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COMUNICAÇÕES ACADÉMICAS

ELEMENTOS PARA A HISTÓRIA DA FÁBRICA DE
FAIANÇA E AZULEJOS SANT’ANNA, DESDE 1741
Por GONÇALO COUCEIRO

Fig. 1 – Fábrica de Faiança e Azulejos Sant’Anna.

Nota Introdutória
O presente trabalho foi elaborado a partir de uma conferência, realizada na
Academia Nacional de Belas-Artes a 26 de Novembro de 2013, em cuja sessão se
apresentaram numerosas imagens, em “power-point”, que aqui não são todas
reproduzidas, sendo esta palestra apoiada em textos auxiliares que serviram de base
neste estudo. Tomou-se agora a opção de privilegiar a apresentação de elementos
inéditos sobre a história da Fábrica Sant’Anna, dando ainda informação sobre muitos
dos locais onde as obras mais representativas desta fábrica existem e podem ainda ser
vistas.
Como se constatará, esta fábrica passou por várias vicissitudes e
acontecimentos marcantes: A sua deslocação da Rua de Sant’Anna à Lapa, onde esteve
de 1741 a 1930, para a Junqueira e depois para a Calçada da Boa Hora, em 1935, um
incêndio nestas instalações em 1971 e acontecimentos políticos e sociais, que ora a
puseram em perigo de sobrevivência, ora lhe abriram caminhos para continuar. De
novo ameaçada, em 2015, por um despejo da sua loja centenária na Rua do Alecrim,
com este modesto contributo pretendemos também alertar para a importância deste
património histórico e cultural de Lisboa e do nosso país, procurando “dar visibilidade e
fomentar ações de proteção e valorização do património azulejar português”, como é
um dos objetivos dos Prémios “SOS Azulejo”.
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Joia rara e inestimável do nosso património azulejar e industrial, a Sant’Anna
não teve até à data um estudo monográfico como merece. Com este texto, em jeito de
bosquejo histórico, pretende-se contribuir para que isso venha a acontecer, reunindo e
divulgando alguns elementos inéditos sobre a história da mais antiga e multicentenária
fábrica de cerâmica e azulejos.
S. Brás de Alportel, Agosto de 2015
1. Os Primórdios da Olaria de Sant’Anna no século XVIII
Os primórdios da Olaria das Terras de Sant’Anna, segundo a tradição, datam de
1741, durante a última década do reinado de D. João V. No entanto, todas as fontes
escritas têm apresentado sempre esta informação apenas “segundo tradições locais”,
sem que algum dado mais concreto tivesse acrescentado elementos, que
fundamentem esta tradição, ajudando a esclarecer a sua origem.
É esta tradição que Norberto Araújo recolheu na sua obra Peregrinações em
1
Lisboa , ao percorrer a Rua de Sant’Ana à Lapa, afirmando: “Neste sítio onde nos
encontramos existiu uma das antigas olarias de Sant’Ana, certamente a mais afamada,
e que trabalhou também em faiança artística. Fez a Câmara Municipal demolir, para a
construção da projectada Avenida Álvares Cabral, as casa onde ela estava instalada.
(1928). A «Olaria das Terras de Sant’Ana» – assim se chamava – passou então para a
Junqueira2, de onde logo transitou para a Boa Hora3, à Ajuda, e ali subsiste com o seu
título antigo, sob a fórmula «Fábrica de Faianças e Azulejos de Sant’Ana.
Datava neste sítio de 1741, segundo tradições locais e fundara-a um modesto
oleiro para fabrico de louça vermelha, da qual ascendeu para a louça fina. Teve
tradições, e mantêm-as longe… de Sant’Ana».
O ano de 1741 não seria mencionado aleatoriamente, tendo o ano do seu
começo, muito provavelmente, sido tomado pela tradição oral e com base na data
inserida num registo de azulejo, que esteve na antiga olaria da Rua de Sant’Anna à Lapa
e foi visto e por muita gente, o que levou a que esta data aí inscrita, como também
admitimos, passasse a ser tida como o do ano da sua fundação.
Esse documento iconográfico, que regista este ano de 1741, trata-se de um
registo em azulejo, de dimensões: 70x125 cm (larg.x alt.), composto por 39 azulejos
policromados, em azul, sépia, rosa e amarelo. Contém a inscrição “QUEM POR AQUI
PASAR A SANTA ANNA PODERÁ REZAR SEJA HÓME Ó MULHER, MAS ISTO NÃO OBRIGA
PODE REZAR SE QUISER. ANNO 1741”.
O registo esteve durante mais de um século na Rua de Santana à Lapa, no
prédio nº 146, demolido aquando da abertura da Avenida Infante Santo e foi então
retirado daí e levado para as novas instalações onde hoje se encontra a fábrica, na
Calçada da Boa Hora.
1

Livro VII, Ed. Vega, 2ª Edição, 1993, p. 48.
Ficou instalada nessa rua, no nº 200 na década de trinta do séc. XX.
3 Foi para a Calçada da Boa Hora, n.º 96.
2
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Esta imagem encontra-se “guardada” numa das paredes do edifício, sendo uma
relíquia única que esteve na Rua de Santana à Lapa e, depois de 1940(?), nas
instalações da fábrica na Calçada da Boa Hora.
Importará contudo tecer mais algumas considerações sobre este documento,
um painel registo de azulejo dedicada à Senhora de Sant’Ana. Em primeiro lugar,
através da sua leitura e análise, temos de admitir, reconhecendo como muito provável,
que este registo se trate de uma obra posterior a 1741, de acordo com as suas
características estilísticas e cromáticas.
A inclusão desta data no registo poderá significar, entre as muitas hipóteses e
conjeturas admissíveis, que terá sido aí colocado para substituir algum registo que
entretanto se tivesse danificado, por se pretender atualizar a linguagem artística do
mesmo de acordo com as novas capacidades desta Olaria das Terras de Sant’Anna,
afinando-o com o gosto da época e em consonância com o desenvolvimento que a
olaria ia tendo. Pretendeu-se colocar um painel que tivesse dimensão considerável, 39
azulejos em vez dos 6 a 12 que compõem os registos mais comuns que se encontram
na cidade, dos séculos XVIII ou posteriores.
Feito este painel com mais nuances cromáticas, do que, e.g., um azul e branco,
a vontade do proprietário ditou que se fizesse então um registo, pelos finais de
setecentos, ou nos começos de oitocentos, já tendo a olaria alguma evolução técnica e
artística que era necessário também mostrar na sua fachada, tendo decidido colocá-lo,
reportando o ano de 1741, aí inscrito a posteriori, em alusão verossímil ao ano de
fundação, ainda com memória próxima, com cerca de cinco ou seis décadas decorridas
desde os seus primórdios, socorrendo-se portanto de uma memória ainda presente e,
portanto, fidedigna do ano de começo da atividade da olaria.
São meras hipóteses, mas, em todo o caso, desconhecendo outras razões a que
se deva a inclusão da data, somos levados a admitir que poderá muito provavelmente
aludir à fundação da primitiva olaria, que décadas depois, já produzindo loiça vidrada
faiança e azulejo, desejasse exibir na sua fachada um registo, produto da suas artes e
capacidades na majólica. Em todo o caso, não sendo inverosímil, contribuiu para que,
com base neste registo, se fundasse a dita tradição que chegou aos nossos dias.
Este registo, feito por devoção a Santa Ana por decisão do proprietário, ao invés
das escolhas “naturais” ou mais comuns em Lisboa, que recaíam em St.º António, São
Marçal, Santa Justa, ou Santa Rufina padroeiras dos oleiros (duas irmãs martirizadas,
que seriam filhas de um oleiro andaluz), impunha-se naturalmente por ser esta rua
uma via de circulação e acesso das gentes que rumavam em direção à Ermida da
Senhora de Sant’Ana.
Neste caso, temos um dos muitos registos de santos que existem e existiram na
cidade de Lisboa. Provas de fé e devoção, “o friso total desses tantos quadrinhos de
piedade e protecção, patenteia a devoção, os santos preferidos”, como Luís Chaves,
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nos seus ensaios4, definia estes “tombos etnográficos da Cidade”, que provinham da
“grande actividade do fabrico da cerâmica, pelas olarias da cidade”, que marcariam “a
toponímia dos bairros em fornos e estabelecimentos da indústria do barro”.

Fig. 2 – Registo azulejar proveniente da fachada do nº146 da Rua de Sant'Ana à Lapa.

Seria pois natural que a olaria aí fundada, em 1741, colocasse por vontade do
seu proprietário este painel com um emolduramento que o podemos situar
cronologicamente em finais do século XVIII ou mais provavelmente nos princípios de
oitocentos, com características neoclássicas, a enquadrar a imagem de Santa Ana e sua
filha Maria, na via designada por Rua da Senhora de Sant’Anna, rua da qual se
conhecem referências desde o século XVII.
No início do século XVII existiriam já cinco ruas na zona da atual freguesia da
Lapa; a do Patrocínio, a de Santo António, a de Sant’Anna e a do Senhor Jesus da Boa
Morte. Só pelos finais do século XVIII (depois de 1777) são constituídas, nesta área em
estudo, as novas Freguesias da Lapa e do Senhor Jesus da Boa Morte, que destacam
áreas antes pertencentes às Freguesias de Santos-o-Velho e de Santa Isabel.
O nome desta via assinalava um dos caminhos para a Ermida da Senhora de
Santa Anna, pois era um dos itinerários que as pessoas tomavam, vindas do norte da
freguesia de Santos-o-Velho passando pelo Convento do Salvador ou da Boa Morte
para a extensa zona que era designada por Terras de Sant’Anna, onde estava a ermida
com a mesma santa como orago.
Outras vias para aí convergiam que igualmente o atestam na sua toponímia,
como a Travessa das Terras de Santana, ainda hoje existente em Santa Isabel, por
detrás da Av. Álvares Cabral ou a Calçada dos Sete Moinhos que também foi antes
chamada “Estrada da Senhora de Sant’Anna”.
A designação de terras de Santana, era dada a uma vasta zona, que
compreendia os terrenos e quintas que se estendiam pelo norte de Alcântara, desde a
4

