lelreiro evocativo. 

Santa Marinha d e Vila Mal;m: o segundo programa d e pintura m ural 

Em 15+9, foram realizadas novas pinturas na capela- mor de Vila Marim (capela-IIIOI' 
tle v ila Mndm li ), sobre as anteriore!;. Tratou-se de um vaSto programa dccoral1vo da 
c.\pela-mor abrangendo não só :l parede fundeira mas também as suas paredes laterab. 

Esta pintura das paredcs la terais da capela-mar tem carácter cenográfico c ilusion ls
(ico: do hldo do Evangelho, conserva-se a rcprcsemação de ullla pOrla aberta de que sai 
u ma personagem transportando galhetas - para a celabração da Eucaristia - encimada por 
decoração de fitaS enroladas c, por cima , possi\'elmclHc. decoração de grOlCSCOs; do lado 
da Eplstola. conserva-se pa rte de uma composição semelhante a esta mas com a pana 
fechada. O desenho dos arcos das portadas e das próprias portas de madeira. com seus 
lavores escultõricos e fe rragens, assim como a decoração de filas enroladas corresponde 
ao goslO manuelino. EsLa sofisticada composição dava a ilusão da existência de uma sacris
tia e de uma OUlra sala anexa li. capela-mor - que. 113 realidade não existiam - lrallsfigu
mndo verdadeiramente a arquitectura. 

IDCAI::TANO. jO::lqunn lnkLO. 2001 - O Mm·tlo t 115 Ojlci,u]s de PinrUHL "'UI/II 1I0S Strul05 X\· c XVI. Apariçllo. 
LLsboa. pp 50. 69. 
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Na parede fundeir3 conserva-se uma pequena parte do rodapé, do lado do Evangelho; 
o regislo médio desapareceu.!1 mas conserva-se ° regislO cimeiro, com dccor-lcão de gra
lescos e com dois seres Ilfbridos que, ao modo de lenentes heráldicos. segur3111 o brasão 
do abade de Pombeiro D. António de Melo!.! e letreiro com a dataçãO da obr3: '"ERA de 
1549". D. Antonio de Mello, filho do abade anterior, D. João de Mello. está referenciado 
documentahnentc como abade de Pombeiro entre 1526 e 155623. 

Nesle novo rodapé - usando uma fina moldura vertical de padrão geométrico usada 
wmbém em outr3S igrejasH - . continua a imenção cenogrMica da decoração das paredes 
laterais, figurando-se um galgo sel1t;ldo. de perfil e preso por trela à parede. enl posição 
expectante. Neste programa. a figuração 5.'\cra do registo médio da parede fundeira apare
cia. assim, enquadrada por apontamel1los de quotidiano contemporâneo: a personagem 
COIll as galhc13s saindo da porla do lado do Evangelho. o galgo preso ;i parede fundeira. 
Evoca-se a fixação de um inSlanttlneo, de um momelllo prcciso, fugaz e, tanto quanto ê 
paSSIvei avaliar. contemporâneo. NãO conheço na pintura mural portuguesa do Na n e 
nenhum outro exemplo de programa sel11elhame na sofis ticaçào c no arrojo da ideia. A 
execuc.~ão do desenho e da pintura, recorrendo a indicações de perspectiva e de c1aro
escuro pan!. ~ugerir o espaço e o volume são efica=es . 

• 
Finalmente. gostaríamos de apontar. O caso das mais antigas pimuras no arco triunfal 

da igreja de S. Salvador de Arno~o, com scmelhanças com o primeiro programa de pilllunl 
mu ral realizado na nave de Vila Marim, ambas, provavelmente, e como Joaqmm Inácio 
Caetano já propôs, do século XV25. Embora nenhuma destas pinturas possa scr atribuida 
eom seguranç.a a encomenda do padroado. ou seja. do mosteiro de Pombeiro. uma vez 
que não se locali=am na capela-mar. a sua dislância no espa~:o leva-nos a perguntar qual 
leria sido o papel desempenhado por este mosteiro e pelos seus abades na escolha de ofi
cinas de pintura mural a intervirem na~ igrejas do seu padroado, Será que já no século XV 
os abades e mosteiro de Pombeiro raziam deslocar equipas de pintura mural? 

li Joaquim InáCIO Caelano. quc foi rC!ípons:i\'cl pelo TCSlauro da plnlura mura! de "lia Manm. refere o con
u:udu desse regl~lo medlO (uma rCJxu(ólu do) lemas pintados amenonllentc: S. BenIO, $anl:l Marinha c S. 
Remardo) I.' publica uma fOlografia de um aspeCIO dC5sc regislo médio que relacionou com a aeu\'idade do 
mCl>lre Amaus que u::Ib:alharn c assm.1ra as pmlurns munus na Igrep de S Paio de Midõe:s cm 1535. Cr. CAE
TANO.JoaqUlm [naclo. 200 t - O MemlO c 115 Ofiw!Ils de Plnrura Mural nos Stculos XV e X\"I. ApariCâo. u)OOa. 
pp.'>O.69. 
lJ GRAÇA. ~l:Jnucl dc 5.,mp.1)"O Pimcmel A:e\'cdo, 2002 _ 'Sama Marinha de Vib Marim: cm Torno de um 
Ilrnsilo de Amlas', Genealogia e Hcnlldictl. nd 78. ü;:ntro de hludu) de Genealogia c Her:lldlea e HI)lória da 
I':unlha da Um\cTSldade Modema do Pono. Puno 
H MEIRELES. Frei Amónio d3 i\5.Sunçlo. 19·+2 (00 de. Anlónlo Bllao) - Memóna5 do M05/eIIV dI." Pombeiro, 
Ac:u:leml:l Ponuguesa dt HlStonl. lJsboa. pp. 40-; \. 
U [Sla moldur.! aparece 13mbt<m no an:o d~nlaipado da na\c. do lado da Epblob. da IgreJ3 de Sama Mni3 
de Pumbeiro. n3 IgrCj:L de Santiago de FolhaddalVila Real e na de S. Paio de MidOc:s1&rcrlos c na de 
Fonl.1TCLda. Póvoa de Lanhoso. 
11 CAETANO. Joaquim Inaeio, Zool - op. cil .. Ap:lriçfio, I...i5boJ. !l. 16-25. 





A capela da Confraria do Santíssimo Sacramento da Matriz 
de Viana do Castelo. Os artistas e o programa decorativo 

Pa.ula Cristina Machado CARDONA 

Na margem direita do rio Lima, jUlllo â foz, fixou-se uma comunidade mariLima, cons
tituída na sua essência por pescadores e mercadores. O posicionamcmo geográfico privile
giado de.sla PÓ\'oa marítima e a existência de uma rede de comunicações terrestres e nu
viais ajudavam a SUSlel1lar e fomentar a actividade mercantil. Um porto de mar permiLia, 
por seu turno , o escoamenLO dos produtos agrícolas provenientes do interior que eram 
enviados para a Galiza e para o resto do país. Estes prodllloS agrícolas complementam-se 
com o pescado. o sal, a cerâmica e os tecidos, comercializados nas feiras de Ponte de Lima, 
Lindoso , Barcelos e Braga. A rede dos almocreves era extensa, chegava a Trás-os-Mames e 
a Castela. A esta comunidade marítima, conhecida por São Salvador do Adro, será oUlor
gado o primeiro [ora! em 1258 por D. Afonso Bl.! 

As rendas concedidas pelo monarca foram amplas e o município , por seu lado, estabe
leceu um conjunto de receitas que vieram a permitir entre o século XIV e XV!! levar a 
cabo um conjunto de obras pub licas que estão na origem do redimensionamCIl\O do burgo 
e do seu crescimento urbano, como atesta no século XIVa ronificação da vila. Constrói
se pontes, abre-se ruas e praças, acautela-se o abastecimento de água com a construção de 
inumeros chafarizes e fontes públicas. faz-se obras portuárias de acostagem , constrôi-se 
edifícios públicos como a Câmara e a cadeia , equipamentos destinados ã cobrança de 
impostos, estruturas de defesa, açougues e mercados. 

Do pOnto de vista militar, a defesa da costa das incursões galegas e dos cors.irios toma
se premente. Viana era vu lnerável pela sua vasta costa atlântica. A fonificação da vila 
nasce precisamente da necessidade de defesa.2 

O vigor económico de Viana seiscentista atrai a fixação de comunidades estrangei ras. 
A vila toma-se um pólo de atracção para viajantes e peregrinos a caminho de Santiago de 
Compostela. O acolhimento era proporcionado por uma vasta rede de mosteiros, igrejas e 
capelas, que se define entre os séculos XVI e XVII. Para além da igreja de São Salvador do 
Adro, anterior a 1258, da colegiada da Matriz, iniciada em 1400, e do mosteiro de São 
Francisco do Monte , fundado em 1392, o panorama eclesiástico deixa-se inflamar pelo 
surto construtivo que caracterizou Viana nessas cell\udas. A conjuntura era propícia e as 
oponunidades foram aproveitadas. Assim, fundam-se os mosteiros beneditinos Santa Ana, 
em 15 \ O, São Bento, em 1545, e ° mosteiro de Santa Cruz da ordem dominicana, cm 
1566. Na margem esquerda do Lima , constrói-se em 156\ a capela de São Lourenço e a de 
São Roque, na eslrada de Monserrat e. Em \595 , nas imediações desse local , conslruir-se
ia, mais !.arde, a capela de Nossa Senhora da Agonia. A Santa Casa da Misericórdia activa. 

I MOREIRA . ~lanuel Amomo l'crnand1'5 - -Vl:lII.:1 nas suas Origens - de Póvoa manllm;1;1 \'11.:1 C sedc do con
celho" ln Estudos Regiunais, Boletim Cultur:ll. n.o 11. Viana do Castelo: 1992. pp. 31-33. 
! Idem, pp. 38-44 
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cm Viana. desde o pnrneiro quanel do secu\o XV, inicia por volla de 1582 as obras do 
hoSpitul . 

O mosleiro de: Samo António dos Capuchos constrói-se cm 1612. EnlretantO, cm 1621, 
uma nova paróquia, a scgu nd<l. é criada com a designação de Nossa Senhora de 
Monserralc; os Carmelitas Descalços fundam o seu mosteiro em 1625. Cinco anos ma is 
tarde , cm 1630. os Cónegos Rcgralllcs de Santo Agostinho iniciam a construção do con
vento de São TC0l6nio. O convCllla das Recolhidas ou o Recolhimento de Santiago, admi
nistrado pela Misericórdia, é reedificado cm 1663. 

No século Xvtll. estes templos passamo, na sua maioria, por distinlas fases de remode
lações arquitectónicas que se farão acompanhar no seu interior por programas decorativos 
muito marcados pela picdade barroca . O fervor devodonal esteve na origem da constru
ção de inumeras capelas, sob a gestão das elites locais e das confrarias. 

Todo este mo\'imento quc sc desenvolve em paralelo com as construções das in fra 
eSlrutums municipais atrairá e acolheni artistas e artifices, de origens e formação diversa, 
cuja actividade se vê estimul::!da por uma abastada e diverSificada clientela. 

O presente artigo debruça-se especialmente sobre a confraria do Santissi mo 
Sacramento da Igreja Matriz de Viana do Castelo. os investimentos que esta direcciona 
para os programas ornamentais da sua capela. sacristia, capela-mar e os artistas que ao 
seu scn'iço, materializaram. no espaço da colegiada da Malriz de Viana, as suas necessida
des, desejos e aspirações. 

A no~a selecção considerou, sobrcLUdo, os diferentes ciclos de encomenda de talha c 
pintura que constituem, para o núcleo estudado, um conjunto de obras únicas produzidas 
num periodo correspondente :\ segunda metade do scculo XV I até finais do século XIX. 

A Fundação da Matriz 

A construção da Igr("ja Matriz de Viana do Castelo lem lugar no inicio do século XV e 
termina nos finais do mesmo século na vigência de D. JUStO Iktldino, bispo de Ceuta que 
funda em 1483 a colegiada com um arcipreste e cinco cónegos. Em 1 S38 o arcebispo de 
Braga, o infante D. Henrique, a\mlcnl3. para 7 o número de cónegos.J 

No século )..vl iniciam-se as obras das capelas. por iniciativa das confmrias c das fami
lias mais prestigiadas do burgo, que adquirem e constróem no mesmo espaço as suas cape
las funerárias. A este grupo haverá ainda que somar a Mitra Primacial e a Câmara. Sem 
descurar o papel desempenhado por lodos estes agemes, cabel'ã cssencialmeme às confra
rias operar uma série de illlervençôes nos espaços ocupados pelas suas devoções. 

Capela da conrraria do Santíssimo Sacramemo 

As ellcomendas e os anisUls do tíllilllo qlulY!cI do sécu lo XVI 

As capelas tinham uma utilização pnvada e corpomtiv3 e obedeciam:t um tsquema 
conceptual. As estruturas decorativas das capelas das confrarias eram obviamente distin
tas do coro, da nave da igreja e da capela-mar. Estavam d ependentes, entre outras, de 
questões de área e dimensão e do cumprimento das nonnas definidas nas Constituições e 
sujeitas à fiscali:o:ação dos visitadores. 

1 GUERRA, LUIS Figue1Tl~do da _ AtdUV(I \/i"nnC1\~. Estudos t Notos_ Vial1;L do ÚL~Lclo: 1895, Vol. I, p. 115. 



A cU(J('la da Conjl"aria 110 Salllissimo Sacramelllo da Mmfi;: de Viana do Casfelo 45 I 

A capela do Santíssimo Sacramento, loca
lizada na cabeceira do lado da episLOla, foi 
fundada em Novembro de 1540. A escritura 
de 1562 sobre a compra de um terreno por 
detrás da cape13 dos Fiéis de Deus, que con
frontava com a capela-mar, marcará o inicio 
das obras da capela do Santíssimo 
Sacramento, lcm\inando com :1 mudança do 
Sant íssimo, ent.ão na capela-mor pata este 
novo espaço em 1564." 

Referências :i. estrUlura rctabular da 
capela são expressas em 1572-1573. O dou
ramento desta estrutura seria concretizada 
entre 1.584-1585 pelo mestre pil1lor 
Francisco Pandilha que, segundo o contrato 
que assina, se obriga a cxeclltar para o retá

• 
• • 
• • 
• • • 

Figura I _ Esquema da Igreja Matri..z de Viana do 
(:1.lc!O. Capela do Samfssmlo 
S.1CrnlllemO 

bulo o painel de Cristo despedindo-se da Virgem e de Santa Maria Madalena, a Última 
Ceia e o Lava-pés. Este contrato incluia a pilllura do sacrário e as figuras das colunas bem 
como os frisos da abóbada.1 

Em 1591-1591. o rctãbulo é illlen'encionado, as despesas indicam-nos que a Ba llazar 
Moreira foi encomendado um painel para o Santíssimo 5.'lcramentQ. Este painel vi ria a ser 
pintado e dourado pelo pintor Padilha.-b Refira-se que Baltazar Moreira aparece identifi-

-I Arqul\'O da Igreja Malri= de Viana do c.astelo. Conrrana do Santls.imo S'lCraIllCnlo. lino Primeiro d,1S 
&riturn c outro~ nlulo~. 
Este documenlO relata que dentro da capela, jUnto:)s grades do dCJlolnmado portal da~ colunas, CX15uam CIIICO 
C:lmpas: tr~ a meio. uma de MarUlll da Rodl3. que fora esClW;\O da Cilllara, e as OOlras duas dos seus irm:10S, 
jo.lo e Gomes da Rocha; :t'5 OUlr:lS duas campas COITC!ipondiam: a do lado sul a Manim B.'1rbosa c a do lado 
Nane a Jo;)o Martins Rica Rego. A confr:ma do S:musslmo Sacralllento cOll$ldcr:t\":t dois dcstes l!.imulos lhe 
pcncncena por serem oomemp(lrãlle<J!t da conslruçaO da Glpela oonslruida a expensas suas. 
~ Arquil·o cit., Conrrana do Salllfssimo Sacr,lmcnto. uvro da RCCCllll e Dc:.pcsa 1571-1609. sIIh. 
No fecho das contas correspondente ao l>cnooo que mediou entre 1 de junho de 1584 c 30 dcJunho de 1585, 
(I tesoureiro, Gonçalo Pcn:irn do I.!lSo e os mordamos Gonçalo Pereira (la Rocha c Gaspar Tourinho, ell1 COII
JUIltO com o e.s<:nl;)o Ohvelros da Rocha. rcglslar.lll1 que da rccdt:l qUi' ncou na confraria, na ordem dos 
85.000 !tis, df;\·iall1 ser retirados 300 réis para pagar ao pmtor Padilh:l. Esta aflnnaçl.O ser.! comprovada num 
documemo solto. achado no livro da Reeella e DC!>p~. entrc ()~ róltO!o 103 c 104. TraIa-se do COl1lrato que 
i\~~illam111 Jlrecis.'1mcm~ o~ 11\0rd0ll1os da confrnria. Si111:tO Fagundes c Leonardo de Alpulln. com O pllllOr 
Francisco Padilha. para a pimurJ e dourJmcmo do retábulo. A~)lm, refere o contr:no da confraria que o refe
rido pllltor executaria para o pamel do l:vangclho a pmlura de CriSto despedindo-se da Virgem e de Smlla 
Maria Madalena: para a pane SUI>crior do C:llváno a Lhima Ce.ia e no ]XImc1 da I:pbtola o Ut\"ll.-pés. O. oU!ro~ 
]I;unéi~ rct:ebcriam pimuras com lemas J e~pcclfu:ar pclos mordamos d'l confrana O cOnlrato refere que o 
valor do ajuste foi de 300 rtis, quantia que aparece ~iJl.3lada nas cont.'lS da confraria reIaU\';b a 1584-1585. 
SERIV\O, \"lIor - -A Pm\ura do RcnascllllentO e do ManelTlsmo no Noroeste Portuguts (1520-1620)" m 0</ 
TimlllSO/ico II .\rtll1ll"rismo. Golicio (' P"rtugal As rrracitins anmicas tnU"t GaUki<l I" Portugal, cd. Fundac\ón 
Pedro Bamé de b M:ua. Fundaç:'io üllouste Gulbenklam. 1995, pp 263-266. '·\lor Sem\o. atribm a Andn:' 
P;ldllha, aetl\',dade que documcnla enlre 152s - 1561. a amaria das duas tabuas dos topos do respalde do 
area: d:l sacnsua da confrana do Sanlíssllllo ::'acramcmo, quc rcpreS(:lIt:lm "Jcsus Cnsto dC!oped11ldu-~e da 
Virgem- c o U\":t-pts-, prol'clllelllc, segundo o autor, do retabulo de P~ro Vaz dI! Caminha ( 1533-1534). Mas 
de facto a aUlOna dCSteS pamfb, aparece rderido no eomrato que I'rancbco Pandilha. sobrinho de André 
P:tdilh:t. :t'5liinou com :I COllfT:lri~ do S~!1ll<si11l0 Sacramento por \'oh~ de 1585. [stc pinlor roi estudado lam
hém (lel(1 autor que ~itU3 a sua aClividade entre 1559-1589. Fr:I!1t:!sco Pandilba este,"e ao serviço da C:'I.lIlar:t de 
VI:1II3 do Castelo e tcrã pmtado tr\'s rcloibulos da ~tisericordia de C1minha 
b ATt\Ul\'O CII, Confraria do S.1IltIssimo SacramenlO. UITO da Receita c Despesa 15il·1609. fls. 301 - 33-l 
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I - CriSTO despcdindu-sc da VIrgem :2 - wl\"a-po.'S. SacriStl3 
e de SL' M.' Madalena 

cada como o autor do rel:lbulo da igreja da Misericórdia , mandado executar cm 1573. 
volta :1 ser chamado por esta instituição para executar a obra da nova $."lcris tia cm 1579. 
Em 1596. fará o retábulo da igreja do mosteiro de São Hemo, 

O rctabulo será consertado, pimado e dourado CI11 1594--1595 , data que corresponde à 

encomenda da.!> cortinas em tafetá ca rmi m executadas pelo alfaialeJeró nimo Cardoso, 
segundo o rei tio do alfaiate António Madel .; 

As encomcndas da capela - Século XV1 

D.w TIpo de obra Oficiais Ofido Pro\"enifnda 

Pintum e doura-
1584-1585 mento do n:L"lbu lo I'mnçisro Pandilh~ J MCStT(' Pintor \'una do Castelo 

da capela 

1591 -1592 J E~ecu(';1O de um pai- Balt~r MoreIra J M~trc Carpmtelro \hna do Castelo nd para o rel:1bulo 

-
I Encolllenda de conj· 

Jerónimo Card050 
MOlre Alfa;:llc 

\ \lana do Ca:.tdo 1594-1595 ! nas de tarctá cannim Amónio Mam:l I Mcstn: Alfaiate 
'-----

pam o rct:\bulo 

As olJms do século XVII 

As obras que arrancam no alvor do século XVII esláo dirccl."lmente relacionadas com a 
encomenda de umas grades de ferro para a capela da confraria. Obra excculada em 1600, 
peJo armeiro de Vila Nova de Cerveit'"J., Ft'"J.ncisco Gomes. 

1 Idcm, Ibidcrn 
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Nesta obra imervieram o mestre pedreiro vianense António Pires, pro\1avelmcnl.e 
Amónio Pires o Velho, nomeado pe la Cãmara de Viana, em 1620, como perito para acom
panhar as obras de alvenaria e carpintaria da igreja Matriz , e o pimor Bento Padilha que as 
pilllOU e dourou,8 

A cstrutura retabular da capc\a é inten-encionada em 1646 pelo entalhador c carpin
teiro vianenses, Peratudo e Manuel Gonçalves. A enco menda da pintura e o douramento 
do retábulo será feita em 1659 ao mestre pintor dourador local Francisco Fern:mdes 
Pimo.9 

Em 1669 é chamado par:t a execução de uma nova tribuna o imaginário João Lopes 
Caminha. Este imaginário foi contratado em 1680 pela confraria do Espírito Santo para 
executar o no\'o sacrário da capela da referida confraria. 10 

As encomendas da capela - Século XV11 

Dala , TIpo de obra OfkiaiS Oru:lú Pro\'enifncia 

Execu(;\o das grades rrancisco Gomes AmlClro Vila Nova de 
1600 de ferro par.! a ,\ ntónio Pires Pedreiro úr\"eira 

c;apcla BentO Padilha P,mor VialUl do Ca.<tdo 
-

Inten·enç\o no Per.!ludo Ent.,lhador 
16-16 

ret.:lbulo /'.·I:muel Gonçal\"C:s . CarplntClro 
\1ana do Castelo 

1659 
I Pintura r: doura- Francisco FcmandC!> 

Pintor/dourador \ IaIUl do Cobtelo 
memo do retábulo I'mto -
Execu(;\o d:l no\'a 

1669 
tribuna 

João Lopes Caminh3 lmagin:lrirl 

As olJras tio século XVIll 

Para a capela, a confraria encomendaria, em 1719, dois anjos IOcheiros. pintados peJo 
mestre pimor Francisco Rodrigues. I I Este pintor eXeCUlOlt cm 1718, em parceria com o 
pimor André Cardoso, a pintura e douramento do retábulo da capela do Espirita Santo. 
Em 1720_ ao serviço da Misericórdia de viana, pintaria o "grotcsco" do ::imoorio, o altar
mor c os panos da porta. 

O retábulo existente na capela da confraria foi executado em 1743-1744 pelo llleSlre 
entalhador local António Rodrigues Pereira. A obra do tecto da capela, em talha , eSlava 

R ArqUÍ\"O cit., Confrari:l do ~ntfsshno S3cramento. lnTO da RcCell:1 c Dc~po.a . 1571 - 1609. n~. 400 _ 415\ 
Documcnl:l-~e a act"·ld:lde de Iknto P:ldilha n3 Misericordia de Viana dn Ca~tdo desdr: 1588 ate 1593. 
SERRAo. Vl[OT - ~A Pmtura do Renascimento e do Mantirismo no Noroeste PO"ug~ .... oh. dI., pp. 26)-266 
9 ArqUl\"o Clt .• Confraria do S:mtb:.wlo ~cramcmo. uvro da RCl.:Cn3 c Dopé.'S."I 1626-1601-9. fu;. J]S - 181\" O 

cnt31hador Pet:uudo e o C:lrpmtell"O Manuel GonçalH:S foram eomr:llados ]lcla confn.ria do Esplnto ~:UllO. cm 
16-15. ]XIra proceder a acm.cento~ no ~u n:t.lhulo. O Il't.:Ibulo do bop'ri tO 5.111l0 fOI lambem elr: pmt3do e dou· 
r.ldo pelo mom~ rimar dOllr:ldor local Fr:lncisco rernandes Pinto. 
Documenta-se a :lemidade do entalh3dor I'er:nudo. tambtm referido (01110 imóLglnano ao scn·iço da. (onfmn;L 
do Esplflto ~mo. entre 1651 - 1657. Tmbóllhou para a confrana dos Marc:llltó cntre 1652 - 1656. O carpin
teiro Manuel Gonc:ah-es este'"e ao ~cr\·iço da confrarí:l do Espíri to Santo d:l Marn= ent.rc 1645-1691. Da ~U.l 
:1.c\\\'idade dcstacamos O acrescento das grades da capela daquela confraria cm 16i7 c a sua participação l1a~ 
ohrn~ da Jorre d3 sacristia, cm 1690-1691. I'oi contrat.,do pda ~·o nrmfl :l de São I'ieol3u p3ra as~et1 J~r, em 
1639. o retábulo cU sua ("".lpela 
10 Arquivo cit . Confran3 do S."lnt l ~simo 5:Lcramemo. LhTO d:l Rccei lll c Dcsl>Oa. 1699 - 1732. n~. t - 34 
lt Arqul\"o eh .. Confraria do Samlssimo Sa,;rnmento, U\TO W RcCeLl:l <! Dcsl>csa. 1699 - 1732. ns. 180 - 204\'. 
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3 - Capela do S. Sacramento -+ - RCI:ibulo d:! capcb do 
S. SaCr.lmCIIIO 

5 - Pomle.nor do remate do teCIO 
da aapela do S, Sacnullcnto 

integrada no contr:ItO assinado com Amónio Rodrigues PeTeim. Eslas obras cslati:nll (on
d uidas em 1 fi 7. porquant o des pendem. nesse ano, SOO réis com o arcip reste João 
MOl1l ciro da França por ler benzido o altar c o 5.1Cr3no. 12 

António Rodrigues Pereira roi o autor do retábulo e tribuna da capela-mar da igreja da 
freguesia de Arcosa execu tado cm 1745; executou, cm 1747, lOdo o madeiramento d:1. 
igreja do Esp Irita Santo da vila dos Arcos de Valdevez; cm 1755 eslá a trabalhar no fo rro 
da capela de ~ossa Senhora do Carmo da extinta igreja paroquial de Nossa Senhora de 
MonserralC em Via na do CastcJo; apresenta. entre 1759- 1760, o lance para a obro do rClá· 
bu lo da capela da confraria de Nossa Senhora do Rosário da igreja do mosleiro de São 
Domingos de Viana do Caslelo, enlregue ao bracarense JOSé Álvares de Araujo. 

Os pi nto res douradores Man uel José de Gouveia de Via na e Francisco Machado de 
Barcelos adjudicariam, em 1752, a obra de pintura e douramelllo do relábulo da capela do 
Samíssimo $acmmemo. A cscriwra de ajusle induia também as pinturas do arco e gr.tdcs 
da capela bem como as !rês porladas. 

Manuel José de Gouveia c Francisco ~ I achado adjudicarão, em 1753, a pimura c dou· 
ramcnto do retábu lo da confraria das Almas da Matriz de Viana. Esta dupla de meslres 
pi mores/douradores executará, em 1754, a pintura e doura menLO do retábulo e Iribuna da 
igreja do recolhimento de Santiago e em 1759 eslão ao serviço da confraria de São Miguel 
Arcanjo da Malriz de Viana pa ra pin tar e dourar o retábulo da sua capela. 

As encomendas da capela - Século XV III 
Data TIpo de o bro OficW~ Ofld o Pro"cnie ncia 

Pintura e dour::t-

Francisco Rodngucs I Pmtor/douroldur I 1719 meruo dos AnJu~ 
IOcheiros 

1743 174-+ 
Exccuç:1u do no\"o Antonio Rodngucs 

: Enl~lhador ! Viana do Castelo TCt~bulo PCTl'irJ 

Pimuro c douro-
ManuelJose de 

Vian~ do C:blelo 1752 
mento do retábulo 

Gouveia Pintores Idourndol"l!:> B.a I 
FrJI\( t..co Machado I ree os 

II Al"qUl\"O cit •• Confr::ma do SanuS51nlO Sacramento. I.J\TQ dos Acórdãos., 1718 - 1802. fls ... 1 - "2; 52 - 52v., 53\'. - 5"\' 
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A H de Janeiro de 1806 a Mesa da confraria do Santíssimo Sacramento reune de emer
gência, na sequência do fogo que havia assolado a igreja qualro dias antes, a acta desta 
reunião permite-nos confirmar que o incêndio não terá afect.ado a capela. entretalllo 
fechada para se proceder a limpezas e pequenos reparos. 

Na década de 30 do século XIX, os relatos que os documenLOS da confraria traduzem 
sobre o estado da igreja Matriz, são bem elucidativos da decadência do templo. A confra
ria tomará a iniciativa de idellliHcar os meios necessários para prosseguir com a recons
lrução da igreja, decisão apoiada pelas restantes confrarias e pelos devotos. A confraria do 
$alllíssimo SacramcllIo e todas as OUlras confrarias que se haviam mudado para a igreja 
da Misericórdia em 1806 (excepLO a confraria do Santo Nome de Jesus dos Mareantes), 
regressam à Matriz no dia 24 deJunho de 1832.. prccisamellle no dia da festa do Samissimo 
Sacramento, com grande pompa e em conejo processional. 13 

A sacristia 

As obras da sacristia iniciam em 1588. O mestre pedreiro relacionado com pane desta 
obra e designado como ~ofidal de fino~, foi Jeróni1110 da Lomba que trabalhará em parce
ria com o mestre pedreiro Gaspar Pires, ambos da freguesia de Afife de Viana do Castelo. 
Para este espaço, terã sido encomendado em 1596 um retábulo. H 

Em 16-+0 dá-se início às obras de ampliação da sacristia. A confraria adquire, em Junho 
desse mesmo ano, umas casas sobradas, propriedade de Francisco Rodrigues ausente no 
Brasil e de sua mulher Genebra de Araújo, que como sua procuradora , consumará a venda 
ao tesoureiro da confraria , Gaspar Caminha do Rego. fidalgo da casa real. Eslas casas, si tas 
por detrás da igreja e por isso contíguas ii sacristia. foram vendidas por 110.000 réis. 15 A 
descarga da despesa de 1640-1641 refere que as casas "custarão acabadas e consertadas 
como consla da COllla que estajulllo a escritura 211.580 reis pera o que os mordomos 
paçados deicharão 100.000 reis [ ... l.~lb 

Os oficiais da confraria deliberaram, em 172-+ para "ornatO, U1ilidade e conservação da 
fábrica da confraria", mandar fazer um arcaz cm pau-preLO com ferragens de latão dOll
rado com respalde em talha e quadros colocados lateralmente, com um crucifixo ao cen
tro. Decidem também mandar executar dois guarda-roupas, um destinado ii. sacristia cm 
pau-preto com ferragens de latao dourado para os paramentos comuns, sobrepelizes e 
depósito do cálice e outro na denominada "primeira casa", feito em madeira de castanho, 
para acondicionamento de toda fábrica de prata. li 

O arcaz foi encomendado ao mestre emalhador Luis Barbosa. Estc emalhador, referido 
também como torneiro, nalUral de Ponte de Uma, trabalhou para a confraria do Espírito 
Santo da Matriz de Viana, assen tando, em 1718, as grades em pau-preto da capela daquela 
confraria; em 1720 está a intervir na uibuna do retábulo da capela da mesma confraria e 
em 172+-1725, em sociedade com o escuhor Pedro Salgado, executa a obra de adaptação 

1J Arquivo tiL, Confmria do Santíssimo Sacramento. livro dos Acõrd.'los. Li\'ro dos Acórd:l.os. 1803 - 1879. 
f1s.59v. - 60 
li Arquivo ctL, Confraria do Santfssimo Sacramento, livro da Receita e Despes;\ 1571-1609, Os. 200-248; 337-
397v. 
1 ~ Arqui"o CiL, Confrmia do Santíssimo Sacramento. lino Primciro das G;crirnra e outros Tltulos, IIs. 10-12v.; 
15-16. 
Ib Arqui-'o cil.. Confraria do S .. mussimo 5.'lcramento. U"ro da Rcceita e Despesa 1626-1&+9. f1s. 10-4- I l4\'. 
17 Arquivo cit.. Confraria do Sanus~illlO Sacramento. uno dos Acórdãos 1718-1802. n. 8v. 
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da tribuna da capela-mar da igreja Matriz 
via nense, ao scn'jço da confraria do 
Santissimo Sacr.uncnto. 

As fe rragens de latão dourado , destina
das ao arcaz, foram encomendadas no POrtO 

e executadas pelo mestre latoeiro, Manuel 
dos Santos. O douramento foi da autoria do 
mestre Jose Fernandes. 

O respalde de talha destinado a este equi
pamenlo foi adj udicado ao mestre entalha
dor Pedro Salgado natural de v ila-Nova de 
Famalicão. Estc ental had or execu tarã, cm 
1721 , as caixas do órgão da igreja da 
Misericórdia de Viana do Castelo, segundo o 
risco de Manuel PinLO Vilalobos. 

6 - Rcsp:l1uc da sacris1ia i - Pormenor do nicho l;(nu~1 
Resp:t1dc d, SllcnSlIa 

A ladear o nicho cemral do respalde, foram colocados dois painéis, representando Sa nção 
e Elias, obra da autoria do pintor André Cardoso. Este pintor reformou também as d uas 
telas, de Francisco Pandilha. André Cardoso dourará o resplendor do nicho central que 
receberia um cnLcifixo, obra da autoria do mestre entalhador Luís Barbosa. Os engastes da 
cnlZ, resplendor, titulo c cravos, executados cm prata, são obra do ourives Rodrigo da Siiva. 

No guarda-roupa, em pau-pretO, embutido na parede, trabalhou o mCSlre pedreiro 
Jerónimo de O\i\'eiro. O feitio do móvc.l de\'eu-se aos mestres carpinteiros Manuel da Rocha e 

fi - Painel rcprcscnl.:lndo 5<:In.;::10. 
~csp"lde da sacnslia 

9 - Painel repTtSl!I\!~ndo Elia;.. 
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Luis da Rocha. André Cardoso execulOu a 
pintura do interior do guarda-roupa. I!! 

O pintor vianense M(ll1uc) José de 
Gouvci" executará. em 1757, a pintur" do 
forro do leClO da sacristia e a do o rató rio 
desse mesmo espaço, incluindo o eSlofo da 
imagem da Scnhora .19 

A capela-mar da igreja Matriz de Viana 
do Castelo pertencia à Mitra Primacial de 

la - Forro do tecto d:l !>:!Cristi~ 

Braga sendo por isso obrigada ii sua fábrica. Esta lutela não impedia que a confraria do 
SantiSSUllO Sacramento tivesse lima forte ingerêncil no espaço, ora pres:.ionando a Mitra 
para a conclusão das obr3.S a que era obrigada, ora genndo direclamel1le a tribuna e cama
rim do retábulo-mar e alé encomendando equipamentos e art efactos decorativos, destina
dos às festas e cenmónias solenes. 

As despesas da confraria correspondentes a 16Q4 assinalam que , para a execução da ui
buna da nova capela-mar, estavam a ser arrecadadas as csmolas dos dc\'otos e dos Mesários. 

As obras de ampliação da capeJa-mor, da responsabilidade da Mitra bracarense, esta
vam estruturalmente concluidas em 1696 (isto é: alvenaria, madeiramentos, painéis e for
ros). Para a sua conclusão era necessãrio proceder ii colocaçáo do revestimento azulejar e 
do retábulo. Quanto ao azulejo, o administrador das obras, José Fcrnandes Braga, concre
tizará a encomenda na Holanda, em Amesterdão. 

Estas obras estariam ainda por concluir em 1705. A sua imerrupção de\'eu-se ;1 morte 
do arcebispo O.João de Sous" Meneses. 10 

O rctábulo e tribuna seriam exccutados, por iniciativa da confraria , em 1707. Estas 
estruturas foram adjudicadas ao meslre entalhador Francisco Gonçalves da Silva. lI O dou
ramento do retábulo foi concretizado em 1721. O contraIo da obra foi celebrado entre a 
Mitra e o pintor vianense Manuel Cardoso do Vale . Este documento esclarece que o mes
tre pintor douraria Ioda a máquina ret"bular exceplo a tribuna por pertencer ii confraria . 
Esta será dourada no meslllO al1O, pelo mesmo mestre pintor/dourador.H 

No sêculo XIX e após o incendio de 1806 que atingiu a capela-mor, as acções da con
fraria vão centrar-se na recupemção deste espaço. A actu<ll est nLlura relabular patente na 
capela-mor, lera sido provavelmente executada entre 1835 e 1838. Precisamente em Junho 
de 1838. a Mes.1 decide proceder ii reparação da tribuna do retábulo-mar, entretanto dani~ 
ficada pela humidade. O douramento da estnllllr:1. Tela bular é executado no ano segui nte, 
um lermo de Mesa da co nfraria do Espírito Santo, datado de quatro de Janeiro de 1839, 
refere que "como hia ser dourado o re tábulo da capella mal", não se poderia este anilo 
fazer-se nel\a o cah"ário [ ... I. ~ 13 

I~ ,\rqU\\'o nl , Confrana do ~1.nt~lmo s.1.Craln~nlO. Li\'ro d~ Receita e OQpt:S3 1699- 1732, ns. 137-2-+1h'. 
Iq Arquivo cit .. Confr.\Tl~ do S~n ll ~~ II1\ O S.1cr.uncnto, Livro da t~ccci LJ c D\!Sr~1. 1730-1 ii9, ns. ISS\'. - ISS\'. 
10 Arquh'o cl l Confrnria do 5.1ntissimo SaCT:\lllcntO. Li\'I"O lI:\ Reccitll c Dc:.pes:l 1651-1699, ils. 157 - 16 1 
lt Arqui\·o cit.. Confrana do $antlssuno $acrarncnlo. U\"TO da Receita c Despesa 1699-1732. Ils. S9 - 8i\'. 
II t\rqUI \'O DlslnI:l1 de Vlóln:l do Castelo. LI\'ro de r-;ous. Ta1x1i:\o: C1DELO. Este\lo GUInC!o de. 5" Oficio, ns. 
St\". ·82 
n ArquIvo da Igrcp Malriz de Vi~na do úmc\o. Conrrari~ do S~nt(ssimo S:lcramcmo, Li\'ro do~ Acórd~os 
1803-1879, fls.i5 -iS\" c Confraria do Espmto $amo. U\TO dos Acórdaos 1777 - 1891 , n 119\'. 
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A sanefa do arco-cruzeiro fOi lambém encomendada pela conrraria e estava a ser exe· 
cutada 186+. Seria dourada em 1867.14 

Os pú.lpilOs da igreja terão sido mandados execu tar e colocados pela co nfraria , na 
altura das obras de recupcraç:lo da Matriz , as \'arandas e balcões destes equipamentos c 
toda a obra de lalha, induindo as S3nefas que encimam CStas estruturas, foram cxcculados 
cm 1857-1858, pintadas c douradas em 1859. 

A confraria delinha igualmente a posse do coro por ter si do fabricado a C"-l'cnsas suas 
\105 finais da década de 50 do sécu lo XIX. 25 

Conclui-se, com base nesta documentação, que grande parle do estímulo gerado, desde 
o século XVI atê ao século XIX, em matéria de dinãmicas construtivas na igreja paroquial 
de Santa Maria Maior, se deveu á confraria do Sanússi mo Sacramento. 

Esta corporação bical aparece assim, por comparação com as restantes da Matriz de 
Viana, uma das mais prestigiadas, não só pclo perfil social dos seus membros, a elite da 
vi la ou pelos avultados rendimCIllOS que detinha. mas também pelo racto de ser responsá
\.e1 pela gestão do espaço mais imponame da igreja, a capela-mar. Configurando-se corno 
agente das encomendas artísticas, a confraria do Sa ntíssimo Sacra mento, ter.i ajudado a 
incrementar a acção das oficinas c a actividade do.!) artis tas e oHeiais não s6 locais mas 
também dos núcleos urbanos de proximidade. 

11 - RClábulo da Clpda-mor 

l-+ - Grades do coro 

13 - Grades do pUlpltO da n.lVC 
do lado da EpiSlOb 

l~ ArqUI\'O cit.. Confrana do Sann~imo Sacramcnto. U\'ro dos Açórd~os 1803-1879. fls. 208; 230-131 v. !~ Arquivo cit.. Confr:m~ do SamiSSlnlO 5.,crarncnto, Uno dos Acordfoos 1721-1863. IbJI00.·.-313. 