Lisboa nas Auras do Povo e da Sua História, Chaves, Luís, vol I, pp.75 – 77, Publicações Culturais da Câmara
Municipal de Lisboa, 1961.
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Lapa e Campolide até à ermida de Sant’Ana, local de devoção situado fora de portas
junto ao Aqueduto das Águas Livres, templo que foi demolido em 1940.
Subsiste também na toponímia lisboeta, junto ao troço do aqueduto, que ligava
ao tramo e que foi demolido aquando da construção da Av. Infante Santo, o chamado
Chafariz das Terras (de Sant’Anna) e uma travessa com o mesmo nome de Chafariz das
Terras, o fontanário que ainda se conserva, situado nessa zona de transição da extrema
da cidade com a zona de quintas e terrenos que ficavam para o lado das ditas Terras de
Sant’Ana.
Gravuras e pinturas podem ainda hoje ser vistas no Museu da Cidade de Lisboa,
com imagens do Vale de Alcântara e do Aqueduto das Águas Livres que nos mostram a
famosa Ermida da Senhora de Sant’Ana, local de devoção à qual se realizavam romarias
no primeiro domingo de Agosto, festas que se mantiveram até aos princípios do século
XX, como se mostra na ilustração aqui reproduzida.
A extensa envolvente desta ermida tinha o nome de Terras de Sant’Anna, a
vasta área que bordejava o que hoje pertence à Freguesia da Lapa e fora antes parte da
Freguesia de Santos-o-Velho, depois da Freguesia de Santa Isabel e mais tarde da
Freguesia do Senhor Jesus da Boa Morte, terá naturalmente dado origem a esta
designação de Olaria das Terras de Sant’Ana, que aqui se viera estabelecer desde 1741
e aí permaneceu até à terceira década do século XX.

Fig. 3 – Ilustração In: http://olhai-lisboa.blogspot.pt/2012/08/as-festas-da-senhora-santana.html.
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Apesar de todas as informações dadas por tradição, coincidentes com a
inscrição da data deste registo azulejar de Santa Anna, fomos levados naturalmente a
aprofundar as investigações, por forma a tentar esclarecer melhor os dados sobre a
data da sua origem e os diferentes proprietários individuais ou sociedades que têm
estado à frente dos destinos desta cerâmica, tarefa cada vez mais difícil e que se torna
quase impenetrável à medida que recuamos no tempo, devido à escassez de fontes
que nos ajudem a esclarecer a sua história, sobretudo desde a fundação até meados do
século XIX.
Das pesquisas efetuadas para tentar saber mais sobre a atividade desta olaria a
partir de meados do século XVIII, efetuámos consultas no Arquivo Histórico do Tribunal
de Contas, em Lisboa, concretamente nos Livros da Décima de Lisboa, um conjunto
documental que foi desagregado do Erário Régio, que abrange as datas desde 1762 a
1834. Não foi contudo possível localizar dados ou indícios que nos auxiliem, tanto nos
livros de contribuição dos “Prédios”, como nos de “Maneios”. Devido à coleção se
encontrar incompleta no que se refere à sucessão cronológica neste período, apenas se
encontram os pagamentos dos “Maneyos” dos anos 1762, 1763, 1769 e dos prédios de
17955, não sendo detetada a existência de registos de pagamentos relativos a qualquer
olaria nos livros da Freguesia de Santa Isabel, em que se encontram escriturados os
prédios e maneios da Rua de Sta. Anna, que principiava no Largo da Igreja do Convento
do Senhor Jesus da Boa Morte.
Nesta rua, os terrenos propriedade da “Patriarchal” estavam isentos e do lado
esquerdo da Rua de Sant’Ana, começando no Largo da Boa Morte, i. e., do lado norte
da rua encontram-se apenas referidas as lojas de “José Calysto(?) Cantrº” e a “loja de
Ignacio Mel Fabricante” com o pagamento de coleta de 10.000$ réis. Esta referência a
“Fabricante” não especifica mais, apenas podemos concluir com base neste
documento, que estava localizado no lado norte desta rua, no mesmo lado onde esteve
a olaria até c. de 1930, que ocupava os n.os 146 a 166 da Rua de Santana à Lapa.
Fica-nos a dúvida se este fabricante, averbado neste livro de 1795, se trataria de
um fabricante de loiça ou oleiro. Contudo não poderemos excluir esta possibilidade,
ainda que nada mais concorra em favor de tal hipótese, podendo eventualmente
tratar-se do oleiro das Terras de Sant’Anna. Produziria loiça e utensílios domésticos em
barro, que aqui, tal como um pouco por toda a cidade de Lisboa e acompanhou
naturalmente as transformações da cidade e do modo de vida dos seus habitantes, que
necessitavam de loiça doméstica, peças decorativas, outros materiais cerâmicos e
azulejos.
Santos Simões, refere quanto à distribuição geográfica das principais olarias em
Lisboa, dois tipos. A do barro vermelho, “no velho Bairro das Olarias, a Norte do
mesmo morro do Castelo da S. Jorge”, enquanto que ”os fornos de Veneza” se

5

Livros DC 503M (1769) , DC499 M (relativos aos maneios - 1762), DC 501 AR (relativo aos arruamentos e seus
prédios) e DC520 PM (relativo à escrituração de dos coletados de prédios e maneios - 1795).
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situavam para as bandas do Mocambo, Lapa e Pampulha, abrangendo portanto a zona
em que se situava a olaria de Sant’Anna.
Curioso, como foi notado por Celso Mangucci, é que no painel da Vista de
Lisboa antes do Terramoto, existente no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, na
zona a Norte da Igreja de Santos-o-Velho (?), estão representadas três chaminés a
fumegar cuja presença reforça os documentos que indicariam a existência de algumas
olarias nas imediações do Monte Sinay e na zona do Convento das Trinas do Mocambo.
Mas não podemos também abandonar a hipótese de se tratar de outros tipos de
fábricas ou fornos.
A norte, à direita desta zona, o célebre painel apresenta um cercado com uma
igreja que admitimos tratar-se possivelmente do desenho representando o Convento
do Salvador ou do Senhor Jesus da Boa-Morte, que se situava no extremo ocidental da
Rua de Sant’Anna, que segundo relatam os Livros da Dízima6 de Lisboa, o arruamento
tinha aí um dos seus extremos, no Largo da Boa Morte assinalando a “Rua de Santa
Anna principiando da Rua da Boa Morte” nos autos de “lançamento dos maneyos dos
moradores da Freg.ª de Santa Izabel”.
Como se depreende a Olaria situada para os lados das terras de Sant’Anna
estava instalada fora do principal núcleo de olarias situado na Freguesia de Santos-oVelho, estudado, entre outros, por Santos Simões e Celso Mangucci, que não referem
esta olaria que estava compreendida ou escriturada nos livros da Freguesia de Santa
Isabel, portanto periférica à zona objeto de estudo, de Santos-o-Velho, do núcleo dos
“fornos de Veneza” instalados no Mocambo (Madragoa), Lapa e Pampulha, se bem que
a Rua de Sant’Anna viesse a ser incluída só mais tarde na Freguesia da Lapa, que foi
criada na sequência das reformas das Freguesias de Lisboa.

Fig. 4 – Pormenor da vista de Lisboa antes do terramoto. Painel do Museu Nacional do Azulejo,
vendo-se a zona Norte da Freguesia de Santos-o-Velho, com o Convento da Boa-Morte(?)
no canto superior direito.

6

DC520PM, 1795, fl.104, e DC499M, 1762-1763, fl. 195, AHTC.
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A olaria de Sant’Anna viria implantar-se no extremo desta zona, onde eram já
numerosas as olarias vizinhas na Freguesia de Santos-o-Velho, que segundo Celso
Mangucci7, tratavam-se de “pequenas unidades de produção que se caracterizavam
por uma certa mutabilidade, sujeitas a uma sucessiva mudança de mestres e
aprendizes pouco estável, por outro, as olarias foram objecto de uma exploração
prolongada e para isso contribuiu certamente o facto de viverem muito próximos uns
dos outros, frequentemente ligados por laços de parentesco”, estando estes
representados na Irmandade do Santíssimo Sacramento.
Aliás, os fundos existentes no Arquivo de Obras Públicas, em Lisboa, tanto nas
“Declarações de Proprietários das Fábricas acerca dos materiais que consomem (17911734) Vidros, Espelhos e Louça de Faiança” e os “Documentos respeitantes às diversas
indústrias” de 1792 a 1835, relativos às fábricas de louça do Reino, conservam
documentos que corroboram as afirmações deste estudioso, como alguns
requerimentos de passagem de aprendizes a oficias, sendo que na maior parte das
situações se tratam de aprendizes que são filhos dos proprietários e aprenderam o
ofício com seus pais e familiares.
Contudo, também pela consulta dos fundos documentais8 não foi detetada
qualquer referência a qualquer cerâmica estabelecida na Rua de Sant’Ana.
Estas olarias, situadas em zona pouco afetada pelo terramoto foram
sobrevivendo e funcionaram em parte até aos fins do século XVIII, estando ainda a
produzir na Freguesia de Santos-o-Velho oito olarias, segundo o mesmo autor, que se
reporta aos registos constantes do Livro da Dízima de 1767.
De uma produção essencialmente para satisfazer as necessidades da vida
doméstica, as olarias e as faianças passaram naturalmente para a produção artística,
acompanhando a evolução do gosto e das necessidades da sociedade, sobretudo no
período posterior ao terramoto de 1755, em que se terá incrementado a produção de
azulejos, para o que contribui com importante produção a Real Fábrica do Rato,
fundada em 1767.
Constata-se, apesar de uma produção multisecular, que são muito escassas as
referências à história da Sant’Anna, ou mesmo inexistentes, como é no caso da obra de
Artur Sandão, Faiança Portuguesa – Séculos XVII-XIX9, que não menciona esta fábrica.
Mesmo no Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa, encontramos pouca informação e o
seu site insere uma ficha, datada de Dezembro de 2009, mencionando a sua data de
origem, como 1860, tendo provavelmente a mesma tido origem na obra de José
Queirós, autor que contudo a coloca como data interrogada, apercebendo-se de certo
7