José da Costa e Silva. 
UI11 arquitecto português em terras brasileiras 

Regina ANACLETO' 

o arquitecto Josê da Costa e Silva nasce na Vila de Povos. prõximo de Lisboa, a 25 de 
Julho de 17;7 c, em 1769, por ordem de D. Jose, parte para Bolonha (Itália) na com pa
nhia de João Ãngelo Brunelli, com quem, em Ponugal , iniciara a sua formação: lcva\'3 na 
bagagem, como exigência rcal, a obrigatoriedade de se dedicar exclusivamente ao estudo 
da arquitectur:! civil. 

Brunelli era conhecido como sendo um dos matcmátkos c astrónomos mais reputados 
do seu tempo: clerigo secular c professor na cidade bolonhesa, foi um dos cientistas que 
D. João V chamou a Portugal. a fim de integrar a expedição que também englobava Landi 
c se destinava a mostrar graficamente a delimitação das fromeiras do Brasil, com destaque 
para as nordestinas. 

Costa e SiI\':I, naquela cidade italiana, inicia os estudos com Petronio Fr.mcclli, profes
sor da Academia Clemen tina e, quando o mestre se transl"erc para Veneza, escolhe para o 
orientar Carlos Bianconi, repu lado professor, que. em 1754, recebera na sua casa de 
Bolonha, Winckehnan, o bem conhecido teorizador do neoclassicismo; lambém ele, no 
ano de 1778, abandona o discípu lo e parte para Bera . 

A par com os estudos arquitectónicos, aprofunda, com mestres bolonheses de reco
nhecido merito, conhecimcn tos de geometria e de aritmética, noções de perspectiva, de 
l11 ec;lnica c de hidrostática. Ganha vários prémios na Academia Clementina de Bolonha c, 
cm 1775, apenas com 28 aTlOS de idade , é nomeado, por unanimidade , Académico de 
Honra. 

Reconhecendo já que a um arqul\ecto, tal como a um historiador da arte, 'saber ver" é 
absoluta.mente necessário , viaja por Génova, Vencza, Florença , Roma . Vicenza (o nde 
admira as obras de Palladio), toma contaclo com as ruinas de Pompeias e de Ercolano, VC 
o palácio de Cascna (riscado por Vanvitelli e concluido em 1752) e, antes de regressar, 
aprcsenLa o projecto de um palácio real 11 romana Academia de S. Lucca, O que lhe permi 
tiu ser considerado Sócio de Mérito daquela presligiosa escola. 

Quando se enCOntrava ainda na Itália, em 1779, a corte portuguesa con\'ida-o para vir 
ocupar, na Universidade de Coimbra. o lugar de le11le na cadeira de arquitectura, mas 
recusa a honra e regressa ao nosso país no ano seguinte. 

Depois da chegada a Portugal. e antes de se responsabilizar pelos trabalhos relaciona
dos com o Real Palado de Nossa Senhora da Ajuda, cometimento que vai dividir com 
Francisco Xavier Fabzi, fora, em 1789, encarregado pelo visconde de Cerveira (' ministro 
da Fazenda de riscar o edifício do Erário Régio , que se devia construir no Alto da Cotovia, 

• I'rofessora da Faculdade de Lctms da Unl\"cTSLdadc de Cmmbra (lnst1luto de HistOria da Anc). Acadtmlca 
correspondcme da Academia Nacional de Belas-Ancs (Lisboa), da Real Acadenua de BeHas Arles de San 
remando (Madrid) e da Academia Fonalc:clI5C de Letras (Ccur.l ). 
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próximo do Colégio dos Nobres e da fábrica das Sedas. (onlranamcnte ao que se vermo 
cara no Pono c cm Coimbra, onde o neoclassicismo Ce O proloneodadssismo) já há muito 
que ha\'ia feito :1 sua aparição, este foi o primeiro edifício püblico a ser planeado na capi-1.."11 dentro dos nO\'05 cânones. 

COSIa c Silva era, desde 1781, professor de arquitectura civil na Real Academia do 
Desenho, criada por D. Maria I através do alvará de 23 de Agosto desse mesmo ano c que 
funcionava cm Lisboa, certamclllc no cdificio do Colégio dos Nobres: acumulava também 
o cargo de arquitecto das obras do Real Er:irio. função para que Sua Majestade o nomeara 
a 16 de Maio de 1791. 

O imóvel. dcstinado a guardar o:, tesouros régios e a se rvir de Torre do Tombo, ini
cia ra-se em 1795, mas não passou da segunda fiada de cnntaria acima do nível solo, 
embora se tenham de ler em cOlHa algumas das fabulosas estruturas das fundações que 
ninda subsistem na actualidade; em 1833, terraplcnaram o local, a fim de urbanizar a zo na 
e dar lugar â Praça do Principe Real, ideada por R.'lfae\ da Silva CasU'o. 

O projcclO do Erârio Régio inspira-se. claramente, em modelos do tratado de Serlio1 e 
Costa e Silva aplica tambem no edificio os ensinamentos de AIgarotli2 que, cm Bolonha, e 
não só, na segunda metade do século XVIII, ocupava lugar de destaque no debate crílico
filosófko que emão se desenvolvia na Itália, em tomo da arquitectura. 

Em 1792 foi encomendado a Costa e Silva, por um gm po de capitalistas ainda ligados 
à burguesia fomentada por Pombal , um teatro que se destinava a substituir o que I3ibien:l 
erguera quarenta anos antes c se sumira com o terramoto. Pina Manique, que via nele 
uma fonte de rendimento para a 'sua' Casa Pia. apoia a iniciativa. 

O edificio devia ombreai' com os existentes nas outras cidades europeias e apresemar 
um estilo 110\'0 e moderno. conscmãneo com o tipo de pessoas que o encomendara c com 
a ~ubstituiçào dos caSlrati por mulheres, facto que deve ser realçado, alé porque represen
tativo de uma mudança de mentalidade. 

Sete meses depois de iniciad~ as obras, o no\'o cdificio, completamente promo, foi inau· 
gurado, alribuindo-se-Ihe o nome de S. Carlos, alegadamen te em homenagem a D. Carlo ta 
Joaquina que ha\ia acabado de dar à iu= a infanta D. t.'laria Teresa, sua primeira filha. 

Costa e Silva, conhecedor das casas de espectáculo que cnLii.o se erguiam na Eu ropa , 
com panicular destaque para as da Itália, inspirou-se na fachada, como bem se pode obser· 
var, na do scu congénere milanês. saído do lápis de Piermarini; contudo não se pode enjei· 
tal', no que respeita ao interior, uma certa proximidade ao homónimo de Nápoles, com
provada por um corte deste leatro cxisteme no espólio brasileiro do arquileclo. 

I ~baSllal1O Scrho (1475-1554). ape!>:lT de pintor e de arqUlteelO, lomou-~e conhtcido por ler redigido o De Alrllucllur/I. publicado em ~IS partes CllIre 1537 e 1551. embora ampliado com:l inll"gr.l(;:Io dos seus desenhos em 1575. Tr.1I3-..e do pnmclro li,ro escrito sob~ arqullCCturn. cuja finahdade era m.:us pr.lIiC'.I do que t~'Qrka c o pnmeiro a codificar as cinco ordens. Proporcionava aos construtores um amplo reportório de moli ,'o~ Serlio, nas~ido e form:ldo em Bolonha. cere:l de 1514 partiU JXIr:! Roma. onde pcnnancceu até 1527, Peru:~ I. que fOI ..eu meSlfC. ofereceu·lhe o~ planos e os desenhos que urili::ou par:! Ilusuar o seu III'ro, De Rom~ passou-so.:: a \Iene;::! 1', em 1540. foi chamado JXIm a Fr:!nÇ:l 
2 O conde Fra!lC~ Algarolli (17 11-1764), esPlrilO enciclopl'diOO e cosmopollla. nascc cm \'ene::01 e morTe e11\ !'ba, re5idindo gr:!ndes ttmpor:!da~ cm P~ns. em Londres, cm PCll'rsburgo e n~ eOTle de J'rcderieo 11 da I'nbsi:l. <À seu!> o!SCnlOS ôlb;u-cam uma gama de aSSUl1lO!t muito vasta e eslendem-se desde: um !Iewtonbmo poUl Irs domcs, nplc:t mo:.tT:l de uma eCrla CUriOSidade de dl\'ulgólÇJO dóI eii!ncia própna do período da tluslnl (;lo. :l1e :\0 Proge!!Q per 11(ltm-.; (I COll1pilllrnro ri rcgio rnu).Co de DreS/II' {I 742). uma das primeir:l!> prufl'O)l3S destinadas a plllplClar:l org,1.ni::aç:ln ciellllfica c hl!j(ónca de um mus.<:u. Ocupou-se cb pintura. dl roe:.I,1. c. de fonll:! especIfica. da arqUlIccturo, lendo publk:ldo, entre I i41 c ! i63. as UI/elr sopra /·mt!u!l.·llut c. cm I iS), a .'Illggio "'I"'o l'Uldüuclura, onde explicita as ideias de Cario lodoh 



Jost da Costa E Silvei. Um arquift'cro pol1l1glH~S CI1I f(rras lm.l)t!cu-wi 461 

Sortes diferentes para o Erário e para a casa de especL.ículo: o primeiro, de iniciativa 
estatal, não se construiu : a segunda , fruLO do empenho de particulares, demorou sete 
meses a erguer-sc. 

D. Maria Francisca Benedila, quarta filha de D. JOSé c uma das chamadas princesas
anis tas, nesse mesmo ano de 1792, cm memória de seu marido e sobrin ho , um oulTO 
D. José, encarrega Costa e Silva de ri sc~lr um edifício que de,'ia ser conSlruido em Rum 
(nas proximidades de Torres Vedras) e servir. simultaneamente, de residência pabeian:! da 
jovem viuva e de hOSpicio para inválidos militares. 

Poderíamos ainda enumerar muitas OULraS obras saídas da pena do alarife, mas 0;10 me 
quero alongar, nem, contudo, deixar de referir um OUlro edifício que penso poder atribuir 
a Jose da Costa e Silva: lr:.na-se do solar da Brejoeira situado próximo de Monção que, na 
altura penencia aos velhos ele Moscoso. familia poderosa, mu ito próxima da casa rei
n:uue. a vi.Yer na capital. A constmção do Imóvel começa em 1806 e tennina ou c inter
rompida em 183-+, mas parece, no entanto, ter sido riscado dois atlas antes. Desconhece
se O aUlor do projecLO. cmbora a sua semelhança estética com O paço da Ajuda permita 
pensar num artista lisbocta. quiçá mcsmo no prôprio Costa e Silva . O palacete evidend:l
se d~ imediato pela imponência e volume da sua massa arquitcctóllIca e foi-se erguendo 
sob a orientaçáo do mestre pedreiro Domingos Pereira. natural de Vila Nova de Cerveira, 
faclo que explica os aspectos decorath'os arcai::antes apresentados pela nobre fachada , em 
complelo desacordo com a linearid:lde estrutural do paramento: mas se pensarmos na 
culLUra arquitectónica periférica do mestre pedreiro director dos trabalhos e no facto de o 
projectista ler traçado o risco :I quilómetros de distáncia e de jamais se haver deslocado :'I 
Brejoclra. (:lcil se tom:l compreender este desiderato. 

D. João VI. em Novembro de 1807, parte para o Brasil acompanhado por mais de 
12.000 pessoas e, no ano seguinte , eSl:tbelece a corte na debde do Rio de Janeiro, depois 
de. anteriormente. haver aportado transitoriameme na cidade de Salvador. 

A5 obras do Paco da Ajuda Iam-se arrastando pen05.1mente: no reino. cada vcz se cons
truía menos] e D. João VI. instalado no Brasil. lembrava os bons serviços do arquitecto 
pOrluguês que ele muito acarinhara e seu avô mandara estudar em Ilâlia; por isso, em 
IS!! . ordena a Jose da Costa e Silva que se trnnsfira com :l família para a corte do Rio de 

Janeiro, apesar dos seus quase 65 anos, 
O arquitecto leva na SU:l companhia três irmãs, dU:ls sobri nhas e um criado e é- lhe 

alllorizado embarcar ~nQ\'e t<ÜXOles com os pertences d:l su:! ocu pação, doze baús com 
f:::lto. dois caixotes com garraf:ls de vinho. duas barricas com farinha. duas latas com bOl:l
cha , um barril com manteiga, galinhas, presuntos, um bácoro. loiça c outros mantimentos 
indispensáveis-':. 

COSta c Silva, que em Primeiro Arquitecto das Reais Obras. embarca na nau S. Sebastião 
e chega ao Rio de Janeiro no dia 2-+ de Julho, dia cm qu e deram Mfundo neste porto. 
estando presente Sua Alteza Real , o qual andava no mar, para "er a nossa ent rada: e 
quando o seu escaler se chegou ao pé da Nau, S. A. me viu e me fez a honra de me cha-

I COltlpro\~L bem C!llól minha alirma"ilo a 1I0la eXblcmc no Arqut\o l'uhlL"o Nactllnal do Rto úejallcllu. cLt\'Lad;l 
~o r ... i :L 16 de Janeiro de 1815 pelo ~lmox:Lrire da ·C:ISl d"", Ohr.b c P;L~'O~ R~:L~·. Jo,lo Ilenrique de Azevedo. e 
que dizia tC:\lUalrncmc: ~:,cnhor No dia Oi\U dcslc Correm!! mez faleceo Joze Manuel de Carvalho J'.:cgrciro~ 
Arehilecto Geral da C.1S,1 das ObL';tS'" Paços Reaes. que linha o Ordenado de Oito centos c eLtteoel1ta mil reLS: 
O que ponho na Real PrcsenC:L de Vossa Alle::.:t Rea! como t.mnbcm 4ue de pn.'~nle tJaO h:i. precisao de SI.~tt1{'
Ihal1le Emprego. porque n;to ha Obms na" Reac:!i Paços dest.a Adminisl1-:lç:lo da Ú5.1 das Obras.* 
• Gr:tfia c pontuação ac\Uali=..1das. 
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mar por nome c de saudar-me com a mão. No dia, seguime que foi o de S. TIago, desem
barcamos e eu fui logo ao Pal:\cio beijar a Real mão de S. Alteza, o qual me recebeu com 
muito agrado, c me disse diame de todos, que se linha lembrado de mim porque me esti
mava. Não deixarei de panicipar :1 v.~ s.~ os grandes favores que lenho recebido cio 
Conselheiro JoaquimJosé de Azevedo. Ele logo que a Nau deu fundo , mandou duas pes
soas a bordo, com um grande refresco e um papel com quarenta moedas para as despesas 
que me pudessem ocorrer, mandando-me dizer que jâ tinha casas prontas par.! mim e que 
podia desembarcar com a minha familia; c depois de estar em terra me mandou, por oilO 
dias co minuas, o almoço e jantar, com grande magnificência. O mesmo conselheiro se 
encarregou dos meus interesses, os quais logo pós na presença de Sua Ahcza e o mesmo 
Sen hor Coi servido despachar-me com o título de ArquitcclO Geral de todas as ooms Reais, 
mandando que todas os o rdenados que eu vencia em Lisboa, por várias repartições, me 
fossem aqui pagos pelo Tesoureiro da Casa Real, Joaquim José de Azevedo; deste modo, 
cu lenho a saúsfaç-Jo de lcr todos os meus ordenados em uma só Colha, e também os meus 
pag:lJllelllOS sempre prontos, e sem pa pel, o que não é de pouca consequência . nas pre
sentes circunstãncias~5. 

Na mesma carta , escrita em 18 de AgoSlO de 1812 ao "Senhor Intendente" reCeria que 
"agora darei a v'a S.a huma breve relação desta Cidade, e lhe confesso que achei o original 
muito melhor do rerrato que della me Cazi::lo em Usboa. pois aqui a abund::lncia, talllO de 
mantimentos como de fazendas de toda a qualidade ai nda que os comesú\'es que vem da 
Europa são algum tanto caros, porem isso não he de estranhar. O local do pais não he 
mau , e seria maiS agradavel se ouvcsse mais industria cm cuh ivar os terrenos; eu tenho 
observado que aqui produzem quase todas as frutas e orta1iças do Reino, e se náo á nclla 
mais abundancia hé pela negligencia dos habitantes. ~. 

No Rio deJanciro, embora , em 1810, ja ocupasse o posto de arquitecto da Real Casa 
das Obras, João da Silva Moniz, Costa e Silva foi nomeado Arquitecto Geral de todas as 
Obras Reais. 

A \'erdade, porém, é que o artista, no Brasil , quase nâo deixou obra de vuho conhe
cida, pois, dos documentos existentes e da sua correspondência dedu;:-se que cobbor.wa 
nas muitas transformações, restauros e acrescentos elllão em curso, mas que riscava de 
raiz poucos edifícios, até porque, naquele momento e na corte portuguesa sediada no Rio, 
deviam ser necessárias mais adaptações do que planificações de grande fundo. 

Mesmo assim, sabe-se que cm Agosto ou Setembro de 1813, D. João VI mandou Costa 
e Silva a Salvador (Baia), a fim de se inteirar dos estragos que as copiosas e continuadas 
chuvas ha viam ocasionado na cidade e. de. certamciUe, emitir a sua opiniáo avalizada 
sobre a reconstrtlç:lo dos imóveis afectados. O arquitecto, para se deslocar, utilizou o ber
gantim Falcão. Também aí, na antiga capital do reino, lhe fo i solicitado, para além de uma 
opinião relacionada com o embelezamento do Passeio Publico, o seu contributo na cons
Iruç:lo de um monumelllo comemorativo da estada do fUlu ro D. Jo::lo VI na cidade, 
aqua ndo da sua passagem para o Rio. O anista ponuguês apomou para a forma de obe
lisco, alegando ser esta a estrutura que mais se adequava ao fim em \'is la. 

Planificou . cerca de 1815, algumas modificações na igreja de Nossa Senhora do Canno, 
templo que passara a funcionar, após a chegada da corte ao Rio de Janeiro, como Capela 
Real . 

~ Gml'13 I' pollLuaç:io açtuah::.adas. 
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Desenhou dois sarcófagos para D. Pedro Carlos, falecido em Maio de 1812; o infan te, 
casado com a princesa D. Maria Teresa, a única que gravi tava em tomo do pai. porque os 
outros filhos se mostravam mais próximos de D. Carlota Joaquina. era sobrinho e genro 
de D. J oão Vl. Depois de escolhido o projeeLO. o ~Maosoleo 1 ... 1 se mandou executar em 
Lisboa e pos cm pralica o Celebre Machado de Castro, c no Rio de janeiro assemou bum 
mao pedreiro lnglez no Convento de S. Antonio desta Corte.". 

Embora no Brasil seja aceite como dado adqUirido que a imcrvcnÇào na casa da Quima 
de S. Cristóvão saiu do 1:ipis de José Pedro Pêzer.H, a verdade é que, panindo da compara
ção e análise dos elementos dispOIllVcis, não se chega linearmente a esta conc1usã06. 

Em 1816. integrando a missão francesa, o pimor Jean Baptis te Debret desembarca no 
Brasi l, onde vai pc:mIanecer durante quin::e anos. 

No ano seguinte, o artista Thomas Ender, fazendo parte da Expedição de Exploração 
N.~llural-científica, chega àquele 'cominente'. Esta Expedição Auslriaca, nome pelo qual 
ficou conhecida, era composta por um conjunto de sábios que gravitavam em torno da 
princesa Leopoldina, filha do imperador ausUiaco, mulher do príncipe herdeiro D. Pedro . 
Ender deixou a então colónia portuguesa, logo em 1818. 

Os dois artistas passam ao papel a casa da Quinta da Boa Vista, que se erguia no celllro 
de uma grande plantação de cana-de-açúcar, e fora ~oferecida~ ao futuro D. João VI pelo 
seu proprieurio, o rico negociante Elias Amónio Lopes. 

Debret inclui na sua obra Viagem pitoresca f I!islól"ica ao Brasil. Tomo lerceiro, uma 
prancha com qualrQ vistas da casa de campo e descreve-a mIm apontamento c.xplicaLivo, 
baslante minucioso e longo. 

No que respeita à data de 1816 relacionada com S. CristÓv,io, o anista contradiz-se um 
pouco, pois, no inicio da nota imrodutória à prancha 20 afirma que wpodemos ver à nossa 
chegada um dos quatro pavilhões projectados para os camas do ediflcio já lcmlinado" e, 
mais à frente, na descrição refere quc o número um (o primeiro das quatro vistas quc 
publica) WmOSlra o aspeclo da casa térrea oferecida cm 1808 a D. João Vl" : contudo, no 
referido desenho não se vislumbre qualquer torreão. Ora, se Debret chega ao Brasil em 16, 
não parece passivei que, em simult.ãneo, veja uma coisa (que relata) e desenhe outra; além 
disso se nos socorrermos da iconografia legada pelos dois artistas verificamos que exis te 
em ambas as vistas uma enorme similitude, o que nos leve a deduzir que. em ] 817 (data 
da chegada de Ender), ainda se não tinha veri ficado qualquer intervenção no imóvcl. 

O mesmo DebrCI vai dando con ta da progressão evoluliva das transformações e, por 
ele, ficamos a saber que "um arquitecto inglês, de passagem pelo Rio de janeiro, subSti
tuiu à simplicidade uniforme dessa chácara uma decoração exterior de estilo gótico", bem 
como que essa "primeira inovação 1. .. \ data de 1816". Se se pode aceitar co mo ce rta a 
infonuação relacionada com o autor do projecLO, o mesmo não acontece, como atrás se 
demonstra, no que concerne à data. Além disso. penso poder afinnar, depois de obscrva-

" l ooa CSl:l anJ.hse relaCionada com o 3U1or do proJeclo de rcnllxlemçilo da casa da QUinta d.:i Boa Vista. ou 
5CJa, do palácio de S_ Cmlõ\'3o. resulta do cotejamemo dos documentos clCistemcs no RIo deJaneim (Bibliotcca 
Nacional c Arqul\'o Público Nacional) respeitantes ao arqulleCtO Jost & Costa e 5ih':! c da consulta de Jeall 
Baptiste OEilRET, Viagem pirvrnca e hbldrica ao Bra~il, Tomo terceiro. ildo 1I0rizomclS. Paulo, 
Ilaliaia/Ulllvcrsidade de S. Paulo: Tholllas Enal.'r no Brasil. 181 i-1818. Aquarelas pertencclltes à Academia de 
lidas Arres em Viena. Austm, t\de"a, 1997 lCat:ilogo da exposiç30 realizada no Rio dcJanciro c em São ['aulol: 
Sousa VITERBO. Dicdonario hisrorico c aOCllll1el1lal dos an:hilC(IOS, I.'tl,gcl1l1l'iros c catl~!lU(lotn pal'tllgllc<.cs 011 aa 
~cn' iço de I'urtllgal. vol. 1 c II. , Ll!>OOa. tmprensa Nacional. 1899, 1904. 



464 RegUla ANACLETQ 

das as imagens, que este ~gólico" tcm mais de: exótico c de arcaizamc, do que da gramá
tica decorativa do estilo. 

A alteração da casa da quinta da 130a Vista proposta pelo inglês deve ter sido miciada 
em lorno de 17, porque ames de 1816 o referido atarife sai do Brasil c, lanto as obras d:l 
fachada, como as do torreão, já se cncontr.l\':UU. se fizermos fé cm Dcbrcl , tcnninadas. 

Jean Bapliste continua a fornecer dados c refere que Mlogo após a solenidade da coroa
ção do rei c do casamento do Príncipe D. Pedro, exigindo o castelo nova rerorma, a COrle 
encarregou um arqui tecto português, então empregado como pintor de cenários (Manuel 
da Costa), o qual. nalUralmcTlle . voltou ao estil o português. Assim ficaram as COIsaS até 
18221 ... 1"'. 

Façarno~ aqui uma breve pausa para dizer que Manuel da Costa era conhecido como 
artista de arquitecturas efémeras e pintor decorativo, m:1S que, após a morte de José da 
Costa c Silva. acomecida cm 21 de Março de 1819. o monarca o nomeia. a -f de Agosto. 
Arquitecto da Casa Real. Deve ter sido nesta altura que o rei lhe entrega o cometimel1lO de 
trabalhar na antiga casa de campo, mas não me parece que este artis ta tenha o gabarito 
necessário para projectar o segundo torrdo de S. Cristóvão, começado a cons truir-se já 
depois da independência do Brasil. 

J osé da Costa e Sihra. nos seus documelHos , afinna ter riscado uma fachada para o 
palácio da amiga châcara da Boa Vista. Sera que el11 1.822 o ent1io Arquitecto da Casa Real 
não vai utilizar o risco saído da mão do seu antecessor? 

Manuel da Costa deixa o mundo dos \ '1\'05 em 1826. facto quc ~Ie\'ou o imperador a 
contratar um jovem arquitecto francês (Peterat) [ ... j o qual apresentou projectos de com
ple ta remodelaçâo, infinltamcnte preferíveis pela pureza de est il o~. 

O comentário de Dcbret n:io causa estranheza: era um francês a falar de outro francês 
e certamente que ao primeiro seriam mais agrada\'eis e familiares as linhas de Pczerat, a 
inserirem-se numa linguagem pré-Haussmanniana , do que as rígidas, mas harmoniosas, 
fonuas neoclássicas de Costa c Silva. 

O companheiro de Grandjcan de Momigll}' não anrma que o projcclO afrancesado 
tivesse conhecido execução, :1 té porque, quatro anos antes ja se havia começado a cons
nuir o segundo pavilhão , logo, bem antes de ter recaído sobre JOSé Pedro a responsabili· 
dadc da obra. É também, mais ou menos por esta data, quc o artista propõe a Sua 
Majestade Imperial um projecto de afomlOscamento do parque que rodeava o paláci07. 

Em 1831 . deixam o Brasi l D. Pedro 1, que entretanto abdicara a COTOa imperial a favor 
de seu filho . Jean Baptiste Debret e Pedro Josê Pezcrat. Nessa altura, ~o exterior do 
segundo pavilhão bem como a fachada do edifício principal ja sc achavam tenninados" e 
desde entii.o ~até 1836, o palacio imperial não sofreu nenhuma refonna ". AfirmaçãO que 
causa algun13 estranheza, se se pensar que Debret partiu em 31 e começa :1 publicar, entrc 
1834- L839. cm Paris e na casa Fennin Didot et Fretes a sua obra Vo)'age I'urorcsquc CI Ili$
IOriquc au Dresi!. Salient e-se que, neSl:l data , a fachada de $. Cristóvão apresentav:1 um tor
reão dc linhas clássicas num dos ãngulos e um outro , se se quiser ~gol ico· (no meu enten
der, a rcmcter para fonnas oricnlalizames). 110 outro. 

Sintctizando. diremos que nos fi cam algumas quase certezas e muitas dúvidas. Entre 
as primeiras saliCnlarClllOS a intervcnção "gó tica" do arquitccto ou ··pedreiro" ingles, o 
alçado s..'lido do punho de JOSé da Cosia e Silva paro o palácio de S. Cristóvão. a incapaci-

7 !:sIC projcclo cncomr.1-"e arqUIvado na sccç!o de iconogr.1na da BLbliou:ca Nacional do RLO de Janeiro. 
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dade de Manuel da Costa, fcitor de arquitecturas efémeras e pintor de cenários, homem 
que não possuia formação arquilectónica conhecida e, co nsequentemente, incapaz de 
;1I)Or no papel e no terreno um torreão com a qualidade do da Boa Vista e :linda a não uti
lização do projcclO pczcratiatlo, dado que quando o engenheiro foi encarregado de pros
seguir com a obra, a construç.lo do lOrreão já se iniciara quatro anos ames; de entre as 
segundas apontarei a incerteza de saber se Manuel da COSIa seguiu. ou não, o projecto de 
Costa e Silva e a ignorância do momento em que foi substitUldo o lOrreão ~gótico" do 
inglês por outro, gémeo do que se começara a construir em 1822, bem como o nome do 
artisla a qucm foi cometida esta incumbência. 

Constato, contudo. a grande similitude entre S. Cristóvão, do Rio de Janeiro. e Nossa 
Senhora da Ajuda. de Lisboa, o que me leva a apontar para a ambuição da fachada do pri
meira ao arquitecto português que D.João Vllanto est imava; a hipótcsc não parece desca
bida até porque se sabe que COsta e Sih'a projectou uma fachada para o imóvel. 

Esta similitude entre os dois palácios pode seT posta em causa. na medida em que se 
torna fácil apontar à fachada lisboeta uma maior linemidade e à brasileira um certo barro
quismo arcaico. decorrente da movimentação impressa pelos torreões e pela zona centra l. 
COllludo, será bom não esquecer que o projectista de S. Cristóvão teve de se confromar 
com a eXlstencia de um torreõ'io construido pelo inglês c com lima z:Qna central de apa
rato. esta resultante da intervenção do cstrangeiro ou da de Manuel da Costa. 

Há também que equacionar a imen'cnçào do Arquilecto Gerul de todas as Obras Reais 
no dcstruldo teatro de S. João. E verdade que Debrel refere que o Largo do Rocio ~um dos 
mais antigos do Rio de Janeiro" se situa ~na extremidade da cidade primith'a~ e ~adquiriu 
grande importância em 1808, por ocasião da cOnstrução do leatro da corte, cuja fachada é 
um belo ornamento c sc asscme[ha, ao que se diz. à do Teatro Real de S. Carlos. em 
Lishoa". O francês chega ao Rio em [816 e pode não ser llluiLO exacto na indicação da 
data, urna vez. que até se (rala de mna obra realizada ames da sua vivência carioca; por 
isso. porque Costa e Silva, autor do lisboeta tealro de S. Carlos, apartou na bafa de 
Guanabara em Julho de 1812 e pela semelhança mais do que notaria entre as duas casas 
de espectáculo. não me repugna a sua atribuição ao alarife português. 

Riscou, a fim de ser constrUIdo no sitio de Mala-cavalos, um soberbo e sumptuoso 
palacete para o bar.'io do Rio Seco, Joaquim José de Azevedo, que anteriornleme mandara 
edificar uma morada no L"lrgo dos Ciganos. Coloco a hipótese de a nomenclatura deste 
Largo ser a versão popular do do Rocio, porque Debret afirma que aí se erguia "a resid~n
cia do Conde de Rio Seco, eXlrav:lgame realização do arquitecto inglês que restaurou o 
Palácio de S. Cristóvão cm eslilo gótico .... Mala-cavalos não ficava Illuito distante do Largo 
do RoclO. 

Mais uma \'ez, funcionando COUlO urbanista. é da sua responsabilidade o projecto, con
cretizado ou não, da chamada Pruça do Capim. 

O monarca, certamente por causas que se relacionavam com aspectos económicos e 
politicas, sobretudo motivados pela distância que mede3va cnlre o Brasil e a Europa (tinha 
de ser reconhecido por todos os governos europeus), SÓ foi aclamado rei quase dois anos 
depois da morte de D. Maria I, acomecida a 20 de Março de 1816. 

A varanda que serviu para a "C[REMQNIA DA FAUST1::ótMA AlLLAMAçAO DE~. M. o SENHOH 

D. JOÁO VI. REt DO REINO UNllJQ de Portugal e do Brasil, c Algarves, Cellebrada no Rio de 
Janeiro em 6 de Fe\'ereiro de 18! 8~. tem sido atribuída a Costa e Silva, mas a verdade é 
que o seu projecto pertence a Jo;\o da Sih'a Moniz. 
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COllluclo, não se sabe muito bem quais as razões que eslivcram por trás do afasla· 
rnemo de Costa e Silva 3. quem fora encomendada, em pnmClTTI-1U:iO, a referida csuutura 
efémera. O ponugués não aceitou o faClO de ser preterido por um arquitecto que conside
rava menos competente e sem formação. 

A mágoa do arlista, tantas vezes tão maltratado, ressalta na "Relação de q. o IIl. mo e 
Ex.mo Snr Thomaz de Vila Nova Portugal Comprou ao ArcltitcclOJose da Costa e Silva e 
mandou guardar em a Real BibliOlheca~, onde. na página 59, se encontra arrolado um 
~A !çado fi acabado q. o AulOl' projectava para a \'aranda da Acclamação de Sua Mag.de N. 
13. Ignor.l-se a razão porque lhe mandarjo parar com este risco", 

Realmente existe. na secção de iconografia da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, 
este esboço que, no \'erso, tem escritO pelo punho de Cost;l e Silva: MAclamação de 5 M". 

O arquitecto ponuguês, nesta altura, já se encomra\'a bastame doente e, para a época, 
com avançada idade. pois rondava os setenta e um anos, por isso e lalvcz porque sentisse 
a mane a aproximar-se e não tencionasse regressar a Lisboa, em Setembro de 1818, vcn
deu as suas colecções de desenhos, de pinturas, de estampas, de camafeus. de moldes e os 
livros aos poderes públicos por 1:600S0oo réis (ou reais) , destinando-se ii Real Biblioteça 
todo o espólio, com excepção dos modelos, dos camafeus e das pinturas, que deviam ser 
integrados no acervo do Museu Real. 

l..c\'ou para o Rio de Janeiro ludo o que podia recriar o ambiente da sua cul tura neo
clãssica e uni\'ersalista: a sua bibliOleca, a sua imponamfssima colecção de desenhos, os 
objectos de anc e lodos os docu mentos relacionados com a sua carreira, desenvo lvida 
tanto na Itália, como cm Portugal. 

A maior parte deste espólio foi adquirido em Itália durame O tempo da sua fOJ'lnação, 
como atestam as canas que cmão escrevcu a Inácio da C ruz Sobral; o facto permite-nos 
colocar a hipótese. quase ceneza, de estarmos perante U111 co leccionista. 

Esta sua facela não tem sido relevada, mas mostra que JOSé da Costa c Silva, o arqui
tecia preferido de D. João VI, era um homem moderno e integrado, a lodos os níveis, no 
espírito e na cu lLUra da época. 

Morre no Rio de Janeiro a 21 de Março de 1819. 

Orientação bibliográfica 

Nota: O preseme trabalho resulta de uma investigação ainda em curso, por isso se 
omite o apa/'alu critico; rderem-se apenas as fontes e as obras de consulta mais relevantes 
utili zadas na sua elaboração. 

I . FOllres marluscritas c icOllorrilllicas 

Arqui\'o da Academia das Ciências de Lisboa: Arquivo da Direcção Geral dos Edifícios 
c Monumentos Nacionais: Arquivo da Torre do Tombo; Arqu ivo Histórico do Ministério 
das Finanças; Arquivo Histórico do Minislério das Obras Públi cas; Arquivo público 
Nacional do Rio de Janeiro; Biblioteca Nacional de Lisboa. Secção de desenhos. Biblioteca 
Nacional do Rio de Janeiro. Secç;lo de iconografia; BibliOleca Nacional do Rio de Janciro. 
Secção de manuscritos; 
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2. Obras de consulta 

ALVES. Arlur MOIl:l,)ost du CO)(u r Si/v", IitlgCtl'lriro-ArqlliH~CIO. S llbsfdios para a sua biografia. "Anais das 
bibliOlccas. museus c arquivo histórico municipais

w

• :1110 VI. Abnl-$ctcmbro. üsooa. 1936. 

AMBROSINI. AIl2 Maria; MARQUES, LUI;:: MORSELL1, R:lITaclla. Dislgui i/(l/iani dd/a blbho/rta tla::ionalr di 
Rio de)anciro. La callr::ioue COS/Il e 5;11'1,/, Pesam, AnlLlClrc Pi;:;:i, 1995. 

ANACLETO. Regma. Nrodas~cimlO e romamismo, cm Hworia da artl' "til POl1ugal, \'01. 10. Usooa. Alfa. 1986 
BENEVIDES. rr:mdsco da FonseGl, O Rl:al Thrufro dr 5. Carlos de Lhboa. Desde a SIUI fundll{do ali' d IU/Ua
lidatk UsOOa. 1883. 

CANCIO. Fr.mclsco. O Puço d" AJllda. iliboa. 1955. 

CARVALHO, Ayrcs de. Os uts mqui!eOQ$ da Ajuda. Do wroctIiII ... " ao lI~oddS)ico, Usboa. 1979. 

CARVALHO, Ayrcs dt, PonllXal. o Brasil c lU mus. StCU/05 XV/JI-XIX. em D. Pedro d'Alcanlara de Bragatlça. 
1798-/83'/ Imperado .. do n .. asil. Rei de POl1llglll, sII. Palácio de QuelUz.. 1986, p. 60-79. 

CRUZ, Mallnellvo, O Ir<:lIro nadomll .1 ... 5 C.:Ir105, Pono, Lcllo &. Inn:1o, 1992. D. Pt:dro d'Alrama/'a dr Bragança. 
1798-183-1. Imperador do Brasil. Rei de POr'Ulgal, sII, Pá\;(elo de Quelu;:. 1986. 

DEIIRET, Jean Baptiste. \ ' lIJgertl pllOreSC(( e his/órica ao BrIlSII. Tomo tercl':lm. !l.el0 110n~ontdS. Paulo, 
ILatl:lla/\Jniversidade de S. Paulo 

I3CR1VANIS, AugUSto Carlo~ de Souza. /)CS(nl1ÇàII do Rea/ Asylo d ... hll'a lit!os f..!llilllln em Runa. Lc.OOa, 1&:12. 

FERNANDES. Cybele Vldal Neto, O EusitlO IIJlt~lico ('lU Ponuga/ r uo JJrasll no infcio do $teu/o XIX. Umo (Ou/ri
"uiçóo ao estudo do /('lt1(l. A ane 11 0 espaço orMntico do ImlJerio POJ'luguts, em III Colóquio Luso-brasi!dro de 
História da Aru. É\'oro, 1997, p. 89-101 Impcr.:lln:: D. Leopoldina. lestemunho de I'ida t a/ua,óo, Rio de 
Jallelm. Insmuto Htstórico r Geográfico Brasileiro. 1997151111»0510 oomCffiOI':lU\'O do bICentenário de II:IS

cimemo dalmpcrotn;: D. Leopoldill:l. 1797-1997]. 

M ELLO JUlllor. Donato, Nicolau A11Iónio TCUU1a), pn:cur'SOr' da missal) (11'1(s/ica franctsll de 18' 6 ao w/icila r 
er>1l'n:go (( DJodo VI. "Re\"ISla do Instituto HiStórico e Geográfico Brasileiro". 327. IIr:1!tlh:1 - Rto de jJtlciro, 
1980, p. 5-18. 

MENDONÇA. Emllia Isabel Mayer Godinho. Atttónio JoslLaudi ( 17 I 3-1791). Um .:Ir1lSItl eU1r1' dois confin ... u/es. 
Lisbo:l. Funda~o CaloUSlt Gulbcl1kianIFundaç'Jo !XIra a a Ciencia e Tecnologia. 2003, PEREIRA. Sónia 
Gomes, O Rio de )anriro na primeira metade do St:culo XIX. A pcrSisttnCIU da ',e .. ança pol1uguc:sa. A orte no 
npoço Illlantico do Imptno Ponugur's. cm III ColóquIo Luso-brasilriro de Hbfliria da Aru. E\·or:l. 1997, p. 79-
89. Rio .1 ... )an ... iro (Ilpilal d'altm-mar na coll'Cçdo dos ItrUSt'll5 CaSllu M.:I)'.:I. Rio de Janelm, Cel1lro Cuhural 
Banco do llrasil. 1994 

SANTOS, P Lul.:: Gonçal\'cs dos. Meltrmia IlI1ra scnir a 'lI~h.tna do RCIUlJ do Brasil ... tomo l. LisOOJ. lmprcns.1 
Régia. 1825. 

SEQUEIRA. Gu~ta\·o dc Matos. O P,,!dcio Nacional da I\) ud.:l. Rortilw hiSlórica, Lisboa. sic, 1961 

SOUSA. Abade de Castro e. Elogia Itis/õrico de las/: do COSta i 51/nl. -An:hl\'o de ArchuccluT:I Ci\·il. Jornal da 
Jb:.oci:lç;lo do~ .4.rchilcclOs Ponugue:c,ç I, I' ~Crtc. lt~boa. 1865. coI. 9-13. Thomas Endn no Brasil 
J817- 1818. Aquardas perleuccrr/es a Acadell1ia di Bdas ,.1,,110 itn \'iruu, Austri:J, Ade\". 199; lCatálogo da 
CXposlç:10 rc:lh::.1d3 no Rio deJane,ro c ... m 5:10 PJuloj. 

VITERIIO. SoUS;J. DI((lOnario luswriw ... documel1lal d05 o/T'utrclO). I'ugcllltci rus (' WttSlrllClOrcs po.111,!,'llc;:rs ou 'Jn 

$en'iço de Portugal. 1'01. I e 11" ltsbo~, Impn:11!>-1 Nacional. 1899, 1904 
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o I José da Costa c Sih'a. Corte do lblro de 5. 
C~rlos 

03. Lisboa. ral:ido dt' Nossa Senhora da Ajuda 

02. Rio de Jantiro. l'al:lcio de S. CnstÓI'.'tQ 

Ot.Jost da COSI~ ~ Silva. Projecto inacabado para a 
Varanda U;l I\chnn:lcão 



A Madeira e a mobilidade no Mundo de Expressão 
Portuguesa de Artistas e Artífices. 

A necessidade de constituição de um banco de dados para 
Artistas e Artífi.ces no mundo de Expressão Portuguesa. 