Mangucci, Celso, 1996, “Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho, dos meados do século XVI aos
meados do século XVIII”, in: Al-Madan, nº5, IIª S., Out., Centro de Arqueologia de Almada, pp.155-168. V. também
do mesmo autor “Da Louça Ordinária e não tão Ordinária que se fazia em Lisboa no Ano de 1767”, Cenáculo,
Boletim on-line do Museu d’Évora, http://boletimevora.googlepages.com.
8 Referimo-nos à “Declarações dos Proprietários das Fábricas acerca dos Materiais que consomem (1780-1833)
Vidros, Espelhos e Louça de Faiança”, Fundo da “Real Junta do Comércio, Fábricas e Navegação”, JC8 e os
“Documentos Respeitantes às Diversas Indústrias (1792-1825-1832-1834-1835), AHMOPTC, Lisboa.
9 1988, Liv. Civilização.
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modo das dificuldades em situar com maior exatidão as suas origens. Na biblioteca e
centro de documentação deste museu são poucos os documentos que se conservam,
sendo sobretudo prospetos de natureza comercial de datas posteriores aos meados do
século XX.
Também numa obra, editada em 1992, de Teresa Saporiti10, apresenta-se uma
ficha desta Fábrica de Faianças e Azulejos Sant’Anna, anotando que a mesma “segundo
a tradição foi fundada em 1741”, continuando a informação com a descrição sumária
do processo do fabrico manual dos seus azulejos, dando conta que a fábrica contava
então “com cerca de 70 empregados”.
No mesmo sentido está o livro Cerâmica Mural Portuguesa Contemporânea de
Suraya Burlamaqui11 que ao tratar no Cap. VIII “As Grandes Fábricas de Arte”, analisa
algumas obras murais produzidas na Sant’Anna no seu trabalho e refere também as
dificuldades sentidas para abordar a história da Sant’Anna. Começa logo por afirmar
que este caso “é de reconstituição histórica mais difícil devido a um grande incêndio
que destruiu as suas instalações, ardendo toda a documentação existente”. Nesta sua
obra particulariza justamente que “é a única que conserva o antigo sistema de
fabricação do biscoito do azulejo”. Efetivamente assim continua, partindo do biscoito (a
lastra depois de seca e cozida, também dita chacota) com produção manual que
conserva este sistema arcaico de feitura do azulejo, cuja pintura se realiza por
processos manuais, o que confere um caráter distintivo e único nas suas peças. A obra
de Suraya Burlamaqui faz uma síntese, dos dados mais importantes quanto aos seus
principais pintores e autores de cerâmica mural que produziram os seus trabalhos na
Sant’Anna, passando por uma referência aos proprietários da fábrica desde a sua
denominação de “Fábrica de José Dias” até ao ano de 1981.
Queremos registar o curioso facto de apesar de se admitir tratar-se da mais
antiga olaria e fábrica de cerâmica e azulejos de dimensão considerável, única a laborar
ainda dentro da cidade de Lisboa, terra de grandes tradições na azulejaria e cerâmica,
não ter sido até à data objeto de estudo monográfico mais aprofundado, o que se
prende com dificuldades de diversa natureza, sobretudo devido a desconhecimento de
outros fundos documentais dos séculos XVIII e XIX, que nos ajudem a fazer este
bosquejo histórico.
2. O século XIX – Da Olaria das Terras de Sant’Anna Fábrica da Viúva José Dias
Antes do século XIX apenas algumas olarias marcavam ou assinavam as suas
peças. Estas obras anónimas são na maior parte das vezes referenciadas
estilisticamente pelas suas terras de origem. Assim, muita da louça utilitária ou azulejos
que tenham saído da olaria da Terras de Sant’Anna não são identificados com marcas
ou assinados, daí a dificuldade na atribuição da origem e autores das manufaturas
cerâmicas, como acontece com a maioria das peças que são dadas apenas como
10
11

Azulejos de Lisboa do Século XX, Ed. Afrontamento, Porto, pp.223 e 223.
Cerâmica Mural Portuguesa Contemporânea, Quetzal Editores, Lisboa, 1996.
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provenientes de “Olaria de Lisboa”, atribuição estabelecida com base nas
características estilísticas e técnicas. No nosso caso desconhece-se mesmo qualquer
marcação anterior ao século XIX da Sant’Anna, assim acontecendo o mesmo com os
painéis de azulejo, cuja produção não se encontra assinada, sendo portanto difícil a
atribuição da sua origem, tanto mais que muitas fábricas na cidade reproduziam
padrões e estilos semelhantes, acompanhando modas que o gosto das épocas
impunha.
Aqui reside naturalmente a quase intransponível dificuldade de identificar com
segurança a muita da produção saída da Rua de Sant’Anna, com base só em
caraterísticas estilísticas, com um grau de certeza fluido, visto esta arte ser muito
permeável a interinfluências entre oficinas ou centros produtores. Iguais dificuldades
temos com a tentativa de identificação dos seus proprietários desde a data em que
teria começado, em 1741, até meados do século XIX.
Entre os primeiros elementos do corpus da história da cerâmica em Portugal,
que foram dados à estampa e referenciam esta olaria na “Rua de Sant’Anna à Lapa,
146” devemos referir a obra fundamental de José Queirós12, nascida do desejo de
concorrer para a história da nossa olaria, que segundo as palavras do seu autor,
constitui “um esboço da historia da cerâmica em Portugal; de noticias das fabricas,
antigas e modernas, dos principaes centros cerâmicos do paiz; de capítulos sobre os
azulejos, a esculptura em barro e o tijolo, e, finalmente, de dois diccionarios, um de
marcas (lettras, monogramas, datas e signaes) e outro de ceramistas, no qual figuram,
além de profissionaes, muitos amadores, encontrando-se, portanto, n"elle os nossos
mais considerados artistas e muitos nomes illustres da nossa primeira sociedade”. Este
estudo compendia as principais fábricas de cerâmica no nosso país, incluindo neste seu
inventário a fábrica de cerâmica de Sant’Anna.
É neste livro, fundamental para o estudo da cerâmica portuguesa, que se dá
conta da existência, na Rua de Sant’Anna à Lapa, em Lisboa, da “Fábrica da Viúva José
Dias – 1860(?)”, com a natural interrogação que assinala junto ao ano suposto da data
de começo da empresa, denotando isto a incerteza do autor quanto ao
estabelecimento da sua data de fundação, naturalmente assumida, perante uma
tradição que já estaria formada, mas sobre a qual o autor, não quereria deixar de
assinalar, desta forma interrogada, as suas dúvidas, admitindo provavelmente que esta
data não confirmada se deveria a informações desta firma ter sucedido a outra
existente no mesmo local, cujo rasto se perdeu para além do registo azulejar que aí se
colocou com a data de 1741, ainda que a produção deste registo, como foi dito, seja
cronologicamente admissível entre os fins do século XVIII ou mais provavelmente nos
começos de oitocentos.

12

In: Queirós, José, 1907, Cerâmica Portuguesa, Ed. Typografia do Annuario Commercial, Lisboa, p.94.
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Fig. 5 – Placa alusiva à Fábrica da Viúva José Dias,
que existiu na rua Santana à Lapa.

De José Queirós transcrevemos o curto texto, em que aí é dito que esta olaria
teria sido “Fundada por José Dias, já falecido. Fabrica louça vermelha vidrada e não
vidrada, faiança esmaltada e azulejos – Rua de Sant’Anna à Lapa, 146. Dispõe de três
fornos e emprega 40 a 50 operários. Usa os barros dos Prazeres e do Matadouro. A sua
produção anual regula por 30.000$00 réis”13.
Tem utilidade para conhecer a dimensão da produção desta fábrica cerâmica,
comparar o seu valor da produção anual relativamente outras, para melhor termos a
ideia sobre a sua capacidade e importância, face a outras cerâmicas desta época.
Podemos apenas, a título de exemplo, estabelecer a comparação deste valor
anual do fabrico da cerâmica de Sant’Anna, socorrendo-nos igualmente da obra de
Charles Lepierre14, em que se referem 25.000$00 réis de produção anual na Fábrica de
José Dias, sendo aí registados alguns valores de outras importantes fábricas de Lisboa,
como a de Miguel Gomes, com um fabrico anual de 13.000$oo réis, a Fábrica José
Gregório Baudoin, que “teve um período de grande desenvolvimento de 1885 a 1890;
empregava 80 operários, regulando o fabrico anual por 18.000$00 réis a 25.000$00
réis” e que empregava, segundo este estudo de 1912, trinta operários adultos e dois
menores atingia um fabrico que “regula por 12.000$00 réis anuais. Tomando estes
dados, verificamos que então, a Sant’Anna era uma olaria com uma produção que
estava entre as maiores, em termos de valor dos seus fabricos, comparativamente com
outras então existentes na cidade de Lisboa, como a dos exemplos apresentados.
Para melhor retratar a posição da Sant’Anna na indústria cerâmica, em finais do
século XIX, não podemos deixar de nos socorrer de uma publicação fundamental para o
estudo da história da indústria portuguesa, pelos finais de novecentos. Referimo-nos ao
Inquérito Industrial de 189015, no qual, são mencionados três casos de
estabelecimentos industriais cerâmicos e de olaria, instalados no Quarto Bairro do
13