Rui CARITA * 

A ilha da Madeira foi o primeiro passo da constituição do vasto espaço da E:qm:ssão 
I'ortllgucsa e. especialmente com O Brasil, \'Cio a constituir um ddlogo privilegiado no 
campo da lUobilidade de artistas e :mifices. Dada a sua posição estratégica no quadro do 
Atlântico. constituiu-se assim como um pOlHO de passagem quase obrigatório para LOdo o 
trânsito marítimo ao longo dos séculos XVI a XIX, que uniu a Europa ao Novo Mundo. 
Graças às possibilidades actuais dos meios de informação c das várias experiências cm 
curso de constituição de redes, [Jensamos que seria de lodo o interesse a consl.ituição de 
uma base de dados alargada, iconográfica e documentaL que permitisse não só reconsti
tuir o percurso em ambos os semidos dos vârios artistas e anífices pelo vasto mundo de 
Expressão Ponuguesa, como até dos materiais e das fonnas de eX1Jressão vinculadas pelos 
mesmos. É assim com o apoio de uma base de dados informática que fazemos esta nossa 
apresentação. 

A posição da Madeira no quadro da Expansão Europeia dos séculos xv e XVI 

A expansão portuguesa do século Xv, iniciada pela conquista de Ceuta, em 1415, praça 
em terra ftrme e na costa marroquina do Mediterrâneo. rapidameme passou a privilegiar a 
ocupaçãO das Jlbas Aliãlllicas, já mais ou menos referenciadas e com outras condições de 
segurança e possibilidades económicas de subsistência. Assim, em 1419 /:':xplorava-se oH
cialrneme o arquipélago da Madeira , tendo o povoamento decorrido a partir de 1+20 a 
1425 e, em 1+33, o reconbecimento do arquipélago dos Açores, decorrendo o respect ivo 
povoamento nas décadas seguintes l . 

A exploracão da COSl..1 africana decorreu nos anos seguintes. sendo a costa de Arguim, 
por e.'lemplo, explorada em 1443, por Nuno Tristão. Pouco tempo depois se constituiu uma 
feitoria na p/:':qu/:':na ilha central do pequeno arquipélago frente a esta costa. que rapidamente 
se lransfomlOu num imponame entreposto de coméocio de escravos, peles, couros e oura2 . 

• Prof. Ca(cdr:luco d3 Um\'ersidade da Madeira, 
I Ternos nos uhltnos ano~. com OlHros hblOriadorcs. ahordudo a JlisI6ria da Madeira. que pela nossa parle 
cOII~tilui 7 volumes. assim corno cerca de duas ~ trt's dc:cnas de comunicações I: artigos. de\'endo o ultimo 
volul\\l: . n:spcnanle ao penodo de 1834 a 1910.!oCr eduado no~ liltirnos mcses deste ano de 2005. 
, l:. muito dispel"Sl a bibliografia sobre eSle caslelo-fonaleza. A ohra mais complela dcvera ser a de Théodore 
Manod. LUe d'Alguim (111m" i/mlie). 6:><:li Hi)/(Jri'lll~. Lbboa, 1983. tn~lilulO de In\·c~liga("'.lo Cient(f1Q TT0pical. 
O <.:aSlelo de Argmm foi construIdo cm 1-+61 nessa ilha. por Soeiro MClldes, recompcns.,do depoiS com a S\l~ 
"k<udaria. DI~L:l\"a cerca dr 12 quilómetros do continente africano c na sua proxunidade ficava a ilha dos 
Couros. prmcipal centro dc comercio de peles de Ioda a COSIa. Para Sul ficavam as ilhas das Garças, Naar e 
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Seguiram-se as explorações das ilhas de Cabo Verde e da costa da Guiné, do Golfo e, depois, 
das ilhas de São Tomé, Plincipc c Fernando PÓ3• 

A manutenção desta acção ao longo da COS1..1 africana contou com a colaboração das 
novas ilhas povoadas, quer através de pessoal aí fonnado, q uer do reabastecimelllo de 
provisões. A Madeira. por exemplo, encontrava-se profund:111lcllIc ligada a est..1 drca desde 
a exploração do pequeno arquipélago de Arguim c da fu ndação do castelo, pagando algu
mas vezes os reparos do mesmo e os m3mimcntos para a guarnicão. Com o a"ança das 
técnicas de navegação c a necessidade de na\'cgar cm arco no Allântico Nonc, o castelo e 
a reitoria foram perdendo imcrcsse, ao longo do século XV I, a pouco c pouco. apenas ali 
se ma ntendo uma pequena guarnição. Os continuas ataques eorsârios de franceses, ingle
ses e holandeses. entretanto, ta mbcm dificultaram a já precária situação da "dha feitoria4. 

O au mento do trânsilo no At lântico c a fixação dos port ugueses nOUlr:tS arcas a pani r 
dos meados do sécu lo XVI. levaram à decadcncia de Arguim. Em breve era insustentá"eI a 
manUlenção ali de uma guarnição, perante a pressão corsári a europeia dessa época. Assi m, 
e embora ainda lenha sido ampliada a sua fonificação, sob risco do arquilelO Leonardo 
Turriano, a pequena fonaleza acabou por ser conquistada por fo rças holandesas, em 1638 
e, alguns anos depois, também o se ria por forças inglesas. Ainda foi recuperada pelos 
holandeses. ale que em 1678 foi arrasada por fo rças francesas. Como memó ria, pa ra a 
Madeira, ficou o tíllLlo do bispo do Funchal e de Arguim, que para aquela costa nomeava 
vigários e ouvidorcs5, embora, em prinCipio. ali não se deslocassem. 

A referência que aqui fazemos às relações da Madei ra com Arguim, remele para a lenda 
que depois a colónia madei rense sustentOu na cidade da Baía e que de que falaremos mais 
à frente. As re13ções privilegiadas da Madeira mantiveram-se com os re5talllCS arqu ipéJa
gos :lllânticos, como Cabo Verde c $:lo Tomé e Pnncipe. O povoamento desles arquipéla
gos leve como modelo o efetuado na Madeira e par.\. os mesmos foram mesmo enviados 
quad ms já ali nascidos. Para as novas ses, quer da Ribeira Grande, em Cabo Verde, quer 

Tíder. Pam se ter Utn:l imagem da. 11lllxm âneia enl~O dC'5ta :ín:a, hasla reparJr na. merct de D. Afonso V:l Sociro 
Mendes que, para altm da alc:ndarb, n:cebl~ Utn:l leo(':l anual de -do~e tSlHI"OS ou cscraHIS, ali ouro que os 
"ulham~ Esla qll:mua amUa er.l al'3U1c1ada da inflação da epoca. pOIS que o documento espeafka -c.>em,·os ou 
Olm! Ijuc os aSihn .alha ao IrmllO qllC os ,j~~j," 'l:)glltlllt"lll- (lAN/TT. C!UII I(t'IMÚI dt· D. Afonso \; lO. 8. fl. 88; 
Évora. 26 de Julho de 14(4). 
) Embora e nos meados c finais do !>éculo XV se encontrem n:ferenciados :Ilguns I:emando PÓ, um d~, e 
na,·egador. en Ilcss;l t'poca vereador da c;'\mara mumcipal do Funehal. 
~ Por CSta :irea da COSta afnC:l!1n no mlcio da c:\p!oraça:o pass.1r:1m ClIlfl: ot\(m~, a car.l\'c1a que breo enviou ;u~ 
,\() CII)\) dos M:nos. falecendo JUI1IO n Arguitn o na,'cgadllr AII'aro Fernandes. sobrinho do capit~o do Funchal , 
em 1 ++5. Tinham passado no mcsmo ano por A'iU1m, Garcia Homem de Sousa., genro de bn:o: DIogo Afonso, 
Oem: Eancs da Gri ejo~o Pano. Iodos com 3.'>SCnto na Madclr:l t integrando a c.'\:pcdIÇlo de Ant~o Gonçalves 
da Câmara. Da Clpltan1a de Machico s,,1lram lambém apol~ plr:1 esw expedições:l arca de Argmm. tcndo 
inclUSIvamente pankipado nas de 1445, Trisulo da Ilha. primriro C:lpi llo de Machico e o na"egador Álvaro de 
Ort1d:l~, que 110 regresso aprovei laram ]Iam saquear as costaS das Úlnarl;lS, Clplurando população guanehe 
que lrouxcmm p.1m a \Iadelra CC entfC oUlros. IA'ifTT, Cc., P ll , 38-5.3 de Abril de 1513. Alr~(I,<1a deJodO 
,Ir' !',eillh. fidalgo da casa dr! Rei e r:xeCUlOr dil) lI/as di> idas ntl Ilha da Mmlena e de ,\nl<1o AlIares, (Malrim, 
)obrr (hegal' ao I){)!'!o III' Mmluco. GOllcalil Femallll~ . II1f:Slle df!/ln uavío de $ml Ahe;;:a vInda do nlsrdo de Alguim 
c f/'a;;:cl1da curtas de Fernllo Pmla Imf,j os Regcdo,.e~ t udiumado Iht 11l(JI1lIaJl?/11 n:lldt'r manrimentas para a dilO 
(115Ido. cuja lem· \(1( mcluso no doaul1tlllo. 
10 lusloriador msubr,jeronllllo Olib ume (stculo ;'\;v1). era \'l}i.no de ArgUlm e cónego da St do Funchal , 
onde rumou pllS5C cm 1572 (mda prebendal e 1590 (prchcndl inte irn), e~ere"cu , li pedido do Dr. Gaspar 
frutuoso. a l/isldria dn Dt'Sl:obrim("l la da Ilha da ,\ I a~ira e da dl'S{nldólciil Ilobilfssima dos SOIS "ororusos C1jl,j
files, de que existem \':I.nas versões, e que só veiO;l S(:r puhlicada em 1949, cm COImbra, por Jo~o Franco 
Machado. cr, lambtm, ú\ NnT , Challítlaria da Onlnu dI' Crista, 19 12, n. 2 15 I'. Nomcaç\o do "Igano do cas
telo de Arguim' padre Gaspar Zuza".:. 28 de I'.laio de 1626. 
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de Siio Tomé. igualmente a antiga dioccsc*mâe do Funchal mandaria rehquias c alfaias c. 
ao longo do século XVII, por exemplo, dada a difícil situação económica do arquipélago 
de Cabo Verde. o pagamento do clero seria mcsmo feito peJa alfândega da Madeira. 

Ao longo do século XVI o destino prioritârio dos madeirenses foi o Estado POl"lugut!s 
da fndia . para onde seguiram a grande maioria dos filhos segundos da pequena nobreza 
insular, embora, ponlualmclll.c, lambém alguns herdeiros direclOs. como Jordão de Freitas, 
da vila de Santa Cruz. senho r das ilhas de Amboim e Sirona, por mercc do rei de Tcrnate . 
em 1531, assim como capitao do Maluco, em 1533 c os irmãos Abreu e os Cabral, da vila 
da Calheta. A saga ler-se-ia iniciado com Lopo Mendes de Vasconcelos, um dos muitos 
netos de João Gonçalves breo, que casara com uma filha de Pau lo da Gama. passando à 

india em 1502, com a segunda annada do almirante Vasco da Gama. O filho, Manuel de 
Vasconcelos, casaria cm Goa com a célebre Isabel da Veiga, que se distinguiu com o marido 
no primeiro cerco de Diu, cm J 538. 

A partir dos meados do sécu lo XVI, no entanto. IOda essa actividade começa a desviar
se para o quadro do Atl:3.ntico c. especialmellle, para o Brasil. O in icial interesse er<l a 
constituição de um pontO de apoio para ° caminho lllaritimo para a india, mas a breve 
trecho era o local de excelência da emigração madeirense. 

A Madeira e o Brasil 

A distância de mais de 500 anos, colocar a Madeira como ponto e base essenciais do 
inicial po\'oamento. senão mesmo o primeiro reconhecimento, do imenso eominente bra
sil eiro, não só parece querer comparar uma gota de água com um oceano. como igual
Illente parece envol\'er aspectos quase chauvinist:ls. Mas temos de \'er o assunlo no qua
dro dos séculos xv e XVI e, assim, o assunto parece ganhar uma OUlra perspectivll e 
acuidade. 

A ligação da ilha da Madeir:l ao imenso continente brasileiro t, muito provavelmente 
mesmo anterior 3 descoberta oficial. Muito possivelmente. teriam partido da Madeira. em 
inicios ou meados de 1493. as primeiras cara\'e1as que exploraram e demarcaram concre
Imnellle a localização do território brasileiro. para incorporá-lo na área areta à coroa por
tuguesa, definida no futuro Tratado de Tordesilhas assinado no seguinte ano de 1-+94. 

As queixas sobre a panida de várias cara\'elas da Madeira datam de 1-+93, quando os 
Reis Católicos já haviam conseguido o aval do papa Alexandre VI para um meridiano a 
100 léguas de Cabo Verde. As in iciais evasivas de D. João 11 em relação à deslocação d:ls 
caravelas da Madeira viriam depois a ler confirmação pelo cmbaixador Rui de Pina e. em 
breve, o Rei passaria a Impor mn meridiano a 370 léguas, enviando para tal Rui de Leme e 
Duarte Pacheco Pereira a Tordezilhas , parecem não deixar muitas duvidas de que só em 
149-+ se passou a saber com precisào por onde convinha ao rei português que passasse o 
célebre meridiano. Algu ns anos depois, no seu Esmera/do de Situ O,-bis. Duarte Pacheco 
Pereira viria mesmo a menciona r ter estado em lerra firme, muito p:lra Ocidellle de Cabo 
Verde, então por volta de 1-+98. Parece assim ainda ler havido uma nova viagem de confir
maçiio da localização do Brasil, por altura da viagem de Vasco da Gama ii. India e 3lHes da 
Lomada de posse oncial feita em 1500 por Pedro Álvares Cabral6. 

b AprCS\:nl!\.m05 ao COII)q1l11) huc!llociollol As !lhas e I) Bmsil. org.·\(\i~ado 110 Fundl~l pelo Cemro de S,ludos 
I liSlóricos do A!l;intico, cm 19 :\ H dc Março de 1000. a CO!llumcac:'lo "A Madeira e ° Descobrimento do 
Brn~j[·, cd CEHA. Funchal, 1000, pp 13' ~ 14i 
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o povoamento insular aLlãmico serviu de modelo, não só adminislrativo, comprovado 
pelas capitania!:. implantadas no Brasil. que tinham como modelo loS constituídas nas Ilhas 
no século Xv. mas ainda urbanistico, como aconteceu depois na fundacão da cidade do 
Salvador da Ba13. O governador geral Tomê de Sousa fez-se acompanhar então para o 
Brasil , para além de um mestre das obras reais , Luis Dias, por um )ugar-tenemc insular, 
Francisco do Camo, serviço que depois agradeceu para o pai do Illcsmo. 

O provedor das annada5 de Angra, Pera Anes do Camo, com rcginwulI desde 1520, 
tinha le\'ado a cabo nas décadas 31lleriores a rcfomlUlação da vila c do pono de Angra, 
que num Im!,'c lapso de t('mpo se impunha a todo o Arquipélago. Em 1534 era cJc\rada a 
cidade c sede de bispado, a par de Cabo Verde. São Tomé e Goa , dentro do arcebispado do 
Funchal , criado pouco antes, em l526 . O interesse dos Açores no segundo quanel do 
século XVI está tambem pateme na presença do primeiro prelado, D. Agostinho. logo em 
1537, embora depois lenha regressado ao contincme e sido provido no bispado de 
umego. 

O governador geral Tomé de Sousa escreveu ao provedor das Armadas da cidade do 
Salvador, em .f de Agosto de L549 e referia assim a aeção de Francisco do CalHO: ~E se lá 
(em Lisboa, pois Pera do Cama estava cnlão em A ngra) ouvi,rles di:::e,' que cu fi::: cá uma 

cidlUlc, ele a fe:::, e ha 1a1lf0 de vosso cm (Ilda, que lião sei que maio,' gan ho cu posso dize,' dde 
que este-i. Na nova câmar.:l da Baía, entretanto. tinha já assemo o fidalgo madeirense Diogo 
Moniz. que SI.' H::era aco mpanhar para o Brasil do "SCIJ criado" Antó nio de Freitas, na 
sequência do que inúmeros membros dessas famílias seguiriam igualmente para a América 
do Sul. 

Nos inícios da segunda metade do século À'VI seguiram para o Brasil \'ários elementos 
ligados a cu lLUra açucareira e, nos anos seguimes, clelllel1l0S nascidos na Madeira conLi
nuavam j integrar a nova câmara da cidade do Salvador da Bam. registando-se igual mentI.' 
a presença dI.' madeirenses na área de São Vivente e de Santos, A partir dos meados e finais 
do século XVI. o imenso continente brasileiro foi o principal destino da emigração madei
rense , situação que se manteve até IllUl to recentemente, Em breve fixavam-se na área da 
Baía inúmeros membros das famílias Aragão. Moniz e Barreto, da capitania de Machico , 
de que o elemento mais conhecido sera João Fernandes Vieira , o chamado libertador de 
Pernambuco, depois governador do Paraíba c capitão-general de Angola e que. atê ii sua 
morte, em 1681, manteve relações com a terra natal. chegando a pedir a Misericórdia do 
Funchal que lhe reservas!:>cm lugar adequado para a montagem do seu carneiro fúnebre. 

o caso de Santo António de Arguim, o primeiro padroeiro de Salvador da Haia 

Nos finais do século XV I teria sido encontrada nas praias de Itapoã. cidade do Salvador 
da Baia . Brasil. uma imagem de Santo António, que fOi dada como pro\'enicnte da fona
leza de Argulln, na actual costa da Mauritânia e daf lermos insis(ido acima nesse aspecto. 
A fonaleza teria sido cnl,ào saqueada por protestantes franceses C a imagem de Santo 
António. depois de maltratada, lançada ao mar. O seu aparecimento nas costas d .. cidade 
foi considerado milagroso e foram-lhe pedidas graças cm [unção do que a Câmara o ele
geu COl1l0 seu primeiro padroeiro. Dadas as ligações da Madeira à \'e\ha fonaleza de 

I Padre I>bnud lULs Maldonado. Ftnix Angrense. 1° \'01.. Angra do 1lermSnLO. 1990. p 172, Desenvolvemos 
cste tema no IV Congrrsso de História da I3ahla - S,1.k3odor 450 anos. 27 de Setembro a 1° de Outubro de 1999: 
-A rundaç'to de ~o Sah":ldor da Bafa e as ilhas :nI1nticas- :1CI:1S que aguardam pubhcaç:lo. 
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Arguim e a continua presença de madeirenses nas instâncias superiores da Baía, parece 
poder adivinhar-se um quase !obby insular por deu-ãs de lOda esta histórias. 

A lenda é vinculada por Frei Jaboatam, o cronista franciscano da segunda metade de 
selccentos9, que escreveu que constava do arquivo do convento da Baía uma narrativa de 
1595, segundo a qual uma frota teria partido de França com o objetivo de destruir a cidade 
da Baía . Os capitães dessa frota eram três IWeffluOS franceses, corno o mcsmo rdcre. 
Passando pela pequena fortaleza portuguesa de Arguim nas costas de África, atacaram a 
população , a igreja e destruiram a fortaleza. Apoderaram-se ai da imagem de Santo 
António, a qual foi embarcada em uma das naus, sofrendo zombarias e golpes de espada 
durante a travessia, acabando por ficar mutilada. Durame a viagem os hereges pendura
ram-no na popa e pediam que o Santo os guiasse para a Bafa. Nas cOStaS da Baía a ima
gem, já não necessária. foi lançada ao mar e, no mesmo dia, um lemporal fez naufragar 
quase lOda a frota. Só a nau que conduzia o Salllo foi salva, porém seguia desgovernada, 
indo dar às COStas de Sergipe, onde a tripulação arribou. Os náufragos foram, no entanto, 
presos c remClitlos pam a Baía, sob escolta militar. 

Conta ainda o cronista que nas praias de ltapoã, a doze léguas de Sa1Yador, a escolta 
que conduzia os prisioneiros encontrou a imagem de Santo António de Arguim em pé, 
apesar da areia movediça e dos ventos. Conduzindo a Imagem também para a Baía, os ele
mentos da escolta encontraram um homem que a solicitou com muita veemência, para a 
colocar na sua ermida. Este homem era Francisco Dias d'Avila, senhor da Casa da Torre 
de Garcia d'Avila. Ao tomarcm conhecimento, os franciscanos foram buscar o Santo a casa 
de Garcia d'Ávila e levaram-no solenemellle para a igreja de Nossa Senhora da Ajuda e, no 
dia 23 de Agosto de 1595, a imagem foi conduzida solenemente para o primitivo con
vento francisc3110 10. 

A imagem de Santo António passou assim a ocupar o ahar reservado geralme11le nas 
igrejas franciscanas a esta devoção , isto t, o altar co-lateral do lado da EpíslOla e, segundo 
alguns autores, a 2-1- de Novembro de 1595, o Santo foi eleito padroeiro da cidade da Baía. 
A vereação camarâria, em 8 de Dezembro de 1597, fonllou mesmo uma confraria de San lo 
António de Arguim, "l)e!o tllllÍW que esta cidade c C!lpiwnia lhe t/cvj(l pelos milllgrcs que 
Nosso SCII!lOrjizcra por sI/a illwrcessdo" tt. A confraria era constituída pelos chamados 
homens da gowl1lCwça, com cargos perpélUos, alguns dos quais oriundos da Madeira e 
ficou com a incumbência de realizar a festa e a procissão do Santo, o que nem sempre 
cumpriu. 

A devoção ainda se manlinha quando da restauração de Pernambuco, em 165-1-, levada 
a efeito pelo madeirenscJoão Fernandes Vieira, pelo que a câmara da Bafa, em reunião de 
22 de Novembro desse ano, mandou rezar Ullla missa, em acção de graças, no altar de 

a Trab.llhamos C'Stc a~sumo com a Pror.- Maria Hclcna O. Ael\or. da Universilbde Fcdnal w 8aia/CNl'q cm 
1999. O aClu~1 padroeiro d~ cid~de do Salvador e $:1<> Fr:mcbco X3vicr In~liluido por \'010 solem: do povo, ~ 
10 de MaIO de 1686. lcndo ~ lxmlmria dessa m"ocaç:l.o SIdo instalada com capela na Igreja Catcdral. cm 16 dc 
Setembro de 1 i55_ O cuho quc havi;! sido cXlinto com os demais, cm 1828, foi restabclecido cm 1860 pela 
mc~rna Conrr~ria (d . Prcsidtncia da I'rol'fncio., doe. a\'ulso) depois da grande epidcmi~ dc co/cra lUor/m_l. 
9 Frei AnlOmo dc Sama M:uiaJaboatam, NIII'O orbe !>C!o.jico fnasrliw .... 1857. v. Lp. 81. A primeira edição de 
sua obra foi impressa cm Lisboa cm 1761 . 
10 Essa hislória foi confinnada por ccrtid30 passada a Fr. Frnncisco dos Anjos, prt'g~doT t' guardião francis
cano, pelo liccndado Pedro do Campo. ddo da Sé. depois de inquirir testemunhas. cm l609 (i nronnac~o de 
M"ria Helcna Flc)<or). 
II Actas da Olmara I, dI. David Ferreira de Gou"cia, KSamo Amónio no folclore. Algumas lendas, COSlumes e 
devoções que ° lempo ICI'ou n

, in ls/c!iltu. n° 6, Funchal,)an. - jun. 1990, p. 31. 
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SanLO Amónio na igreja do cOllvemo de São Francisco. Com a construção do novo 
COIl"CI1l0 a partir de 20 de Dezembro de 1686. quarta dominga do advcnlo, Mdia mcmora

vel, em que se COSIU/IW celebrar nesta casa, a fcsUI do glorioso SímIO Antollio. COIII o lilU/O de 
Arguim , pela C(lmara~l!, a capela levantada c dedicada a Santo Amónio de ArgUlm, ficaria 
a cargo de uma famdia Ar.lgão. lambêm naLUral da ilha da Madeira. 

Infelizmente. a "aparecida" imagem de Samo António encont rava-se muito danificada 
no sCculo XVIII , acabando por ser substiLUida por uma adquirida em Lisboa. Perdeu-se 
mesmo a amiga indicação de "A /Wlim" , passando a imagem a ler a comum designação de 
Salllo Antonio de Lisboa. Tinha também, por cen o, desaparecido a amiga innuenda 
madeirense na sociedade baiana. 

A circulação de Artistas e Artífices 

A circulação das annadas entre Ponugal e o Brasil fazia~se muitas vezes pela Madeira, 
assim como pelas vizinhas ilhas das Canárias, como aconteceu co m os Célebres jesuítas do 
segundo contingente do padre Inácio de A=e\'edo, cm 157 1. 

Os jesuftaS que se deslocavam para o Brasil estiveram no Funchal um mês, entre Junho 
eJulho desse ano de 1571, após o que embarcaram, via Canárias, vindo a ser trucidados 
poucos dias depois ao largo de Ta=acorle, à vista da il ha da Grã Canária, onde haviam 
estado alguns dias lJ, pelo célebre pirata hugenOle fral1cêsJacques de Sória, o ~pira/a da 
I'enw de pau". Os jesuítas seguiam para O Brasil numa armada sob o comando do novo 
governador do Brasil , Luis de Vasconcelos, mas à saída do Funchal os navios tinham-se 
separado. se nd o sucessivameme capturados por Jacques de Só ria , Teria s id o poupado 
somente um estudante jesuíta, perecendo todos os restantes, assim como o governador, 
família e equipagcm, que seguiam na outra nau . 

O martirio dos quarenta jesuítas da nau Sanriago às mãos de um corsário protO lante 
foi um3 das mais importantes bandeiras da recentemelllc inslituida Companhia deJ csus. 
Em breve os quarenta jcsuilas eram beatificados, cimenl:mdo assim o papel da Companhia 
na lula cOnlra o protestant ismo e consumando-o então num martírio. A paSS3gem pel o 
Funchal desses jesuítas c, inclusivarneme, os locais onde haviam estado constituíram logo 
património do Colégio, se ndo de imediato negociada a compra da quinta do Cardo, nos 
arredores da cidade. onde os mesmos havinm dCSC3nsado. Em breve era ali l:1mbém levan
tada uma pequena capcl3 dcdicnda a Nossa Senhora do Pôpulo e dOlada de um Lraba lho 
executado no Funchal por um dos mártires, o noviço e pintor João de Maiorca. 

As ligações do colégio do Funchal ao vaslO espaço do Bmsil lcriam sido grandes. 
imponando o Colégio madeira c, inclusivamente, açúca r e exportando, mmlO provavel
ment e, vinho de malvasia da sua quinta da Fajã. Não temos conhecimelUo da documenta
ção da execução da sacristia da igreja de São João Evangelista, que deve ter acontecido por 

H Cit por /l.hna Hdernl Fle .... or. por Pedro SIIIZLO (O EM.). Mara"llha5 .lu rdigrdo c da ant tl<l ('glrJll l' no wn· 
\'('1110 de Soo Franci5co dtr fiara. RIO deJancirn: lmp~nsa N:u::ronal, 1933; p . 15; W\ID dos GLUlltlfrks, p. 13. 
n SubsiSLem hOJe l1:lS Cananas ainda cI~l1lcnlO~ da p;1SSólgcm dos M;1rllf('~: um cálice, dado como ~Cr1 lice do 
pl"csscurimCnlo', cm prata c dal;1\"cl de I 'HO. cálice que segundo a mldlção teria Sido mordido pelo futuro 
ocato Inacio de A.:.c\·edo, quando Jlrcs~~nuu. numa missa celebrada nas Canárias. o !;eU martirio pró~imo 
(igreja de São I'rancisco de Borp. las Palmas, Gmn Canán.a. pub. in IA Hudlu y la SClIda, catalogo de cxposi
ç,10 IUI caledral de Canánas. come11lorativa dos 600 anO$ da fund:lç:'lu da Diocese, las Palmas de Gran Canaria, 
30 de Janeiro ;1 30 de M:aio de 2004, n Q 5.9) c uma larga plmura, imilulada os MltI11ITS cU TtI::llcorlr. li óleo 
sobre tela. 21 i ~ 136 cm., de ullIa oficin.t local, cerca de 1750 Cc.) e hoje no Museu de .-\ne ~cra da c:uooral 
de 5.1.11wn.1. cm Las Palmas. Grnn C Il1<1ri:l Obidi.'llI. n.o S.IO). 
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volta de 1720 a 1730 e onde é reconhecível a presença de madeiras oriundas do Brasil, 
principa1memc jacarandá. O mesmo aconteceu na sacristia da Sé, execLLlada pouco tempo 
depois, de que se conhece lOdo o andamenlO do projeto e onde a madeira do Brasil é espe
cificamente referida logo de início, quer para o arcaz, quer para os diversos armários de 
parede das salas do cabido. 

Ao longo dos séculos XVII e XVIII a circulaçãO de artistas e artífices. como igualmenle 
de materiais , era assim uma conStante e, se por um lado, nem sempre a documen1ação 
idenlifique corretameme essa circulação, a viagem dasfonllas, pararraseando o professor 
Pedro Dias H , de inúmeras peças executadas ao longo do espaço lusófono, e não só, con
firma-o perfeilameme. 

Nos meados do século XVII , por exemplo , uma complicada demanda no Funchal , 
envolvendo a construção de um aparatoso sacrário para as freiras de Santa Clara, demons
tra-o perfeil.'1meme. Em 1665 iniciaram as laboriosas freiras um largo peditório pela cidadc 
do Funchal, recolhendo inúmeras peças de prata para a execução de monumental sacrá
rio, obra entregue ao praleiro Simão Lopes, O sacrário, entretanto não avança\'a e. as frei
ras viram-se obrigadas a iniciar novo peditório , sendo a obra emao entregue a um con
junto de três prateiros: António NelO, António Araujo e António Soares. O conjunto de 
sacrálio. baldaquino e uma encontravam-se concluídos a 12 de Agosto de 1671 , altura em 
que se apresentou ao ptíblico enquadrado por um arranjo de talha do velho mestre Manuel 
Pereiral e de um entalbador francês até ao momento não identificado. 

Documentos posteriores do cartório da confraria do Sanlíssimo da sé do Funchal pare
cem indi ciar o problema surgido CnLre 1665 c 1666. Com o prateiro Simão Lopes traba
lhava então um outro. José Dias de Araújo, que teria fugido para o Brasil com a prata 
entregue pelas freiras e pela confraria da sé do Funchal. A Confraria emitiu ainda um 
mandado para o Brasil, "para se cobrar ao dilO pralciro, que fugiu", mas nas contas acabou 
por justificar: "e não faço nem lIlero cm cOlHa os dois U/lOS de esmolas, que deram os inl1àos 
da Mes(! ( . .. ) que dei mais do que imponava cm pr(l/(I lIO pralcirojosé Dias para o sacrdlio", 
sinal de que nada deve ter sido recuperado l5. 

A existéncia de uma quantidade interessantissima de pratas religiosas. perfeilamelllc 
semelhames, em Portugal, na Mudeira e no Brasil. mas também nas Canârias, por exem
plo. como será o caso das navetas cm fonna de galeão , demonstram o excepcional imer
câmbio então existente. Acresce que também teremos de acrescentar intercâmbios com 
oUlras áreas. como seja os das possessões castelhanas da América Latina , assunto que só 
muito recentemente começo u a despertar interesse nos nossos investigadores , aguar
dando-se uma lese a ser defendida dentro das próximas scmanas, por exemplo, na 
Universidade de Coimbrn e sobre as complexas relações da foz do Rio da Prata. 

Nesta área, temos detectado nos Açores diversas peças provenientes, em principio, das 
possessões castelhanas, às quais os portugueses tinham acesso, ao contririo do que acon
tecia com os castelhanos. A mesma situação ocorria na Madeira desde os finais do século 
XVI, tendo descendcllles da família Teive, por exemplo, assumido o \'ice-reino do Peru, o 
caso do "ice-rei Diogo de Teive III e, a partir de então, podemos detectar vários elementos 
na Madeira com a alcunha de "pen!" , por terem estado naquelas paragens. 

H Pedro Dias. A \·jas .. m das fo nnus, E~tampa, li.:.boa, 1995. 
I' Cif nossa His!O!io da Madeiro, III volume, As Dmoslias IIab.l1J1u:go I' IJragança (/600 - ! 700). SER, Funchal. 
1992, pp. 336. 424 c 436. 
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A eXIstência de pintura das oficinas de Tcnerife, nas ilhas Canárias, como as chamadas 
NosSll Sellhoras dei Pino, a versão canária de Nossa Senhora de Guadalupe, no convento de 
S.-mta Clara do Funchal só muito recentemente prendeu a nossa atençio, pois cra área que 
desconhecíamos cm absoluto. Nessa scqu~ncia. também no COll\'COto de São Go nçalo da 
cidade de Angro do Heroismo fomos encontrar um cncmlC cruciH.xQ. com a imagem de Cristo 
encimada com enonnc coroa de prata dourada e a cruz revestida a praIa , dado localmente 
corno proveniente do México, mas o que será assunto a encarar agora de uma a Ulr.l fanua. O 
revestimento a pr:lI.a é dado lacalmem/.': como adquirido cm Angra por subscrição dos innãos 
da confraria de São Gonçalo, lllas todo o trabalho parece indiciar muito mais uma oficim 
ultramarina, que açoriana. Uma gmnde imagem de Nossa Senhora da Conceição, uma ima
gem-df-foca com uma enonne crescente de prata em primeiro plano, no mesmo Convento, 
também nos faz pensar mais numa oficina castelhana. que nUl11a ofici na ponuguesa. 

Par:ltenninar esta área, não poderemos de deixar de referir as oficinas açorianas de car
pintaria do século XVI e. nessa sequência. de embutidos cm osso e dente de cachalote, ao 
longo do século seguinte. Embora sem documentação de apoio suficiente. têm sido dados 
como oriundas dos Açores uma scne de trabalhos em cedro, especialmente arcas /..'Sg rafila
das. classificadas como de meado~ do seculo de quinhento~ c dispersos por colecções várias. 

No século XVII foi a vez dessas oficinas começarem ~I produzir cópias de exempla res 
indo-ponugueses. co mo estantes de missal. onde o marfim é subslitufdo por dente ou 
osso de cachalote. Os mode.\os inspiram-se indubitave.\mente em exemplares orientais. 
sendo a execução mais grosseira e para além dos Açores. também já encontramos exem
plares noutros locais, como na Madeira. 

!\. si tuação dos inícios do sécu lo XIX 

Já abordamos no anterior colóquio a situaçãO das rdações da Madeira e do Brasil nesta 
época. pelo que Iremos passar de uma forma mais rápida, lI1as agora acompanhada de ico
nografia , assunto-base desla comunicação. Perante a invas..'i.o francesa do território ponu
guês europeu. as cortes portuguesa e inglesa optaram pela retirada da família real de D. 
João V[ para o Brasil. Embora se colocasse explicitamente nas mãos dos ingleses a ilha da 
Madeira, como controle de acesso ao Estreito de Gibraltar, salvaguarda\'3-sc fISicamente a 
integridade da família real portuguesa, que não ficou a~silll ã disposição de Napoleão , 
como aconteceu com a sua congénere espanhola. A Madeira desempenhou então um 
imponante papel na estratégia atlãnlica inglesa, dando guarida as suas forças ate haver 
condições para actuarem nos teatros de guerra continentais. 

A Ilha pagou, entretanto. as despesas da annada que transportou a corte para o Brasil e 
forneceu ainda mão de obras especializada para a instalação da mesma cone no Rio de 
Janeiro. Dadas as dificuldades de ligação com Lisboa, então ocupada pelos francescs, foi a 
Madeira chamada a pal'tidpar no calcetamento das ruas daque la cidade brasileira. Em 
Agosto de [8[2. a pedido da cone do Rio de Janeiro, o go"ernador da Madeira iniciava o 
envio de vinte e oito ca1ceteiros p<tJ'""d aquela cidade. Os primeiros seguiram no brigue Sabre, 
de que era comandame o capitão-lenente Manuel Pereim de Melo , já tendo seguido amcs 
mais dois. Foram cmão Manuel Teixeira. JOSé Fernandes. Manuel Jose de Aguiar, Inácio 
13aptista Camacho com ii mulher e dois filhos c ainda Manuel Rodrigues. também com a 
mulher. seguindo depois no be:rg"lIllim flor de Lishoa, mais dois, ambos Manuel Fernandes. 
Os restantes seguiriam no outro navio. já nos inicias do seguinte ano de 181316. 

16 Arquh <) Regiollal da Madeiro!. . GIIICnlO Cilil, L~ 1'18. n i7 \ c 89 v 1.7 Ago. 1812 e 12 Mar. 1813 
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Tendo depois sido solici tado O envio de mais calceteiros, o Governador escusou-se, 
alegando não ha\'er mais pessoal habilitado nessa área. Pensamos que este pessoal teria 
trabalhado no Rio de janeiro enquadrado pelo b rigadeiro Francisco de Allincourt, que 
pouco depois dessa êpoca, cm principio, teria sido o rcsponsüvcl pela montagem do pri
mitivo ca/(adào. O Brig:l.deiro se ria fltho de LUIS de AlIincoun e sobrinho do homónimo 
sargelHo-mor Francisco de A1!incoun, que em 1767 linha mamado na Madelra:l. Auln 
Mililnr de Geometria e Trigonometria. 

Com n pn:: na Europa e cstabilização da cone portugues.1 no Rio de janeiro, impunha
se o casamelUo de D. Pedro, de acordo com a siLUação de prínCipe herdeiro. No complexo 
quadro do xadre.:: europeu a época, a escolha recaiu sobre a arquiduquesa de AUSlria . 
Maria Leopoldina, filha de Francisco II c irmã da imperatriz Maria Luisa, casada com 
Napoleão Bonapane17• A Princcs:] tinha ficado de embarcar no pano de Leome, em ilãlia 
e f:l.zer escala na Madeira. O assunto foi imed iatamente comunicado ao Governador, em 
janeiro e novamente em Abril ls, embora o embarque só viesse a ocorrer em Agosto. Nesse 
ült i 1110 aviso voltava-se a informar que a ~Serellissi!lla Sellhom Arquidl/qucsa Caroli,wJoscjr/ 
Leopoldina do'c chegaI' nos finais dc Julho ou infcios de Agosro" à ilha da t-.ladeira, para o 
que se dc"cria preparar instalações para a Princesa com o devido "asseio c arTaujo lia Casa 
do Cavemo". assim como "lima IJOUle para o cómodo e decente desembarque da mesma 
Augusra Sellllora". 

A princesa Leopoldina desembarcou logo na manhã do dia da sua chegada à Ilha, "oclIl
/ml/entc lta Poltlin/l/l, a píLSscl/r (I i um /JO uco" e oficialmente, âs quatro da tarde no novo cais 
da cidade. No dia seguinte, dia 12 às oito horas, assistiu à mis5..1 celebrada pelo prelado, 
saindo a cavalo uma hora depois para. a convite de João de G1rval hal, visitar a Quin ta do 
Palheiro Ferreiro. onde jantou e foi retratada. Reservou a tarde desse dia para visitar a 
Quinta do Vale Formoso, onde residia então o bispo vigário do Funchal, ~onde passeoll c 
men:ndou·'. A 13 subiu ao Mame tambem a cavalo, onde às oi!O da manhã assistiu â missa 
na Matriz e percorreu algumas quintas dos arredores. Lanchou na Quinta do Prazer, cnUo 
propriedade do comerciante inglês Robert Page. apôs o que se retirou para a cidade, 
embarcando ;is Lrés horas da tarde desse dia. 

A viagem da Princesa ficou documentada pelo pintor Armand Julien Palliere (J 784 -

1862), que fazia pane da sua comili'·a. O álbum de desenhos aguarelados rderentes à via
gem é hoje propriedade dos herdeiros de Alfred Allen, cncolUrando-se nUllla das suas 
quintas dos arredores do Port o. !nLilUla-~e Viagelll de Sua Alrc:;::a Real a Princesa LCOlJo/dinc/ 
desde o Porto de Liome até ã conc lio Rio deJam:iro, c/escn/wc/a segundo a naUlre:;::a a bordo 
da Nao Se Sebaslião que acolllpan/\CIva SAR. Dedicada por Arlllwrd, Juliell Pal/ie re das 
Academias de França, de Hollarrda e Bêlgica l9. 