Ibidem.
Estudo Químico e Tecnológico Sobre a Cerâmica Portuguesa Moderna, trabalho efectuado no Laboratório
Químico da Escola Industrial Brotero em Coimbra, 2ª edição, pelo Ministério do Fomento, “Boletim do Trabalho
Industrial”, nº 78, ed. anotada, 1912, Lisboa, pp. 57,58 e 59. Tipografia da Associação dos Compositores
Tipográficos. A 1º edição data de 1899 e foi feita pela Imprensa Nacional.
15 Vol. IV, Industrias Fabris e Manufactureiras (Inquérito de Gabinete), Lisboa, Imprensa Nacional, 1891.
14
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Concelho de Lisboa, em que se indicam os estabelecimentos de José Joaquim de
Almeida Junça, uma pequena indústria e a Cerâmica de José Dias (indicando como
morada a Rua de Santa Anna, nº 158), com os ofícios de oleiro e forneiro aí averbados.
Notemos que a cerâmica de José Junça, em Alcântara, tinha um total de 30 operários, a
“pequena cerâmica” (sem identificação) 6 e a de José Dias contava com 37, incluindo
um contramestre16.
Como nota curiosa, no mesmo mapa que apresenta o pessoal existente, o seu
sexo e uma coluna com o “número de indivíduos que sabem ler”, constata-se que
enquanto na Cerâmica de José Junça apenas 12 sabem ler17, no total dos seus 30
elementos, na Cerâmica de José Dias, o nível de instrução é acentuadamente mais
elevado, pois em 37 pessoas, 22 sabem ler.
Também na mesma obra é anotado que o número de dias de trabalho por ano
era de 360 e a duração do período diário de laboração era de 11 horas no verão e de 9
horas no inverno, o que dá bem conta da intensidade e dureza desta profissão, que
obrigaria a vigílias e períodos de assistência à cozedura das fornadas, tantas vezes
prolongadas pela noite dentro.
São estes os poucos dados disponíveis e publicados que encontrámos, que
respeitam à cerâmica da Rua de Sant’Ana à Lapa, que se situam no período das suas
últimas décadas em que permaneceu nesta artéria de Lisboa, até à sua mudança para
novo local da cidade.
Como é sabido, quando a Câmara Municipal de Lisboa decidiu, em 1928, abrir a
Avenida Infante Santo, este facto motivou a demolição total da fábrica Sant’Anna, pois
os terrenos onde se implantou esta olaria, que desde 1741 teria começado a produzir
apenas louça de barro vermelho e depois faianças artísticas, teriam de ser atravessados
pela nova via de circulação e ligação entre Alcântara e a Estrela.
A antiga Cerâmica de José Dias estava estabelecida numa freguesia que conta
com cerca de 240 anos, designada hoje de Freguesia da Lapa, abarcando uma zona que
se começou a desenvolver nos séculos XVII e XVIII, com o estabelecimento de
conventos e depois do terramoto de 1755, por se ter verificado que o lugar não fora
atingido pelo terramoto, registando-se a construção de novas casas e palácios18.
A primitiva olaria seria muito possivelmente, como tradicionalmente se
estabeleciam muitas destas unidades e nos refere Virgílio Correia19, uma pequena
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Vol. IV, ”Districto Administrativo de Lisboa”, pg. 116 e 117.
Ibidem, pg. 34.
18 V. Matos, José Sarmento de, Uma Casa na Lapa, ed. Quetzal, Lisboa, 1994.
19 Cf. CORREIA, Virgílio — «Oleiros quinhentistas de Lisboa» in: Águia, vol, XV, p. 128-42; «Oleiros e pintores de
louça e azulejo de Lisboa (Anjos)», in Atlantida, ano III, n.° 29-30, p. 533 onde CORREIA apresenta a seguinte
descrição das condições de trabalho deste ofício: «A sua organização industrial era, ainda então bastante simples: a
da oficina caseira. Cada proprietário de olaria habitava na sua casa, ao mesmo tempo oficina e tenda, a qual possuía
anexo, no quintal, um forno para cozer a louça. Com o dono residiam os oficiais, aprendizes, forneiros e criados
solteiros, que o auxiliavam na sua indústria. E toda a olaria de maior vulto possuía, além disso, um ou dois
almocreves para o serviço de carreto de materiais e entrega de encomendas. Nas casas» em volta acolhiam-se os
oficiais e pintores de louça e azulejo, casados ou acompanhados de família.», cit. Em: Rodrigues, José Albertino,
Ecologia Urbana na segunda metade do século XVI, análise social. isc.ul.
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oficina caseira, onde habitava o mestre, com um forno anexo e local de preparação do
barro, em tulhas ou tanques.
Desde meados do século XVIII até aos nossos dias a olaria mudou
sucessivamente de proprietários e evoluíram os seus fabricos, para dar resposta à
procura de materiais para construção ou utensílios que iam desde a loiça rudimentar,
tijolos, telhas e azulejos, com fabrico anónimo, não encontrando registos que
permitam conhecer dados mais fidedignos, ou alguns dos seus mestres e proprietários
antes de meados do século XIX.

Fig. 6 – Painel de Pereira Cão, 1908, no Estoril, executado na “Fábrica Viúva de José Dias à Lapa”.

Por exemplo, através da segunda edição da obra de José Queirós, de 194820,
com uma acrescentada informação no Dicionário das Marcas, sabemos que o pintor
Pereira Cão (José Maria Pereira Júnior, n. Setúbal, 1841, m. Lisboa, 1921), que
trabalhou no restauro e decoração dos Palácios da Ajuda e Queluz, Fonte da Pipa em
Loulé, Paços do Concelho em Lisboa, e outros locais; assinava como Pereira Cão ou
Pereira Júnior21 estava na Fábrica de Sant’Anna em 1903, tendo notícia de um registo
de azulejo de 1908, assinado e marcado “F.a V.a J. Dias”, ou um prato do pintor de
faiança Lage, datado de 190322, com assinatura e a inscrição “Viuva de José Dias Fabrica
de Productos Ceramicos”.
Na obra “Cerâmica Portuguesa”23, José Queirós refere que a olaria de Sant’Anna
era designada como a Fábrica da Viúva de José Dias, atribuindo o início com esta
designação de José Dias a “1860 (?)”, podendo significar esta interrogação como
resultante das dúvidas sobre outros proprietários ou designações que a olaria tivera,
antes de ser a Fábrica de José Dias.

20

V. Bibliografia, Queirós, J., 1948.
A assinatura “Pereira Junior” está também patente ao público num dos lambris da escadaria do Museu de
Cerâmica das Caldas da Rainha, representando cenas equestres de alta escola.
22 V Id. Marcas 377 e 722, incluído no Dicionário das Marcas de Faiança e Porcelana Portuguesa, 1996.
23 1907, Ed. Typographia do Annuario Commercial, Lisboa, pg.97.
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Graças a Charles Lepierre24 sabemos, pela descrição e caraterísticas das
instalações, que ocupava 14.000 m2, “possuindo um largo imenso onde estão dispostos
os barreiros, algumas dependências e muito mais terreno por ocupar”. No primeiro
piso fabricava-se as louças, vermelha e faiança, pintura, depósitos de combustível, que
seria a lenha, fornos, depósitos de louça e outros artigos e no segundo pavimento
fabricavam-se os azulejos e punham-se a secar.
Mas o desenvolvimento que a cidade conhecia desde fins de oitocentos, com o
passo dado com a constituição de uma comissão para traçar o plano dos
melhoramentos necessários à cidade, em 1864, dera origem à construção do segundo
aterro e a conclusão de parte da Av. 24 de Julho, a Av. da Liberdade, ao arranque do
Bairro de Campo de Ourique, a Estefânia, e outros factos que seriam marcantes na
“dinâmica expansionista fim de século”, que, segundo Raquel Henriques da Silva,
vieram ditar na nova Lisboa “uma rotura profunda em relação à tradicional cidade
ribeirinha”25. Seria nesta leva de transformações que surgiram, desde fins de
oitocentos, as movimentações e as condições para operar uma profunda alteração
urbanística da zona, já nos começos do século XX, o que ditou o fim desta cerâmica
instalada, durante quase duzentos anos, na Rua de Sant’Anna à Lapa.

Fig. 7 – Pormenor de um painel, não assinado, produzido na Rua Sant'Anna à Lapa,
existente na fábrica da calçada da Boa Hora.

24

Op. Cit..
V. da Silva, Raquel Henriques, Cap. IX “Os Últimos Anos da Monarquia”, “O Desenvolvimento Urbanístico. Os
Novos Bairros”, pgs. 405 a 424, do Livro de Lisboa, Coord. Irisalva Moita, Livros Horizonte, Lisboa, 1994.
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Datavam já dos anos noventa de oitocentos, portanto desde o período da
Fábrica de José Dias, os pedidos e insistências junto da Câmara Municipal de Lisboa,
por parte de muitos dos “mais qualificados” moradores da Lapa e Janelas Verdes que
reclamavam pela continuação da Rua ou Avenida Tenente Valadim, que em 1894
estava construída apenas entre o aterro e o princípio da Calçada da Pampulha.
Preconizavam e requeriam que esta via prosseguisse pelo Vale da Cova da
Moura, ligando o aterro e Alcântara até ao Largo da Estrela, pois como se afirmava no
requerimento: “Toda a parte ocidental da freguesia da Lapa e sítios circunvizinhos
acham-se ainda privados de comunicação fácil e directa com localidades tão próximas e
de tão frequentes relações como Alcântara e Belém”26. As dificuldades de ligação
obrigavam a que uma ida da Lapa a Belém ou Alcântara obrigasse os moradores que aí
se dirigissem, de qualquer modo que não a pé, a recuar até ao Largo do Chafariz das
Janelas Verdes. Reconheciam os melhoramentos nas vias da cidade, mas reclamavam
por ter ficado esquecido “o importante sítio de Buenos Ayres que é dos que mais
avultadamente concorrem para os reeditos municipaes” conforme vincavam os
peticionários27. Dava-se assim o arranque das iniciativas que levariam à decisão de
continuar a Rua Tenente Valadim, que mais tarde se viria a chamar-se Av. Infante
Santo, ligando a Estrela a Alcântara.
3. O século XX
3.1. – Fábrica de Louça de Sant’Anna de Isabel d’Ornelas de Vasconcelos
Depois de conhecer-mos através da edição de José Queirós, de 1907, que a
Cerâmica de José Dias, passou a denominar-se “Viúva de José Dias”, não foi até à data
encontrado nada que refira que a mesma terá passado a ser propriedade de Isabel
d’Ornelas de Vasconcelos, ainda durante a primeira ou segunda década de novecentos,
em data que não podemos precisar. Mas, sabemos que, pelo menos, até 1908 ainda
temos notícia de peças marcadas com a designação “Fábrica Viúva de José Dias” e em
1914 damos conta que na marcação de peças já deixa de constar o nome “Viúva de
José Dias” e temos a inscrição “Lisboa – Fabrica S.ta Anna”. Por isso levanta-se a dúvida
se depois de vendida a fábrica teria logo mudado de nome ou só algum tempo depois.
O mais provável é que a passagem tenha ocorrido já na segunda década do século
passado.
Passou então a designar-se FLS – Fábrica de Louça Sant’Anna de D. Isabel
d’Ornelas de Vasconcelos, conforme se mencionava nos seus impressos comerciais de
que conhecemos apenas um exemplar, conservado emoldurado na Fábrica da
26