11 O nome qu~ surge nO!> documento!> ... nnado:. para a Madell·" e Call'/IItI!Jasrfa uopoldlllll , rmbor:l o seu 
nome fosse Mana Lc-opoldina Josefa Carolina. N::IScru em "lena a 22. Jan. 1797 ~ ralcçeu no Rio deJanciro, a 
11 Dez, 1826. Fo! mJc da rJmha D. Man:1 11 , do Imperador D, Pct.lro 111' d ... maIS CUlCO filhos '~mlcias de 
1827, quando se encomr.\\'"" !emlmar o seu governo na Madeira, D. Manuel de ponugal e Caslto e chefiava 
o no\'o go"Crtlo com.Uluclonal u mr:ltlla D, babel Mana, chl'gana a norroa do ral"'ClmelllO da Imperatriz: 
ARM . idem, n6. n. 115. Ajuda, 9 M~r, J' unchal , 1 i /-.Iar, 1827 
l~ Idem. 198, fl. 31 \: Rlo deJanc!ro, 15 )an .... 11s. 33 c 3-1 \'. , Idem, 13 Abr.: ibidem, 202, fls. 66 c 66 \'. 25 Abr. 
e fl. 71 , ') SeI. 1817; Idem, AltU, 3893, 39M c 3966, aí. para o Rio de J~lIeiro, Funchal. 15 Abr., ') e n Set: 
3976 c 3977. idcm para Lisboa. 21 SeI. 1817. 
j ~ Arrnand Julicn Palltcre (I7M; 1862) deixou da p<ISSõIgl'm pelo t\rquipt!bgo aguarelas da5 DCSCI1Ill ao 1''''' dI) 
.'l01, 5 $cl. (no II ); Vl$ra dnllha do 1'01/0 !lW1W, 7 XL ( fi. 12) , Vis/a da Ilha da Madrira dl'fmllu da Ctdlldc do 
hmdlill. (n. 13), D~cmba!'lul'dc SAR ... 11 Se\. (fi. H ), \llocns da III!II da MUI/fim \'mdo~d'Oesu: O Vj/do com o 
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Em lOdos esles locais a Princesa tcria sido recebida o melhor possível , levando da 
Madeira uma serie de recordações exóticas como ~ rnacacos e papagaios"20, A esquadra ~Joi 
Clbullda/Ucmcl1Ie fonlccida c/e LOdo.~ os refrescos e mantimentos pedidos para consumo da 
Ordwlia (sic) de S.A.R.~. como par.! provimento dos navios de guerra. Como retribuição a 
Princesa entregou duzentas "mocd'ls de ouro para 05 pobn;sn, que o Prelado distribuiu pelo 
recolhimento do Bom Jesus e convento das Mercês, pelo Hospital e ainda pelos párocos da 
Sé, S. Pedro, 53m3 Maria, Sa nta Luzia, Mal1le e Camacha, assim como ainda ~disrdJJlliu 
outras mais al'u/tadas a pessoas pal'ricularcs" 21 , 

A armada saiu peJa meia-noite desse dia 13. deixando duas âncoras no pono. O 
Governador pediu para o seu oficial de ordens, major José Caetano CCsar de Freitas, incor
porar a comitiva, a fim de apresentar cm nome da Madeira, as felicitações ao principe real 
D. Pedro por ocasião "dos Reais Esponsófios, em que tmlto se inlCresso a Lealdade 
Portuguesa", tendo também acompanhado a princesa o capitão do pano do Funchal , 
Francisco da Silva Brandão Banhos. A comitiva madeirensc foi ainda porudora de vários 
presentes para o Príncipe, entre os quais uma maquineta com um pequeno presépio de 
barro pintado. executado na Madeira 22. 

Pensamos que a pintura existente hoje no Museu Histórico Nacional do Rio deJanciro, 
no antigo Trem Militar, representando a Princesa a passear nas quimas da Madeira não 
podia ter seguido nessa altura, pois dado ter sido executada a óleo. não tinha tido tempo 
de seear. Teria sido enviada assim posteriormente e, com certeza. dada a legenda que 
ostenta, enviada pelo bispo-vigáriO do Funchal. A legenda refere: Arquiduque::a Leopoldina, 
PlinceZJI Real do Reino·Unido de Portugal, Brasil e Algarves, Etc. Paceando na Quillla do Vale 
Formoso, morada acU/al do Bispo J1re~ellfe na filia da Madeira, em 12 de i bm ISI iD. 

O trabalho roi obra do pintor madeirense João Jose do Nascimemo c e:\""iste uma OUlra 
versão, ligeiramente menor, com 89 x 71 cm., enquanto a ve rsão do Rio de Janeiro lem 
103 x 82.5 cm .. dada como pinL."1da na Quinta do Palheiro Ferreiro. emào propriedade do 
ruturo conde de Car.'alhal e cuja legenda é a seguinte: All1uidllqlle::a Leopoldina Princesa 
Real do Reiuo Unido de Ponugal , Brasil c Algarve /la quilHa do Palhcim de Fendm na Ilha da 
Madeira , 12 de SewlIlJ/u de 1817N . A legenda e encimada por um menino hasleando uma 
bandeira com as annas do Funchal, pelo que pensamos que foi executado por encomenda 
da Câmara Municipal, lendo a parllr dela. em principio. sido executada a versão do Rio de 
Janeiro. 

Odre cm que carn-ga o "inho. admira" oulro, por que pouca~ le;:cs apararm ria Cidade c andao diariaUlCIIlc mm 
hUIlI/1t calçado t' oum, descalço INlm lIlc dumr mais as bolas (fl 15). Vbla do Embarque da PrinceZ<l .... 13 SeI. e 
Plal1Ca da cidade eOIll b:plicaçllo das Pnl(US (' pnndpacs Ed/fidos ( fi 17). Fc: pane da exposição D I'edm 
d'Alcllnwm rk Bragança, ç;nalogo CU., pp. 11 8:1 120. n. G 119 
l<l llihliotcea Nacio"~l da Ajuda. Ms. 54·V[-12. n " 109. doe. 2 Rio d~J:lnciro. 12 de No,·embro de 18t7. 
Chegada de S.A R a Sartuna ~ra. /'rinct;:a D. Carulma ( .. ) Na rlha da Madeiro demorou·se lris dias, ,'rmdc 
fllm.1:( grande quanlidadt de. macacos. pall/lgaios, elC. Exlr.1Cl0 da ClIrla do bLbhmecino do Paço Luis Joaquim 
dos SanlOS Marrocos para seu pai , Fmncisco d05 s',mos MalTOC05. 
li ABU, 3078 e 3979. or do biSpo dl' Eh'llS p;11'3 O Miguel Pell,!iT;l Forja:, 22 c 23 SeI 1817 
u ARM , 202. n~ 71,. e 72. Funchal. 19 Sec e n5. 12 c 72 v., 28 Sei., Idem, 200. n +~. Anso da chegada da 
pnncesa. Rio dc Janeiro, 5 Nov. 1817. Pensamos lralar·se do lr11l1l0 do fulU ro JU1: da Alfândega, Manuel 
Caetano Ces.aT de Freuas (d. inidem, n 3S \". eonfirmaclo de 11 Sei. 181 7) e ambos nlhos do JULZ Manuel 
úetano de Frena!; (idem. 200, n. 97, "maIs um alio" RLO de JaneLro, 220ul. 18IS); tbldem. n. 80. \"enClInen
lOS do ClIpH.:\O do portO, RiO dcJanc,ro. 17 Ju!. 1819; Funchal. 20 M:II. 1820. 
!l Museu Histónco NaclOl131 do Rio de JanCITO ( lrL'· ... 64, óleo sobre rda. 103 li: 825 cm.). 
li O rdr:uo. que fOL propriedade dos conde.. da úlçad:l. passou depors aJuho Barros. lendo Ldo alcil!lo cm 
Maio de 1991. em li~boa. Desconhece·se hOJc o seu paradeiro. Cf. LerMo de Exctpcional Mollllidrio c 
Anri"':lIidadn. pa1:leio do COTTCLo-Velho. Lisboa. 15. 16 e 17 d .. Maio. 1991, n .~ 158. p 50. 
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Joào José do Nascimento fora aluno da chamada AlIln de Desenho e PilllUrll do Funchal 
de Joaquim Leonardo da Rocha (1756 - 1826) c que funcionou entre 1809 e 1825, e linha 
já sido aluno cm Lisboa de uma das Aulas Régias, vindo para o Funchal e freqüemando 
também ali a Aula, Joaquim Leonardo da Rocha (1756 - 1825) era filho de Joaquim 
Manuel da Rocha (1727 - 1786) , também professor de uma das Aulas Régias de Pintura 
de Lisboa, onde iniciara a sua aprendizagem e era considerado nos inicias do século XIX 
como "hum dos bons pincores c/a Segw[(/a arriem, que Iwvia cm Lisl)oa~. Refugiou-se em 1807 
na ilha da Madeira, a fim de fugir às tropas invasoras francesas c, havendo sempre sobejos 
do subsfdio lirerdrio destinado ao pagamento dos mestres que lecionavam na Madeira, que 
davam para mais um ordenado, o governador Pedro Fagundes l1acelar tinh.1. pedido ao Rei 
o estabelecimento de uma cadeira de Desenho e Pitll1lra no Fundia!. Segundo o Governador, 
respondia ao desejo dos "habitantes de maior distinçào da Ilha (. .. ) l'ara C/lriqlll!ccrel11 a 
educação de seus filhos COl11 as ideias desta Anc liberal, c também se poder aproveitar dela a 
mais mocidade~!s. 

O pedido foi accite por Carta Régia de 7 de Julho de 1809. sendo Joaquim Leonardo 
da Rocha nomeado mestre de. Primeiras Letras e Lente de Desenho da cidade do Funchal, 
com obrigação de dar uma aula publica de desenho, três ou quatro vezes por semana, em 
lugar, dias e horas que o Governador viesse a delemlinar. Tinha um ordenado anual de 
300$000, que era o que recebiam os professores das cadeiras de Primeiras Letras e os 
outros professores régios, a que veio a juntar ainda a regalia de ter também casa paga para 
morar. Posteriormente foram- lhe passadas canas régias por lreS anos para continuar no 
dilO cargo, lecionando até 1825, ano em que faleceu. 

Tendo falecido Leonardo da Rocha a 9 de Maio de 1825, a referida aula de Desenho e 
Pintura, t.ambém denominada de Pintura Históríca , achava-se vaga e sem professor. Para 
preencher a vaga houve dois pintores prelendellles: João JOSé do Nascimento e Filipe 
Cardoso da Costa e [Cunha1 Melo, que compeliram entre si para serem providos no lugar 
de professor da dita aula. 

João JOSé do Nascimento, natural de Machico (1784 - c. 1850), fora aluno nas Aulas 
de Desenho da Cone, entiío de Eleutério Marques de Barros, durante qualro anosl6, não 
completando o curso pela invasão das tropas francesas. Concluiu depois o curso na 
Madeira com o professor Leonardo da Rocha, sendo inc\usivameme premiado nessa aula. 
Como podemos ver, enquanto aluno de Leonardo Joaquim da Hocha ,já exercia o ofício de 
relratista , mas nunca chegou a ocupar o pretendido lugar de professor, nem a Aula che
gou a ser então aberta. 

Por estes anos também exerceram na Madeira o ofício de pintores o utros artífices, a 
que não podemos colocar a designação de anistas, pois desconhecemos quase por com-

l' ARM. cc. L~ 203, f. 130v.~-131: H Abr. 1809. CiLJO!l.O Cabral do Nascimento. "Criaç:lo e Funcionamemo 
d3 Aub de. Desenho e Pil1turn do FUl1chal ", rcv. AHM, "01.1-11, 1931 , p. 35. 
l6 Scgundo o art . do AI/M. em 14 de Dez. 1802 matriculou·se cm Lisboa na :lUla de Eleutério Marqucs de 
J3~rr05 , um dos di5cipulo~ do gravador Barto1o:: •. Nasceu cm Machico l'l11 1784. r.g de Estevão Jos(· de 
Nascimento e D. Ana Joaquina de Sousa. C3SOU na se. com 64 anos (L.o de Casamentos, r. 147 v.o: 17 Maio 
1848) , com O. Joana Vicência de Castro, de 383n05. natural de S. Gonçalo e r." deJost de Castro e de. sua 
esposa Vidncia Nuncs. Na altur:l do casamento deu a profiss;lo de "rclrarisw". morava na Rua das Pretas e 
dccbravam já ha\'l~r um r.0 de nOI11C Jo:1o . com 9 a110S e b~plizado elll S. Pedro. Cit. "Cnação e 
Funcion<llncnlo ... ", art. dI., p. 42. Cit<l,óes de Paulo Lade.ira, O Rococrl na Madeira . tese de mestrado que 
orientamos. defendida em Outubro de 2004 c que aguarda publicaçãO. 
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plCla O que leriam feito. Em Julho de 1803, por exemplo, o major apontador das obras 
reais, recebeu uma ordem do governador da Madeira para pagar 205000 por duas pinturas 
representando -dois infernos ElefaUliacos, que por JWIJ da humanidade pene"do pôr ,1(1 Real 
Prezcnça do P. Reg [Pnncipc Regemel ,. que manelou fazer aos jovens pimores Diogo LUIs 

Cipriano e TImóteo Amónio MarqucsH. 
Diogo Luis Cipriano. era filho de Ana Caclana das Neves (já viúva cm 1802) e de 

Amónio Cipriano da Conceição c tinha três irmãos: João, Caetano e Joaquim Cipriano, 
todos eles maiores de 14 anos e menores de 25 em 1802, c tinha ainda cinco imlãs: Maria 
Sebastiana cJoaquina Rita, maiores de 25 anos nessa daL'l, Rita Joaquina e Luísa Maria do 
Mome, ambas menores de 25 anos c ainda Amónia Paula, cuja idade não se especifica. 
Esta numeros.1 f::U1ulia devia então 766$179. rcspellante a uma sociedade que haviam feilo 
com João Caetano Jardim e JOSé Cipriano. Em face disso, Diogo Luis Cipriano. em 1811 
vendeu a Phe/ps Page c c. Q parte de uns sobrados de umas casas siluadas nas ruas do 
Canoo c do Mosteiro Novo, na rreguesia da Sé, que havia herdado por falecimento de sua 
mãe e, juntamente com a família emigrou para o Brasil. 

Mais tarde, ha\'cria de mencionar-se que emigrara, por ~ na sI/a cerra naral [n::io ler] 
tUlIa vida de c..\1JWISiiO ecollomica, jlldo bater ds porcas do Orasil, que lhe foram llOspiralcira
mente abertas, COlide nUlllifcstOlI c.xubcrwllcmelllc ° scu talemo dc anis({/~. Esta referência 
data de 1915, quando roi descobe n o um quadro de Diogo Luis Cipriano, no depósito 
público no Rio de Janeiro, ~ um quadro dc repwado de valor pela Escola de Bcllas Artcs~, que 
um dos seus filhos reclamava c que segundo os relatos dos diários da época. era uma 
"copia d'uma tda italiana, mas d 'uma execllçdo magistral que hOllra e enaltece o anis/a". O 
Pintor h3VÍ3 falecido em 1871 , aproximadamente com 90 anos de idade e o quadro teria 
ido parar ao depósito do Ministério, -parI/ma qllcSIllO In'anrada elltre a fWlUlia de Cyp.iallo, 
quando elll: ",or"rc:u~. se ndo então reclamado e manchete na comunicação socia]28. 
Inrelizmente, na Madeira, desconhecemos que mais trabalhos desenvolveu no Brasil. 

A Madeira manteve-se ainda ao longo dos inicias do século XIX como especial C5cala 
na passagem para o Drasil, mesmo com o advento da navegação a "apor. Mercês dessa 
especificidade. fOI assim alvo das principias atenções de Portugal c do Brasil, quando ser
viu de escala ao conju nto de deputados brasileiros que, apanhados de surpresa em Lisboa 
pela proclamação da independ ~ncia . ha\'iam optado por fugir para Londres. Escolhendo 
um navio que não fizesse escala no Parla ou em Lisboa, mas sim em Gibraltar, ,'iram-se 
confrontados com uma escala no pono do Funchal e a serem de imediato reconhecidos, 
principalmente O truculento Cipriano BanHa. Nenhulll obstáculo, no entanto, lhes foi 
colocado, dado se encont rarem num navio inglês e a Inglat.erra ter reconhecido a indepen
dência do Brasil. 

o portal www.arquipelagos.pl 

Temos desenvolvido nos dois últimos anos na Universidade da Madeira um pona l 
informático para as nossas au las no Depanamento de Arte c Design. O panal possui nesta 

II ARM . Ge, LO 800J 27 _ 2i \ . 0; 26Jul IS03 
28 No Didl"io da Modara afinn:I\'lI-se em 1915 que unha falecido havia 44 anrn;, deixando dnos rilhos (BMI'. 
'Um qu~dro ,"alioso _ obr.1 d'um madCm!115C - um dos seus filhos ITcbma-o do gO\'emo br~"ilciro- . Dlano cla 
Madeir<!. ano IV. Il.~ 1218. Funchal. 26-05·1915. p. 1). Rcfi1'll·se que em lS03 já havia pintado um quadro 
na Madei1'll. pelo que se dedu: quc devcria ler IlllSCido por "oila de I i80. 
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data cerca de dez mil imagens, que se enCOnlram indexadas por uma ampla fixa, penni
tindo assim a sua pesquisa por várias formas. Como podemos emender hoje, o problema 
de troca de dados e de informações. numa sociedade cada vez mais globalizada. só pode 
existir mediante uma alargada rede de informaçôes de que os tradicionais supones em 
papel, ainda perfeitameme essenciais, têm que ser complementados com out ras formas de 
comunicação. 

Aproveitamos assim csta reunião de HislOriadores Luso-Brasileiros para apresentar o 
trabalho que temos levado a efeito no Funchal , neste momento, essencialmente vocacio
nado para as Ilhas Atlãlllicas, Açores, Madeira. Canárias e Cabo Verde, área em que nos 
encontramos mais ii. vomade , mas que tem de ser alargado aos restantes espaços da 
Lusofonia e, num futuro cada vez mais próximo, ao mundo geral de expressão ibérica. 
Até muito recentemente, Portugal e Espanha têm mantido uma cena disputa que já não 
faz sentido. Cada vez ellton lramos mais peças originá rias do vasto Mundo de Expressão 
Castelhana, e \'ice-versa, pelo que só com esta vasta troca de informações poderemos de 
futuro construir as nossas bases de dados. 

O ponal www.arauipe1agos pt está vocacionado para o Ensino, encontrando-se assim à 
disposição de todos. A resolução das imagens, como é lógico , não permite uma reprodu
ção de grande qualidade, para além de algumas que aguardam substituição por outras de 
melhor qualidade, mas permitem já uma consulta que se entende suficiente. 

Esperamos assim que ° nosso trabalho possa servir para além do pequeno horizo11le 
que é a Universidade da Madeira e, que co m as vossos sugestões e colaborações. possa 
melhorar. 





Artistas e artífices da Catedral de Salvador, 
antiga igreja dos Jesuítas na Bahia 

SOflia Gomes PEREIRA 

Essa comunicação concentra-se na C.1.lcdral de Salvador, antiga igreja dos jesuí13s na 
Bahia. Apoiando-se na análise formal do monumemol e utilizando as infomlaçôes históli
cas fornecidas. cm grande parte, pela documentação levantada pelo padre Serafim LeiLc2, 

os seus objetivos são propor uma cronologia para a obra ornamental da igreja e ampliar a 
discussão sobre os artistas e artífices nela envolvidos. 

A atual Catedral de Salvador foi a quarta igreja construída pelos jesuflas no Terreiro de 
Jesus), realizada entre 1657 c 1672. Na verdade, sabemos que, CI11 1672, a cslrulUra estava 
totalmente pronta, algum trabalho de ornamentação jã havia sido fcito - pois hã a referência 
à presença de entalhadores e pin tores na capela-mori -, mas a maior palte da decoração seria 
posterior, como afinna Serafim Leite: ~ ... daqui em diante as obras vão consisti,. em tmlJallras de 
rellwddaçáo ou omamcntacào iIHetiOl; auto o j rotlfispicio que logo se renOVa/ia cm 1679"5. 

A descrição da igreja, reita pelo padre Alexandre de Gusmão em 169-+. é um excc1cnlc 
documento sobre o adiantametllo dos trabalhos no fina l do Scisccnlos. Gusmão anrma 

I Ess;.1 pCsqUIS-a fOi rcah:ad~ a part ir de 1978. ~uh.:mdo na lese para o concurso d ... professor titular, defen
d ida em 1988: Gomes Pereira. Sonia. A Cawlral dr: Sah'ador - lU!! e~wdo sobre o maueirismo luso-/Jrasi ld ro. Ri o 
dc Janciro, 1988. Tese de concurso para prof ... ssor Ulular. O imeresse prlll~,pal . nesse lrabalho, era a análise 
forma l, utih::;U1do as ",fOnl,açõcs his róricas, fornecIdas. em grande pane, pela documentaçüo levantada pelo 
padr~ Serafim Leite, como apoio para a datação provável das obras. Parte daqu"'la pesqUI5.'! já fOI publicada: 
Arot:ira N ..... ,es. 5onia. A Caredral dr Sall·ador - um cstudo sobre a llIlJllitctura maneirista luso,brruileira. Revista 
Barroco, n. II , 1981, p. I 7-37; Aroci ra Neves, Slmia. O maneirismo nu Caredral dr Sal,aelor. Re\>lsta Barroco. n. 
12. 198]. p. 87-92; Gomes Percl ra . Som3.. A omamcn!a{ào 'IOS fOllV~ rll' C"lcdral de S"I\'ador Re\~Sla Cultura 
Visual, rós-gt3duaçãO da Escola de Belas Artes. Universidade Federal da Bahia. n.], 2001. p. 67-78. Gomes 
Pereira. Sonia .. >\'>' Irlleliça", d,j"rca c barroca rIa aHr colorliallJl<lsildw: o C/ISO riu Cari'rlml dr Sah·(Ido.; RcviSla 
Barroco. n, 19.2005. Agora. nessa comunicação, atendendo;\ proposta do VII COlóquio Luso·Brasileiro de 
Hislória da Anc. procur'Jmos b\(:ndcr a pesqUisa para a dlscu~s;lo do~ artIstas c artifice:. - aspecto que, no tra
halho antenor. havia pennaneddo na sombra, 
l A documenl.'!Çlo referentc II Igreja c ao ColégiO dosJcsultaS em Salvador encontra-sr cm une. Padre Ser;lfim. 
fii stólia da Coml'anhia deJesl's no IJm5il . Rio de Janeiro: InsUluto Nacional do Uno. 19]8 (\'01. I) c 1945 (vol. 
V). A documentação sobre os artistas c 3.nifices que trabalharam cm Salvador enCOnlr3-Se em Leite, Padre 
Serafim. Arle~ .: ()ftcto~ elos Jrsuft(j~ 110 Brasil (J 549-1760), Lisboa: Ediçocs Brot~m I Rio de JaneIro: LWTOS de 
Portugal , 195]. 
} As duas pnmelras construções cm tarpa logo se arrumaram, Com a chegada do Irmão FranCISco DlaS:l 
Salvador em \557, foi poSSl\"el iniciar o Colégio em pedra e cal. sendo constTmda a terceir:l igJ"f"ja de 156 \ a 
1572. Pouco tempo depois. ainda no final do s~culo XVI. já eXIstiam planos para se amphar essa terceira 
igreja, mas. só mesmo depois tia Rc-~lal.l rJ\":\o (1640) e da talai e1'pul5."1o dos holandeses (1654). hou\'C condi
ÇOC5 para se colocar cm prática a idéia de um3 nO\"3 Igrep (l..ei te.1945. p. \06). 
i Leit t: (1945), p \21-122; Leite ( 195]). p. 11.7. 150 e 212 
, Leite (1945). p, 124. Realmeme, aJlCnas sele anos após a sua conc!usào, a fachada foi modific:Jda. mas. numa 
diferença de tempo pequena, a:. l11UUall(,."a!> nao devem ter ~ido r.ldicab. De qualquer maneim. podemos ter cer
teza que, no final do século XVII, a fachada apresentava o panido quc conserva até hOJe, poIS o padrt' Alexandre 
de Gustml0. cm 1694. dcscn-vc-a 1'0111 ..... duru IOrl-CS e o alIO e n(lbre fmlHL1l' rcio. COIll (ris J7m1a~ para (l Trm~iru. , ." 
(Leit t:. 1945. p, 126-127), A feição seiscentista da fachada foi mamida sem alterações, aJlCnas com o acréscImo 
das estátuas dI' S. Inácio, S. Francisco de I30rp c S. FrancISCO Xavier, colocadas nos nichos em 1746. 
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que ti pane arquitctônica da obra da igreja já eslava pronta, assim como a sacristia ; o forro 
da nave cm madeira clllal hada ainda não existia, pois a igreja era - ... cobena COIII U!ClO 

fOr/C, IIIl1S ainda 1111, CaI'lce de lCCIO pilHado, com ane:;:àos c molduras"; c - .. já lem sele cape

Ias cOllduítlllS, doiradas c on1lJd{/~; o onWIO de uma ucalJOu-sc agora; as rCSllmfCS esulo il 
espera do seu alwr e omalO '! 6. 

A decoraçãO do forro da nave logo seria providenciada cm 1696. as molduras do leto 

estavam prontas c quase illleiramcnte douradas em 17007 c finall1lCnlc o teto foi armado 
pelo irmão Lui:. Manucl- numa das raras atribuições dirclas da documentação: "deve-se 
a de a anlJaçáo do famoso /eelO da Igreja, ar/c em que lIenh1l111 AI'1ultccfo nem ElIgellheim 111C 
C/'(I superior" 8 - , seguramente antes de l702, data da sua mone9. 

Quanto às capelas. quais seriam, nessa. descrição de 1694, as sete capelas totalmente 
prontas e a oitava que estava sendo concluída? Se a igreja possui um lotaI de treze, quais 
as cinco capelas, que ainda estavam nuas nessa época? 

A documentação dos Jesuítas auxilia-nos na montagem da cronologia das obras de 
ornamentação. A primeira delas é seguramente a capela-mar. EnLre 1665 e 1670, já tinha 
recebido " ... /8 colunas (1rímorosamcllfc lavflldas~] o. É provável que talha e pmtura estives

sem prontas na época da conclusão da igreja cm 1672, mas logo depois a capela sofreu 
uma reforma, para adequar a capela-mor ao culto eucMístico: foi aberto o camarim ll , sub
traindo-se espaço:\ bibliOleca que lhe é contigua. A abertura do camarim explica a supres
s.io de duas colunas, pois, embora o documento cite 18, a capela-mar possui, na \'erdade, 
16 colunas. 

A segunda capela e a ent:\o chamada de N. S. da Paz, pois em 1612 aI é colocada ~ ... a 
milagrosa imagem de Nossa Senhora da Pa::::. do Coleg/o dCI Companhia,feila cm Lisboa, muiw 
formosa , com sef C palmos de cslalUra, de madeira e ricamel1te esrofatla~ll. A capela conserva 
uma série de pinturas sobre a vida da Virgem. mas seu re[ábulo fOi segurame nte substi
LUído, pois o que lá se encontra é de talha posterior, C0l110 veremos a seguir. assim como a 
sua invocação passou ao Salllissimo Sacramento. 

A capda de S. Fra ncisco de 130rja esta\'a sendo conclu ída na época da descrição do 
p:\dre Gusmão. O seu fundador, Manuel Pereira Pinlo, foi aí enterrado e m 1681, Illas a 
capela só foi conduída em 1696, quando. restando dívidas, propõe-se a venda da Fazenda 
do Iguape, doada por seu rundador, para salda-las]). 

Entre as capdas que ainda CSl:lVam nuas na descrição de Gusmão de 1694. algumas 
parecem citadas por Serafim Leite, sendo as obras de sua decoraçã.o já do imcio do 
Setecentos. Em 1717, fez-se a capela de S, Francisco de Régis, sendo a sua imagem colo
cada no allar em 1723. Em 1719, o emalhe e a douração da capela do SantO CrislO. Em 
1722, começou*se a forrar o teta da capela consagrada :\ N. S. da Conceição, que, em 
1123, recebeu douraçào e imagem. Em 1733 fez-se o altar de Santana, "ca"ela até cnrão de 

6 Leite (19"':5) p. 12.6-127. 
T lene (1945), p. 121-135. 
~ Leite (1945), p. 124 
~ leIte (1953). p. 212. 
10 Leite (194'.i). p. 111-135. 
II "Em /679 da-st mrlllor fOIlH" d parle ~Ufl(1ior do "har-mor, lN' ,,~shn Iwr~crr aos P"dro c ao PllJI'mci"IJosé dr 
Sei.\iI~. /llinU-5C na parel!c, iXlTIl () itUf./ioJ dll ({I.)(l, um camarim, lalladO ((1111 gral1dc al"lr, para lI10JCSllUlc do IlIgl.ll; 
110 qll<ll ° AlIglIslIssmlO SaOllmC111O SI: o.l)O)t: a aJaHI{OO IIOS d,o) tk Jubiltu ... EII1 1685 nlOrrr o fundador da capela
!IIal; Francisto Gil dr Araujo, r é lU M'pulro"o" (LClle, 19-+5. p. III-I ]5). 
12 Leite (19-+5), p. III-U5. 
o U:ilc (194:5), p. 121-135 
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Ix ... edes IIl1as~ e desse mesmo ano data a pedra tumular de Isabel ~llaria Guedes de Brito. 
viuva de AntOnio da Silva Pimentcl. aí cnterradaH , 

Em 1723, M "fala-se cm reedificação de altares c cm nova conSf./llçilo de alwres .. , "I~, 
embora não se especifique quais são refonnados, O restante da decoração da nave pro
longa-se até a expulsão dos Jesuítas cm 1759: em 1732, colocou-se o órgão com dour;;lçào 
e pimuras e em 1746 fa-se nova imagem do Salvador, colocada no arco-cruzeiro 16, 

Os documenlos dos Jesuítas, portanto, nos fornecem algumas pistas para os trabalhos 
de decomção interior da igreja. mas muitas lacunas persistem. além de cvidentes mudan
ças posteriores, Recorrendo à análise formal, sobretudo da talha, é possivel chega r a um 
enLendimelllo mais completo da pOSSlvel sequência dessas obras, possibilitando a pro
posta de uma cronologia pam as obras de omamemação17 , 

Sabemos, como foi visto anlcriormcnte, que, em 1694, a sacristia c sete capelas esta
vam inteiramente concluídas e uma oitava estava sendo acabada, A sequência dos traba
lhos deve ser a scguime: 

I ) As duas capelas do transeplO: com os retábulos maneiristas, compostos pcb parle 
superior quinhentista c a inferior seiscen tista, posteriormente transferidos para as capclas 
da Clllrada da navc - dos San Ias c das Virgens Mártiresl8, 

I' LeItC (l945), p_ 11l·lJ5, 
n Leile (1945), !l- 121·135 
I~ lehe (1945), p_ 121·135 
II Gomes Pereira, Sonia (1988), p, 46·1tO. t\ cronologIa aquL proposta dLfere das hLpotcse:s IClO1madas por 
ValcnulI Calderon e Gcnnam B:Lzill Calderon acrahta que estiveMCrn pronlas, em 1694,:IS seguinte:. cnpchls 
-WIld(Hnor. S Franci5CO dr. Bm)a, Santo Andrt (hoje Sda Pr.uro), S!1o jost, Nos~a Scnhom dtl Pa~ (hojr dr 
Sm1lfssimo Silcramrnw) e os dois all(i)(Q$ rcrdbulos ptOCl'dc/Ucs da ign:jlr dr .\tem de Sd, n:fomwdos !,ara (1(111"11'('111 

os urco, das callelas do CIl(~r.ltlJ Owje (1110((1.10$ na~ CGf'I'.las de Sdo I'rauci>w (11' Rtgr, c StlIUQ Cristo)" (C1lderon, 
Valelllil\ A pinumljcsuirica em ~a ll'lrdOl _ Bahitl, Bra,r!. Rcvbl:l lime:Lra ALLgU~I:t Braga, \'. XXVll, fase. M, 
1973, p. 6). Calder6n não faz a ress.1tl'a d~ lLludança de relábulo na capcl:! de N,~. W P3~ c n~o relaciona a 
capela de N_ S_ das Dores_ Ba::in afi rma que: ·Como as ctlpdo~ de SanJa AlUI I' da Conceiçdo .. os IIlrllrcs de 
Smua VrsultL. dI' N_ S. da~ DQtl~, .. e dQ 5aIUJJ)imo_ I' os de SoIUO Judeia. e dr Sdo Froncisco Xal'LO ... SIla (Ia 
,~culo XVIII , nos In'am o I,rapar a scguinu liSta das aliares mencionado, na dr5Cnçdo dc 1694 copl'ia-rnor. .. 
(a~la das \ 'irxrn5 Mdnin:s .. . ; capda UOli Santas Mdnun: .. (opc/a dc Sdo Frand5Co lk 110'10; I' .. _capela ae Sdo 
I'edro_ O 100al dc Sefe ca~las condUldas Sl"rd olmdo SI' suplJscnnos qUl" as aais (lllo~) aa cru:;:r.iro, (omiagmd()~ II 
S.:Io FranCiSco '\0\ Ler I' 50>110 Jndcia, IIOIOdQ) dI' 1 ;55, sumlilulfllm dOIS oho~s mais anugos, A oilal'a capela, 
uquela quc OlalO mi vras dr. (onclusão por \Dha dI' 1694, seria o capela de Silo jose .. que, cm rclaçdo às de Silo 
frmlCl.sco U~ BUlja c eh: Sda Ptdro, dCtllQllSlra uma muda l'"lQ/u(dO di' oli/Q- Wa::m, Gcnnam, Arquul1ura rdigio,sa 
oorTQ(a no BrtlSlt Rio de JancLro: Record, 1983, \'01. I. p, 288-289). B3:111 n~o rclacioTtõl OS retábulo) orlgm:Lis 
das capdas colaterais (N S. da paz e N. S. das Dores), nem o de S. Jose, :L»lm como n:io relaciona os alUais 
r.::IlI11ulo~ das VU'gcns c dos SantoS M:lnin.'S:\ ocupaçiio pnmill\<1 I\,IS capelas do transeplO. 
lij As duas c:1pelas dos S3.mos e das Virgens M~nircs são praticamente iguab. TrJllllll';;c de retábulo) COLllpO~tO) 
por dois corpos disuntos, que foram cXCCUUldos cm épocas diferel1tcs. A panc supcnor corresponde 30 tiro de 
n:l..ibuto pOr1ugu.;s qUlllhe11l1Sla, cm que s.io frequentes as referências aos tr:ltadislas, como Serho, I: po)sfvcl, 
pOn31l10, que seja pro\"(~niente da 3'. igreja que, como v1mo). erJ do QumhcnlOS essa t a opLnlão de Va\enlin 
Caldcron (Calderon, 1973, p, 7). ,\ pane mferior c um Ol':lIono, cuJ:b port.'\S, ftthadas, intt'gram um painel PUl
lado, e, abertaS, I'l\'wm dois painéis pintados e 15 nichos com bustos-rehc:1nos A talha dessa pane mferior e 
maIS gr.ulw, embora sem grande relel'o, pcmtanettndo pll::Sól a superflcil' de fundo t' a ordcw~o c:smnunda em 
[J.lméb geometricos Em meio a moti\'OS fltomados c amropomorfos, aparecem, IIOS pamêis JaUT.IIS, frotas !lUpL' 
cus. l'r:1ta-5C de talha SC\SCCIltlSl.3, que mantêm a estruluraçlo qumhenusla, mas J;I apresenta a tendtncia a I'rcfe
nr a escultUI'll à pmtura t' o aumCIllO da omamcnta~o narur.ahstica. ASSLm, é bastantc pos5ll'c\ quc O omlóno 
lenha Sido fe1\o na 2a, metade do XVIl, já com o objeu\'o de compor uma base, sobre o qual o relllbulo mais 
antigo scna o 31Tl.!1l1:1le, alcançando dessa maneira o pe-direno nl.lis aho da nO\01 igrep ResLl, no enLll1to, um 
problema: pelas informações de 5erJfl1l1 Leite, essas duas capelas foram \rallalhadas nos anos 1710·1720, Se a 
1110r\l:Lgelll dcs.scs rel.ibulos CQllIl)Ó)ilas parece obr:J da 2', mctade do XVI I, porque SÓ cm 1717 c 1719 ~ có\[l'c
tas fOr:J1Il relias' Pro\"3\'elmente esses retábulos foram usados cm QUlro loc;Ll: Valellun Calderon t dessa opinião, 
acreditando que tenham ocupado pnrnilh':lmcntc as capelas do Il'lInseplo (Úlldcrón, 1973, p. 6). Nl'S)C cu:.o, 
scrinm obra das dteadas de 1660-1670, tendo sido rcmanejados nos nnos 1710-1720 para;\) Cllpclas L"ltCr:JIS, 
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2) A capela-mar (FIG . 1): retábulo maneirista, do tipo seiscemista, totalmente cons
truído elllrc 1665 e 1670, tendo o camarim s ido abeno cm 167919, 

3) A capela colateral do Samíssimo $acrnmcmo: então chamada de N. S. da Paz., cuja 
imagem foi colocada em 1672, com Outro retàbulo. pois o que lã se encontra é ~ctecen
lista , do estilo joanino. como será \1510 mais adiame. 

+) A capela colateral de N. S. das Dores: com OUtro retábulo, pois o atual éjá setecen
tista, do estilo nacional. Dessa fonna, toda a cabeceira da igreja estaria com suas capelas 
ornadas. 

5) As capelas I:ltcrais de S. Pedro e de S. Francisco de Borja: essa última concluída em 
1696, ambas maneiristas seiscentistas, totalizando assim sete capelas. 

6) A de S. JOSé é a oitava capela, praticamente acabada cm 1694: tambem maneirista 
seiscentista, com uma talha de faluraligeir.uncmc mais volumosa lll. 

7) A sacristia: lotalmente conduida em 169;. As capelas restames e algumas remode
lações foram fcitaS na primeira metade do Setecentos: 

8) O forro da nave: armado entre l694 e 1702. 
9) Trnnsferem·se os retâbulos das capelas do transepto para as capelas laterais de S. 

Francisco de Rêgis ou das Virgens Mártires - feita em 1717 c a imagem colocada em ! 723 
- e Santo CrhlO ou dos Santos Mártires (FIG. 2) - feila cm 1719. Dessa maneira, as cape
Ias do lranseplo ficam vazias. 

10) Capela de S. Úrsula: tipo intermediário entre os modelos maneinsta e o barroco nacional!'. 
11) Capela de N. S. da Conceição ( F1 G. 3): o teto começou a ser forrado em 1722, 

tendo recebido imagem e douraçào em 1713. com retábulo lotalmente do tipo barroco 
I1ndonnl. 

19 O ret:ihulo <1.1 Clpela.mor foi feOlo elllll: t665 e 16i9. quando fOI abeno o Clmanm Ocupa mtegr..lIncnlc li parede de fundo da ClIpela. com uma cslrutura cOnlp;inlnlenlada em dOIS andares, p~rcs de colunas em lorno do camarim e arrematado 1\,1 parte superior por duas arqul\'ollas conctm ric;~ Predominam. tmrc ~ mouvos decorativos. rncdalhOe.. \olulas. p.1S:>-1ros, frulas. folhagens, plT':lS. em gerol em compostçOCS cemrahzadõl!> peb~ carmhas de anjo:., espccmlmcIllc no Ter(O mfenor da5 colunas, que cul1~(itucm o IctHIIIJ!r1 dCMC eSlno. A faTUr:I d~ Talha e um pouco gr:luda. sem gr .. ndc rele\"o. rcspellando a cslrulUr:lçaO arquiletOmCl do reTábulo, Nos arremates JattralS. umlX:m aparecem as fnlta~ lroplClIS. 
:ro As cape1:ts de !:I, Francisco de Borj,l, ~, Pedro e 5 José apresenlam rctabulos de Igual cslruTUra: dividem·se cm dUa$ faiXas hori:::om:lls e três divlsócs \'CrtlcalS. eontendo colunas torsas c nicho:. COIII Imagens no andar infenor e pTla~tr.ls mlsuladas e pamcl pllnado no andar supenor. terminando em arremate em arco com um lIledalh:\o central. Predomina decoraç:\o flLOmorfa. mas sem refe.rcneia aos IIIOTivos tropicais dos exemplo~ alllcriorcs. Apenas na falu", da .alha aparecem diferenças emre essas c.apclas: nas de S. Francisco de BoI'J3 e ::.. Pedro, a talha t mnlda, bastamc de1ic-.. da. sem IIIUitO rela·o e bastame homogenea: J:I na de S. José, enquanTo as colunas torsas tem uma talha filigranada. os paméis do segundo lInebr recchcm uma talha fofa. volumoSo1. de:staClda do fundo. TTU!ii!iol'.:1II deixar I'azios, mdicmdo uma lendt':nda malor.1 plasLTcidadt_ EMcs três retábu· los cOI'TC.';p'()Ildem, com maior cxatid:\o do lIue o da capela.mor. ao tipo de TCTabulo sciscentlsu portugui!:~, camctcnzado pela compleTa ad1pla"llo ao esp~ço, mediamo: um arco apoiado C!ll pares de colunas. resultando num perfil fechado. Sabemo:.. que a c:tpela de ::.. Franosco dt BoI'J;T. Já esTava conc1utda cm 1696. A capela de S. Pt'<1ro, de esTIlo sizmlar. del'e, enT;lO, !ioI'.:r COnTemporânea e a de S. JO!iol'.: ligeiramente posTenor_ 11 A capela tle S. Ursu13 apresl:'nta retábulo em dois andaT"Cl> arrematado por arco eomo os anterio~, mas o cncun'amenTO da C1lllalha que scparn os andares aumenta a plasticidade do conJunto_ A fJlUra da talha t': muiTO mais \"olumo:.a. dando mais d~taque aos elementos amropomorfos (~njos o: hu~(O~) c womorfos (p:tssaros). Encam!nha-sc. ponamo. paro a soluçilo caracteristicamente nacionlll. que ~ de:sen\'ol\"cu cm Portugal no penodo entre 16i5 t I ;20 c que, de maneira geral, m;ume·sc na presença de Ires demenTOS lipico:. a coluna pscudo.salomOmca de fUSH,' torcido, ~tlomado de Ul'as. memnos e ave" alcgOricas, dando mOl'imCIlIO J mo!· dura e :10 arremate; a n\lsula cs.culpida de in1ilgcns que dramalÍ:::a ~ b.1SC: e o nicho maIS profundo. em genl com trono. que comUn1O ao eentro do retábulo um~ profundldadc e uma animac;\o ICatr::ns 



Anis/lls c uruficcs d(j Calci/ral de Salvadm: antiga igrcja dosjesuitaS na Ballia 487 

12) Capela de Samana: feita em 1733, também do üpo barroco nacional. 
13) Foram refeitas as duas capelas colaterais: primeiro a de N. 5, das Dores - lipo bar

roco nacional12 - e posteriormente a de N. S. da paz ou Santíssimo Sacramento - paclráo 
barroco joanino inicial!). 

1+) Foram refeitas as duas capelas do lransepto: S. Francisco Xavier e S. Inãcio (F IG . 
4) - tipo barroco joanino final H . 

Contrapondo essa cronologia às informações sobre os artífices que trabalhavam no 
Colégio da llahia na epoca e suas biografias, é passivei cbegar a algumas alribuições ou, 
pelo menos, identifkar os grupos c oficinas rcsponsâveis pelas obras (QUADRO 1). A aná
li se desse quadro nos reve\::J., de imediato, duas grandes [ases de trabalho: uma primeira 
no Seiscentos (que se encerra cerca de J 702), em que a documentação sobre os artífices é 
mais generosa, e uma segunda, jã no Setecentos, em que as inCormações são mais escassas. 

Na primeira fase, temos referências a vários artiflces: 
1) Citados como carpi nteiros, marceneiros, escultores, ental hadores ou estatuários: 
- Lui z Manuel (1628-1702). Nasceu em Matozinhos em 1628 e [aleceu na l3ahia em 

1702. Era mcstre-de-obras, marceneiro e entalhador. Permaneceu no Colégio da Sahia de 
1660 até 1702. Em relação à construção da igreja, a documentação faz referência a vários 
nomes. mas a maioria estava envolvida na administração das obras!!>. Já em relação ao 
irmão Luiz Manuel , não há dúvida de que participou ativamente na sua construção, 
embora não seja o aUl.Qr do projeLO, que lhe é anterior. Como enlalhador. Luiz Manuel, 
pela sua experiência l' competência, ccnameme foi o mestre da oficina, responsável por 

!l A~ C"'Jpelas ue Sitnulna, N, 5. ua Con<;ci~'au e N. S. tJa.., Dure, aprrc>cn tam a mesma CSlrulufõl, 3 Iln:sma r:llura 
e jlralicameme os mesmos motivos decor:llh'os, embora a tiluma seja mais simplificada. O relábulo reduz-se a 
apenas um andar. com colunas lOr5as sustelllando arcos conc~lllricos. unidos por aduelas. As C:O!UIl:\S exterio
rcs avançam. dando um pcrfilligdramcnte conca\'o ao relábulo; nu cenlro, nicho com imagem. encimado por 
londo. A fatura da talha é graúda, vigorosa. sem \=105. Entrrc os motivos, crescem os elementos antropomor
fos c zoomorfos. trat.'ldos policromicamente. Sabemos que as capelas de Santana c N. 5. dl Coneeiç~o foram 
trabalhadas nos 3nos I nO-1 no. Seguem o estilo nacional. com uma estrutura mais escultural do que lrqUI
tet{mica. mllS dinllnuca. Impregnada de movimelllO e dello de unidade. 
II A capela do 5.1nuS5imo SaCl11menTO _ antes dediGlda ii N. 5. da paz - ,lpresenta uma eslrutura dominada pelo 
nicho ccmral. ladeado por pila,trns reentr.lnlCS. com :lIIjos monumcntais cm seu, f\15tl.". c encimado por ellla
bbmento articubdo, onde se apóiam anjos-atbntcs. que sustemam o dossel. A fatura da talha t de grande 
pl,J.",ticidade e movmlelllaC"'Jo. Corroespondc :10 tipo joamno. que representa urna r('",1,,1O d~tmad.'l a re~t.'lock 
cer na talha [>Ortugues:l um:1 direção ~rqlliletônica. ASSlll1. impõem-se illumeros elementos arquitetõnicos. 
como ba!daquinos ou dosséis. sanefas, cortinados, fragmentos de arcos c V01ULaS_ O própno retábulo adquire 
um:l escab lnalS monumental, além de uma concepçio cspaClal m:us din:lnllca. contrapondo Jogos de planos 
diversos como o emprego frequente de perfis encurvados e superfícies quebradas em rcJaçllo diagonal. 
Apresetlta. tambtm. um canllcr mais dramático c ccnogr:ifico. com figuras angélicas c alegoncas 1'111 atitudes 
heróicas, além do ilusionismo: o gOSlo de fingir II realidade, atravcs da imitação de tecidos, m;imlOrCS e metais. 
li As capelas de 5. FT;1nc;sco Xavier e S. Inácio s:lo praticamente id~micas. Os retábulos se dcscnvolvcm cm 
planos ondulantes. altem:l1ldo superrici~ cOnc:t\';\~ e COI1\,exa"" Em turno do nicho central, colunas torsas. 
separadas por pamêis cOncavos. arrematados na pane superior por um ent.1bbmcnto ondulante. Lllterrompido 
no centro por do~l. de onde pendem eoninados. Esses relábulos, como o ~ntcrior, correspondem ao tipo joa
nino, cups caracteristicas já foram abordadas. Há. no entanto. diferenças entre esses dois retábulos e a capela 
al1lenor. O retábulo do Santissimo Sacramento re[ere-:.<: 111ab ulrctatnentc ao~ modelos em que >C intcn~inca o 
uso de esculturas angélicas ou alegóricas de sentido teatra1.J:! nos rCl~bulos de 5. Francisco Xavier e S_ ln:kio, 
e~se~ ekmcmos ~uhóricos monumentais se relnlcrn e enfatiza-se, MO só li CSlrUlUra essencialmente barroca. 
Contrapondo superficies con\'exas c cóncw3S a maneira borrominesca, mas também o car:i.ter cenográfico. evi
dente. na concepç:lo do nicho central. do do:.:.!!1 c dos cor\ln:Ldo~ como um palco, ~ duas capelas ,;010 segu
rml1ellle as ultimas a receber decoraç:'io na igreja 
l' São citados. como envolvidos nas obras da igreja. o padre Inácio de Azevedo (1619·1685 e os innãos André 
l3.1fbosa (1583-1661) e Gaspar da Costa (1624- 1698) - todos ligados :t atividadcs adnllll1straLl\·as. 
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lodo o trabalho de tal ha durante os 42 anos que permaneceu no Colégio da Bahia26 , Assim, 
deve ler-se envolvido com as oito primeiras etapas relacionadas na cronologia - conj unto 
q~le se inclui num ciclo maneirista. 

- J oão Correia (1614- 1673) . Nasceu no Porto em 16 14 c fal eceu no Rio de Jandro cm 
1673. Era entalhador. CSl31 uârio c escuhor. Pcnnaneccu no Colégio da Bahia entre 1657 c 
1659 c entre 1665 c 167027 , Deve ler atuado apenas nas duas primeiras etapas: as capelas 
prim iti vas do transeplQ e a capeb -mor - todas maneiristas. 

- Domingos Trigueiros (165111732). Nasceu em Ponte de Lima cm 1651 e faleceu na 
13ahia em 1732. Era carpimeiro c ent alhado r. Permanece u no Colégio da Ba hia dura me 
dois periodos disllntoS: 167 1-1683 e 1717- 1 732. induindo-se, portanto, nas duas fases da 
obra da igreja28. Na primeira fase, deve ter amado na refomm da capela-mar. para aben ura 
do camarim, e nas duas capelas colaterais primitivas, que ainda nos são desconhecidas, 

- Mateus da Costa (1654/1727). Nasceu em Lisboa em 1654 e fa leceu cm Lisboa em 
1727. Era marceneiro e escultor, l'enn aneceu no Colégio da Sah ia de 1679 até início do 
XVIII. Trabal hou na igreja de Salvado r durante mais de 20 anos seguidos19 . Deve ter 

~o O irmão LUI: Manuel nasceu em Mato:inhos em 1628, ja trnbalhJ\ôI como conStrutor naval c enulhador no 
Rio de janeiro, antes de enlrar para a Companhia de jesus em 1660, lendo ficado no ColégIO dI.' Salvador 
durame 42 anos, alé a sua morte cm 1702. I'anicipou auvamcmc da no\';! igreja, ~dêm de se dedicar a inume· 
ras construções IUlvais para o estale iro da Companhia Não h:t dUVida de que era requlsllado para trabalhos de 
arquitelUra, poiS lu memO;1 afinna(,'âo de que K .quando l'''1 pruiso IC5It!u.a.-au con5t"rtar as casas dO!> Colrgio) 
11'({)l'Iia·scà sua oJicina- (I.ellc.1945. p. ln c 130; Leltc.1953. p. 212·2 13). Potlamo, 3po.~r do irmão Lub: 
Manuel nJo ler ~ido citado explicitamente como m!!!>trc-dc-obras na quarta igreja dosjesultaS cm Sill\"lIdor, (: 
bast.;mte prov;I\'e! que. por sua habilidade c e....-:peritnC'i.~, lenha atuado como tal. ou pelo mcnos tenha presudo 
:l!>Slsti'n(ia nos problemas omstrullvos m:IIS complexO!>, a partir de 1660. O proJcto é anterior à sua atuaç;\o n~ 
i).\rcja; elc, port~nto. nJo roi o ~utor da Jllall!~ , mas ,ertameme participou mív:lmcll!c na SU~ execuc:'l.o. Alem 
de el1vol\cr·sc cm problemas conSlrtl!1VOS. o 1rtn;l0 lui: Manuel era ellllllhador. Entre 1665 t 1670. entre os 
artistas das obras de madem:t e entalhe, esta citado -o Ir Lui:: Manud, dr M(1lo<:inho~, laboral in 110\'(1 EcclrslU CI 
~ cj:;rcgms faJJer liguanus" (leite, 1945, p. 122). O padre Serafim Leite o inclui nas ohr.IS d~ s.acnsua. pois, em 
1683. fazem·se as obras de casco de I;lrwruga no grande arcaz e. entre (l~ marceneiros e entalhador!!!> do 
Colégio citados nesse :1Il0. aparece de no\"o o "Ir I.UI:: Manud, d~ Malo~in'IOS . (om 55 anos como egregius" 
(Lene, 19~5 , p. 124). E recorreme o elogio fi sua habilidade na amlaç;\o do telO da n3\·e· um:t -ra1s3 abóbada" 
Imeirameme de madeira entalhada " que exigiu grande peneia em sua arl11 ~ção. rena pelo mnllo Luiz Manuel 
cm 1700. pouco antes de sua morte CIl1 1702 (Leite, 1945, p 130). Scr~fim leite também alnbul a Lub Manuel 
a talha da c:tpela-mor. junto a outro entalhador,joão COITCa. 
11 O IrmãoJoào Correia nasceu no Porto cm 1614. Entrou n:t Companhia na !!ahia cm 1643. Em 1646, residia 
no RIO de j:mClro, Já com;l C.ltcgnria de grande enlalhador ("fllber hg.wl'i lls optimus"). Conllnuou no Rio at~ 
1657 c passou dois anos cm Salvador: cm 1659. t cllado no Colégio da Bahia como Oumo cmalhador (KfaJ~r 
ligllm"ius oplimus") c ~lalUano ("IUlagln/lrtum exernf artem") ( Lei te. 1945, p. 121). Em J 660. \oltou como 
escultor ao RIO, onde ficou pelo menos Ires anos, até J 663. I:ntre 1665 e 1670. e cltlldo de no\'o cm $.1Ivlldor, 
corno cntalhador insigne e escultor ("falH! .' lignarius Inslgnis 1'1 Slulplor iII uo~'a Eecltsia -). Portanto. o)cu ofício 
de mestll!·escultor T\'pania-se entre aquellls duas CIdades. como direlOr an isllco das obras que entl'jo se execu· 
tavam. Condmda :! Igrep da Bahia. jollo Correi:! \'ohou ao RIO de JaneIro, cm cujo ColégiO faleceu pouco 
depOiS. cm 1673 (Leite, 1953, p. 145). Scmfim Leite alribUl :I elt e a LUlz M:mucl o leto da nave e o altllf -mar: 
"PertellUIl1 tI !:Sle pcliodo. a/I'm de OUlms oIml~ de tu/ha, o alwr·mor e o tUIO do Igllja. libra dcJoiJI) Corrcill e J.l' is 
M/lm.d~ (Lent, 1953. p 145), 
ltI O imlJo Domingos Tngueiros ( 1651.1732) nasceu cm Ponte de lima cm 165 I. Entrou na Comp~nhia d~l 
Bahia cm 1671 . quando COru,t:1 como carpinteiro ("ftdlt'diS'lIInus") e dCI)Qls como enllllhador c escultor ("serl· 
rlio rius .. gr .. gius t't seu/plor-) (Leite, 1945. p.l 22). Após 1683, aparece no E!;pfrito Santo. designado como 
grande cnt:!lhador ("scnll .anus rgrcgius ~) e mais tarde em Pernambuco, onde. entre 1692 e 1694 . era d~lo 
como bom artista de tomo e de cmalhe ("III tornando ~I inSl,imis fadcndb-). Em 1701, di:·se dele Simples
mente escultor (Mscu/pwr"). De 171 7 a 1722, esta\';! na Bahl:! como entalhador (Lclle.1945, p. 132), Os últi· 
mos anos foram passados no Colt<gio da Bahla, onde, "lia sua ofiCina de Cillpinlarla e entalhe, nllo se distinguia 
dos .. scmvos srus dzsdpulos, que com tle f'Xe, [ ium o mesmo ojiCiO noo crdrnllo u nrugutm no traba/ho-. AI faleceu. 
oct.1genário, ~m In2 (Leue. 1953, p.272.273), 
19 O m nao Mateus d:t Cosia (1654·172.7) nasceu em Lisboa em 1654 Fnt rou na Companhia em 1679. Era 
escultor e anis!a d~ marcenana fina (~lxmus scu/pwr: III1\'U oplunt uncm scriniariam K

). Em ]683. é apresenlado 
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alUado na reforma da capela-mar, para a aberLura do camarim, e nas obras seguintes apon
ladas na cronologia até a oitava elapa - Iodas do ciclo maneirista. 

- Domingos Xavier (1658- 1732). Nasceu em Tomar em 1658 e raleccu na 13ahia em 
1732. Era carpinteiro, marceneiro e escultor, Pennaneceu no Colégio da Bahia de 1681 até 
169~. 01":\'1": ter alUado nas capelas N, S. Dores (primLliva) - que ainda desconhecl":mos
, $. Pedro. $. Francisco de Borja, $. José e na sacristia - essas todas maneinSlas. 

- Cristôvão de Agui ar (16611?). Nasceu no Rio de Janeiro em 1661. Emrou pa ra a 
Companhia na Bahia I":lll 1682, deixando-a em 1692. Era tornei ra e marcenei ro. 
Permaneceu no Colégio da 13ahia de 1682 atê 169231 . Deve ter alU:tdo nas capelas N. $. 
Dores (primiti\'3). s. Pedro, S. Francisco de Borja, 5. j osé e na sacristia - seguindo, tam
bém, o ciclo maneirista. 

- Luiz da Cosla (1666-1737). Nasceu em Lisboa em 1666 e raleceu em Ohnda cm 
l737, Era carpillleiro e escu llor. Permanecl":u no Colégio da Bahia de 1688 até 169411. 
Dt.:ve ter aluado, como os dois an leriores, nas capelas N. 5. Dores (prinllliva). 5. Ped ro, 5. 
Francisco de BoIja. 5. J05é e na sacristia - lodas manei ristas. 

- João Sil\'eirn (1676-1726). Nasceu no Parlo e Caleceu na aldeia de Natuba em 1726. 
Era escultor e carpinteiro. Permaneceu no Colégio da l3ah ia dI": 1695 a 1716·B, podendo 
ler comribuido apenas no fo rro da nave. 

rumo "opwnus-; cm 1692. como ·S(II/(llm·-: cm 1694. como -)<.U /I1IO'· ti Krinimius"; c cm 1701 como "oonus 
~Clj/Jltor" (Leite. 1945, p. 131). Ain(!;J que sej,1 chamado de carpmtClro c estultor. '0 que mai~)e '"I!carl'CC "dr ... f 

(I m"tr de mmunmiu jin{I, mo/duras na Igreja e no grande mrds 1111 SlICriSlia. " (Ll'llc, 1953, P 152-153). No ini
cio do século X\"llI é mandado para Lbboa, onde blcccl.l cm 1727 "No comeco do stculo xvm, PI1)~OI[ PI1,·o a 
I'mrumlura gf'Tul do Brasil mt Us!J(}(1 e, oindll que 1.10 Brasil o ru/anwrunt. o Podre Pnx:uraaor em COIU respondil[ 
que era IICct'SsariO 005 stn1(OS do Pnx:urarura. '\It que !CIclo cle)a §t,/,wagenário. o P Geral p.!I);IInlOU 00 1'IU\"uteúd 
do Brasi!. P. _\lunud Dtas. )C lido penS/n·u (III <) dtumllr de 110\·0. O qual respolHlru Agom ndo O ocncmirilll 1.
MUlctlS da COSIa falu(Lt IIU CaSll de S. Roqut, Usboo. tom /3 anos de idmJt cm /721' (Leile. 1953, p. 152-153) . 
.10 O trm~o Dommgos Xa\'icr (1658-1732) nasceu cm Tomar em 1658 c entrou na Companhia da l3ahi~ em 
1681 Em 1683 t cllado COI110 c~rpitlleiro ("faber hgnarius"). C011l a deslgmlç,lo de -eg1l'gws·; cm 1692 como 
escultor ("scul]1lOr"); em 1694 eomu artbt(l de marcenaria nna ("se rlllim"ius~. com classiflcaç,'lo de ·o]1lilllo"): c 
cm 1701 como bom escultor ("hotlu.ç 5tullJ!Ot·~) (Lc.itc.1945, p. 131). I.:m 1694, foi par.t Pem~mbm:o, onde 
alua como entalhador e escultor da Igreja do Coltglo do RC("lre (hoje do Espmto Samo, com a igrejinha anexa 
da Congregaç;lo). AI aparece ulUda em 1716. Em 1720, ocupava-se das obras do NO\'Lclado da JlqUltal(l (B.,hia). 
Voltou a Pemambuco. estando preseme no Recire cm 1722; depois regressou à BaI1La. Ponamo. a sua atividade 
anlstiea de entalhador e ... !>Cultor r"'parttu-sc emr .. a Bahia .. no Recire. em panICular cste ultimo. EI"3 um 
~Iumtl:'" o.1l1:'mUm<'fUr humilde que subia 10uHI'- os outros c dimtnuhcsc U ~;" Falcreu na B.,hil . com i4 anos de 
Idade. em 1732" (Lelle. [953, p. 279). 
JJ O irmão Crisl[I\"M de Aguiar ( 16611 7 ) nasceu no Rio de JaneIro 1.'111 1661 Entrou na Companhia na B.1hia 
e111 1682 e aI trabllha\ta em 1883. Era tNnClro c lIIarceneiro, com a designação de insigne ("insignis itl 1m
,wlldo el S(lUlttUlIS") (LetlC, 1945. P 124). PennlnITeU na Companhia por de:: an'h. dClxando de perlenccr a 
ela em 1692 (Leitc.l953. p. II D. 
IlO irmão LulZ da Costa (\666-1739) nasceu em Usboa em 1666. Entrou na Companhia lU Salul cm 1688 
Em 1692. CSI:Wõt amda trabalhando na Sah13. quando se afimla que é carpll1telro c escultor (1a/)(r Ifgnariu~ 1'1 

seu/pto'-"). ~Em /692, /lO ml'SmO lt"nLpu que u Ig'f'Ja. O:OI1S/nlla-SI' lamlltm /I ttom CaPf"la IflImor e dirigia as obrru. 
mn I,-mdo da Cont("\l1hia. anis mld( pcrilUS Pela CO\l1(Ídtnda do elogiO (0\.,\·0 de SC/lntanus el seU/pior cgr .. gius 
dado ao Ir. Lui;: da Cosia. dC\c Sfr c/e (I seu l/irulo,. al1lsli(O~ (Leile, 1945. p 126). Em 169-1. foi para 
Pernambuco, p~r.l :IS Obr:l~ d~ Igreja do I<ceife, jUntO com outros lmlâos . u escultor Domtngo Xa,·ter c o Cl1la

Ih:tdor Domingos Trigueiros. ctasstnca\"a-~ a arle de LUl: d:t COSI:I. Cnl~O COIII 27 anos. de egrt'gia e fora do 
vulgar ("strini<HlIIS (I seu/fllor eg'"t".giu~; non ui/garil .... pcriIUS") (Leile, 1945. p. 131), "Pa ,-rcc quc frcou, a st.guir, 
'til Z;ona à" P,mUlIl1bUfO (ndo Ild Caldlogos) (qu/!, mais larde, dryoj~ do~ 50 (UlO). deixau {l on.: pol" faha dI' forças 
flsicas ou por se Irmo conduldo as OOlas. Em /720 mI Mcsm' dr Meninos no Co/tgio de Olinda c dl~cror da res
,,,,rl;.a Cong((gaçdo Monana. Vivcu algum Icmpll lambtm nO Engenho dr Monjope Ar/is/a cgrtgia c homCIII de 
pf1J\:aJa \"il1uà .. " Faleceu no Colégio d .. Ohnda, com /3 anos. em 1739 (Leite. 1953. p. 151-152). 
JJ O Irmão Joio Sikeira (1676-1726) nasceu no Pono e enlrou panl ,I Companhia em 1695. f'ra escultor e car
pinteiro ("s(l.tlpror CI faocI-Ugnarius") c bastante entendido na 5U:! :!rlC ("sulis \"nsulUs"). Em 1716 trJ.balhava 
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- Francisco Martins, nascido em Braga c cilado na Bahia em liOl como escultor}I, 
Também deve ter alUado apenas no forro da nave. 

2) Ci lados como douradores: 
- Manuel de Sousa (1662 - ? ). Nasceu na Bahia ('111 1662. Emrou para a Companhia 

em 1682. deixando de pertencer a ela em 1691. Era dourador. Permaneceu no Colégio da 
l3ahia de 1682 a 169135• Assim, deve ler alUado na capela de S. Jose, na sacristia c no forro 
da nave - dClllro do ciclo maneirista . 

- Domingos Monteiro (1665 -? ). Nasceu cm S. Mamede (Diocese do Pano). Emrou 
na Companhia em 169\ e ab~1I1donou·a cm 1705. Era dou rador. Permaneceu no Colégio 
da Sahia de 169J até 170636• Deve ter aluado apenas no forro da nave. 

3) Citado como pintor: 
- Domingos Rodrigues (1632·1706). Nasceu cm 1632, cm Torres Novas ou em 

Arruda, distrito de Lisboa. Faleceu na l3ahia cm 1706. Em inicialmente escultor c doum· 
dor e, depois pmtor. Pcnnancceu no Colégio da 8ahia emre 1663 c 1679 e entre 1692 c 
170437. Dcve ter aluado !las oito primeiras elapas da cro nologia proposta - que consLi
luem o ciclo maneirista -, mas aqui a qUCSL1.0 da atribuiç.1o complica-se, devido a mudan
ças c restaurnçócs poslenores_ De Domingos Rodrigues, dcvem ser os paincis das capelas 
dos Santos e das Virgens Mártires. da capela- mQr (camarim e paredes), da capela de S. 
Pedro c da sacristia (parcdcs)l8. 

n:t5 obrns da aldeJa de S, InáCIO de Campo;. Novos (RIO deJaneuu). Rel'dando lino admmlStrali\·o, parece que o seu offcio passou plU':1 S<.'gundo plano, porque em 1720 é procurador ("'procurator praedli") da fazenda de Arnçangullma (5. Paulo). Em 1722 residia em San.os. onde. ·como só 11,]\'ia dOll/rmdos, ~flll'O o Sl"U ca,xo o por1orio t ti Igrt)a (com pessoal menor, P'll"ll ,l;lllUnllr os seni(os)"_ N~o tanlou em voltar ~ Balua e SCJ;UlU logo para II aldeia de Natuba. onde se cdincava igreja nO\;I Faleccu em Naluba (dcpol~ Sourer em 1726 ( l citc. 1953, p. 266; leIte. 14+5, p. 131). 
}'I Há um lml:1o Fr.mclsco MartinS, de Braga, que e cllado em 1701 como "I!orlll~ ~ulplOr". Em leite (1945). p. 13 I. lt~ a rcfen!ncía ao escultor Fr.lI1cisco Manins a!U:mdo 11.'l Bahla cm 170 I J:i elll leIte (1953). p. 2141215. só ap:arece um IrmãO FranCI!>CO Manins (ló6 .... 1i16), que n:1o e escultor: nasceu na dioc~ de Brnga (de 5. Pedro de Ouns ou do Casal das L'lranJdras) em 1664 . Emruu na COlllp~nlti:l d:l Bahia em 1686, Ocupou di\"efS05 ofici~ na Comp:anhla. enue os quais o de soto mllllStro do Col~gio do RIO de JaneIro e o de sacristão do O.MglO de Olinda A Anua de 1717, :10 narrar o seu faleçimcmo, refere-li( ii sua pnnclp:al c mcntória ocu· (xIc~o que fOI a de pescador: "com 11~ sua~ r!C~ullas c improbo l/aOOlllQ. porJdos e calO/l"s, SUStt1IWU, dUl"ame 16 Imos, o Coltgio de SClmos, ~cndo \·eru/.ld(Íra !!n"'ra de$IIJ Ulgladn casa AdO<'CI'ndo, passou ao Colrgw do Rio de jOlleiro. onde faleceu, com nOld\tl O"fl1lprO de pacitnda c plrdad( . ... 0 J 716~ (leite, 1953. p. 2Jotf.215). 110 ínn:io Manuel de SoU5.1 (1662· ? ) nasceu na &hla em 1662. Entrou nil CompanhIa em 1682. E CItado cm 1683 como dourador Deixou de pcrtclIcer à ordem em 1691 (leite, 1953. p, 268; leIte, 1945, p, 124). l60 irmão Dom'ng~ Momelro (1665·?) na:.ceu cm 5. Mamede (Dioecle do Pono) em 1665. Entrou nn Companhia cm 1691 . Em 1692. era dourador na Bahlil e em 1694 trabalhava li;!!; fazendas do Colegio. Deixuu de pertencer à ordem em li06 (leite, 1953, p. 219: leitc. 14+5, p, 131). 

17 O lrm:1o Dommgos Rodngue5 (16)2-1706) nasceu em 163Z em Torres Novas (leue. 1945, p. 121) ou Arruda. distritO de Li5boa (leite. 1945. p. 1J6·()9). Entrou na Cumpanhia cm 165i e eml.ran:ou p;!ra o Br:lsil em fins de 1659 ou mlelO dc 1660. Primeiro. esteve em Camamu DepoIS de 1663. residia lU Bah13. Em 1667. dizia-~ dele que: en escultor; em 1670, dourador das C'lCulturas e talha da igreja. Passou um pe:nodo cm 5:111105, não se sabe quantos anos. mas com (Wtc::a ai residia em 1683, Em 1692, acha-se de no"o na Bahia. sempre no mesmo ofIcio. Em 169'1 diz-se que fOI doundor c plmor e elasslfica-se a sua ano:. eomo p,mor, regular; como dourador. insignc. Enquanto aos OUtros dO(T:ldorcs n:10 sc dá o t.itulo de pmtor. a ele dá-sc logo. desde o princrpio da "ua e:1ITcira em J 660, eom a menção de "1uWc! wlcullml (Id pielUrllll!" (leite:, 1945, p. 1J6-139). Era. inelusI\·c. o chefe de ofiema: "HoU\·t scmprl' no B//.lsi/ algum Irm!!o PinlO,' em acre/cIO: DO/ntngos Rodliguts (1657-1706) ... que: Silo 05 IIlUlCas t ehefes de ojicma, en/n: OUI IP~, qllC apw'CCon aqui e: aUm. c aos qll1lis se II)yC.l:il\'illl! mocas da temI" (Leae, 1945, p. 139). Faleceu lU Bahia cm 1706 (leitc, 1953. '. 250·251). lI:l Serafim leltC sugcre a atnbuu;fio:l Dommgos Rodngues das '>Cgumtcs obras: 1) as pmturns em madeira nas portaS exteriores do camanm da capela-mor reit:l~ cm 1679 (leite. 1945, p_ 1l3-IH); 2) retraIO do patlre Anto11l0 VieIra, fcito cm 1697. na C:lI>ch lIl!crior do Colegio (leIte, 1945, ]>. 128): 3) os II relr.llOS no tela d~ saemtia: ~djfi(jl a sua IdenujiC/I{lIo abso/UfO, mas os tndlcios agr'llp(:IIII-U à ,ooa do Ir Domingos Rodngucs. ° pm-
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Na segunda fase, temos a referência a vários anífkes: 
I) Cilada como carpinteiro, marceneiro , escultor, emalhador ou estatuário: 
- Domingos Trigueiros (165 1· 1732), confomle já citado antes, er.t carpi nldro e enta

lhador; permaneceu no Colégio da Bahia durante doiS períodos distintos 0671 -1683 e 
1717- L732), incluindo-se, portamo, nas duas fases da obra da igreja . Nessa segunda fase, 
pode ter alUado na lransferência dos rCI.."Í.bulos do transepto para as capelas 11. entrada da 
nave c as ca pelas: e, também nas capelas de s. Úrsula, N. S. da Conceição e e Santana
essas já penencentes ao ciclo barroco. 

2) Citados como pintores: 
- Carl os I3c llc\'iIIe (l6S71l730). Nasceu em Rouen em 1657. Saiu da França para a 

Ch ina em 1698 e chegou ã Bahia no final de 1708 ou início de 1709. Permaneceu no 
Colégio da Bahia dessa data ate! a sua morte em 1730. É citado como arquitelO, carpin
teiro, escultor, estatuário e pintor - mas essa última parece ler sido a sua maior ocupaçãO 
no Brasi[39. Poderia ter panicipado das três elapas da cro l1ologia proposta: a transferência 
dos retábulos do tr.msepto para as capelas ã enlrada da nave e as capelas de S. Ursula e N. 
S. da Conceição. ES5.1 última possui painéis, que têm sido apontados como setecemistas. 
Scr.tfim Leite atribui-lhe genericamellle "obras omamcllwis illtema5~. EXiste, na li teratura 
sobre a Catedral, a recorrência de. c\assincar algumas dessas decorações como cllilloiscric, 
devido eXalamenle a passagem de l3elleviUe pela China. No entanto, esses paineis decora
tivos enquadram-se perfeitamente no vocabulário maneirista-lO. 

10,. do Col~gio, "CSII' pl'riodo" (Leae, 19-15, p 128). Valcntm Calderon ntribui a Dommgos Rodriguc5: 1) nas 
capelas das Virgcn"l'do~ S.1ntos M~l1ircs, lrt$ p;lméis de cert:3 de 1675 (CaldcrOn. 1973, p. 16-18); 2) as 18 
]l1I11uras a oIro sobre madeIra nas paredes da capcb-mór. executadas enm:: 1663 e 1672 (Caldemn, 1973, p. 8-
16); 3) os dOIS pamtb mÓI'eiS de madclra pintada que fecham o arco do C<lmarim na capela-mor (Caldcrón, 
1973. p_ 18): 4) na capela de S_ Francisco de Bot);J. quatro pinturas a óleo sobre tábua. rcah:adas depois de 
1692 (Calderón, 1973, p. 20-22). IlÕs$as pmturas. no entanto, apresentam técnica bem mais tosca. rcali:.adas 
de m:mell"3 qu:l5l' mgi!:nua. sobretudo na perspectl\""a. bastante inferior às pllltunls das capelas :lnleriorcsl; 5) 
11:1 capela de. S. I'edro, amcs dcdicJ.da a S. Andrt. há quatro pamtis re:tlizados depois de: 11592 (Calderón. 1973, 
p.19). IEssc~ s:10 1lIal~ próxunos aos das capelas dos 5.1ntos e d~s Virgens Mártires, mas ainda ru.~lIn. nos qua
dros dc S. André, há l11ais mo\~mcnto e nlCSmO dramallcidadel. 11:1 oUlms pintuT;l5 seiscentistas na igreja: I) 
na capela do S:IIUlssuno Sacramento, OIto quadros sobre a vida da Virgem ISabemos que a primitiva C;lpcla 
rc<:ebeu a imagem orago em 1672. m;lS é improv;1\'d que ~ qU3dros remontem :iqucla primili\"3 capela, 
sendo, nC5SC caso. seiscentistas: o própno Calderon menciona uma obra de Tl'5tauraçio ne5S3 capela cm 1881, 
n;, qual a~ plmUT;l5 fomm estragadas] (Calderón. 1973. p. 6): 2) n~ sacnsl1a. no lerço supenor das paredes. há 
uma série de 17 qU3d~. pmturJ a óleo sobn: madeirn. sobre tema~ do Antigo Te5tamento; sabemos que $lo 
IJ[nturas seiscenustas. potS O padre Alexandre de Gusm:io, ao descrever essa sacnstia em 1694. :ll1rm;l que 
"coroam a pane supt'rlor das pmrdcs friro~ Jlu~tll.'S da Arttigo Ttshlmctltu, rtlm IJlmurll tuI/ln !'(lnl fltsd~nlwr" (Lei!e, 
1945. p. (27). (Resta venl1car se esses paineis consen"3m a lom!a origin:11. pois pelo menos no\·c dt'les foram 
restaurados em 1878 por Miguel Caniz3TCS (Ru), Aronso. Catedral Bnsilic3. Salvador: prcfeituro Municipal, 
1949. p. 12. Coleção Pequeno Guia das IgreJ3Sda Bahla, II 1)1;)) na sacristia. o leiO em madeiro é dividido 
em 21 caiX01Ô1'S com pinlura ornamental 11 Ii!:mpcra. lendo no ccmro retratOS de membros da Comp.1nhia de 
Jcsus. [Quanm 11 quahdade. a pmlurn do leto d;o s,lcnSI1;J apl1!SCnta-se b.1Stante \"3ria\"I'I: as canelas e seus ara· 
bescos ~o bem melhor rcsolndos que OS retratos. alguns deles bem grosseiros; 4) nos doIS an:-a:.es da sacnstia, 
h:i 16 painéis sobre a vida da Virgem, pimura a oleo !>Obre cobre. de cxtrnorom:ina quahdadc, trazidos de 
Ronm. segundo a dcscnç:"lO de Gusm;,o de 1694 (Lei le, 1945. p. 127). 
19 0 Irmao Carlos Bell'il1e (1657/ 1730) cr:t natural dc Rouen, onde n;\Sl:eu em 1657. Emrou na Companhia 
cm Boroe;lux cm 1680. Na Franç;l, :Ip:lrece C01110 Cllrpimc.ro ("fa)I<>I1' lignatius") e r:lInbem escultor ("s(III,,
lor·") , que algum tempo depois se diz llOl:l\"el ("seullllor· egll.'giu~ "). Em 1698, pane para Carn~o, onde " ... cxe
cutou obra!> ck orquurcllu·a. escultura r pmtut"a, menCIonando C0ll10 oha cO/lhccida a Igrl'ja da ,\fissdo franusa, dr 
que foi arqulrcao" Bellc\;lIe. depois de estar dez anos na China, illlcia viagcm de volta à Europa. mas acaba 
ricando cm SaI\"3dor, cm fins de t 708 ou inICIO de 1709 No B",~i1, a pintura pa~ce: ter sido a pnnc'pal ocu
Il;\~"âo de Bclle\'llle. sempre m;idente na Uahia Ai faleceu em 1730 (une. 1953. p. 129-130). 
'II) Serafim Leite atribui a Bcllevillc: 1) reviu e emendou o pla.110 do NoviciadQ da Jiquitala (Bahi3), iniciado em 
1709 {(: o atual Recolhimento de 5 Joaquim); 2) a pintur.! do leIO da igreja de Bcltm da Cachot'im (no 
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- Francisco Coelho (1699 / 1759). Nasceu no Pono em 1699 e faleceu no Rio de 
Janeiro cm 1759. Era pintor c dourador. Pennancccu no Colégio da Bahia de 1720 a 1748 
ou 175741, Pode ter alUado nas capelas de N. S. da Conceição. Santana. N. $. das Dores c 
Santíssimo Sacramento. Porém, os painéis dessas capelas apresentam grande diversidade: 
05 da capela da Conceiçào têm sido apomados como se tecentistas, mas os da capela de 
Santana são posteriores; e a capela de N. S. das Dores nào possui painéis pint.1.dos; c os da 
capela do Santíssimo Sacramento foram modificados no sêculo XIX41. 

Podemos, portanlO, tirar algumas conclusões sobre as obras de ornamentação da amiga 
igreja dos Jesun3.S CI11 Salvador. Propuscmos uma cronologia para essas obras - que poderá 
sofrer algumas modificações, com a divulgação de novos documentos ., mas cenamcmc a 
sua eslrulUra geral, dividida cm dois grandes ciclos - maneirista e barroco - parece est.1be· 
lecida, Verificamos que alguns artistas e anifices estão agrupados em LOmo do ciclo manei· 
rista: Luiz Manuel, que dne ser o mestre da oficina de emalhe, ajudado por João Correia, 
Domingos Trigueiros. Mateus da COSUl. DOl1\1Ogos Xavier, Cristóvão Aguiar, Luiz da Costa, 
João Silveira e Francisco Martins; os dourado res são Manuel de Sousa e Domingos 
Monteiro; e o pimor Domingos Rodrigues. Outro grupo liga-se ao ciclo barroco das obras: 
o entalhador Domingos Trigueiros e os pintores Carlos l3elleville e Francisco Coelho. 
Constatamos que. desses artislaS e arlifices ciUldos - todos irmãos jesUlt3S - on=e são por
lUgueses, sendo sete da região nane (quatro do Ponoil, um de Braga, um de Matozinhos e 
um de Pome de Lima) e quatro do centro (três de Lisboa e um de Tomar); um francês . um 
baiano e um carioca. Essas infonnaçõcs ja nos permitem compor um cOntexLO l11ais amplo 
sobre a história do monumento, mas certamente restam ainda lacunas, que s6 a realização 
c sobretudo a divulgação de estudos de outros pesquisadores poderão resolver. 