V. Correio Nacional, nº35, de 8 de Abril de 1894.
Assinavam esta petição o “Conde de Castro, José Luciano de Castro, conde do Lavradio, conde da Antas, conde de
Valenças, Paulo de Mello, José Alves d’André, Edmond Plantier, conde dos Olivaes, Manoel de Castro Pereira,
Agostinho d’Ornellas, Francisco Simões Margiochi, José Corrêa Sassetti, mons. Carlos da Costa Carvalho, dr. Eduardo
Alves de Sá, Henrique Folque Possollo, Guilherme José Ennes, Manoel Affonso do Nascimento, Joaquim Maria
Osorio, conde de Nova Gôa, D. Luis de Castro, Antonio de Menezes e Vasconcellos”.
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Sant’Anna. A empresa produzia então “Louças artísticas, imitações de faiança antiga,
balaustres, manilhas, tijolo, etc.”, sendo a louça aí feita em barro vermelho e barro
branco. Usava o telefone com o nº 497 e ocupava os números 146 a 166 da Rua de
Sant’Anna (à Lapa).
Por uma parte, tendo ocorrido a deslocação das instalações da Lapa e depois o
incêndio de 1971, não se dispõem de livros e registos comerciais ou de Diários e
Balanços deste período, mas apesar disso poderemos adiantar mais algumas
informações que nos ajudem a esclarecer sobre os anos 20, quem foi a sua proprietária
e qual o papel que terá tido no curso da cerâmica da Rua Sant’Anna à Lapa.

Fig. 8 – Impresso comercial. Pormenor. Col. Fabrica Sant'Anna.

Em primeiro lugar, coloca-se a questão de saber quem foi D. Isabel d’Ornelas de
Vasconcelos. Felizmente dispomos de alguma informação que a refere. Nasceu em 2 de
Setembro do ano de 187128, na Quinta das Almas no Funchal, propriedade de sua
família, era a quarta filha de Agostinho d’Ornelas, embaixador e académico que
traduziu o Fausto de Goethe. Foi batizada pelo seu tio, que na altura era o Bispo
Auxiliar do Funchal, D. Aires d’Ornelas, que celebrara também o casamento dos seus
pais, no oratório de casa da sua mãe (Maria Joaquina Saldanha da Gama, filha do 8º
Conde da Ponte) situada na mesma Rua de Sant’Anna à Lapa, 224. Passou grande parte
da sua vida em Lisboa, onde veio a falecer em 20 de Outubro de 1926, com 55 anos de
idade.
Sabemos, segundo a sua biografia inserta no livro Descendência dos 1.os
Marquezes de Pombal29, que foi uma percussora no campo das obras sociais e uma das
fundadores da Liga de Acção Cristã, com o objetivo de promover a “formação das
classes superiores em favor das classes populares, procurando aproxima-las
devidamente, segundo as normas da justiça e caridade”. Estende-se esta nota
biográfica pelo enaltecimento das suas virtudes cristãs exemplares, transcrevendo-se
nesse apontamento biográfico um opúsculo de Agostinho de Campos, sobre a sessão
28
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Cf. Ceridão de Batismo, arquivada no Arquivo Regional do Funchal.
Sá e Costa, Luís Moreira, 1937, Ed. Tipografia Costa Carrega, Porto, pp.256-259.
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realizada em sua memória, a 8 de Dezembro de 1926, de “Uma Hora de Arte”,
instituição de assistência moral e de cultura da qual fora Isabel d’Ornelas fundadora,
lembrando os padecimentos que uma doença lhe causara ao longo de parte da sua
vida, deixando-a “quase paralítica, com as mãos deformadas e entorpecidas”30.
Apesar desta sua condição, entregou-se a missões de solidariedade social e
cultural “para dar aos que não têm posses para assistirem a concertos pagos, nem para
comprar livros, a consolação de ouvirem boa música e boa literatura”, dando satisfação
à benemérita ver os “trabalhadores que para ali iam, pousando os sacos de
ferramentas ao seu lado, com os fatos pobres de trabalho, por vezes ouviam
comovidos com os olhos cheios de lágrimas, nocturnos de Chopin e sonatas de
Beethoven”, como relatara num artigo Maria Madalena de Martel Patrício 31. A sua casa
recebia habitualmente a presença de ilustres músicos e intelectuais, Manuel Ribeiro,
Francisco de Lacerda, Oliveira Ramos, António Arroyo, Cunha e Menezes, Freitas
Branco, Sousa Costa, Joaquim Rasteiro32, D. José Pessanha, Leite de Vasconcelos,
António Vianna, Varela Cid, ao piano ou João Perestrelo, que aí apareciam e
colaboravam com a Hora de Arte. É de admitir que a exaltação das suas qualidades e
virtudes tenha sido acentuada a par com a descrição de uma vida de padecimento, em
que não esmorecia a sua vontade de fazer o bem, satisfazendo também os propósitos
de glorificação que está patente neste texto do seu biógrafo. E, a par disso, cultivava
uma tertúlia, interessava-se pela arte musical, correntes artísticas e literárias, como
bem denota a lista de personalidades que faziam parte do seu convívio, ou movimento
Hora d’Arte que ajudara a fundar, sobre o qual nos faltam mais informações.
Foi aluna de Malhoa e veio a ser discípula de Bourguereau33 e Brouillet34 em
Paris, com o fim de aperfeiçoar os seus estudos para poder melhor vender os seus
quadros, como á dito na sua biografia, “não por prurido de glória ou necessidade e
desejo de lucro, mas para aplicar a obras sociais o produto do seu trabalho artístico”,
pelas palavras do escritor Agostinho de Campos. Mas, uma saúde frágil impedia a sua
dedicação trabalho.
Depois de se submeter a uma operação às fossas nasais em 1903, passou os
últimos 23 anos de vida muito afetada na sua saúde.

30

Idem.
Ibidem, p. 257,258.
32 Autor de estudos sobre a azulejaria portuguesa, V. Bibliografia.
33 William Bourguereau, n.1825,+1905, pintor francês representativo do academismo, foi professor da Escola de
Belas Artes de Paris e da Academia Julian, academia que aceitava mulheres como alunos, o que era normalmente
vedado nas restantes academias francesas. Esta academia dirigida por Rudolph Julian proporcionava deste modo
uma educação artística feminina, comparável à das restantes academias que não aceitavam senão homens (V.
Simiont Cavalcanti, Ana Paula, ”L’Académie Juilian et la Formation des Artistes Peitres Brésiliennes vers 1900”,
Cahiers du Brésil Contemporain, 2004/2005, nº57-58, 59-60, ed. Maison des Sciences de l’Homme, Paris, pp.261281). Os seus mais célebres quadros são de cenas mitológicas, idílicas e campestres, o seu mecenas foi Paul DurandRuel. Discípulo de François-Edouard Picot recebeu influências de Ingres. Também usou a sua influência para
permitir o acesso de mulheres a instituições artísticas francesas.
34 André Brouillet, n.1857, + 1914, pintor académico de cenas de género e naturalista, teve influências do seu
mestre Jean Léon Gerôme dedicando-se também à pintura orientalista e de temas árabes.
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No entanto, registe-se que não localizámos obras suas de pintura nem temos
notícia de exposições que realizasse ou em que tivesse participado. Por estes motivos,
sendo apenas conhecidos os aspetos da sua personalidade e biografia citados, a falta
de informações sobre a sua passagem à frente da Fábrica Sant’Anna deixa muitas
interrogações, atendendo à sua fraca saúde, bem patente nas palavras de Agostinho de
Campos, proferidas cerca de dois meses depois da sua morte, em sessão pública de
1926.
Como se ocuparia dos negócios da Sant’Anna, com um estado de saúde como o
descrito? O que a fez decidir-se por adquirir a fábrica à Viúva de José Dias, que ainda a
deteria cerca de 1907 (quando é editada a obra de José Queirós35)? Entre que datas foi
sua proprietária, ou teria efetivamente estado à sua frente, tanto quanto a sua pouca
saúde permitia, dado que há notícias que em 1903, depois de sujeita a uma
intervenção cirúrgica, ficou em estado debilitado?

Fig. 9 – D. Isabel de Ornelas e Vasconcelos.

Levantam-se ainda mais dúvidas, mesmo quanto ao número de telefone que
consta nos impressos comerciais, em que é indicado o nº497.
Quanto a isto, da consulta efetuada às listas telefónicas, entre 1911 e 1925, este
número consta com pertencendo a António de Lencastre, que em 1911 está indicado
como instalado na morada da Rua do Salitre, nº194. Em 191636 aparece o mesmo
número de telefone com a morada na Rua de S. Bento, nº640, estando também
mencionado na Rua de Santo António dos Capuchos, nº2 na lista de 1924-1925. Várias
dúvidas se põem. Ficou por esclarecer quem foi António de Lencastre e que relação
teria com Isabel Vasconcelos. Tratar-se-ia de erro tipográfico no impresso que chegou
aos nossos dias? Em todo o caso, não poderíamos passar sem assinalar este facto, pois

35

Op. Cit..
Lista Telephonica de Lisboa, Nº 41, The Anglo-Portuguese Telephone Company Limited, arquivada na Biblioteca
Centro de Documentação da Fundação Portuguesa das Comunicações, Lisboa.
36
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poderá ser útil registar esta informação que poderá ter interesse para ajudar a obter
mais esclarecimentos sobre esta proprietária da Sant’Anna.
A sua formação, os seus interesses cívicos e artísticos terão porventura
contribuído para a sua passagem à frente dos destinos da Sant’Anna, mas somos
levados a observar que a sua decisão de se tornar dona da fábrica. Seria uma situação
rara, ou mesmo invulgar, ter escolhido estar à frente duma cerâmica, onde se fazia
tijolo, balaústres e elementos de construção e tinha a componente de faiança artística
e azulejos, ao “género antigo” como dizia o seu papel comercial, constituem factos
sobre esta mulher e personagem muito especial.
Certamente que nas suas motivações estaria a componente de cerâmica
artística e a do azulejo, pois devemos ter presente que poderá ter contribuído o seu
convívio e afinidades com gente do mundo das artes e literatura, como António Arroyo,
também colecionador de cerâmica que muito contribuiu para o desenvolvimento do
ensino industrial e de artes aplicadas em Portugal, ou com Joaquim Rasteiro (homem
de cultura, que foi Diretor-Geral da Agricultura, estudioso da história de Azeitão e da
azulejaria da Quinta da Bacalhoa).

Fig. 10 – Conjunto de peças produzidas na Rua de Sant'Anna à Lapa.

Para somar às muitas incertezas, apresentam-se dúvidas no que se relaciona
com a sua passagem de testemunho a Henrique Constâncio que lhe sucederá na posse
da Sant’Anna.
No entanto, dadas as suas relações sociais e no meio intelectual de Isabel
d’Ornelas não lhe terá sido difícil encontrar quem estivesse à altura, entendendo as
ambições e o patamar em que estava a fábrica em termos de antiguidade e tradição
nas nossas cerâmicas e azulejos. Notemos também que no papel timbrado de Isabel
d’Ornelas se coloca a menção “Fundada em 1741”, assinalando pela primeira vez em
impresso o que já constava no registo azulejar montado na fachada da fábrica.
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Fig. 11 – Rua de Sant'Anna à Lapa. O Terreno central no interior do quarteirão

era ocupado pela Fábrica Sant'Anna. Planta de Lisboa, 1904-1911.

Dos mais elementos que devemos referir é a planta da área de considerável
dimensão que ocupava, os 14.000m2 de que fala Charles Lepierre, e são coerentes com
os terrenos que se desenham no Levantamento da Planta Topográfica de Lisboa, de
1911, que representa na escala 1:1000 a zona da Lapa, Prazeres e Estrela37, situado no
interior do quarteirão delimitado pelas ruas de Sant’Anna de São Ciro e de Santo
António à Estrela, durante o período em que teve Isabel d’Ornelas como proprietária
da fábrica, ainda situada na Rua de Sant’Ana à Lapa.
Fica ainda por esclarecer se à data da morte da sua proprietária, em 1926, a
fábrica continuaria ainda na posse de Isabel d’Ornelas e Vasconcelos, ou se teria sido
transmitida antes desse ano. Quem teria efetuado a venda? A proprietária? Os seus
herdeiros? O seu irmão mais velho, o conselheiro Aires d’Ornelas e Vasconcelos (que
viveu até 1930)?
O que sabemos é que a partir do novo proprietário que fica com a empresa,
Henrique Constâncio, as obras aparecem já datadas e assinadas, com a marca “HC”,
pelos finais dos anos vinte e trinta, produzidas ainda na Rua de Sant’Anna ou em novas
instalações, que seriam provisórias, por cerca de cinco anos, na Rua da Junqueira.
Foram contudo muitas as obras produzidas na Rua de Sant’Anna à Lapa,
podendo apresentar-se como exemplo a decoração azulejar na fachada do prédio da
Rua Rodrigues Sampaio, nº31, em Lisboa, feito pelo pintor Pereira Cão, em 1914, no
tempo em que provavelmente a Sant’Anna teria Isabel d’Ornelas à sua frente.
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Fl.8F do Levantamento dirigido por J.A.V. da Silva Pinto, des. Por V.H. Wellenkamp, planta em papel de linho
colado em pano branco; color. 930x604mm, CMLSB/URBA/LT/03-040, editado em 2005, com o título Levantamento
da Planta de Lisboa 1904-1911,CML, Arquivo Municipal de Lisboa, p. 81.
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Tem sido referido em muitas publicações que Pereira Cão era um dos pintores
da Fábrica Viúva Lamego. Também o foi de facto, mas temos igualmente obras que
atestam que produziu na Sant’Anna, pelo menos, entre 1900 e 1914.

Fig. 12 – Pormenor da fachada do edifício na Rua Rodrigues Sampaio, 31 em Lisboa, contendo a
assinatura e inscrição "Pereira Cão Pinxit 1914 Lisboa-Fca. Sta. Anna Lisboa”.

Outro aspeto que deve ser mencionado é a loja, ao tempo chamado “Depósito”,
que a Sant’Anna teria aberto a partir de 191638, no prédio do gaveto sul do Largo Barão
de Quintela com a Rua do Alecrim, onde a loja Sant’Anna tem as portas com os
números 91 a 97. Neste ano de 2015 a loja foi colocada perante a ameaça de sair deste
local, por exigência dos proprietários do edifício, o que tem gerado forte contestação
pública por ser considerado um ato de lesa-cultura, por se tratar da loja centenária da
mais antiga fábrica tradicional de cerâmica e azulejaria que ainda se conserva em
Lisboa.
3.2. – H.C. St.Anna – Fábrica de Faianças e Azulejos de Henrique Constâncio
Depois de Isabel d’Ornelas é Henrique de Castro Constâncio (nasce a 8 de Junho
de 1883 e morre em Lisboa, em 1937) que toma em mãos os destinos desta cerâmica,
mudando-a de local e também de designação comercial. Deixa de ser FLS – Fábrica de
Louça Sant’Anna e passou para H.C. St. Anna – Fábrica de Faiança e Azulejos Sant’Anna,
tendo a partir de então, pela primeira vez, sido registada a marca Sant’Anna, com uma
particularidade que deve ser salientada; o seu nome anterior de “Fábrica de Louça”,
passa a conter a menção “Azulejos”, dando-se assim abertura e maior destaque para os
caminhos que se viriam a abrir dos anos 30 em diante, com a produção mais
significativa de azulejaria artística e de padrões tradicionais para revestimentos.

38

V. geo.cm-lisboa.pt, www.docdatabase.net/more-lojas-de-artesanato-ceramica-e-azulejos-c226..., CML, 2014.
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Fig. 13 – Conjunto azulejar das “Faianças da Fça Sant’Anna, H. C.”.

No curto período de dez anos que gere a fábrica imprime-lhe uma nova
dinâmica e saem das suas oficinas grandes encomendas, para instituições públicas e
para clientes particulares.
Toma a Sant’Anna desde 1927 até 1937. Um ano depois da sua entrada na
firma, é confrontado com uma nova situação que muito influi nos destinos da fábrica.
Em 1928, quando é decidido pela Câmara Municipal o prolongamento da Tenente
Valadim, respondendo a uma necessidade de transformações urbanas cujas
reivindicações vinham já dos fins de novecentos, principalmente dos moradores da
Lapa, está ditado o fim das instalações da cerâmica neste bairro.
Henrique de Castro Constâncio teve um papel importantíssimo no rumo que
viria a tomar a Sant’Anna, não apenas por ter conduzido as mudanças de instalações,
por volta de 1930/31, da Rua de Sant’Anna à Lapa para a Rua da Junqueira, lutando
contra a sua possível extinção, dadas as dificuldades em obter novas instalações, numa
época corrida entre as duas grandes guerras e começos de uma nova época em
Portugal, a da 2ª República ou Estado Novo, em que as finanças e economia do país
estavam débeis.
Apesar disso, redefiniu os objetivos da empresa face às novas condições e
dedicou-se a uma produção que até hoje se mantém, o do fabrico de cerâmica
tradicional e decorativa e de azulejos, procedendo a alguns ajustamentos que se
imporiam. Abandonou a produção de tijolos, telhas, ou artigos para a construção,
certamente devido também à falta de espaço de que não podia dispor no local que
encontrou para continuar a produzir, na Rua da Junqueira, mas porque os seus
interesses estariam mais focados no ramo artístico da indústria cerâmica. As suas
motivações deviam-se certamente à anterior experiência profissional que tiveram
antes, durante cinco anos, em Ílhavo.
Henrique Constâncio, segundo notícias que temos, antes de entrar no mundo
das indústrias de porcelana e cerâmica foi um oficial de cavalaria, tendo servido no
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Exército mais de uma década. Encontramos, por exemplo, no Diário da República de 20
de Janeiro de 191139, a menção que lhe foram atribuídos sessenta dias de
convalescença “para se tratar”, quando detinha o posto de tenente, do Regimento nº4
de Cavalaria do Imperador da Alemanha Guilherme II. Tinha então a idade de 27 anos.
Onze anos mais tarde, Henrique Constâncio, depois de 1922, quando a Vista
Alegre passa a sociedade por cotas, com Teodoro Ferreira Pinto Basto como
administrador delegado, está, no ano seguinte, como responsável como inspetor
artístico da fábrica até 1927, tendo-lhe sucedido neste lugar, em 1930, Vasco Valente40.
Esta sua passagem pela Fábrica Vista Alegre está também pouco documentada.
Da consulta que realizamos, junto da direção do Museu da Vista Alegre em Ílhavo, onde
admitimos que se arquivariam documentos que nos dessem alguma informação, não se
obteve mais do que brevíssima e sucinta informação bibliográfica, nem foram até à
data referenciados documentos da empresa que permitam trazer à luz esclarecimentos
sobre a sua atividade nesta emblemática e centenária fábrica de porcelana.