RecOm:avo da B:!.(a). "p<Jrqut $I! !filia d., mu jlOrida de caracter chinf5" (leite. 1953. p_ 129·130); 3) indIca a 
presem':3 de C:lrlos Sdl!."'!!le. no 2". ciclo d;lS Obr3S da Igreja, "sobre obra5 al11UII1Cnlau; inlrl11as- (l.c:ue, 1945. p. 
132). II! poSSh'e\ que se reOm ii pinlUT:! frcqocnrcmcnle idenufiGld:t como c/linaisrnl', como na CnLnld3 d~ 
nave . cmhalXO do coro. no forro de madclr:I Tr:Ha-se, no CnlanlO. de uma pmlUra ornamental manelriSI:lI. 
V:llenun C:lldcrón consideT:! ".,t~cnlJst:15 3S pintur3S das Côlpcl3S de Samana c N 5 d:l ConcelF;':'O (C:llderon, 
IQi3.]l,3')-36). 
-110 inn:\o Fr:lndsco Coelho (169<)-1759) na5Ceu no Porto em 1699. Entrou na Companhl.:l. na Bahia em 1720. 
Seu oflÇio permanente era o de pmlor ("OOIlUS piclOr); às \-ncs. acrcscenl.:l.-$C o dc dour:Joor. Por longo lcmpo 
residiu na B;lhla. maIS dr um quarto de ~culo. scmpre no csemcio da sua arte. ~D"p<Jls dr 1148 t ames dr 1757 
(mIo 11d Cmdlogos irnenllt dios) J){,~s(Ju par<J. o Rio dcJanmu r II(SIC Lil!ima mllJ r.ila'·a nu Fa;;'C1laa de Sanla Cru::, 
camjJIlt!hcllO da pilare Pe"o Fl'llumIJ~s. qur IIl'ssa ja::.rllda (Otls/ruiu ti 1I<)II1e do Guandu e miciara a COn~lnj(,lo 
duma grande Igll'}a" Faleceu no Col~gio do Rio dcJaneLro em 1759 (uite. 1953, p. 142-143). 
-12 Scr";lflrn UltC refere.se à a1\vldaclr de Francisco Codho: · Pdo ano c/c 1740. pinwu /6 quadros para I) na~a 
RrfdlCria do Col~gro Um rqltl:5rlUaVIl o Côa da Senhor r 15 tram rtlralO5 dr Sanl/)~ do Camp,mltia I' IIIgl1ll5 
)rsutlas ih.rslt"i's do Brasil Quadros gJ(mdes. bdissimos, pmludos pol um (aadjulOr I<!iga. r como aludilldo a ser 
Colegiu Rwl da~ .'\nc5. 'I obrll saiu 'hlo só ,I., Rdigwsos, mas wmJ,c1ll re,lI . ... ~ A Anua de 1741 "ohn a refcnr-~ a 
c~lc~ quadros "rUI/adas por um dO$ Nussu$. dr mela r IJIILCd apurado ... OuItUS quad,os dnr ler puuado o Ir. 
FltlnC;)(Q C~!1I0. POl1lur o longo 1/-'111/10 qur 1l:Sldm 110 6aia. mais de um quarlO ,Ir st,ulo, srmP" na a:l'l<tclO da 
~ua arre. assttralou-se por ItUllInUS'b obras dr 11(11111)"(1 na Igr<"Ju r Calé.!;!" cio BOla, 11/1 No\iclado da)iqulwia. e n(m
IICIS (OSII) c/o dls/lila baiano" (Leire. 1945. P 131). Em I HI, ",eSlaunI(ila r amplía(40 da Cap!'la In/friol .. alem 
das molduras de cedro. plnllldos de oiro /:I<)m, IrSlaUlu,am-~ as pimuras nltltallas de egrtgro pUlul, e se m'CS/lrd de 
UQVO) r belos a::.ulcjos qUl'ltào-ae-"1I c/r l!:,;boa ... O rImar dr uccuraw HlallU rra a Ir F"anClsco CQdho. que Cat l
cJufm II<)U(() IUllr~ os pollltis do Irfeiroriu" (uile. 1945. p. 134). 
H Nalália Marinho Fem'Lm-Alvcs rerere-se dlTel:lmeme a 0l>C grupo do Pono c arredores: ~No stculo XVJI dn
IC/wm-~, enlr( Qurms, )000 Coneta (1614-1673). nalUral do Pano I' JCl1uludQ tnlalhaaor,ncuhar r J11lOgltldria; 
Luis Mmmrl (! 628-1 702). ItalUral do" M,,/ositlho) t C11IallladQr; Joda da Sill'el ra ( /676-/726). nalUral do PUI·/O., 
fScuJwr; t.sabemos (linda qu .... cm /692, sr ettcarura lia &na (Omo pl/1Iar; Domittgos Mmllrlm. n(!fural do PorIO~. 
Ferrelro-AI\·cs. i'atáh.J Marinho. A arte da Illlh.J no POrtO na época OOJT0<:3 (nrl1~t;lS e clientela. malerial!> e téc
nIca). Porto: ArqUIVO HiShmco' C:\mara Murw::ipal do Porto. 1989, 1'011. [l. 112. 
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fig- I C:uc:dral de Saklldor Ulterior da nave e 
t-:ljX'Ia-mor 

Fig l. Calcdnl dc Sah-ador: capela de NOi>:.:I 
Senhora da Conccu;<'io 

Fig. 2 Catedral de Sal\-ador: Clpela do Santo Cristo 
ou do~ Santos MurtlTCS. 

Fig. '" Catcdral de Sah-ador capela de 5.1tUO ltuteio 





João António Bellini de Pádua: 
a mobilidade de um escultor italiano em Portugal no 
século XVIll - parcerias artísticas e encomendadores 

Teresa Leollor M. VALE"" 

O. Nota prévia 

Constitui-se como objectivo princIpal deste texto desenvolver uma aproximação eficaz 
ã. ngura deJoão Amônio l3el1ini de Pádua , escult or e arquitecto italiano com actividade 
conhecida cm Portugal entre 1725 c 17-+8. EsscncialmCI1IC reconhecido como escultor, a 
verdade é que o próprio I3clHni se :.lUlo-intitula escultor c arquilcclo, numa obra de sua 
autoria - a Dcscripçam da Engcnhoscl Maquina cm que par-a a j\'fcmofia dos Seculos se Col/oca 
a ManllOn:a ESUJlUa do sempre Magnifico Rei e 5ellllor Nosso V.Jodo V - impressa cm Lisboa 
no ano de 1737' c como tal é igualmemE': referido no document o comprovativo do paga
mento de um retábulo (pam a Quinla de Sanla Bárbara , nas proximidades de Consláncia), 
datado de ta de 5etcmbro de 17402, Com deiLO, uma observação mais atenla da globali
dade da sua obra. permite aceitar WIll facil idade esta dupla formação c. eventual activi
dade por parte de João António Bellini - não só a sua obra estritamente escuhórica se ;trti
cu la e interage de fo rma eficaz com a envolvente arquitectónica (como o gosto e a maneira 
barroca reclamam ) mas também algu mas das suas peças (como a sua intervenç-âo nos 
I'clâbulos da igreja conventual do Louriçal ou da actual igreja paroquial de S. Bartolomcu 
de Lisboa) evidenciam uma concepção simultaneamente arquitectónica e escultórica, reve
lando um claro dominio de ambas as linguagens por pane do artista paduano. 

Sem grandes novidades documentais, cste te.xto propõe-se sobrcLUdo cfeclUar uma s is
lemalizaç'.lo e rcnexão sobre a informação disponivel, com a finalidade de esclarecer: 

- o esta tu10 de Joâo António Dellini, na sua relação co m os encomendadores e co m 
outros artislas; 

- a mobilidade, decorrente não só das solicitações da sua actividade mas tambem des
sas relações; 

- a dimensão e o intercsse da sua obra - d encando lOdas a::. noticias conhecidas da 
mesma. identificando as sobrevi"cncias, procurando clarificar aUlOrtas sustentadas 
(documen tal ou bibliograficamente) c auibuiçõcs mais ou menos consistentes; 

• Unil'crsidade Lusófona de Humamd;l(J~ e TC(;nolog~. foi bolscir:J da Fundaç;io p;ir:J a üéncta e a Tecnologia 
I Dnol/J(wll ria Engalhora Ma'luina ... n qll~ f)(lra ti MrnlOria dlJ'; St-ru/os ~ Co/l.Ka (l Marmon:o. Es/alUa do 5ell1' 
pre Magnifico RI'i ~ Salhar Nosso D, l odo \. Imcruada e Ddinrada por)oou Amonlo Bci/me d~ Padua, Escuhor I' 
Arrhllecro, Lisboa, Officina de Pedro Ferl1!lr,l, 1737, 
lcr. ARQUIVO NACIONAL DA TORltE DO TOMBO.)l'$lIitas, CaIxa 16, Maco 27, Doe. ZO -l1!r pQr Frundsco 
Marques de Sousa VITERBO. Diciotttlri o Histórico c Documental dos Arquitectos, Eu.\:cuhciros c Const rurores 
l'orrugllcSt'S, Z' ed., \'01.11, Lisboa, Impr,"llsa Nacional-Casa da Moo:da, 1988, p. 235 ( I' cd. 1898 - 1922) e 
publ. por husto Sanchc~ MARTINS, II ' \rt/llitutura dos Primeims Coltgiosjeslliras dr Panuga/: 1542 - /759. 
Cmllu/ogia, Anis/as, EspaC05, (Dls.scna(~o de DoulOr:Jmemo em HistOria da Arte apresentada ii FaC\lldade de 
Letras da UmvcrslC:l.ade do Ponol, I'ono. 1994. 
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- a qualidade dessa mesma obra, do pomo de vista estilístico, plástico c composilivo, 
atravcs da analise das peças sobre\;vemcs. 

1. Síntese biográfica3 

À semelhança do que se verifica com muitos artistas activos em Ponugal no perfado 
barroco. também acerca da vida dcJoão António Bellini de Pádua predomina O desco nhe
cimento. A dificuldade cm apurar elememos de carácter pessoal. dClcnnina que a sua bio
grafia se construa essencialmente através da sua actividade, revelando-se assim lima suces
são cronológica das suas obras. 

Giovanni Amonio Bcl!ini Lerá nascido na cidade de Pádua (ou nas suas circunvizi
nhanças) na dccada de noventa do século XVII. uma \'CZ que se nos afigura pouco prová
vel poder ser-lhe confhda uma obra rc1e.vame - como a da execução da componente escul
tórica da nova capela-mar da Sé de Évora - com menos de. 25 ou 30 anos de idade. 

No ano de 1725 Bcllini já se encontra cm Ponugal e trabalha cm Émra, realizando a 
obra de escuhura da capela-mar joanina da Sê, sob a direcção do arquitecto Jo:\o Frederico 
Ludovice (c. 1670-1752). 

Devem-se:i sua imervenção designadamente: os dois anjos que ladeiam o Crucifixo, as 
alegorias de quatro vinudes (Fê, Esperança, Caridade e Religião) colocadas sobre as j:me
las dos muros laterais, o fromão do arco mcstre (com anjos c tabela noral) e ainda os bus
tos de S. Pedro c de S. Paulo, obras em cuja realiz:lção se ocupa at é 1734. 

Entre 173; e 1i37 João António Bcllini de Padu:ljá se encontra :lctivo em Lisboa, rea
lizando nestes anos quatro estátuas de apósLOlos, destinadas a preencher nichos no inte
rior da igreja do colégio de SantO Antão-a-Novo, da Companhia de Jesus. Destes anos 
data ainda a reali:;;:ação do sacrário do altar-mor da igreja do colégio jcsuitico de Nossa 
Senhora da Conceição de Santarém (actual Sê). 

O ano de 1737 re\'ela uma nova faceta do escultor paduano activo em Ponugal, aquela 
de autor, uma vez que nesta data publica a Descripçam da Ellgcnhos(( Maquina cm que para 
a Memoria dos Seculos se Cal/oca a Marll10rca ESlallla do sempre Magnifico Rei e Sellhor 
Nosso D. João V, Illvc/l111da e Delineada 1'01' Jodo AnlO/lio De/lille de Padua, Escultor e 
Architeclo, impressa na oficina lisboeta de Pedro Ferreira - corresponderia este texto a um 
monumento ao Magnãnimo efectivamente realizado e, à semelhança de tantas outras 
obras, desaparecido com O terramOto de 1755? 

l3ellini terã continuado entretanto a trabalhar para a Companhia de Jesus e designada
mente para a concretização da componente escultórica da igreja do colegio lisboeta de 
Santo Antão-o-Novo, pois. a 26 de Novembro de 1737, procede-se ao assentamento de 
dois ptllpiLOS de sua aULOria. 

Entre 1737 e 1739 João Antonio Bellini lerá muito provavelmellle cstado empenhado 
na reali::ação de retábulos de pedraria - ° mor e quatro laterais - para a igreja conventual 
do Louriçal (de religiosas c1arissas), que sabemos estarem concluídos em 1739, aquando 
da bênção da igreja . 

11'ar:l a dabor,lç'.lo de~la simcse biográfica rorJll1 consul!adas divl!J'S,'Is oh!"Js. clltre as quais nos pennitunos 
destacar: Cirillo \\'olkmar MACHt\OO. ColeC(do de Memórias. (cd dcJ, M TeixeirJ de Carvalho e Vergllio 
Correia), Collnbra, Imprcn!>a da UnivCf!;idadc. 1922. p. 201 (lo ed. 1823), Francisco Marques de Sousa 
VITERJ30. ap. ci/., Vai, 1, p. 98 c Vol. II. p. 235. Frnncisco Marques de Sous.'I VITERBO. "Nolida de Algull~ 
Escuhoro Portugueses ou que Exerceram a sua Ane em Ponugal~, 111 Ilo/elim da Rtlll ASScXill(oo dos Archiuaos 
Civis t Arch(ologlK POlluguC$CS, Tomo IX, LIsboa. 1900. pp. 8·13 e Vergcho CORREIA , ArriS/<15 lIaliwlQ) (111 
I'o"u.\:ul 5"o::ulo XVIII (2" ml'lIIdr). COImbra. Coimbr:t EdilOr:1, 1932. P IS. 
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No ano de 1739 Bcllini prossegue trabalhando para a Companhia de Jesus. datado 
desse ano a reali:.açâo do retábulo do ahar de Nossa Senhora da Boa Mane, para a igreja 
do colégio de Santarém, onde foi instalado a 13 de Agosto de 1740. 

Ainda com os padres jesuítas (mas do colegio dc Samo Antáo) celebra, a 23 de Julho 
de 1739, UIll contrato com vista ii realização do retábulo marmóreo da capcla da Quinta 
de Sama Barbara. propriedade da Companhia de Jesus (como resultado de um legado pio 
de D. Fernando de Mascarenhas de Lencastre) situada nos arredores de Constância. 

Ainda dUrJntc este ano teria João António Bellim concl uído o retábulo para a igreja do 
convento dc Nossa Senhora do Mame Olivcte (Grilos), de Lisboa. 

Durante l 740 Bellini ultima as oito eSlátuas cm falta para o apostolado da igreja do 
colégio de Santo Antão-a-Novo, as quais são colocadas nos respectivos nichos. A 18 de 
Setcmbro desse ano, JoãO António Bellini passa uma quitação, no valor de +91$585 reis 
(pagos pelo Padre Rafael Mendes do colegio de Santo Antão de Lisboa), pela obra do já 
mencionado rctabulo para a capela da Q~linta de Santa Bárbara. O escultor passou ainda 
outro recibo (a propósito da mesma obra), no valor dc +77$707 reis (pagos scmpre pelo 
Padre Rafael Mendes). 

De 1743 data a rcalização da estátua de S. João Ncpomuceno , a colocar na ponte de 
Alcântara (actualmente no Museu Arqueológico do C'umo), procedendo-se ii sua inaugu
raçáo no mês de Janeiro do ano imediato. 

Em 17+8 &Ilini continua :lctivo cm Lisboa, ocupando-se nomeadamente da realiz:lção 
de um grupo c.scultórico e de duas estátuas, figurando S. Francisco e S. Domingos, desti
nadas ao retábulo da capela-mar da igrep de S. Domingos, reedificada por João Frederico 
Ludovice. 

No ano de 1749, em documento por si assinado (segundo A. Arres de Carvalho), 
declara-se "vencido pelos achaques e ate pela velhice c pelCI misélia"4. 

Já em 1752 o desbastador e ajudante deJoão Amónio Sellini, Pedro António Avogradi. 
dito Luquez (de Lucca, não de nascimemo, uma "cz que era milanês, mas por ler traba
lhado durante algum tempo naquela cidade da Toscana), passa a trab:llhar para o escultor 
Alcssandro Giusti (1715-1799) - pelo que se poder.\ pensar na falta de trabalho por p:lrte 
do escultor de Pádua ou no seu falecimento, o qual. não dispondo de quaisquer out ras 
notícias. podc .... j ler ocorrido durante esta década de cinquenta , podendo mcsmo & llini 
ler perecido no terramoto de 1 de Novembro de 1755~. 

2. A obra: identificação das obras documemal c bibliograficamclllc alribuídas 

Componcmc CSCUlfÓl"icll da cal,e/lHIIOI' da Sé de I:vora - 1725 a 173-16 

- Dois anjos (mármore branco de Estremo=, ladeando crucifixo no muro de topo , 
1725-1729) 

• c r. A. Ayres de CAR\'AUIO, i\ tMollI de Esruhu!'1l ti( Mafra, (seP.lr.llll ue Bdll.\C-i\!1CS. NQ 19),lisboo, 1964, P 9, 
~ Cr. rdt'm. p. 6; li in,·csuga(10 ('n l ll.':l:lnlo dcscn,ol\'rda. com ,iSt:ll ebbora(ào de um esLudo rnab ,'asto, rer~ 
rmtlu cmrelantO conSta Lar que, no).seus últimos anos Jooo ,\nu:mro Bcllmi Lerá amda traoolhado par;! o rer de 
Esp.1nha - concreLameme nos anos dl' 17S2 e 1753 rcconhec('mo·lo cm Madrid, cm'oh'rdo numa campanha 
de redecorn(ào da galen:a PllncIJXII do PJlácio Real. pJra qual conlribul com a n:a1i:'1ç:'lO de dOls rclc>'os, dos 
quais um ainda SObre\'lH e mlcgrn na aClualidade o :tcm'o da colecção de escultura do Museu do Pt:tdo _ para 
il1rOlll1~ÇÕO mal) pomlcnoll=~das d. TerC5:l Leonor M VALE. UIII P<JfluguCs l'ln IlOllla. Um Iralimlo 1'111 LislJOlr 
Os EsrullOrrs Sr/(ulllrsras Jost til' Ahnâdil r J0I10 AlIlórrio Bdhni, Lisboa, Livros Hon=OnLe. 200i (no prelo). 
(> Acen:a dcsUl campanha. as obras de consulra csscncr31 slo. Túho F.5PANCA, Ane5 t AnisIIlS l'm ê\'lJrtl 110 
'stcuro xvnr. (Cadernos dl' Hr)IÓria e An(' Eborcl\S(', X). E'·ora. lrvran~ NazarcLh. 1950, p. 57, Tu1io 
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- Quatro alegorias de virtudes: Fe, Esperança, Cmidade, Religião (mánnorc branco 
de Estremoz , sobre as janelas, 1725-1729) 

- Anjos e tabela noral (mármores políeromos de Estremoz , frontão do arco mestre, 
1730-1733) 

- Dois bus LOS , figurando S. Pedro e S. Paulo (mârmore branco de ESlrcmoz,1734-

173S?). 

A realização da obra de escultura para a nova capela-mar da catedral de Évora tem ini
cio em meados de 1725, recebendo Ikllini um primeiro pagamento (de -+5800 reis), como 
sinal para a realização de um dos anjos que ladeiam o crucifixo monumental , a 11 de 
Agosto desse ano;, 

No ano imediato encontrava-se já pronta a estátua de um dos dois anjos, compro me
tendo-se então João António Bellini a continuar o seu trabalho (para cuja co ncretização 
co nta com a colabor.tção, como desbastador, de Carlos Henrique Harcuria, nome aportu
guesado de um seu compatriota), fazendo: "Sinco Es/atlUls de Pedra de quatorze palmos /la 
fOI1)Ul E l'fCPOS/a que com responde ru que se adulo no Modello mas mai=:: bem f cillls segundo a 

Regra e medidas da Ar/e a saber a plillleira HUIII A.lljO com duas A=::as na fOl1na de OUlrD que 

esta ja Jeito por preço de Duzentos e ScsseJ!la mil Reis, A segunda a Figura da Fel' com s!ws 
Insígl1ia z por preço de Dl4zet1l0S e viu/e c quatro mi! Reis; (/ wreira (/ Figura da Religião com 
IOdas as suas insigniaz pclo preço de Duzelltos c viIHe e quatro mil Reis; A quarta Figura da 
Espcnmça com toda::: as Suas inSigniaz por pmço de ue:;:entos mil Reis; E a quinta e ultima a 
figura da Caridade com todaz as mas Insígniaz por preço de tre::e tllOS e vin/e mil Reis az 
quai:: Sinco ESlacuaz com IOdaz az sua=:: inSignia:: c penenças Serão de Pedra de Estremos Jei
tas e acabadas com roda a perfeição c proporção deI Allura Segundo a Regra 1I11 Anc e se lhe 

darão as pedras pera a;:: ditm:Jigu ras dezbastadll.:: !1lI fo rll1a que Se lhe deu pera a primeira 

(".l, "', 
O ritmo dos pagamentoS - atestados pela documentação exaustivamente trabalhada 

por Túlio Espanca -. revela também o ritmo a que se processava a conclusão das peças. 
Assim. a ClIndae/e eslava quase acabada em Julho de 1727, a Esperauca encontrava-se em 
claboraç:lo em Outubro de 1728. a Religião em Maio de 1729, enquanto a alegoria da Fé 
eSlava igualmente em realizaçüo em Selembro desse mesmo ano. Já na decada de lrinta 
(em concreLO entre 1730 e J 733), Ue!lini ocupa-se com a decoração do frolllão do arco da 
capela-mar (a cujo aSSelllamCt1\O e gateamento assiste em Mai o de 173-1-) e. seguidamente 
(entre 173-1-/ l735 ?) com os dois bustos dos apóstolos Pedro e Paul09• 

Curiosameme, embora a sua participação pareça estar concluída em Maio de 1734, em 
t 735 António Bellini de Pãdua conti nua ligado à obra da capela-mar Joanina da catedral 
eborense desde a cidade de Lisboa, onde já se encontrava, pois, no final desle ano de 35, 
chega a Évora o oficial de en talhador JOSé Lopes levando consigo um serafim para a docei 
do retábulo, que havia sido delineado pelo escultor paduano lO. 

ESPANCA, Fundacilo da Nol'o. Capda·Mor da St dr Emra. (Cadcrno~ de Hblória e Ane Eborense, XI). E,·om. 
Llvrarm Nazarcth. 1951. p_ 19 c oSS. c Tulio ESPANCA. Inwtllario Arr is!iw de POl1ugaL Concrlho de Evora. 
Lisboa. Academia Nacional de Bclas·Artcs, 1966. pp. 30-31. 
7 CC Tulio ESPANCA, Funda({jo da NO"a C lpel'I-lIIor da Sr dI': Emm, (. .. ). p . "16 (DocumenlO 20), 
BTulio ESPANCA, Fundaçdo da Nova Capda-Morda Si de fl'a ra. ( ... ), p. 46 (Documento 19). 
q Cf. Tu1io ESPANCA. FU!1dação da Nova Capela-Morda Se de EV()I lI . C .. ). pp, 23·24. 
10 Cr. Túlio ESPAN'CA. FWldu(iw da Nova Capda.Morda Sé de "vom. ( ... l. p. 28. 
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lmere$sallle e acompanhar a evolução dos pagamentos efecLUados aJoão Amónio de 
Pádua durante o período em que trabalha a obra da capela-mar da Sê: em i725 recebia o 
escultor paduano -+80 reis ao dia (num momelHo correspondente a uma fase de prepara
ção do trabalho efectivo. correspondendo decerto â c.\abo ração dos modelos a que o docu
melllo supra-cit:ldo alude); em 1726 Be.\lini , cm plena laboração, integra\·a já o rol das 
rérias, au rerindo a qualllia de 960 reis diários, situação que cremos se mameve até ao ano 
de 1731. Voltamos a ter docu rnemados pagamentos a Bellini em 1734, da ta em que já 
recebe o montante de 1.200 reis por dia, "C ... ) o que bem denot:l o seu grande valor como 
estatuário: Mestres Manuel da Cruz ou Manuel Gomes, encarregados da obra. nunca exce
deram 600 reis diários."', como com pertinencia nota Túlio Espanca ll. 

CompoltCI1IC escu1lól;ca da igreja do colégio de $muo AllIilo-o-No\'o, Lisboa - 1734 (I J 740 
- Quatro estátuas de apóstolos (mármore de Estremoz, 1734-1(37) 
- Dois púlpitos Cmármore da Ugúria. 1737) 
- Oito estátuas de apóstolos (mármore de Estremoz), 1740. 

É precisamente no ano de 1734 que podemos encontra r João Sellini a trabalhar pela 
pimeira vez (tanto quanto nos é dado saber) para a Companhia de Jesus e em concreto 
para o colégio de Santo Antão-a-Novo. Ocupava-se Bell in i COI11 a reaUzaç.ão de qua tro 
estátuas de apóstolos, em mármore de Estremoz, as quais sc enconlravam colocadas nos 
respectivos nichos em 1737 12, ano em que se procedeu igualmente ao assentamelllo de 
dois púlpitos - 110 dia 26 de Novembro -, que o lllesmo artista esculpira em mármore da 
Ugúria (Le., de Génova), os quais haviam custado 3.540$695 reis e tiveram o melhor dos 
acolhimentos13 . 

O apostolado da igreja do colégio de Santo Antão lerá ficado conclmdo no ano de 
1740, no qual João António Bellini ultima mais a i la estátuas, então colocadas nos respec
tivos nichosH . Esta informação, recolhida por Fausto Sanches Manins no ArcllÍVIl Il1 
Rommwm Sodelas lcsu e apresentada na sua dissertação de Doutoramento , levanta-nos 
inevitavelmente uma questão: porque se encomendaram a João António Bellini - e se rea
lizaram, entre 1734 e 1740 - doze estátuas de apóstolos para a igreja do colégio, quando 
existiam já. pelo menos, três estátuas de apóstolos (e outra de um evangelista) vind3s de 
Génova nos últimos anos do sécul o XVlI? O que poderia ter resultado desta situ .. ção seria 
a eventual substituição das es tâwas genO\'csas (c uma sua hipotética colocação noutra 
parte do edifício do antigo colégio) pela totalidade do apostolad o de Sellini, uma vez que 
é referida a colocaçà.o deste último nos nichos da igrejal5. 

Porém, o que na actualidade se observa, no conjlll1to de oito estátuas sobreviventes "
que duas delas - figurando S. Pedro e s. Pau lo, colocad3s ladeando a que é hoje a pana 
principal do hospital de S. José - apresentam dimensões diferentes (ligeiramente meno
res), bem como um tratamclllo plástico diferenciado (a pesar dos danos causados pela 
exposição às intempéries por pane de obms destinadas a permanecer no interior) e ainda 

II Tlilio ESPANG\ . fundaçilo da Nom Capcla·Mordtl Si de ôora, ( . .. ), p. 24. 
12 Cf. ARClHVUM ROM:\NUM SOClETATtS tESU, Lu~lla"ia 54. !1s. 275v.-176. 
II A.N.T.T.,jcsu(tas, Caixa 10, Maço 92, n. 63 - cf. Fausto Sanches MARTINS, op. ClI., Vol. l , pp. 348·349. 
14 cr. A RS.I .. lusirania 54. fl. 294v. 
I~ Cf. Teresa Leonor M. VALE, Escultura ltaliuuu ou POl1ugal no Sicu lo XV!!, Li5boa, C:l1cidoscópio. 2004, pp. 
179-184 c Teresa Leonor M. VALE. ESCllhum BatTlK"a Jraliuna em Potwgal. Obras dos Stculos XVIl r xvm cm 
Colccçoo Publicas c PUMlnilmn, Lisboa, Livros Horizonte, 2005, pp. 78·82. 
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bases regulares, ao contrário de todas as restantes, que ostentam bases irregulares e de 
carácter pretensamente naturalista. 

Assim. cremos poder afirmar serem essas duas esl:Í!uas as sobrevivências da encomenda 
genovesa, enquanto as reslantes - Sclltlo Andn~, S. Bm101olllcu, 5. João b '(l1Igclisfa. S. Man:os c 
dois apóstolos não identifkáveis pela ausência de aI.ribuLOS especificas - serão da autoria de 
I3cllini , as quais, aprcse.ntam, aliás, algumas das características de OUtras obras do escuhor de 
Pádua, como sejam: os pescoços (excessivamente) altos, as cabeças demasiado pequenas (na 
proporção global da figura), a muito evidente marcação a trépano da pupila ocular, o trata
mento anguloso dos panejamemos, elC, C0l110 adiante leremos ocasião de ver. 

Sacni";o c retábulo de Noss" S,m hora da Boa Morlc da igreja do colégio tle Nossa 
SenJlora da Conceição, Sem/arém - J 734 a J 739 

- Saccirio (mármore, 1 734-1737) 
- Retábulo de Nossa Senhora da Boa Morte (mánnore e estuque. 1738-1739). 

Para a igreja do colcgio da Companhia em Santarém, l3ellini lerá trabalhado em dois 
momentos da mesma dccada de trinta. Começou por realizar O sacrário marmóreo, desli
nado a integrar o já existente retábulo-mar (1713), obra da amaria de um outro italiano 
residente em Lisboa, o meSlre pedreiro e escultor Carlos Baptista Gal"vo l6, por volta dos 
anos de 1734 a 173717. 

Pouco depois ocupava-se com uma obra de maior fOlego para a mesma igreja, o retá
bulo de Nossa Senhora da Boa Mane, decerto uma das suas melhores obras, denotando a 
maior aptidão do escultor de Pádua em trabalhar com um suporte arquitectónico, neste 
caso concreto, tendo uma pretensa superfície parietal (de racto o fundo do altar) como 
elemento estru turante e organizador de uma composição verticaL na qual os vários ele
melllOS se articulam num controlado dinamismo. O retábulo, instalado a 13 de AgOSto de 
174018, ainda não se encontrava no local quando o Pc. Inácio da Piedade e Vasconcc\os 
escreve a sua História de Santarém Edifiwda (impressa em Lbboa cm 1740 mas dectiva
mente elaborada alguns anos ames), pelo que autor menciona: "E mais para baixo desta, 

está outra ("Ipe/a], que 'II: dedicada a Nossa ScnllOra da Boa Morre, c ainda nelo tcm fe/,a
/Joio. "19. Porém, o texto de Luís Montez Mattozo, pouco posterior (provavelmente do 
exacto ano de 1740), já refere: ~No Sabbado 13 do can","/,/! al'Jlm~cell a cddJl"e ClIpella, e 

rcta/Jolo de pcdrmill de N. S. da Boa MOrle lla Igreja do Collcgio da COllccyçam dos Rdigiozos 

lo !-'ilho do wmbém mesue pereiro c cscuhor mibn~. Já residente e activo e11l USOO:I no ultimo quat'tcl do 
século XVII. JoãO BapU5ta Gar\'o (j:l faleCido em 1696 e que tr.lbalhara na obra da igrep do colégio de $anta 
Antllo-o·No'·o). a Gtrlo!> Baptista Garvo 5.io encomendados. a 7 de Janeiro de 1696, pt.los padre!> da 
Comp:1l1hia. qualro anjo<; par:1 adorno complementar do ret,tbulo d:l mesma igreja de Samo Anuio - d. A. N. T. 
T.,Jt5\1Uas, Quxa 16. Maço 11 , Doe. 92, ci t por Fausto Sanches MARTII'\S. 0/) di . Vol. 1, p . .;21 -. ao Illl'Smo 
c..r1os Baptista entrlg<lm Igualmente os padres jestllla5 li exccuçi.o da já mencionada obr.l de embUlldos da 
(apela.mor d3 igrcJ3 do colégiO de S.'lIu,rém l'. posterionnelltc (CIIl 1718), reconhecemo· lo :lInda acompa· 
nhando a obm régia de MafrJ - d. A. A)"re5 de CARVALHO, D.Jodo V c <I Am do Seu Tempo. \'01. II , (, .l. ]1 
239. A A)'fes de CARVAUIO. Documettldllo Anfs.tico do PnmelJV QUIlr'rel de SetccrnrM ExaJlwo liaS Ninas dos 
TabdMcs dr U~hoa. (:.cpar.lw de Bracara Augusta. \'01. XXVII, Fase. 63/75). Braga, 19i4, p. 12 c Tere5a Lconor 
M, VALE. Es(ulunu IlIlIimlill'lII 1'0I1118al uo Stculo XVII. (. ,). p]1.179·180 e p. 282 
11 CL A.R.51 ,Lusiwma :H. fl. 278\", ref por Fausto Sanches MARTINS. 01' (ir., Vol. I, p. 834 
18 Decerto por I:lpso Jose Femoondcs PEREIRA.Jodo AnlClnw Bd/mi de "ádua, iII PERElRA.Jost Fernandes. (dir 
dcl, DIcionário daAI1c D/moca flll POftl'ga/, Lc,]J03, Editorial PreM'nça , ]98~ , p, 78mdica adal:l de 1747 para 
o rcmbulo de Nossa Sellhora da Boa Mone. 
19 Pc. lnãoo da Piedade t VASCONCELOS, HiSlona de Sanratblz Edificada. Tomo II, usboJ.~. cd, 17-«>, Uvro 
1, Cap. IX. p, 120, 



)OdO Amónio Udlini de l'ddlw 5 11 

)ezllitas desta vil/a, obrada pc/o grande arqt/iwcw Amóllio de Pddua, c pc/a direcçdo do R. r 
19nacio Tel/es da Compa/lIJia de jezu, com o pmdllcto dCI Jazcnda , que lhe deyxou jaze 
GOllçalvcs Fagundes mercador nesta mesma vil!a, ollde fal1eceu em 9 de julho de J 738. "lO. 

RClCíbulos da igreja elo couvel/to do Lowiçtd - J 737 a 1739 (7) 
- Cinco retábulos: o mar e quatro colaterais (mármore, l737-l 739?). 

A associação da figura de João António I3cllini de Pâdua à obra da igreja do convento 
de c1arissas do Louriçal ê feita logo em l750 pelo cronista Pe. Manuel Monteiro. o qual, 
na sua Hisl6ria da ftl1ldaçdo do Real Convento do LoU/içal de Religiosas Capuchas Escravas 
do Sa/llissimo SacramenlO e Vida da Venerável MlIrill do Lado sua Primeira Instituidora, 
escreve: "Na Capella 11101; e nas duas Col1ateraes se achão já assenwdos os Rewbulos,Jabrica
dos das pedras mais escolhidas, que se cirão lias pedreiras de Lisboa, de diJJererrtes cores ele
gant emente mací:::adas, e polidas, omadas com Ar~os, e Serafins , e vmias plilllores enral hados 
pelo celebre ESLatllario Antonio de PadtlQ. 'Qt. 

Do discurso do Padre Manuel Monteiro parece poder presumir-se que só os anjos e os 
serafins serão da autoria de J3e1lini, enquanto que a arqu itectura seria da responsabilidade 
do engenheiro Carlos Mardel (o qual teria adaptado um projecto inicial de João Antunes 
de cerca de 1690), mostrando "na sua Ardtitccf.Ura a gra nelc perícia, e bom gosto do Sargento 
11101' Carlos Marziel, de nação HÚllgaro (. .. ). ~ 22. 

A obra deveria estar concluída aquando da benção da igreja, a 27 de Outubro de 1739. 

Retábulo-lIIor da igreja de Nossa Sellhora da COl1cciçdo cio Monte Olivel,e (Gri!o.~), 

Lisboa - 1739 
- Retábulo constituído por camarim , ladeado por co lunas salumã nicas e sobrepu

jado de anjos (mármore branco, rosa c cinzento). 

O retábulo-mar da igreja do antigo convento de Nossa Senhora da Conceição (de reli
giosos agoslinhos, popularmente denominados Grilos), actual igreja paroquial de S. 
Bartolomeu, encontra-se atribuído a João António Bellini de Pádua sem qualquer susten
tação documclllal ou mesmo bib!iogrâfica cronologicament e próxima da sua realização. 
Foi, com efei to, Ayres de Carvalho que, em 1962. no seu D. jodo V e a Ane do Seu Tempo, 
escreveu ter sido o retábulo "erigido cenamellle por Ludwig com a colaboração do ita
rirmo )0<10 de Pádua, escultor que também se intitulava arquitecto. " 23. A mesma atribui
ção é aceite mais recentemente por José Sarmento de Matos e Jorge Ferreira Paulo , que 
referem ainda como "são notáveis as diversas panas de desenho erudito e o conjunto do 
altar-mor. com colunas salomónkas, evidel1le ci tação do modelo romano de J3emini."24. 

20 LlllS Monle:: MATTOlO. A'lno Nmidoso e His/<)Ilco. Tomo II. Usbo:l. mblioteca Nacional. 1937. pp. 44-45 
(ms. daulvel d c. lHO). 
11 Pc. Manuel MONTEIRO. His/ónu da FIUldaç<.lo do Real Corll'enlO do wuriçal d .. RdlglO!i<ls CapuchCls ESO'ClWIS 
do Santíssimo Sacmmell/o e Vida da Venerável Maria do Lado sua Primeira Jnstilllidora, Lisboa. Ofricina de 
Franci:>co da Sill'a. 1750, pp. 215-216. 
~l Pc. Manuel MONTEIRO. op. cit., ]lo 216: d. também Guslavo de Matos SEQUEtRA. /rl\'frllario Al'Iislico de 
Porlugal. DislnlO de Leiria. Lisboa, Academia Nacional de Belas-Artcs, 1955, pp. I 1 1 ·113 e Julio GIL. As Mais 
Belas Igrejas dr ponugal. Usboa, Editorial Verbo, 1988. pp. 264-265, qu~ repetem a mcsma mformação ja vei
culad~ pelo cronista setecentista. 
13 A. Ayres de CARVALHO, D,Joao V c a Arte do Sro Tempo. Vol. ll , C .. ), p. 228. 
2'1 José SamlcnUl de MATOS, Jorge Ferreira PAULO. Caminho do Oriellle. Guia Histórico, VaI. II. lliboa. Livros 
Horizontl.' . 1999, p. 68. 
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Também a nós sc afigura accitável e plausível a atribuição, uma vez que não 1105 

repugna uma aproxunaçào a uma e\'entual aUloria de l3eUini, pois quando efectuada uma 
obsen'ação cuidada da peça e, em panicular das IIguras dos anjos que animam o remale 
supenor c, mais concretamente ainda. dos tenentes da coroa real (na pane central) - ela 
permi te constatar afinidades com outras do mesmo lipo, realizadas pelo escultor paduano. 

Rcláuulo da capela da quinta de Smrlll Báruara, Constância - J 740 
- Re tábu lo constitu ído por relevo central, ladeado po r co lu nas c sobrepujado d e 

anjos (mánnorc e csLUque). 

A 23 de Julho de 1739 roi celebrado um contrato emre os padres do colégio de Santo 
AntãO de Lisboa eJoão António Bellini, com vista ã realização do retábulo da capela da 
Quinta de Santa Bárbara, nos arredores da vila de Constância2'. Um ano mais tarde a obra 
encontrava-se conduida e por ela recebeu o escuhor italiano 4915585 reis, lendo o retá
bulo sido executado com "variedade de pedras mannol"/!"sfll1cls". como fica atestado pelo 
documento de 18 de Setembro de 1740. comprovativo do pagamcmo da obra16. 

Trata-se de uma obra caracteristica no âmbito da produçào de BellinL dotada de dinâmi
cos anjinhos cs\'oaçantes, no remate superior. e dcnotando uma innuênda de peças do bar
roco romano (que a panir do seicenlO se difunde: gradua lmente por todo o lerritório da penín
sula itálica através de uma imensa circulação de peças e de anistas). De facto. a figuração de 
Santa B..'\rbara no retábulo da capela da quin!."l de Constància, remete (deceno de entre outros 
c>:emplos citán~ls) para aquela do f.xr.asc de Santa Carmilla de SiC/la, tal corno se observa no 
altar-mor da igreja romana de: Santa Catcrina a Magnanapoli (d."ltada de 1667), obra da alllO
ria do escultor maltês activo em Roma, Melchiorre Caf1à (1635 ou 1638-1667)27. 

ESfánra de S.João Ne/Jorrrllceno, /Jonte de Alcãtlfara, lishoa (aclllalrrretlu tiO Musell 
An/llcológico do Canllo) - 1743 

- Estátua de \"ul to (mármorc branco. com cerca de 6111 de ahum com base). 

A obra terá sido realizada por Bel1ini - decerto na sequência de uma encomenda na 
qual a rainha D. Mariana de Átlstria lerá desempenhado um papel relevante (ainda que 
muito provavelmente indirecto), responsâ\'cl que roi pela grande difusão do cu lto de $. 
João Nepomuceno em Portugal , embora a inSCrição da base aluda a um devoto (anónimo) 
- por volta de 1743. Com efeilO, na tarde de Quarta-fcira, dia 8 de Janeiro de 1744, veri
fica-se a bênção da estátua já colocada na guarda norte da pame de AIC'.1ntara, realizando
se a cerimónia na presença da rainha. do principc e da princesa da Beira (fulUros reis D. 
Jose I e D. Mariana Vitória de 13ourbon) c do:. infantes lB. 

~1 cr. Fr:mcis<:o 'tarquC5 de SoU!1a VITERBO. Diciona,.io 111$10' iw c /)ocumCII((I1 do~ Al1j"lIifUIOS, Eng("f1heiro~ c 
C(JII~"UIOri'S POrfllgutSlS, 2" ed ,Vol II . C .. )' p. 235 e Francisco Marques de <;Ousa VITERBO. ~NonCla de 
Alguns Escultores Portugueses ou que Exercer:am a sua Anc cm Portugal". ( ... ). pp. &-13. 
Y> A.N.TT., )esuflas. Caixa 16. M~~ço 27, Doe. 20. publ. por Fr:ancisco M~rques de SoUS.1 \"JTERBO. "N01icia 
de Alguns Escultol"C!> Portugueses ou que r:xercer:llll a sua Artc cm Portugal", ( ... ), pp. 8· l l 
11 Acerca de CaITa d. a bibILogrJfia lIldic3da por Teresa Leonor 11.1 VALE. E~'LJhu/"ll IlIlliono I'II! POl"tugaJ '1D 
5<'cul0 XVII. ( ... ), pilO I' p. 262. 
lIj Evento notici.1do pt'b Ga:::l'fa dc Li!>boa de I -+ de JaneIro dc t 74-+, ~finm\Udo ter SIdo a r:amh3 a encomenda
dora d3 obr:a: d. lótmbtm Fr. Cláudio da CONCEIÇ-\O. Gllbmetc /fislorico, Vol IX. LIsboa. Imprensa Nacional. 
1823, pp 52·253 e ainda Fem3ndo Castelo BRANCO. -Ak!intarJ (Ponte de), ln l'rallCISCO SANTANA. r:.clu;m.lo 
SUCI:::Nf\. (diT. de). Diciolllllio du lliS/(llia dI' Lbhoa, Lisboa, Carlos Quimas & Associados. 199-+. p. 35 
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o escultor terá composto para a ocasião um poema que dedicou precisamente:l rainha e 
possuía o descritivo titulo de Per /a Sollemlc Fonsiollc, che si Ieee ue/Ia dedicaliolle deI/a Sranw, 
dei Glorioso Mmtin.': S. Giovarmc NCpOIflUCCIIO: clle si coloco sopra la POli/C d'Alcalltara19. 

As transfomlaçóes da zona de Alcãntara ainda na segu nda metade do século XVII I e, 
sobretudo, no século XIX30, acabaram por determinar o apeamento da esl:itua em 1888, 
lendo a mesma sido depositada no Museu Arqueológico do Ca nno no ano Imediato, por 
ordem da Câmara Municipal de Lisboall . Assim, a peça sobreviveu ii. ponte, com a respec
tiva base, na qual se recon hece, sob a sanefa decorativa cOlllendo uma inscriçâoH , a ~assi
natura" comprovativa da auwria:jOAO ANJO D. PADOA A FES. 

A estátua evidencia alguns problemas que Bellini revela de fom1a sistemática nas peças 
de vulto, embora se consti tua talvez como o melhor exemplo de tratamentO (verosímil e 
din:'l.mico) de pancjamelllos. 

COllllJOIICIlIC cscuborica do rerabulo-mor da igreja de S. Domingos, Lisboa - 1748 
- Estátuas de vulto figurando S. Francisco c S. Domingos, grupo escu\t6rico do 

remate superior, escultura ornamental em torno do sacrârio (mármore branco). 

A participação de João António Bcllini de Pádua na nova capela-mor da igreja lisbocl:l 
de S. Domingos é cronologicamente a sua última obra conhecida ate este pomo da inves
tigação. Trata-se afinal de mais uma intervenção de Bellini no âmbito de uma obra con
fiada ao arquitecto João Frederico Ludovice: a cdificaçao de urna nova capela-mor, ao 
gosto do barroco joanino para Ullla igreja originalmente mcdieval. Foi curiosamente cm 
identica situação (mas na catedral de E\'ora) que pela primeira vez encomrámos Bcllini 
activo no nosso pais. 

Após o incéndio de 1959 é quase impossí\'el apreciar o conjunto da capela-mar joa
nina do amigo cenobio dominicano de Lisboa, a cujo primitivo esplendor se pode acede r 
apenas atra,'és de algumas representaçóes pictóricas ou de fOl.ografias (ficando lamenta
vel mcnte ausente a componellle cromática, nestas últimas). 

Para a capela-mar de S. Domingos, Bellini real izou as grandes estátuas figurando os 
santos fundadores das duas ordens mendicames, S. Domingos e S. Francisco, dispostas 
lateralmente ao camarim e, decerto, também o aparato decorativo em tomo do sacrário e 
o dinâmico grupo escullórico, tendo por centro a figura da Virgem. que rematava supe
riormente a estrutura reubular. 

N Rcf. por Jose I'em:andes PEREIRA.JoM AuMniQ Bdlul! dt· Padu«, ( ... ), p. 78 c Jose Fenlandts PEREIRA, João 
An/óuio Bdlim dr Pddu.(.l 1'« EsWi«l JI«/imu;,:anrt da Rt:mado dr D. Jodo V, in AAW, I Congrtsso Imcmaâan«1 ",-, 
Bamxo. Mra5. \"01. 11 , Pono, Reiloria da Um\'err;idade do Pono - Governo C ... il do Pano, 1991, pp. 22:1 - 226. 
JIl Sendo porem flgur:l.da dUr:l.ll te a (entuna dc Oitocentos eUl pelo mcnos duas interess:anlts representações: 
um desenho agu;J.relado de (en::J de 1826, conStante de um album de desenhos de LUlS Gon;::agoa Pcre.ir:l (onde 
h:m o nO 31) e se guarda na BIblioteca Nacional de LIsboa e U\lIa gr:!vur,l, publiada no Ar1:l1l\'0 PillorcS(t}, Vol 
V, Lisboa, Ca!>tro &- Irl1l:io. 1862:, Jl 177 . d. Augusto Vl~ir.l da SILVA, "A Pome de Akam:ua e sua) 
Circunvizmhanças-, Ln 0!i5ipo. N° 18. 19'!l (ou Ln Di5ptrsos. Vol II!, Lisboa. C:imar:! Municipal de Lisboa. 
1960, pp. 39 - 75). 
Jl cr. Augusto Vieu'a da SILVA. op cit., p. "9. 
11 Na qual ~ pode ler a ~gu1l1le msuiç:loc 5. 10ANNI f lVEPO\tUCENO I NOVO ORlI/S TIIAVMATVRGO I 
TERR.-'\E A~Ul5, IGNI A[R1~VE f IMI'ERANTI I AT~UE CUM AUASI ruM PR!\E5ERTlM lN ITINERE f MARl· 
TIMO IlOCUlENTO SOSPITATORI SUO I GRATl ANIMI ERGO Il fANC STATVAM I POSVlT f CUEN5 DEVO· 
TIS5. II\N. RfPAR.4T SAI UT 1M: OCC: XIJII, que se apresenta cm lr,lnscriç:lo nossa mas que j:i foi pub!. por 
J. M. Cordeiro de SOUSA, InSÇlicÕO" J>OIWglll'W5 Je Lisboa (Sin XI1- XIX), lisb03, Academia Ponugucsa da 
HistOria. 19.;{), p. 22\ 
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Porém. esta mtervenção do escultor naliano - que apenas as fOlografias hOJe revelam e 
não permitem efectivamente apreciar em lermos de qualidade cscultórica - não parece ter 
sido multo apreciada, senão na epoca, pelo menos alguns anos mais larde. De facto, no 
5ulllllla,;0 de Valia Histólia deJ. Ribeiro Guimarães, podia ler-se: kEm 1748 se fabricou de 
novo a capella-mór pelos desenhos de João Frederico Ludovice , sendo a cscul ptura de 
João António de padua. CUStou esla obra cem mil cruzados. tendo dado eI-rei D. João V 
12:000. alem de outros auxilias da Fazenda pública . Não abona o tól lemo do esculplRr a 
obra. E de gr.-mde incorrcçç::iQ COIUO se pode \'er (.,,)." (sublinhado nosso)l3. 

No dOllunio das atribuições destaca-se uma que remonta desde logo às Memórias de 
Cirillo ( 1823) e foi depois repetida por vários autores3 .. , referimo-nos aos serafins do 01'3-
tório da CaSa da Moeda de Lisboa, os quais terão todavia desaparecido com o leramO la de 
1755 c não podem por tal motivo ser objecto da nossa anâlisc. 

Sem prelender efecLUar atribuições precipitadas - por não possuinnos qualquer suporte 
documental - não podemos todavia ignorar um conjunto de quatro eslâlUas figurando os 
santos jesunas Santo Imicio de Loyola. S. Francisco Xavier, S. LUIS Gonzaga e S. Estanislau 
Kostca, que hoje se podem observar na Se de Beja mas cuja proveniência é uma desconhe
cida casa da Companhia em Lisboa3s. A observação destas quatro estatuas (e do seu deco
rativo enquadramento superior de panejamentos em mármore negro e serafins) per111ite 
com efciLO constatar uma série de afinidades com outras obras de João Amónio Belli ni , 
designadamente: as cabeças dcmasiado pequenas (que sc constata de modo evidenLe na 
figuração de S. João Ncpollluceno, por exemplo). os pescoços ahos (que quase IOdas as 
suas representações de anjinhos ostentam), o tl'3tameIHO anguloso dos panejamen tos (que 
se observa igualrnelHe nos aposlOlos sobreviventes da igreja de SanLo Antão-a-Novo) e 
ainda essa generalizada falta de agilidade no domínio da massa, que Bcllini sempre evi
dencia na estatuâria de vul to. Um último pomlenor a referi r é o faclo destas quatro cstá
tlltlS apresemarell1 ba:.es irregulares muito afins ãquclas dos já citados apóstolos de Santo 
Antão. e que não se observam, por exemplo. nas estátuas genovesas igualmente de após
laias fdtas para a mCS111a igreja do colégio jesultól de Lisboa. 

Assim, n;lo sendo nossa \nLenção efectuar atribuições m'o susteIHadas. afinna1110s ape
nas que as esta lUas da catedral de S. TIago de Beja deverão ser pelo menos tidas em consi
deração no âmbito da elaboração de um eventual catalogo das obras de Bcllini em POl'lugal. 

3. A m at r iz italiana c o desenvol vimenlo de um di scurso escultôri co no COIl
le.xto do barroco joanino 

lh'c\'c pallorama da escultum iUl'ialla do SI'HeCel1l0 

li) Roma 
Embora já não detentora do esmagador protagonismo do seicelllO. a cidade pomificia 

cOlllinua a assumir-se, durante o primeiro quartel e mesmo durante a primeira metade da 
centuria seguinte. como o principal centro produtor de escultura e Introdutor de novida-

)) J. R,be,ro GUtMARAF"S, Summmio ,k \'mia IIiModa, \'01 J\ . Lisboa, Rolbnd & ScmiQlld, 1874, p. 153. 
H Cf. Cirillo \\'oLkm:lr MAO lADO. op. cir .• p 201. atnbulc'io de-poi:. repetida por Em\lio uWAGl" lNO, r:Opcra dei GI.'IUO Irrdlllno all1:511.'10. GIi AnisO iII I'~mo~allo. Roma. l.:l Ubrerb ddlo SUlto, I \HO. P 98. 
J~ cr Tuho ESP:\;,CA, IrI\TIIIW"IQ Anisrico d( Portugal DiStriw dI.' Be)ll. :OIlU l\·une. \01$. I c ti, Lisboa, AÇ'ldcn1ia NaCIonal de- Belas·Anes. 1992, rcspcctilJmcn\c p. 9~ c est 170. 
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dcs no contexto da penmsub itálica. ASSim. do ponto de viSta da produção arustica cm 
geral e escultórica em panicular, o sel/ccellfO caracteriza-se estilislicamcmc, desde o seu 
infcio, pela diversidade. sendo reconlleclvcis em simultâneo: um discurso barroco \.ardia 
(que perpetua a \'Igorosa corrente hcrniniana do barroco romano). um mnido barocdlclO 

- essa designação italiana para um rococó que não O é verdadeiramente - c uma lema e 
gradual introdução da cstctica neoclássica 36. 

Este panorama de diversidade ficou essencialmente a dever-se ao processo de des..1gre
g<lçâo do siSlcnHI de produção de escultura do sciccnlv, org<lnizado em torno d<l figura 
lulclar de Gianlorcn::o l3ernini ( 1598- 1680) e á simultânea chegada a Roma de um numero 
cada \'ez maior de artistas oriundos das varias regiões e estados itálicos. bem como de 
outros paises europeus. destacando-se. entre estes ultimas, os france::.c:. que frequente
mente evidenci:l\":un a intençào de se fL'\.arem na Cidade ponlifícia c não a de permanece
rem apenas alguns anos com o apoio da Academia Francesa de Roma. 

E tambem esta emergente e crescente innuência francesa, rcconheCl"cI n;l Roma sete
centista , que alimenta a difusào do gosto rococó, o qual encontra terreno fértil junto de 
.mistas norcminos. por exemplo, cuja tr.ldiçâo escultOrica integrava características e valo
res que podem considerar-se próximos daqueles do rococó. como sej;ltn ;l delicadeza, a 
graça e o gOSto pela minuciosa representação do ponnenor decorativo}; 

b) PádulI (e o Vcncto) 
O p;lllomma romano difere porém de outros ccn lros dc produção de escultura, nos 

quais domina ;lind;l ;l estética barroca seiscentista c só muito mais lentameme se vai veri
ficando a introduçào das novidad es do !tellceemo. No caso concreto do VencIa. em cuja 
produção cscultórica se inclui aquela de Pádua. embora seja na capital d;l região. Veneza, 
que se \'crificam as grandes encomendas e para onde se deslocam e fixam os principais 
artistas, o bamecllcto ou rococó ter:i um c\;dcnte sucesso mas apenas a parlir da segunda 
década do século XVIII. 

Durante o século XVII as inovações chegavam frequentemente atravCs d;l deslocação de 
;lrtistas oriundos do none da Europa ou de italianos que, por penados de tempo mais ou 
menos dilat;ldos permaneciam na cidade dos doges, destacando-se no âmbito da última 
s ituaçâo enunciada a innuência resultante das obras ai realizadas pelo genovês Filippo 
Parodi (1630-1702) c pelo bolonhé:s Giuscppe Maz::a, detentores de discurso~ ainda marca· 
daltlcntc berninianos. Conrudo, e como nota Winkowcr: "Vemi ann; piu tardi b situazionc 
era cambiaL1. Gli scultori na!i rra ii 1680 c ii 1700 diedcro vila a un stilc raffinato e sercno 
che andava da par c passo, ma indipcndeme. COIl lo ~li1c di Filippo deJla Valle e di Bracci a 
Roma. La transizione aHa IlUova maniera si puõ osservare in opere cOllle la capella de! 
Rosario nclb chicsa dei Sami Giovanni e Paolo (1732) o l;l f;lcciata dei Gesu;l\i (I736).~lI-\. 
Esta mudança ficou a dc\.cr-se essencialmente â actividade de três artistas: António 

ln cr. acerca desla problemática o texto de Robert E!\GGASS. "Scw.'eCnlO xulptun.' ln $I.Peter·s: :m 
~nq'c!opcdl:l of51)lo. m ApolJo. Vol. CXlIl, N° 28, Fc\'. 1981. pp 74·81 c t:\mbém Bruce 1l0UCHER, ltilliml 
Hatuque Seu/prun:, Londres. Th:\mcs & Hudson. 1999. sobretudo Cup.~. rromLuc &u'O(I'JC lU Ncoclas~icl~m, 
pp. 195·216. 
li Cf Teres:} Lronor \1 \'ALE. A ôcullu/lJ Iwha!\.(l dI' ~Iajra. Li~boa. Livros Ilon::onte, 2002. pp. 31·)). 
~ Rudolr WtTT"O\\'I:;R. Anc c Arc/lircUunI UI Ilulra 1600 - /750, 1urrnr. Emaudr. 1993. pp 393·394 ( I' cri 
195tH: cc. um\xm a obra fundamental de úmtllo SntENZATO. Scu/tori Veneri dei Sl'iunltll' dei Smrullw. 
Veneza, Alfien. 19óó, a maiS recente de GIU:O<:PIX PA\'A!\EUO. I..u .xu/lllm \biero dei SciC,.,1I0 c dei )cIlca'ruo 
NUOII SlIIdr. Vcnc=.3. tSll1uto Vencto di Scien=e. Leuen: cd Anl. 2002 e ainda Tcru.io P1G!\\TTt LAn Vrnirktt, 
Paris, Fbmmarion. 19<12. p. 224 sobretudo. 



516 Tcrrsa /.Lanor A" VALE 

Corraclini (1668-1758), Giovanni Marchiori (1696-1778) c Gian Maria Morlailcr (1699-
1781), estes últimos com datas de nascimento muito próximas da que cremos lem sido a 
de Bellini. o quallcra com muita probabilidade conhecido a obra do mais famoso Cormd ini 
e também as primeiras dos outros dois arustas da sua geração. Não se nOla porém a ten
dência rocOCó. que a produç:lo destes três escultores evidencia, naquela de João Amónio 
l3ellini, muito prova"elmente porque a sua \~nda para Portugal o afastou dessa C\'oluçàO na 
adesão ao no\'o gOSto que se vivia j:t nos ambientes venezianos e o emergiu no vigo roso 
barroco joanino, que dominou ai nda toda a primeira metade de Setecentos em PorlUgal. 

A recepçãO cla ar/c ifalialla fiO Portugal joanino c a cscuhllnl tleJoão António Belfilli de Pádua 
A imponação de um conjunto de cinquenta e oito estátuas italianas para a basílica de 

Nossa Senhora e Santo António de Mafra é o melhor exemplo da aptidão para o consumo 
de escullUra italiana que se registava no Ponugal joanino. Aliás. a obsessão ilaliana (e mais 
concretamellle romana) do Magnãnino justifica a aquisição de inúmeras obras de ane, atra
vés de agentes diplomáticos c comerciais co locados em território italiano , como é bem 
sabido. Assim. pode afinnar-se que era propicio o terreno para a fIXação de anist.ts ilalianos 
em Portugal, conotados natura lmen te com a excelência da ane produzida no seu pais de 
origem. Cremos que tal situação terá facihtado a aceitação de Bellini e do seu trabalho, 
a inda que o escultor paduano estivesse longe de ser um anista de primeira qualidade. 

Como características essenciais da sua escultura podem reconhecer-se alguns aspectOS 
já atrás sumariamellle enunciados e que se podem simetizar: 

• uma maior aptidão para a realização de uma escult ura prcferencialmemc arqu itectó
nica, ou seja, que desenvolve uma mais intima relação com a arquiteclUra - bem \'i~í
vel na sua obra na capela-mar da Sé de É\'ora ou mcsmo no que se pode ainda obser
var daquela de S. Domingos de Lisboa 
ou 

• de uma escultura de estruturação vertical ( presa a um suporte parietal) , como se 
pode observar nos re tábulos de Nossa Senhora da Boa Morte, na actual Sé de 
Santarem, e no da capela da Quinta de Sama Bárbara nos arredores de Constância. 
obras aliás cronologicamente muito próximas 0739117-+0); 

• uma maior dificuldade na elaboraçãO de estatuária de vulto, na qual evidencia recor
rentemente alguma desproporção (traduzida em cabeças demasiado pequenas para 
os corpos), pescoços esguios (com frequência excessivamente ahos), expressividade 
fisionómica diminuta, IrmamelHO dos pancjamem os denolando falta de domLnio de 
modelação da massa, ii. qual se revela pouco capaz de atribuir as morfologias adequa
das c as qualidades superficiais dcsejáveis. 

4. A mobilidade - parce rias artísticas e e ncomendadores 

Podem reconhecer-se como elementos dinamizadores da obra de João Antomo Bellini 
de Pádua duas si tuações fundamentais: uma aparente parceria artística e a relacão privile
giada com um agente encoLllendador. 

Com efeito, uma parte sig nificativa da obra de Be llini em Portugal. fica a dever-se 
esscncialmente a 

- um arquitecto relevante no contexto dos empreendimentos joaninos : jOâO Frederico 
Ludo\'ice: 
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- uma ordem religiosa indiscutivelmeme poderosa e d:\ maior importãncia enquamo 
agente conSUUtor e encomendador de obras de arte: a Companhia de Jesus. 

Quanto à primeira situação referenciada, não possuímos elementos suficiemes para 
classificar l3xativameme de parce ria artistica a relação estabelecida entre Ludovice e o 
escul tor paduano. O que se revela inegável é que. apesar de mediar entre as duas colabo
rações documentadas um illlervalo de tempo significativo (cerca de quinze anos entre a 
conclusão da primeira obra e o início da segunda), o arquileclo alemão \'011.:1 a solicita r o 
trabalho de Ik11i ni para a realização da componente de uma outra capela-mar por si reed i
ficada. Assim, encontramos Bellini integrando a equipa de Ludovice - e será talvez esta a 
visão mais correcta da situação de colaboração dos dois artistas - na obra da capela- ma r 
da se de Evora (entre os atlos de 1725 e 1733) e naquela da capela-mor da igreja conven
tual de S. Domingos de Lisboa (em lHa) e talvez ainda na do retábulo-mar da igreja COI1-
velllual de Nossa Senhora da Conceição do Monte Olivelc (1739), se se considerar, com 
Ayres de Carvalho, que a mesma se deve também a Ludovice. 

Esta colaboração dos dois artistas - decerto determinada pela vontade do arquitecto 
alemão - pode justificar-se por um conjunto de razões, desde logo a afinidade sentida por 
Ludovice com um artista cslr.lngciro, como ele, e em particular com um anisla italia no, 
lendo ele passado vários anos cm Itália e sendo casado (em primeiras nupcias, reali zadas 
em 1700, em Roma) com uma italiana (Clara Morelli), mãe de dois dos seus filhos. 

Por outro lado. como já tivemos ocasião de referir, JoãO António Bellini auto-intitu
lava-se escultor e arquitecto (e como talo entendiam tam bém os padres da Companhia 
que, em 17-+0, Ule pagam o retábulo da Quinta de 5..1 nta B..1rbara), om esta. dupla [ormaç;1o 
lorna-Io-ia um interlocutor particularnleme efica:: - pelo entendimento que teria da arqUI
tectura - para um arquitecto que queria ver realizada em bem suced ida articulaçào uma 
componente CS(ultórica numa sua obra. 

Quanto a Companhia de jesus. pode afirmar-se ser o mais importante encolllendador 
de João António Bellini ao longo de toda a sua obra. Desde o apostolado e pulpitos para a 
dcs.1parecida igreja do colégio lisboeta de Santo Antão-a-Novo, até ao sacrário e retábulo 
de Nossa Senhora da Boa Morte para aquela do colégio de Nossa Senhora da Conceição de 
Santarém. passando pelo retábulo da capela da Quinta de Santa Bárbara de COnstância, 
propriedade dos mesmos padres jesuítas, o escultor de Pád ua trabalha para a Compa nh ia 
de 1734 a 1740. Porém, esta ligação aos jesuilas poderá ter passado também pela figum de 
JOJo Frederico Ludovice, artista da Companhia :i sua chegada a Ponugal. Recorde-se que 
o il rquitecto alemão trabalhara cm Roma pam a Companh ia de j esus (concretament e na 
igreja do Gesu) e é por iniciativa dos padres inacianos que se verifica a sua vinda para 
Lisboa, em 1700 (ou 1701), a fim de d irigir as obras do colégio de SanlO Antão-a-Novo. 

5. Cons iderações finais 

Foi provavelmente O facLO de não ser um escultor de primeira qualidade que trouxe 
joão Antônio Bellini da sua Pádua natal até ao nosso país, onde procurou e encontrou boas 
oponunid:tdes de trabalho. Desconhecemos se o escul tor p:tduano efectuou uma pass.1gelll 
por Roma, tendo ai comactado pela primeira \"cz com João Frederico Ludovicc (já na cidade 
pontifícia em 1697, trabalhando com And rea Pozzo e também com o arquitecto Carlo 
Fontana) ou C0111 a Compa nhia de Jcsus - agentes determinantes na sua actividade em 
Portugal, como th'emos oportunidade de constatar -, o que teria motivado e facilitado a sua 
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vinda para O nosso pais. t uma possibilidade a considerar, cnt.re os tamos aspectos da vida 
c da obra de JOão Amónio Bell ini acerca dos quais subsblC ainda o desconbccimcmo. 

O que parece certo c que a sua obra e a mobilidade incremc :l sua concreli::ação resul
tam essencialmente dos dois factores que ao longo do 110SS0 texto reconhecemos e pracu
r:imos clarificar: a parceria artlstica com o arqui leclO João Frederico Ludovice c a relação 
com o grande encomendador que :unrla era a Companhia de Jcsus no Portugal da pri
meira metade da centúria de Setecentos. 

\. AUJO!> ladeando cmcifixo, 
úpeb-mor d:l ~ de h'ora 

J. RCI:ibulo de Nrn.SOl Senhora da 
Boa Mon c. Sé de Salllar~m (lgrt'Jll 
do :mlLgo colégIO jesultico de N' 
Y d:l Conccu;:'io). 

2. Apostolo. Hrn.pltal de~. Jose. 
LI~boa { llron~_t1iCl\IC da de;.aparc
cid;!. igll.'jóI do colégio jcsunlco de 
!:Ianto Ant~o·o·No\'o}. 

i . Esutu:!. de S. Jo.;o NepolUuccno. 
Mus.cu ArqUlXJló);ICO do Carmo. 
l.isbo.a (pro\'elli~nlC da dClt:lpa.rc. 
cid;!. ponte de AdIll3r.1). 



António e Nicolau Vieira, dois pintores maneiristas de 
Lamego na diáspora ibero-americana 

Vitol" SERRÃO 

1. 

o principal artisl.'l a quem esta comunicaçào é dedicada, António Viena, nasceu em 
L.'lmego cm 1590 c 31 faleceu, pobre, cm 16-t2. Filho de um mercador de origem cristã
nova e, por essa rado, muito esligmalizado devido à sua linhagem familiar de sangue 
judaizante, foi um discreto pintor beirão das modalidades de óleo, têmpera e dourado 
com regular actividade ao serviço do Illercado religioso das terras da Beira Alia!. Sabemo:. 
que, tal como sua mulher, foi preso, por duas ve=cs, pelo tribunal do Santo Oficio nos car
ceres da Inquisição de Coi mbra. 

Apesar de professar anos a fio uma das anes mais privilegiadas ao serviço dos valores 
COnLra-rcrormist:r. dominalllcs, este pintor de óleo e dour.ldo foi sujeitO a dolorosos pro
cessos que nos revelam, na sua crueza, contornos interessantes sobre a migração de artis
las «conversos)! para as Américas durante os anos da União Ibérica: assim, a segunda pri
são de Antonio Vieira, em 1631 , deveu-se ao facto de, segundo os inquisidores, ele ler 
pretendido cobrir a fuga de um seu innão, também pimor, Nicolau Vieira, CUjas alegadas 
práticas judaica,:, o haviam enlrctalllO obrigado a refugia r-se com sua fanlllia, atravês da 
chamada 'Puena Falsa de America', na região do .. Rio da Prafa lias fndias de Castela)!, a fim 
de poder escapar ás perseguições religiosas de que era vítima. O co nhecimento deste 
pequeno escândalo que agitou , ti época , a sociedade lamecense, constitui um singular 
exemplo da mobilidade de artislas no mundo de expressão portuguesa durame os anos de 
ferro da Contra-Reforma e abre-nos mais uma pista para o estudo de tais relações arusti
cas emre ponugal e o mundo hispano-americano durame a Idade Modema. 

Os três processos do Santo Ofício de Coimbra relalivos a esta familia de pimores, que 
são merecedores de uma t.r.lnscrição integral e de uma análise de ponncnor que não cabem 
no âmbito des1.1 comunicação 2, têm o imeresse maior de IlOS mostrarem o,:, Contornos de 
uma sociedade extremamente intolerante nos seus pressu postos religiosos, e de nos reve
larem a causa que levou muitos artistas do interior de Ponugal a enveredar pela emigra
ção forçada para terras americanas em bu.sc:a de adequado ambiente de trabalho. Este capi
tulo obscuro da expansão peninsular nas Américas mereccu já um primeIro eSLUdo de 
balanço por pane de Maria José Goulão 3. Através da preciosa documentação reccnseada 

* O ~UlOr deseja mamfC:lllar o seu agradecimento a Maria da Graça Maleus Ventura. a Pedro DI:b. aJa~ M~eo . 
3 MariaJosé Gou!:\o e:l Maria Adelin.'1 ÃOlonm pelas inronll3çOC!. Pl\':il ~das, 
I Sobre este mal conheCldo art15la lamecense, dr. Vilar SelTâo. A Pmtura Prmo-Barmeo tI>l J'ol1ugal , 16/2-/657. 
O munfo do Saruralismo f do Trnrbrismo. lesc de Doutoramento, \'01. II (não publicado), Unt\'crsld:ldc de 
Coimbra. 1992, pp 441-455 
l ANTT, IIUflUSi(do dI' Coimbra. processos n~~ 8045 e 8202 (dol~ processos). lnooitos 
I Maria José Goul:\o. 'La Puerta Fa/5Cl de Aml'riw' A rnjlubtcio 1l!11srica Ixmugul.'Sa >lll n:giilo do Rio C/" Pra/a no 
pcllodo COIOllltd, lese de DOUlor~mcnlo, Unil'crsldade de Coimbl1l. 2005. 
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por Maria da Graça Mateus Velllura, a partir dos processos judicais e de testamentaria, 
assemos paroquiais e de caJJiltlos, protocolos tabeliónicos, c invcmários de bens de portu
gueses cmigmdos, incluindo as comunidades de judeus conversos i, alguma COis..1 de mais 
co ncreto se sabe sobre a presença de obras de pintura e outros objectos :míSlicos nessas 
regiões. Tal processo de mobilidade e emigração ainda não foi de\idamcllIc estudada no 
que toca ao reccnscamel1lQ alargado de testemunhos artísticos, que com loda a certeza 
subsistido, como dissemos, cm igrejas , capelas c colecções de espaços gcográl1cos tão 
longínquos quanto o Tucumâ (sabcndo-~c . por exemplo, que um dos bispos do Córdoba 
era português), a cidade de Lima c o Alto Peru , Potosí na l30livia (onde chegou a cxistir 
ullla Ca!!e !usilalllJ). Buenos Aires !la Argentina, e IOda a zona do es\U;irio do Rio da Prala ... 
A presença lusitana nestas regiões foi mais fone do que se julga, como hoje se atesta de 
modo peremptório seguindo as fontes documentais dadas a conhecer por Maria da Graça 
Mateus Ventura. que confirmam a presença nessas lerras de artist.1.S oriundos de Ponugal 
(carpinteiros, pedreiros, ourives e também pintores) dur:mte os séculos XVI. XVl I e XVIII, 
muitos deles com sangue crist:lo-novo, A arte das missões franciscanas junto aos Guara ni , 
no Paraguai do século XV II , é lambém uma das nebulosas ainda por estudar com a devida 
alenção. pois restam templos e obras de arte mó\'c\ (talha, escultura, pintura, ourivesaria, 
têxteis. mobiliário) que aguardam estudos c invcmário, e onde bem poderiam ter actuado 
artistas de origem ponuguesa 5. Rasga-se. assim. o espaço para um estudo mais globaliza
dor sobre os gostos e práticas artísticas no seio de tais sociedad es ibero-americanas, que 
urge aprorundar, a partir de estudos de equipas inter-disciplinares. à luz dos testemunhos 
de ane sacra que certamente remanescem. Ê de supor, por exemplo. que este Nicolau 
Vieira, ao fugir de Lmnego para terras do Rio da Prata, levasse no alforje os mesmos mode
los imagéticos cm que se havia educado. com seu irmão pilHar António Vieira, ai os di\'O I
gando para o mercado católi co, assim ocultando as suas origens cristãs-novas e outros 
et11baraços de suspeição ... Um artista que chegasse a eSlas terras inóspitas adestrado na 
prática da representação de tais modelos europeus poderia facilmente impor-scj unlo às 
clientelas e \'jver com algum desafogo nessa acth~dade, escondendo mesmo os sinais sus
peitos que o haviam movido fi viagem, sabendo·se também do mais frouxo controlo inqui
silorial nessas paragens. Mas nada se sabe . ainda , quanto a pi nturas de cavalete do século 
XVIl que subsistam nessas regiões e possam ser adslritas ao mesmo estilo .. . 

A formaçãO estislica de António Vieira - e muito provavelmente também a de seu 
irmão Nicolau Vieira - decorreu em Lisboa. na oficina do pimor Gregório Anlunes, e em 
Granada e Córdova. logo de seguida , em fidelidade aos tmdicionais modelos lardo-manci
ristas ainda dominantes no goslo anacrónico dos mercados da Beira interior. O mundo 
artfstico destes dois artistas lamecenses de segunda plana denuncia sempre uma forte ins
piração em conhecidas gravuras italo-namengas (desde Marcoantonio Raimondi, a 
Cornelis Corto a Adriaen Collaert. a Sadeler, aos Wierix, a Berwinchc\ , etc) , dentro dos 
cânones didascâlicos tridentinos a que ambos se mantiveram fiéis, mcsmo tendo em C011[a 
o estigma judaizante de que foram acusados. Ê imercssante, aliás. \'crincar-se como as 

• Maria da Gr~ça MlllCUS \"cnlllra, POrll,sut.'srs tlQ r(m 110 'Wlpo do Unl/11J Iháici. mobilidade. cumpllddades e 
vil'Cndru. (lese de dOUIOr:UlleJIlO. FLUL; 2000. cd 1:-;.01.2(06). c Idem. _Los judcoconvcrsos portugucscs cn 
d Peru dei Siglo X\'II Rt'dcs de complicid'ld_. Fanu/,a, tdigJÓI1 .\ ncglKIII d SC'f,m/lsma en /t15 rdaclonts etlll"C d 
nUnlda rlxri Ctl J las PIltMS &]o~ ell la Edatl Modema . M.:ldnd. FundaC16n Carlos A11Ibcres. 2003 
j err .. COlmo excmplo (cmrce mUllas 01l1r:1~ fomes) , o clllilogo Caa.::al'd Las Il'tI'luwncs frauciscanas y lo~ 8"'" 
rall/ dei r;n~lsua) Dlllutacioll de Gr:11l3d~. 1998. 
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tábuas que Vieml pintou tanto para o altar de Jesus. Maria. José no Mosteiro de São João 
de TarouGl, ou para o antigo retábulo da m:un:: de Mangualde, são respeitosas seguidoras 
de modelos de eStampas de gravadores como os atrás referidos, mostrando o limitado 
campo de manobra inyentiva que possula, face aos sempre impostos desejos e gostoS das 
clientelas lridentinas, Esse é um dos aspectos fundamentais de cardcterização da pintura 
sacra de $eiscenlos. quase sem pre marcada por uma seriação de modelos. por uma eSf{/n
dllrri:wção de receitas c por urna imposiç-Jo de linhas de «dCCOI1U11» segundo a iconografia 
calólica vigente. 

Vendo-se. entretanto, uma obra lào interessante como os painéis do retábulo da Capela 
de São Cosme e São Damião, na Quinta do Paço cm São Cosmado (Armamar), um deles 
assinado c datado por António Vieira ( 162-+), atesta-se uma personalidade aruslica mais 
pessoalizada de estilo do que aprioristieamente se poderia pensar face ao modesto perfil 
que a biografia deixa esboçada: de facto, essas pinturas revelam um seguro desenho de 
figura , alguma agilidade compositiva, um gosto tradicional de paisagem e descritivislllo 
dos acessórios e uma atmosfera cromática de cena frescura. António Vieira não era o que 
poderíamos chamar um mau pintor, ames, nos c;lnones de valorização profissional da 
época, um competente produ tor de imaginária de\'ocional. como bem se atesta no modo 
elogioso como a fabrica da igreja matriz de Mangualde. em 1635. recebeu os seus qu'ldros 
destinados ao retábulo-moI' da igreja beirJ, e mesmo tendo em conta a excessiva depen
dência de estampas de que as referidas composições pictóricas enfermam. O poder de per
suasão dessas '-lmagel1s sagradas» era, a época. um fonissimo cala1i::ador de emoções cale
quizadoras. 

2. 

A luz. dos nossos actuais conhecimentos, a biografia de António Vieira pode ser assim 
reconstitUlda em traços fundamentais: 

1592. Segundo os dados recolhidos aquando do seu processo inquisitorial. Antón io 
Vieira nasceu em L1.mego cm 1591, filho de um mercador e .. ,'e(("lIdciroll cristão-novo, 
António Vieira , e de sua mulher Isabel Rodrigues. 

1605. Por contrato firmado em Lamego nas notas do tabelião Diogo de Morais, em 9 
de Novembro. António Vieira, «que sera de idade dr calm:;:c CIImos pOI/CO mais ou mel1oslI, 
vem para Lisboa a fim de aprender a arte de pimura c dourado na oficina de Gregório 
Amunes, sita na Rua de Mestre Gonçalo, por tempo de seis anos. recebendo cama, comifda 
e «botll tr(!((!lIll.'l1fOIl enquanto durasse o aprendizado 6. 

16 12. findo o aprendizado, e depois de receber carta de examinação. o pintor lame
cense passa por terras de Castela. designadamente por Córdova c por Granada, segundo 
afirmará quin=e anos volvidos no decurso de um processo notarial: aI trabalhou algum 
tempo , tendo lido oportunidade de ter \'isto obra~ do pi ntor de tradição cpi-maneirista 
Pedro de Raxis el Vicjo (falecido cm 1626) 7, sem esquecer ainda, no caso de Granada, que 
possa ter ,isto (embora sem lhes seguir os modelos) obras do Célebre Frei Juan Sá nchcz 
Cotán (1560- 1627) 8 em Gnlnada c as de Pedro de Mo)'a em Córdova. 

b Vergl\(Q Com:i;>. Anis/as de LlI/llCgO, Coimbra, 1912. pp_ 66-6B.<: Vi!Or 5crTilo. O MlIIl(lnSmO e o EswUlw 

Socwl dos Pintores PonugucSlS, Imprensa Naeional/Casa da Moeda. LISboa. 1983. pp. 303-3(H 
1 ~le amsu 1r:1I0U. ;>113$, o rnC5mo lema de ~o Cosme e $.'ao Dalni~o. em ohro de 1591. 
6 DIego Angulo tl'llgue:: e Alron~lJ EllUlio Pere:: S:lnche::, Pintura 1II1111,-il,'11a de! P"mel TC/CIO dei 5igl0 XVII. 
ConscJo ~upcnor de In\·cstigacioncs Ciennficas. Madrid. 1972. pp. 39-102. 
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J 6 17. Regressado ao reino, radica-se em Lamego , sua lCITa natal, ocupando-se de ceno 
retábulo em que anda\'3 associado ao pintor portuense Diogo de O\i,"eira, mas lal emprei
tada originou um pleito com o referido ... parceiro,., que a 16 de Janeiro desse ano desig
nava procurador no seu aprendIz Manuel Correis para tratar d<ls «ca usas que Ilre move 
Antonio Vieira, pill/or de Jalllcgo, sobr'e hum Il!fabolo que IIlc e$la am:maladOll, desco nh e
cendo-se como se desenrolou o I"crcrido plcito 9, 

1620. Casado já com Maria RibeIra de Abreu , vivia jun to ã igreja de Almacavc, cm 
Lml1cgo. nascendo neste ano a sua filha Lu::ia. 

1624. Pi ma as três tábuas do antigo retábulo da Capela de São Cosme e São Damião 
no Solar do Pátio em São Cosmado (Armamar), que representam Selo Damião, São Cosme 
e Silo jodo Evangelista e a VilJ.;em Á'Ialia (fundo de Cah'ário, de que resta a bela imagem 
luso-oriemal, em marfim), de que a primeira se encolllra assi nada ANT" VIERA PINTAVA. 
ANNO 1624 10. 

1625 . Segundo se depreende dos seus processos mquisitoriais. neste ano nasceu, nas 
casas do pintor JUIllO a Sama Maria de Almacave, em Lamego, sua filha Maria. 

1627. A 16 de Agosto, António Vieira é preso pela primeira vez pelo Santo Ofício de 
Coimbra, após ser alvo de uma denúncia. dando el1lrada nos cárceres por mão do alcaide 
do Santo Oficio Miguel Aires Ferreira 11. O artista , 'ai passar alguns meses nos referidos 
cá rceres. acuS::Jdo de «praticar ( I lei de Moyses desde há Ilda menos 1I0\'e OIlIlOS». depois de 
reunldos diversos depOlmel1los de conterr.1neos. aneXOS:lO processo, como Isabel Teixei ra, 
filha do ourivcs Manuel Teixeira, o confeiteiro Domingos Pereira (que l3mbcm acusa um 
seu irmão pintor. NcolllLL Vieira), Gat>par Coelho. c um seu cliente Diogo Dias que, indo 
buscar tintas a casa de António Vieira, conSlatOu, como os outros, que ,ivia na .. /ey de 
Moisés c uclla esperava s,I!Wlrse» - tudo isso apesar da arte que praticava ... Na confissào 
que o artista fez durante o processo, é referido O seu irmão Nicolau Vieira, também pintor, 
Clllretanto fugido para terras do Rio da Prata, nas índias de Castela. 

1627 . A 19 de Agosto, após várias penpécias processuais c depois de lamocm ele ser 
obrigado a denunciar alguns l:tmcccnscs por alegadas simpatias judaizantes (caso do padre 
Sebasthio Rodrigues, pároco da igreja de São Maninho de Mouros), o pimor foi conde
nado pelo tribunal do Samo Ofício de COimbra a .. abjum l' ptlblicalllCI1IC de seus cn"O!i» c a 
receber hábito penitencial a arbítrio, sendo solto a 22 de Agosto desse ano e regressando à 
sua L1.mego ll. 