Fig. 14 – Álbum de Henrique Constâncio.

Vasco Valente, na sua obra Porcelana Artística Portuguesa, ajuda-nos a
estabelecer uma cronologia, uma vez que se refere a Henrique Constâncio41,
confirmando que aí esteve e desempenhou o cargo de inspetor artístico de 1923 a
1927, o que nos leva a admitir que poderá ser a partir de 1927 que estaria já à frente
dos destinos da Sant’Anna, isto é, um ano depois da morte de Isabel d’Ornelas, ainda
que a sua aquisição pudesse ter ocorrido em ano anterior, quando a saúde de Isabel
d’Ornelas a forçaria a desligar-se desta atividade.

39

Nº16, pg.247.
V. Aparo, Ermano, A Cultura Cerâmica no Design da Joalharia Portuguesa, Univ. Aveiro, 2010, p.67.
41 V. pg.75, Ed. Imprensa Moderna, 1949,Porto, In.-4º, 111 pgs..
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Fig. 15 – Henrique de Castro Constâncio.

Se nos faltam muitos dados sobre o período em que Henrique Constâncio foi
proprietário da Sant’Anna, apesar de tudo existem obras realizadas marcadas com a
sigla “HC” sobretudo no campo da azulejaria em obras públicas, 0 que nos permitem
conhecer o desenvolvimento e os caminhos trilhados, se bem que dos muitos trabalhos
realizados para palácios e residências particulares sejam praticamente desconhecidos
do público, apenas sendo referidos mais tarde, em lista de clientes editada em libreto
comercial depois de 1950.
Foi no seu tempo que Gilberto Renda, que um dos pintores mais marcantes na
história da Sant’Anna desde os anos 20, assinou muitos dos painéis que são hoje obras
primas da azulejaria portuguesa século XX. As suas obras estão nalgumas estações dos
Caminhos de Ferro Portugueses, sendo a sua produção encontrada em locais públicos e
residências particulares, dentro e fora de Portugal.

Fig. 16 – Igreja de Santo António, Estoril, 1929. Pintado por Gilberto Renda.

Citem-se, apenas como exemplos, os painéis que pintou para o novo mercado
da vila de Portel, ou para a residência de José Dias Carvalho na mesma vila, para a
Quinta de S. Vicente em Ferreira do Alentejo, para D. Diogo Maldonado Passanha, onde
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estão duas produções notáveis, a decoração da Capela com cenas da vida de S. Vicente
e um grande painel no tanque exterior, com cenas equestres e os brasões da família
ou, como a Capela de Nossa Senhora da Conceição na Quinta do Monte no Funchal, a
Igreja Paroquial de S.to António no Estoril, inaugurada no verão de 1929, sendo talvez a
última das grandes encomendas de azulejaria saídas das instalações da Lapa, ou um
registo de Nossa Senhora da Conceição que se guarda ainda nas instalações atuais da
Fábrica, na Calçada da Boa Hora.
Gilberto Renda terá começado a trabalhar ainda na Rua de Sant’Anna à Lapa,
conforme testemunha uma fotografia de 1929, feita nas antigas instalações, figurando
com outros artesãos e pintores de faiança (Jaime, Alfaro e Marta), além do
encarregado da fábrica Armindo (?) Ribeiro. Gilberto Renda aparece em pé à direita,
com os três jovens, em primeiro plano, dois artistas pintores de faiança e um, ao
centro, que poderá tratar-se de um aprendiz ou ajudante.

Fig. 17 – Nas Instalações da Rua de Sant'Anna à Lapa, Jaime, Alfaro, Marta,
em primeiro plano e em pé, Ribeiro e à direita Gilberto Renda, 1929.

Esta imagem é igualmente um precioso documento que atesta que em 1929 a
Sant’Anna estava ainda a funcionar na Lapa, certamente com a direção e já na posse de
Henrique Constâncio, que saíra da Vista Alegre em 1927 e que nos ajuda a ver como
seria uma parte das instalações do atelier de pintura de cerâmica que, como é dito nas
descrições de Charles Lepierre, situar-se-iam no “primeiro pavimento” as oficinas de
faiança e pintura.
Vemos também que pelos primórdios dos anos trinta, a Sant’Anna, já instalada
na Rua da Junqueira, começa a destacar-se pela sua qualidade artística, apresentandose também regularmente em feiras ou salões, como se ilustra na fotografia42 que
pertence ao espólio do jornal “O Século”, em que se mostra um stand na Exposição e
Feira de Pássaros, realizada no Salão de Festas do Jornal “O Século”, em Dezembro de
1935.
42

Arquivo do Centro Português de Fotografia, Ref.ª: PT/TT/EPJS/SF001-001/0037/2241J.
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Para além da apresentação de peças fora da sua loja, os projetos dentro da
fábrica vão avançando.
Do ano seguinte, conserva-se ainda na Sant’Anna, um azulejo 14x14cm, vidrado
branco, que foi cozido aquando da primeira fornada, já na Calçada da Boa Hora, em
instalações alugadas no ano anterior, tendo nas costas a inscrição: “Ao Grande Pintor e
Mestre Charuto” (sobre o qual nos faltam mais referências). Na sua face vidrada,
contém as seguintes inscrições em azul: “H.C. Sta.Anna 23/9/936/ 1ª FORNADA/ H.
Constâncio/ A. Lopes/ Raul Gaeiras/ António Ribeiro/ Amaral 1936/ Jaime Torres/
Sebastião (Chaves, apelido de Sebastião, que está representado pela figura de uma
chave, símbolo com o qual usualmente assinava os seus trabalhos de faiança) Alfredo
Domingues/ B. Faria (?)/ J. Diniz/ Manuel Antunes/ Adão F/ E dos Santos/ V. Ramires/
Raimundo/ Armando”.
A presença destes 16 nomes, na placa memória da 1ª fornada do novo forno de
1936, dá a conhecer alguns, ou a maior parte dos funcionários com que contava.
Gilberto Renda não assinou, contudo estava neste período a produzir para a Sant’Anna.
É, em todo o caso, o primeiro registo documental de que dispomos, que nos permite
conhecer o nome (de alguns) dos seus funcionários, além do proprietário Henrique
Constâncio e o seu encarregado geral Raul Gaeiras, que veio a tornar-se proprietário,
por curto período, após 1939. O que é muito significativo, se atendermos ao facto de se
terem perdido outros documentos desta década.

Fig. 18 – Placa da 1.ª Fornada, 1936.

Curiosamente, não podemos deixar de referir que é a primeira vez que nos
aparece a assinatura de (Rogério) “Amaral/1936”, que viria a ser um dos mestres da
Sant’Anna, que escreve o ano abaixo do seu nome, tendo o jovem artista a idade de 19
anos, dado que tem acrescida importância para o estabelecimento da biografia deste
artista plástico – pintor e ceramista - que se mantém atividade nas artes plásticas, com
exposições regulares de pintura até aos anos 90.
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O ano de 1935 marca significativamente o futuro da Sant’Anna. Graças ao
empenho e dedicação de Henrique Constâncio, vêm-se criar as condições para expandir
a sua laboração. As instalações do nº 200 da Rua da Junqueira mostram-se pequenas e
precárias para o projeto em vista. Data desse ano o primeiro contrato de arrendamento
do terreno na Calçada da Boa Hora.

Fig. 19 – Pormenor de um painel da Estação Ferroviária de Sines.

Segundo apontamento manuscrito na escritura de arrendamento do “barracão
e terreno anexo com oliveiras” datado de 1940, que foi assinada por Adolfo Júlio
Antunes Gaeiras, foi anotado: “em 1935 foi feita a primeira escritura de
arrendamento43 da fábrica na Calçada da Boa Hora”, embora desse mencionado
contrato de aluguer não seja possível localizar o documento original.
Em resultado deste passo que foi dado, as grandes transformações admitimos
que teriam começado a partir de 1937, só depois de ter sido obtida a “Licença de
Exploração das Instalações Elétricas”44 para a Calçada da Boa Hora, nº96, emitida em
27 de Março de 1937, portanto poucos meses antes da morte de Henrique Constâncio,
a 18 de Dezembro do mesmo ano. Naturalmente, esta ocorrência veio colocar em
causa o rumo e o futuro da Sant’Anna, por mais uma vez, a poucos anos de atingir os
dois séculos, desde a fundação da Olaria nas Terras de Sant’Anna.
A partir de 1938, as dificuldades próprias da época que assistia ao eclodir da
Segunda Grande Guerra, circunstâncias de conjuntura económica interna, o isolamento
ou neutralidade de Portugal, não tornariam as coisas fáceis, quando estavam em
marcha os planos de uma nova fábrica, a fazer de raiz, num terreno que à data pouco
mais teria que o novo forno de 1936, “um barracão” e oliveiras.
As peças de faiança produzidas neste ano de transição de 1939 aparecem
também datadas, com as marcas “F.ca Sant’Anna, RG”, demonstrando que deixa de ser
assinado “HC – Sant’Anna”, como fora até aos anos de 37 e mesmo em 38.
A falta de capital necessário para desenvolver a fábrica num novo local, já
arrendado desde 1935 e só em 37 dispondo de energia elétrica, implicaria o encontrar
de uma solução que, mais uma vez, a fizesse sair do impasse e a livrasse de
encerramento que sucederia à sua falência já no horizonte.
Tal solução veio a encontrar-se em 1941 quando Raul Gaeiras, em situação de
falência, reconhecendo a impossibilidade de continuar sozinho à frente dos destinos, se