1630. A 22 de Fe'·ereiro. a mulher de António Vieira, Maria Ribeira de Abreu, de vi nte 
c oito anos, é presa pela Inquisição de Coimbra por alegadas «culpCls dejudmslllol> 13, à 
ordem do Inquisidor Lopo Soares de Castro, ainda em retação a denuncias recolhidas no 
ano de 1626, mostrando-se arrependida das culpas que lhe atribUlam e, depois de confes
sar publicamente em forma , se r;; «reconciliada» pelo Santo Oficio cm 17 de Agosto d e 

9 Arqm\'o Dl.striml do POrtO, Clmo,.,o N<!Wrilll, ro·l, l" 187. Us. 59,'" a 60 v", 
1'1 Vitor 5crrlo, op 0/ ( 1992), n. pp. '149-451, c B:po~içilo dr Allrs lÀ"COHII!nls do) St'(ulos X\ 'I/ ~ ),,"1'/11, Museu Nadon;!1 So~u"CS dos Reis. Porto, 1941, p. 22. !loiS 56 c 57. Depois de IIp-caJu O retábulu !>ClscentlS1..1, estas pino lunl~ passamm. rcspc<:LlI'3.mcntc. )Xlra II) çolcccck<; prtl'3.Cbs do senhor Dr. C.'l~lro TaI"OIre5 na Casa do Páuo (o San D<lnl/(lo) c da senhora D. Isabel McndonCi' MlIchlldo GlIl\"lIo Tcl1c~ cm USnoll (Suo Cosme e 5ila)mlQ r II \Iir.l:cm). Agradc,elllos pcnhoradllUlC11tC lIOS propnctanos das referidas pCç:Jl; a posslbilidadc de as termos podido cxamtnaT com delonga.. 
11 ANTT, Inqul!>lç;l.O de Coimbra. ProcCS!>O n~ 8202. 11It."tIno. 
I: Idem, ibidrm. 
n ANTT, hlqui)iclle de Ceimlna, processo n° 8045. In(:(lIlo. 
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1631 , sendo de seguida, solta, não sem ler de repetir a confissão publica no Convento de 
São Francisco de L.'l.mego pemllle o padre-mestre Frei João Marmoleiro, depUlado do 
Santo Oficio. 

1631. A 15 de Julho desle ano , o pintor é de no\'o preso pela Inquisição de Coimbra 
por, alegadamente, ler encobcno algumas pessoas nos depoimentos feitos aquando da 
anterior prisão, em especia l o que se rcpona\-a a seu irmão pintor Nicolau Vicir.J., entre
tanto rugido do reino, pois embarcara para «o Rio da Praw cm Tndias de Castellall, pondo
se assim a salvo do cOlllrólo dos inquisidores. Com Nicolau Vieira viaja\'am na fuga de 
POrlugal sua mulher e uma sua filha, LUlsa, de caLQrze anos H. 

1632. O pintor retoma o trabalho profissional cm Lamego. certamente com dificulda
des: a 12 de Abril, Antó nio Vieira e sua mulher apadrinharam uma criança na Sé de 
Lamego ". 

1635. Segundo um documento do Arquh'o Eclesiástico de Viseu 16 dado a conhecer 
pelo hisLOriador de ane Alexandre Alves. o pintor António Vieira pintou ncste ano as seis 
tábuas componemes do retábulo-mar da igreja mattiz de Mangualde, obra que ncou 
'1 ll1uil o pc/feira ... segundo a avaliação coeva de um visitador da Diocese. O retábulo foi 
apeado no inicio do século XVIII, e substituido pelo actual, de talha barroca de Estilo 
Nacional. mas restam ainda as seis tábuas que o compunham. reutilizadas na decoração 
das ilha rgas da capela-mar, embora cm alguns casos repintadas e. no geral. muito danifi
cadas 17. 

1636. Amónio Vieira pima e doura untas grades na igreja da Misericórdia de Lamego 
por preço de 2.400 1'5, tarefa de indica como era escasso o trabalho de pintor de cavalete 
que se oferecia ao anista e o obrigava a assumir outras tarefas de decorador 18 •••• 

L642. A 23 de Agosto deste ano, decorre o falecimento de António Vieira. cOnt idade 
de apenas cinquenta anos, no lugar de Caldas. temlO de L-unego 19. 

3. 

O pintor Amón io Vieira roi, naturalmeme, lima personalidade discreta no vasto pano
rama nacional de produtores de imagens sacras activos no século XVII. Pintor provin
ciano, educado em modelos plásticos ja no seu tempo anacrónicos, as suas melhores obras 
são as duas carinhosas versões da cena da Sagrada Fami/ia (trecho da Oficiua de José, 
segundo modelo gravado de Bcrwinche1) num altar do Mosteiro de São João de Tarouca e 
numa colecção particular e, ainda, as duas representações dos santos médicos ana rgyros 
da época do imperador Diocleciano, São Cosme e Selo Dcuufc;o. A história lendária dos san
tos médicos. vflimas de martírio em 287. serviram a Vieira para executar em 1624, no 
retábulo da capela da Quinta do Paço em São Cosmado, figuras de airoso pane, com os 
seus atribUlaS de cirurgia, um deles a exercer medicina no interior de um hospicio onde 
se divisam os doellles acamados, o ou tro a socorrer enfermos num trecho de paisagem 
beim onde perpassam ressonâncias das ve"u/e renascentistas de Vasco Fernandes, com fra-

H ANTT, JlUjuisi(dI;r dl Counbra. processo nQ 1:1202. tnt'dlto. 
l~ M31lUcl Gonçahõ da Cosia. H,s,(ória do B1S/IGdo r Cidade de !..amlgo, \'01. III . usboa. 1982. p. )<f3. 
10 Arquivo Edcsi.3suco de Viseu. Uvro n" 1i2 das \'l$jfaçCCS dr MWlguedile. ns, )5·3ó. 
17 Alcx:mdre Al"($, _Anrsus e Anificl'S nas Dioceses de lamgo e V"ISCU_. Beira Alia. \'0J. XL\'lII.n"s 3-4. 1989 . 
~p. 277-278. e.4 Igrtja J~ 5<10 juliilo dl A:ur/lJUS, Mal":: de .\Iangualdc. Mangualde. 1990. 1'1' )2.)). 
A Vcrgllio Correia. op. lU., p. 68. 
I~ M. GonÇ"JI\'b d'-I COSia, 0l' cir., p. 3-+). 
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ga::. rasgadas de arcos e formosos campos a perderem-se cm refrescantes longes 20, Nesta 
altura, as confrarias de $:lo Cosme e São Damião recebJalll lima fone cxpans:.lo em lernlÓ
rio ponugucs. tanto na metrópole como nos espaços coloniais, ligados a instituições de 
assistência e $Ocorro corporal. 

Dentro do seu goSlO tradicionalista. que deriva de uma educação l:lrdia em modelos 
maneiristas contra-reformados, Vieira trabalhava sobre fonLes gravadas. namcngas ou ita
lianas, para compor as suas obras. Recorreu , por exemplo, a um gravado rnfaelcsco de 
Marcoanto nio Raimondi para pintar. com grande fidelidade ii estampa, a predel::t com a 
Mawllça dos IIIOCCII/cs a IIlClndo de I~erodcs que integrou no retábulo (col1slituido por dezas
seis tãbuas) dedicado a Jesus, Maria,José (ou a Sagrada Familia) no cruzeiro do Mosteiro 
cisterciense de São João de Tarouca, obra de ccrca de 1610; a utilização dessa estampa 
mOStra a forma como Amónio Vieira utilizava as fomes disponíveis, servindo c1iemcs de 
província. já de si pobres de gosto e de recursos. com peças imagéticas nesse comeXlO efi
cazes mas. quase sempre, revelando escassos dotes invcntivos. A Sagrada Família do 
mcsmo altar, com a Virgem semada a bordar, São José trabalhando como carpinteiro, e os 
trechos domesticos bem caracterizados. segue um modelo que o artista repetiu noutras 
vel'sóes, O mesmo se diga com o Repouso na Fuga l'al'(l o Egipto. segundo Barocci. a 
Circuncisão segundo Mac.nen de Vos, c na Allunciaçelo do antigo relabulo-mor da igreja 
m:llriz de Mangualde. seguiu, de fonua simplifi cada, um modelo de Fedcrico Zuccari 
difundido por gra\'Ura de Cornetis Carl. No Baplislllo de O 'rslo, seguiu gra\'ado do mesmo 
COrl segundo modelo do famoso maneirista flOrentino Franccsco Salviati c, na Visitação, 
um modelo de Federico l3arocd gravado por Gisben van Vecn, Os exemplos multiplicam
se. atcstando que Vieira dispunha de um acervo de cstampas maneiristas de que se servia 
consoante os cri terias de escolha dos seus clielllcs - em geral pequenas confrarias. innan
dades, COl1\'CnlOS e fábricas de igrejas da Beira Alia. 

Cristão-novo que age como produtor de imagens sagradas para o seu mercado regio
nal , assim tentando ocuhar as suas fideltdadcs religiosas, Vieira foi educado em modelos 
es téticos do tardo-Maneirismo de raíz italiana. junto a um pintor lisboeta de segunda 
plana (Gregório Antunes) 21, apesar de constar no seu modesto currículum uma passa
gcm por Granada (onde veria as obras, p. ex., do maneirista Pedro de Raxis) , não mostra 
abertura as novidades do naturalismo proto-barroco j:l dominame no seu tempo. A arte de 
António Vieira rc,"cla 3ssim, de modo cxemplar, os recursos, e os limites, de um secundá
rio profissional de pintura na di:lspora portuguesa durante a Uniào Ibérica. A fuga de seu 
irlll;'l.o Nicolau Vieira para as lerras do Rio da Prata. Cnlre o Peru,a Argemina c o Paraguai, 
aí ocuh.ando a sua origem judaica alravés da aclividade de produtor de im3gens sacra:. 
que lhe da\'a a devida cobertu ra , de\'e ter proporcionado a expansão dos mesmos modelos 
tardo-maneiristas neSS3S longmquas c amda inóspitas áreas hispano-americanas, onde 
cont inuou a tratar esses modelos e receitas apreendidas na tradição declinante do 

lU E I!IIl'fCS~:\[\tC nOlar.se como n'l [lnllur.t lamcecn)c do stculo XVI I se COn1\lluar.tm a mamfblar ecos de 
modelos gdo\'asqumo~ da pnmelra metade do ~éculo precedente, COlllO sucede Ulmbtm nas mbu:ls da Igreja 
do Mosleiro de Ermida de P:I\\'a. pml:lclas por AmónIO Rodrigues de Ch~os no lan:Us.suno ano de 1659. 
II De Gregono Antuno. aCl\vo de 1602 :I 1656, conhccc-sc (entre outras pe('llS a.ribulcbs) a tclajVdo Afonw de 
Smuell tm dbll'l/lUmdo pdo //Clos pobr'es, existeme no HospItal de Jesus Cmlo elll Santarém. obra de 1633, j:l 
C011vcrlida "OS nol'OS cânones do tenehrisl110 pcnill5ular. mas que t de segunda plana (pe~ o !>Cu mlcressc ko· 
n<)gr:'ificol. o que ~tCSta o n(l'c\ secundário em que funcionou o aprcndi::ldo de Antómo Vieira efr. Vitor 
Xrr:lo. A PlnlUra Pmlo·BI1lTO<<l rlll PQnllglll , J 612·165i O r"lInfo do Nmllrali'imo t do Trnrbnsmo, tesc dr 
DOUIOrametlto. 1'01. II. pohe., Univcrsid:lde de Cotnlbr.>. 1992. PI) 111·llS. 
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Maneirismo de Trento para as clientelas católicas. Como eSle Nicolau Vieira, tantos alega
dos adeptos da «lei de MoysésJl se refugiaram nas novas terras do Rio da Prata, que lhes 
ofereciam tanto a segurança necessária como o mercado suflciemepara uma existência 
condigna. 

Apesar de tudo, as três dezenas de tábuas reman csce11les de António Vieira atestam 
acenos de pincel e um repertório pessoal de fácil caracterização, no âmbito de um clis
curso pictórico fáci l e eficaz, muito innuenciado por gravuras do Mane.irismo nórdico c 
também italiano. An isla de segunda plana. é a sua origem criSlã-nova que maior destaque 
ncste mamemo nos merece, por ser pimor judaizallle - ta l como seu irmáo Nicolau - que 
produ:. obras sacras dentro da iconografia católica dominante nesses anos, os mais duros 
da Contra-Reforma peni nsular. Uma questâo como esta, entrevista a panir de três proces
sos da Inquisição, permite-nos ana lisar a outra luz as qualidades do úllimo Maneirismo 
pro\~ncial projectado para o espaço ibero-americano e, em termos gerais, a produção anís
tica de periferia durante li Conlra-Refo rma. como linguagem formal conse rvadora; ao 
mcsmo tempo, abre a possibilidade de se analisarem os modelos e 'receitas' composilivas 
que, alra\'és de artistas que (como o citado Nicolau Vieira) passaram para os lcrrilól"Íos 
ultramarinos, \~eram a receber franco acolhimento nos mercados da diáspora ibero-ameri
cana - um campo de trabalho que ;unda se encontra insuficientemente estudado. 

ESles emigrantes clandestinos portugueses de origem cristã-nova buscavam abrigo e 
segurança em terras onde a Inquisiçâo não estava organizada, como era o caso do pa no de 
l3uenos Aires. Tambem no Peru, onde se sabe que varias aUlos-de-fé, no século XV II , fla
gelaram as comunidades de refugiados oriundos da Península Ibérica, houve, mesmo 
assim, uma conjuntura propicia ti integração de tais emigrall1e.s clandestinos, muitos deles 
portugucses. Mas quase nada se apurou ainda, por míngua de pesquisas, sobre a activi
dade pictórica realizada em lerras hispano-americanas por esses artistas de origem portu
guesa, ainda que dos documentos conhecidos transpareçam - além dos casos mais conh e
cidos do arquileClo bracarense Constantino de Vasconcelos, que actua em Lima, com obra 
importante, ate à sua morte em 1668, e. do escultor de Pombeiro Afonso Carvalho , que 
actua em Buenos Aires de 1619 a 16-+3 - alguns pintores como Nicolau de Chaves, que 
actua em POLOS1, na 130lívia, em 1676 22, Martim Santos e Marcos da Silva, aCllvos em 
lima el11 1649 23, Bernardo Delgado, que exerce a profissão na mesma cidade em 1689 24, 
Baltazar da Cru:::, que trabalha na Colômbia em meado do século XVII 25, entre outros 
nomes de anistas e anif"iccs lusos sem obra rcmancscerlle. 

Em suma: o gradual csludo histórico-artístico das três dezenas e meia de pinturas que 
remanescem do tardo-maneirista lamecense António Vieira - a saber, as três tábuas da 
capela de São Cosmado (Armamar) , as dezasseis tábuas do referido altar no mosteiro de 
São JOãO de Tarouca, as seis tábu:ls do antigo retábulo da matriz de Mangualde, uma 
pequena 5ama Face em cobre assinado 'Amo Vieira', em colecção particular, uma bela leIa 
da Sagrada Família também em colecção privada, algumas tábuas em dependências do 

li. Mario (hacon Torres. Anc \'hTcinal fi! POIOS1. fuenres para su hiSloria, SeVIlha . 1973. p. 40. 
!1 José Emilio Burucua .• Pinlllr:l Y c)ClllIUr;t cn t\rgcnUI1;1 r P~r:I~uar~, Bun<x:o Ibel"OOlIICrlwuo. Dr lo~ Arli/es (! 

I"s "UIII/IOS, uml Por R:ulIon Glllicrrcz, l-d. Lunwerg, Barcelona, 1997 
H Idem. ibidou 
1) Idem. íb!dnn 
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CQnvelllO de São Francisco de ullnego, ele 26 - pcnnilc-nos analisar a outra IUl as quali
dades possíveis do último Maneirismo provincial . ã luz das suas limitações e convencio
nalismos m3S. também. das suas energias vitalizadoras. 

Tomando C01110 exemplo o que entretanto se produziu 110 mercado religioso das terras 
da Beira e, cm lcnn05 gerais, a produção artística da periferia lusófona durante :1 Con tra
Reforma, como linguagem formal mais conservadora. esse conhecimento abre, ao mesmo 
tel11po, a possibilidade de se analisarem os modelos c 'recei tas' composiLivas que. através 
de artistas emigrados para territórios ultramarinos (como o citado Nicolau Vieira), vieram 
a receber franco acolhimento nos mercados da diáspora ibero-americana - um campo de 
trabalho que ainda se encontra insuficientemente e5LUdado. 

Ao consuiLar-se, de no\'o, a preciosa documentação recenseada por Maria da Graça 
Mateus Ventura na sua já cilada dissertação Portugueses 110 l'el1l ao LCllrW da Ullião lhtrica: 
mobjlidade, cumplicidades e vivências 2i, rasga-se todo um espaço de pesquisa par:l melhor 
caracterizar o conhecimento sobre os gostoS e práticas artisticas no seio dessas sociedades 
ibero-3mericanas. que urge aprofundar, também, a pal"LÍr dos testemunhos de arlc sacra 
que certamenle reman~elll. 

S!lo Dami!lll. por AmÓniO Vicim. 1624 
Cal)Cb de ::.. Cosme e S. Danu:l.o{Solar do Patio). 
Silo Co~m3dll. Armamar 

l6 Sob~ estas obras. dr Vilor xrno. A Pintura Prow·Bllf1llCtI em Ponu);a/, 16/2-1657 O munja da t-,·al\.mJ/isllw ((/a Tcnçbrismo. lese de Doutllrallwnto, 1101. II (11,"\0 publlC3do). Ulll1'cr..idadt de Coimbra. 1992. pp. ++ 1--+55 l7 Maria da Graça \[atcus \·entUr:1. Pm'IU);utSO" 110 Pen. <Ii) /tlllIJtJ dD Ulli!lI/ lhf';W mob./idade. culllpliCldud • ." c ,,'·I.'"ci(l~ (tese de doU!or:1nlcmo. FLUL; 2000, cd. IN·CM. Ltsboa, 2006). 
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NII)(l111011O da '1'X(1n, por AntónIO Vieir;\, 1635 
Igreja malri: de Mangualde 

SaWlldll FIlIIUhll, por 
Amómo Vieir:a, c- J 620 
e gl':l\'ura de Bcrv.inchd 
cm que se LIIspnou 

Allwtcw{do da \'jtJ.:crn, por Anlónio Vieira, 1635, na 
m:llri: de Mangualde, e gr:1\'ura dcCornchs Con 
segundo Federico Zuccaro, em que se in~plrou, 

Gravura de Adriaen Collaen com o lema do 
Nascimento da Virgem Sl"gllndo Glo\'ar 
'ítradallo, 

Mmmt(a do~ Itluctnll'S, por Amonio Vieira,..:, 
1620,110 ahnr de Jesus, Maria, Jose do 
Mosteiro de S, João de TarouC3, e estampa 
raf:lclc)c;\ de Marco AntOniO R.11111ondl cm 
'lue fielmente !>C in~pirou 





Mesa-redonda 

A importância dos rundos arquivis[icos para o conhecimento dos artistas 

A importância dos fundos arqulvislicos par:! a História da Arte, a sua dh'crsidade e complexi· 
dade, foi o lema da segunda mesa-redonda realizada no último dia (23 de Junho de 2005) do VII 
Colóquio luso-Brasileiro de História da Anc. Selll uma exaustiva informação documental e llão 

existindo o conhecimento preciso de lodo o processo artístico. o estudo do objecto - ainda que 
fundamental no processo da sua história - fica incompleto sem o acompanhamento de todos os 
dados relacionados com ele. Essa infonnação é ainda mais necessária, quando o fim do nosso traba
lho é o conhecimento dos artistas e artifices que. ao longo do tempo. foram contribuindo p:ml o 
longo processo aruSlico. 

Num colóquio. cujo tema versa AnjsljlS e Aruficçs e ;J sua Mobilidade a organiz.1ção do encon
tro cienufico, consciente da importância do assunto, organizou csta JIlcsa-redonda para que exis
tisse um espaço de rcnexão e debate. Para a sua concrcti;:ação foram convidados para participar os 
se~uinlcs Professores DOUlorcs: Anna Maria Monteiro de Carvalho (Professora na Pós-Graduação 
do Departamento de I-listória d3 Pontiffcia Uni\'ersid3de Cató lica do Rio de Janeiro); Agostinho 
Amújo (Faculdade de Letras. Universid:lde do Porto); Maria Helena Ochi Flexor (Professora 
Emérita da Unh'ersidade Federal da E3:Jhi:J ) ; C)'bele Vidal Neto Fernandes (Coordenadora do 
Progr..ullil de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da Universid3dc Federal do 
Rio de j:1lleiro) ; e Luis Alexandre Rodrigues (Professor da Escola Secundária Abade de Baçal). 

joaquimjaimc Il. Fcm:ira-Alves 
(Presidente da Mesa-redonda) 

Sendo uma especi:!.lisla em Mestre Valemim ( 1745-1813), importante urbanista, arquiteto, 
escultor e entalhador da cidade do Rio dejanciro nos finais do século XVIlE aos ltlicios do XIX, 
gostari:!. de rebtar :!.qui os caminhos que adotei tl:!. Identificaçao de algumas de suas obras e do seu 
slatus social: 

1 - Os LIVros de Admissão e de Obito da Irmandade dos Pardos de Nossa Senhora do Rosãrio e 
de São Benedito daum sua entrada na Ordem, sua mone e fixa m sua condição social. 

2 - No cLnquenlenârio de fundação do Serviço do Património Histõrico e Artístico Nacional 
(SPI-IAN). comemorado com a exposição "Requiem peb Igreja de São Pedro, um património per
dido" ,da qual fui a coordenadora, a~ inúmeras peças de Illlha da igreja encontradas em coleções 
particulares e as fotos do seu interior antes da demolição, pertencentcs ao Arquh'o do SPIIAN , tra
ziam-me a desconfiança de que estivesse ai ;1. mão do artista. Um recibo de pagamento feito a 
Valentim nos Livros de Receita e Despesa da Irmandade de São Pedro ~ anos de 1793-1820 (nunca 
pesquisado) foi o documento fundamental. o precioso elo que alicerçou a identificação. Localizei as 
peças encontradas na talha da igreja e empreendi urna anãlise comparativa desta com oul ras de sua 
comprO\'ada autoria. Ilotadamente o retabulo-mor da Igreja de N. Sra. da Conceição e Boa MOrle, 
praticamente idcntico ao da igreja de S. Pedro. 

3 - Na ane do Rio de Janeiro no periodo colonial s.."Io nuidas as especializações que regulam os 
Regimentos de OfICio. A publicaçãO de MUm liugio emrc os marceneiros e enulhadores do Rio de 
janeiro" en\'okcndo o mestre de Mestre Valentim, Luís da Fonseca Rosa, que rcivindicava par;! si 
o reconhecimento profissional de entalhador, foi rdevante no reconhecimento deste estalUto tam-
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bem para seu disclpu!o. nomeado mestre em 1772. 
-I - Nas obf3s públicas que Mestre Valentim concebeu c CXCClllQU como urb:l1lista, arquilclO c 

escu ltor, as indicações contelllpor-.1l1C~ do :IrtisL.1. for.lrn d::a maior relev:lncia. uma \'e::: que os Tcnnos 
de Acordo dos Comr:ltos não existiam, provavelmente desaparecidos no incendia do Se.n:ldo da 
Câmara, em 1792. Tudo que se sabe ::.obre sua participação naquelas obras - traçado do Passeio 
Publico. pavilhões. chafan:cs e escuhuras • durante a gestão do vice-rei D. Luis de Vasconcelos 
{1779-1790} está no relato fCÍlo por um $Cu diSCipulo. Simão JoSé de N:tzaré. ao primcuu biógrafo 
do artista, o historiador Manuel de AraUJO Pono-Alegre M T:unbém a pintura MFcliz c Pronta 
Hccdificação do Prédio do Rccolhimclllo do Parto" (daLI i89 e asso Francisco /I.·luzzi - Museus Castro 
Maya), mostra /I.-1cstrc Valemim curvado ao gesto de mando do vice-rei. mas detcndo cm suas mãos 
o ~ri5Co- da obrJ., ficando assim claro que na epocaja lhe reconheciam a (:ondiÇ"'Jo de arquilclO. 

AmlU MUllu FO!l5W .\fun/tiro de Can·olho 
(Proressor.. na Pm.-Graduaçlo do DcparumenlO de História da 

PomiflclõI Uni\"cl"SHIadc Glt6hca do Rio dc J:mcim) 

Trata-se da Impot1"neia dos fundos arquivlsticos para pcsquba de artistas e anifkes luso-brasi
lei ros, quer os acervos ponugueses. deSI:lCando o ProJcto Resgale, quer os brasileiros em lll\·d 
nacional, estadual ou municipal. Tecem-se considerações. all1da. acerca da documentação dila colo
nial. a imperial e a republicana. cnfocando, cspeci.1lmente o caso da l3ahiaIBrasil 

\fana HeloU! Odu Flexor 
(ProrCSSOr:J Eméri1t1 da Unh·ers,dadc fedeml da B.1hia) 

1 - Observei que, dcntre as 55 comunicações 16 trataram, de modo mais dtreto, as questões 
referentes a mobilidadc dos art istas e anrficcs no espaço luso-hmsi1ciro, tema central do Colóquio, 
e as demais o fizeram abordando problemas obser"\"ados dentro de uma detenmnada temática 

2 - O tema le\·anta, de imcio, as difkuldades de acesso aos arqul\'os (seja no Estado, PaIS, ou no 
EX lerior, muitas vezcs :1\(: IIlC::.lllO em Roma (no caso dos jesuilas) e a dmculdade de leitura dos 
documentos, muitas \'czes deteriorado ou c:.cntO de maneira ~ anliga, o que dificulta em muito a 
compreensão do texto. Do mesmo modo, exige, como bem foi observado ~atenção comfnua ao 
entorno da produção anística" pois ~nada t feito do acaso: 1l:ldil indcpende das circUllstândas~ 
(Professor Dr Pedro Dias) 

3 - Impõe-se, certamente, a rC"ilvaliação dos trabalho!. Já realizados e a sua an:ilise, sob novos 
poTllOS de vista. assim C0\l10 dc levantamentos ainda não puhhcados como. por exemplo, o impor
tante arrolamento dos ilrtistas c anfficcs do Rio dejanciro, há anos aguardando public3ç;lo, Lraba
lho de Judith Manins. realizado eO I11 a finalidade de continuar as publicações de dicion:irios sobre 
o tema, após:l edição do didonãrio publicado, eln dois volumes, parJ. a região de Msnas Gerais. 

4- ~ No presente Colóquio foram apontados, em algumas comunicações ( Professora Ora. Natália 
Marinho, Professor Dr. Jaime F. Alvcs. Professora Ora. Cybcle Vidal) problemas referentes as socie
dades ou parcerias, :tos COlllratos e lou\·açc)cs, aos campos de a,ão mal delineados, dos mestres e 
anificl'S. seja cm Ponugal ou no Brasil. Essas questÕC5 dIficultam o trabalho de levantamento c as 
conclusões necessariamente tiradas dos d:ldos arrolados. 

5 - Importa considerar que o somatório dessas dificuldades, considemndo-s.:: ainda. como comu
mente acontece, a dificil rebção com as pessoas ou entidades rc::.ponsá\"eis pelos arquivos e acervos, 
sejam quais forem, por vezes tra::em gmndcs atrasos as pesquisa!., ou mesmo levam o pesquisador a 
desistir de estudar um assuntO (caso cspl.'Cialmente observado nos cursos de pós-graduaçào). 

6 - Os avanços na infonnat izaç'Jo dos acer\'os. no Brasil e em Portugal. vêm comnhuindo bas
tante para miniml:ar algumas difiC\lldadcs. Mas isso não é tudo: o pesquisador deve s.::r dotado de 
muita paciência e perseverança, pois ainda há muito a fazer. de Ulll lado e de outro do Allamico. 
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7 - Estou certa de que avancos mais significativos só ser.ío observados com o estabelecimento 
de parceri.as institucionms, como a que estã para ser efcluada. para o desenvohimemo de projetas 
bem delineados. amparados por financiamentos que alimemcm as necessidades imediatas da pes
quisa, em suas diferentes fases. de modo a garanur o alcance dos objetlvos traçados. 

I'rafcs~ora C)bdc Vida! Fl"Illat"k~ 
(CoordenadOr:! do I'rogr:!ma de I'Os·Graduaç:\o cm Ancs Visu,u~ da 

Escob de Belas Anes da Universidade Fcder:ll do RIO dcJ'lIIl':Íro) 

Vers.1ndo matérias da História da Anc. o elevado numero de titulas, publicados ou n::lo. que nas 
últimas décadas tem enriquecido o espólio d~ principab. bibliotecas expressa o~ resultados positi
vos alcançados pelo conjulllo de estudiosos que se ti'm dedicado à abordag<.'m destas temáticas. 
Diga.se também que. em boa medida. estCS trabalhos reflectem novas orientações e os inccntivos 
pessoais gerados nos dep:mamentos de I listaria da Ane das Universidades ponuguC$3s, progrcssi
vam<,;lII<,; dOlados de crescellle autonomia. 

Usando Imagcn~ e slmbolo~. a rcvolu(,.,ío medi::ltica tem contribllldo para um ambiente de curio
sidade que se estendeu a objeetos artísticos cada ve: mais aces~lvcis tanto par.l o especialista como 
para o simples curioso. Contudo existe mais mundo para lá dc.·;;te plano da superfície. Um mundo 
que lraL1 de personagens adormecidos e re~·ela testemunhos que, se n;lo d;lo novo sopro de vida a 
muitos objectos e aos seus autores. são capazcs de transpor a opacidade dos esL1dos de esPlrito e (k 
nos aproximarem da realidade vivida, o essencial para se definirem os contornos da sua compreen
SilO. E o historiador da arte t o demiurgo que, ao arrepio de gesto~ dramaticos e de vaidades efeme
ras, cm atitude de respeito pelo passado e em exercicio continuado de humildade. destrinça as 
complexidadcs num processo em que diversas circunstâncias det<.:rminam a fecundidade da expe
riência humana. 

Do trabalho de arquh·o nlllre-se a acç::lo do invcstigador direccionado para resgatar a informa· 
ção suscepuvel de penetrar a espessura dos tempos: as ideias e os valores que num dado tempo 
[oram social e artisticamente determinantes. lnfonnação que deveria ser organizada. divulgada e 
cruzada para se obstar à sobreposiçãO de csforços c ao resvalar para situaçõcs de trabalho com 
características caóticas. Ainda que com mais atrJ5Q do que noutros países. em Portugal ~ à investi
gaçjo arquiviStica que se deve o conhecimento el1\'olvente das vidas dos artistas e anLfices, campo 
em que para :l1ém dos aspectos de natureza pessoal também nos interess.1m os fenómenos do social 
e o repenário dos seus principais movimentos. A eliminação de dúvidas a respeito dos actores com 
protagonismo no donnnio da arte implica que nos inteiremos da complexa trama social e dos con
dicionamemos da fonnaç:lo. evolução e ate dos passos que guiaram os arquiteClos. pintores. imagi
nnrios ou simples prãticos num quase incessante peregrinar por várias regiôes do ternlório nacio
llal que também era insular e ultramarino para além de. conv~m sublinhar, em certo momento ter 
sido agregado à monarquia filipina. Na parte que nos cabe, a nossa pesquisa tem privilegiado a 
regiào interi.or de Trãs-os-Montes onde a par com os fluxos de artiSL1S g:llegos e minhotOS:l invesLÍ
gaç;10 recente tem c\'Ídenciado a importflllcia do foco \'iseense. Ao mesmo tempo, conjunturas par
ticulares como a que se seguiu ao dcs.1jlarecimcmo de D. SebastiãO, as v:Hlta&Cn~ da proximidade ~ 
:l presença da catedral de Miranda do Douro Junto da rnia suscitaram a presença de mestres oriun· 
dos do outro lado da frol1lcir.l. Nesta matéria. não só a lista de nomes de pintores. entalhadores, 
imaginários. "eslimemciros e prateiros tem aument:ldo como também urge valorizar o papel e sis
tema de organi:aç::lo dos mestres de pedrnria oriundos do meirinhado de Trasmiera, os quais tive
ram, por exemplo. acção directa na construçào do aquedmo sciscell tista para abastecimento de 

água ã cidade de Miranda do Douro. 
Como sabemos, neste tempo social pautado por um ambiente as reminiscências corporativas. 

os laços familiares e os inleresse~ de grupo pl'Savam muitas vezes na hora de se arremaL1r uma obra 
na praça publica . Ao mesmo lempo, durante o Antigo Regime, faClares como a estrutunlção social 
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da família e o estado do anlSI:! condicionavam as distâncias a percorrer, o lempo de permanência e. 
até a capacidade comrJlual já que csta, não dependendo unicamente da capacidade técmca. exigia 
um:! retaguarda onde do jogo de diversas influencias emergiam as personagens com capacidade 
para se associarem c também para serem fiadores das obras. 

O espolio dos amigos canótios nOlari:li:., as comas d:ls confrarias. os livros de tcstamentos são 
alguns exemplos de fontes documentais vahosas que importa compulsar com pcrsislénCI:l para, na 
medida do p05.StveL cartografarmos :l substância da memoria artística c dos seus intervenient es 
m:lIs directos. 

!..uI) Alaotldrc R(Xl!iguC5 
(Prorcssor da Escol:! 5ccund:iria Aoodc de Baça]) 

I. A minha rala tem. como ponto de paruda. a experiência de historiador.! da arte, :ttu:mte na 
Escola de Belas Artes na Un iversidade Feder.tl do Rio de Janeiro. Refere-se, pon.1ntO. à realidade 
bra~llClra c. até mais especificamente, ;'I vivência carioc.1 

A questãO do restaul"O como pr:ltica do arquitecto, no caso brasileiro . está ligada 11 geraçãO 
modernista. que, ao mesmo tempo que iniciou a legislaç:lo c a prática da construção patnmonial, 
foi protagonist:\ de um prOjecto ousado de construç:lo do IlQY!!. que alçou a arquitectur.! moderna 
brasileira a padróes internacionais de reconhecimento. Assim. ° tombamento e a preservação do 
passado estão elllrclaçados a um projecto de futuro. uma ideia de Brasil. que uniu. não apena~ 
arqUltetos (como Lodo Costa. óscar Nicmeycr entre outros). mas lambem poetas e artisl:tS (como 
Mario de Andrade, Portinari, elc.), assim como intelectuais (como Sérgio Buarque de Holanda, 
Gilberto Eve}'n:-, etc.). 

O problema que se coloca nos tempos alUais. em que se proces$.1 uma cntica contundente dos 
paradiglll:tS modernistas. é o ofuscamento de uma quCStãO mais profunda, cnr.lI::ada nos conceitos 
de memória c esquecimento. de itllensificaç:1o do pass.1do c construção do futuro. Assim, a ~des

construcão' que se fa:. atualmentc no Brasil . Mdesmistificando" a ideologia da geração modemiSllI. 
não dc\'c ser gencrali::ada, a ponto de tomar a posiçãO II\génua de rejeitar cm bloco a obra daquela 
gcmç:lO, li\"r.mdo-nos do enfrentamento dll problemática de nossa própria época. Isto é. nos tempo~ 
aluais, de globalizaç;io c IIllpfrio absoluto do mercado. não havendo mais lugar para o projecto do 
novo, a defini(,":lO do pass.1do e dos valores culturais a serem preser.rados lama-se desfocada. sem 
pal'.1mctros \'cnl3deir.Jmente culturais para a distinção entre memória e esqueClmemo. 

Sdnia GOII!(S Prn'ir'(l 

1 - A a(,":lo do arquiteto no campo do ncstauro requer uma formação dI.' base, que principia nos 
cursos de graduação. conscienlizando os futuros profissionais a atuar com respeito sobre as área~ 
de valor patrimonial, mas principalmcme, orientando-os no ato de M\'er" o bem patrimonial. Para 
tanIa, é essencmltrabalhar com a noção de -Tempo~. capacitando-os a perceber a produção arJ[s
lir.::II:lrquileIOntC3 cm sua relação com o pass.1do e O presente. 

Z - Para além da fonllação voltada para o respeito ao património lcgado pclo passado é preciso 
conscicmizar os futuros profissionais do ramo d1 arquitclura qualllO a rcspons.1bilidade quc detem 
enquanto agentes de produção do património que o nosso tempo depositar:i par.! o futuro. 

3 - O restauro e preservação do património enquanto prática do arquiteto terá sempre um 
alcance restnto caso n;'lo haja a apropriação deste patnmónio por p.1rte da popula~o . Para lamo, 
faz-se necessário aprofundar a noção de cidadallla. 3(10 que precisa ser levada as escolas de ensino 
r und:ll11ental. Neste aspecto os arquitclos tem grande contribuiçãO a dar, pamcipando de programas 
educativos e discemin:lIldo o conhecimento que possuem sobre a matéria. 

Mana nmJllldc Moura Filho 
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295 M/\:\L:EL ,\L:GliSTO [t-;GRAC1A A~TU:\ES 

A fdbriC!l da cera e Fró Manoel de Nossa SenllOra nos brados do .\los/eira de 
sanlO Ti,~() 

309 \lASl:ELJOAQUI~1 MOREIRA DA ROClL\ 

ASIJ('cros arllslicos (' eSIC/icos n(/ (ll))'a do a/lfuilecro Carlos Gimac 

321 M,\t\LEL DE SAMI'AYQ I'IM~_f\;TEL .\Z[\'EOO GRAÇA 

DOIIIlIIgOS de OlileilCl M!lJ!l percurso de UIII liscal/or amador ou da Il:SI)(J/lsabi/i
dcuk tcouca no Por/o de meado~ de Oitocemos 

33 1 ),.\,\RGARlDA ACC!AIUOU 

Fenwndo Lemos: um (/ I /csdo dos tempos modernos 

339 M_\RIA IlERTlilLDE nr: BARROS U\IA E MOL'RA FILHA 

Di)C/lssÕ<'s /tcl1ials ell1 IOnlO do siSfell1a defensilo da Paraiba 
110 secu/o ).'VII/: wnn "guerra ele COI1I,edll1ctl/os" entremeada pdo Atlal1/ico. 

3-1-9 \IARt.\ DO C.o\RMO MARQUE<; PIRES 

O Allfl.ilCCIO josé Gera/do d(/ Si/Ia sClldinJw 
- conSlnl/Ol' de eS/)(lçOS de passagem, encontros e pel1llanenejas 

359 \IARIA DI:. FATIMA LUSEBlQ 

A mobilidade espacial e esWica do en/n/llculol' Manuel Vieira da si/\'(/ 



36; MARI:\ DE FATIMA IIA .... AQL;[ CA\IPOS 

O 110\'0 e o ,dIlO: mestres e aprendi::es lia pinHO II baiana, 
(1790-1850) 

373 MARIA HELENA 00 I! rI . EXOR 
Os Oficiais fI·fec:bnic:os na cidade Iloftlvd cio Salvado ,' 

385 MARIA JOAO BAPTISTA NFTO 
WilheJm Llldll'ig I'on Esc:hlVege (J 77'1·1855), um percursQ c:u/!ural 
e al'lislico I'lUre a AlenuwJla, o Brasil e PorrugaJ 

393 MARLl,. LEOr.:OR BARBOSA SOARES 
josé ROlÍ1igues - desCllhando IlIgares, ligando hiSlÓrias e I1l/1res 

403 MERCEDES ROSA 
Owiw:salia baiana colonial: os oUr1les e suas obras 

413 MIGL:EL FIGVElRA DF h\RIA 

Joaquim Machado de Ca~lro e os MonumentoS Reais 
[lam o Rio de jancim 

+23 ~1\'R1A\1 ,\ "DRADE RIBEIRO DE: OUVElRA 

Entalhadores bracarenses t' lisboeras em Minas Gemís seteCl'lItista 

43 1 "EL50;\SANJAD 
As fronrl'iras do uI/ramal"" engenheiros, nWlellldllw~, nO!urcllisws 
e anis/as nII AmazDnil' , /750·/820 

439 PAL:L\ BES:'A 
O mos/eira de Pombeiro c as igrejas do seu padw(le/o: mob,lidade de cquilJas c/c plll
/lira mural 

449 PAL:LA CRISTINA MACliADO CARDO:\A 

A capela da Confmria do 5antissimo SaCrClmCl110 da Mmríz de Viana do Ca~ld(/. 
Os artisws e o jlrD,VallW dewrariro 

459 RE:GIM A"\ACl ETO 
jose da COSia e Silva, Um Cl/ljui/ec/o ponuguês em/rrras brasileiras 

+69 RU CAR1TA 

;\ Madeira c CI mobr/jc/mlc no Mundo de Expn~ssclo POlItr,~uesa de Anis/ru e 
AI1IJkes. A I1cccssidade c/e (OnSli/Ui,ão de UIII banco de dae/os para Ar/is/as c 
Anificcs 110 lIJundo de Expressilo POl1ugllesa, 

483 ~:\IA GO\lES PEREIRA 
ArliSlas e arrificcs lia Catedral de Sahador, antiga is .. !.')a dosjesuHas na Ba/,ia 

+95 ':>"'5.'1.1\,1, ~IATOS AlIfU:U 
Diogo de Castil lro c JOM de Rulio: IIl11a /Jarccr ilJ irrl'lIlgw no /laçado do Mosteiro de 
5, Sa/\"ado /' da SentI (Sm'a do Pi/ar) 

505 TERES,\ LEO"OR M VALE 

jolio AlI/ónio Bel/ini de "ddlla: a mobilidade de um cswl/fJr iraliano 1.'111 PonuglJ/l1o 
si:cufo XV111 -,um:eria~ arlls/icas I' cn(OlIlelldadon::s 

5 19 V1TOR SERRAO 

Amónio e Nicolau Vieira, dois pilHares malleiriSIaS de Lamego 
/10 didspora ibero-llmnicana 

529 MESA· REDONDA 

!>í.4~OAO E· o.i[~fri'~ . . , 
• 
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