43
44

Documento arquivado na Fábrica Sant’Anna.
Idem.
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uniu com Gualter de Quental, que ficaria com 80% de cota, ao passo que Adolfo Júlio
Gaeiras (que fora o guarda-livros de H. Constâncio) detinha 17,5% e seu irmão Raul
Júlio Antunes Gaeiras ficaria com 2,5%.
Gualter de Quental, sobrinho neto de Antero de Quental, um antigo cliente da
Sant’Anna e proprietário de uma companhia de seguros “ A Mutualidade na
Construção Civil”, aceitaria entrar num acordo com Raul Gaeiras e seu irmão Júlio
Gaeiras, para financiar e salvar a fábrica, tornando-se proprietário, na condição de, logo
que os irmãos Gaeiras ganhassem o capital para devolver o investimento a Gualter
Quental, sair da sociedade. Mas tal não veio a acontecer e continuariam, décadas
depois de um percurso de sucesso empresarial, já com quotas de 50% cada, de Raul
Gaeiras e Gualter Quental.
Dava-se assim mais um passo que permitia, a esta cerâmica que atingia nesse
ano os dois séculos de existência, continuar com a atividade, desenvolvendo-a e
levando-a ao ponto culminante em que se evoluiu bastante, quer pelo número de
grandes encomendas, quer pelo número de pessoas que empregava.
No entanto, nunca será demais salientar a importância do papel de Henrique
Constâncio na qualidade de proprietário e diretor artístico, pelo facto de ter levado a
Sant’Anna a alcançar um nível equiparável ao que de melhor se tem produziu em
Portugal, tanto na faiança como em azulejo.
Foi ele que ao adquirir uma fábrica que estava condenada a ser demolida, por
isso, com a sua sobrevivência fortemente ameaçada, atravessou todas as dificuldades
com a sua reinstalação na Junqueira, traçou os planos para uma nova fábrica e alugou,
dois anos antes de ocorrer a sua morte, os terrenos da Boa Hora, onde faz de imediato
um novo forno. Deixando por concretizar os seus planos, conseguiu iniciá-los e, deste
modo, deixar o caminho aberto para que novos proprietários pudessem dar
continuidade à empresa.
3.3. – Os anos 40 e 50. A Sociedade Gaeiras & Quental, Lda.
A constituição da sociedade Gaeiras & Quental Lda., que em 1941 realiza
40.000$00 em capital social, traria novo ânimo aos projetos para as novas instalações
na Calçada da Boa Hora, idealizados por Henrique Constâncio.
Caberia o maior papel no desenvolvimento desta empresa a Raul Júlio Antunes
Gaeiras, que estaria como sócio até fins dos anos setenta e a Gualter de Quental, cujo
filho deste casamento, Luís Felipe de Aboim Quental, nascido a 11 de Janeiro de 1921,
viria a tomar o lugar do pai à frente da Sant’Anna, até aos anos 90 do século passado.
Foram os sócios Gaeiras e Quental que, depois da qualidade técnica e artística
atingida ao tempo de Henrique Constâncio, souberam dar projeção à firma. Abriram
filiais em Portugal e representantes no estrangeiro, estiveram presentes em muitas
obras públicas com intervenções de fabrico de painéis decorativos ou com
fornecimentos de azulejo padrão, alargaram a produção e vendas de faiança artística
durante mais de cinco décadas, sobretudo a partir dos anos 40.
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Precisamente em 1941, ocorreu a efeméride do segundo centenário da
Sant’Anna, quando a recém criada sociedade dava novo impulso a esta antiga
cerâmica.
Nesses tempos de incerteza, para celebrara a data, o pessoal elabora um
diploma, com fitas de seda lacradas, tendo à cabeça a data de 26 de Julho de 1741,
dirigido a “Gualter de Quental e Raul Gaeiras, Nossos bons Amigos e Patrões”,
subscrevendo-o com essas palavras sentidas, trinta e quatro pessoas, lavrando neste
memorial uma declaração, em que afirmam confiar e apostar, como hoje se diria, no
futuro da empresa, reconhecendo nela também o seu destino.

Fig. 20 – Documento Comemorativo do II Centenário da fundação da
Fábrica de Faianças e Azulejos Sant’Anna, 1941.

O texto, que passamos a transcrever, é bem elucidativo deste espírito de
celebração, gratidão e confiança numa sociedade comercial recém-criada que
assegurava agora os destinos da Sant’Anna, que acabara de atravessar mais um
período, entre 1939/40 que pusera em causa a sua continuidade: “Comemorando o IIº
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Centenário da Fundação da Fábrica de Faianças e Azulejos Sant’Anna, o pessoal45, por
esta forma, testemunha a V. Ex.as a sua gratidão e estima, e afirmando a sua lealdade e
fazendo votos pelas vossas felicidades e prosperidades, confiam no futuro da Fábrica,
que é também o seu”.
E assim se manteria este espírito durante décadas, numa casa em que foram
entrando filhos e netos de operários e artesãos que assim passavam o testemunho,
entre gerações, na arte de modelar e pintar o barro, construindo informalmente um
espírito e uma prática de escola informal, que tem mantido constantes as técnicas e
patrimónios imateriais e artísticos, mesmo até aos dias de hoje, em que pessoal com
parentescos com atuais ou antigos trabalhadores, netos de antigos mestres e artesãos
continuam a assegurar o modo de fazer e pintar a cerâmica e azulejos, segundo o que
tem sido a tradição nesta fábrica.
É a partir dos anos 40 que se opera o maior desenvolvimento da Fábrica
Sant’Anna, avançando com a construção de novas instalações, armazéns, fornos,
ateliers e espaços de apoio a todo o processo de fabrico, passando a dispor de cerca de
3.800 m2, área que ainda hoje mantém na Calçada da Boa Hora.

Fig. 21 – Planta das atuais instalações na calçada da Boa Hora à Ajuda (sem escala).

Os contratos de arrendamento destas instalações foram-se realizando por
partes, até disporem desta área, com a junção das várias parcelas. Primeiro, alugam um
barracão onde instalaram a oficina de olaria e um terreno, sendo feito novo contrato
de arrendamento em 1941, depois, em 1 de Maio de 1946, arrendariam por escritura,
que se conserva nos documentos da Sant’Anna, todo o restante terreno baldio, para
nele poderem fazer ampliações da sua indústria, pela renda mensal de 600$00 e, em 1
45

Assinam o Diploma: “Eduardo (Rosa Fava?),Gilberto Ventura Renda, Mário de Castro Santana, Sebastião Chaves,
Albino Lopes, Rogério Amaral 1941, Cidália Gonçalves Galvão, José António, Jorge Pinto, Francisco Mendes Garcia,
Raimundo Silva, Joaquim Gonçalves, Fernando (Cepalião?), Carlos dos Santos Adão, Maria do Carmo, Natália
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40

de Dezembro do mesmo ano, alugam mais um barracão onde instalam o refeitório do
pessoal, por mais 200$00 mensais. Um processo continuado que não foi isento de
incidentes e teve algumas querelas para garantir aí a sua continuidade de laboração.

Fig. 22 – Instalações da Fábrica Sant’Anna.

Em 24 de Julho de 1945, Elisa Almeida Pereira e Sousa Peixoto, senhoria do
prédio, autorizou a sociedade inquilina Gaeiras & Quental, Lda. “a efectuar no referido
prédio todas as obras autorizadas ou venham a ser impostas por qualquer autoridade…
designadamente a construção dum forno de coseduras a construção de um barracão
para olaria”, com consta no contrato assinado.

Fig. 23 – Placa que assinala a primeira fornada de 1947,
nas instalações da Calçada da Boa Hora
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Com a autorização assim obtida, para substituir o anterior forno de 1936 que
viria a ser demolido mais tarde, avança a construção do grande forno a lenha que hoje
ainda se conserva na fábrica, apesar de regulamentação e inconvenientes com tal
processo de queima de lenha se ter tornado impraticável e forçado ao abando do seu
uso, por volta dos anos 80, também devido ao aumento da construção em redor da
fábrica, que se foi verificando depois dos anos 50 do século XX.
Este forno foi concluído em finais de 1946, depois de obterem a concordância
da senhoria, havendo o testemunho e registo numa placa de teste assinada em 23 de
Dezembro de 1946, com os votos de “Boas Festas”, com a assinatura do forneiro Carlos
Adão. Mas, para assinalar devidamente este marco foi produzido um novo testemunho
a 27 do mês seguinte, em 1947, em barro branco vidrado e pintado com moldura
ornada de volutas e concheados, em azul, amarelo e rosa, uma placa, de 14 por 28
centímetros que foi assinada por 48 membros da empresa46.
As obras para acomodar devidamente esta manufatura continuam, tendo pelos
anos 50 sido concluídos os tanques para o barro e depósitos de materiais, moldes e
demais apoios. A propriedade dos terrenos terá entretanto passado para as mãos de
Maria do Carmo Peixoto Ferreira Landal, que vem a requerer, em 8 de março de 1954,
o fim do contrato de arrendamento.
A Sant’Anna via-se agora confrontada com mais uma ameaça à sua
continuidade, quando estava em ritmo normal de laboração, com as suas instalações
construídas e em grande fase de produção. Mas, diligências feitas, chegada a fase de
decisão sobre a demanda, o Juiz de Direito do Tribunal Cível da Comarca de Lisboa não
favoreceu as pretensões da senhoria, por se encontrarem já construídas as novas
instalações, para as quais a Gaeiras & Quental obtivera autorização da proprietária.
Certo é que o terreno onde a fábrica está instalada acabaria por ser adquirido,
em 1957, pela Câmara Municipal de Lisboa, que naturalmente confirmou por escritura
o arrendamento do prédio à Sant’Anna.
Pelos finais dos anos quarenta, quando se dão os grandes investimentos em
instalações, temos notícias de uma produção que aumenta e também se conhece um
crescimento do número de colaboradores. A passagem do segundo centenário é
também motivadora e, por estas alturas, mesmo em tempo de crises e racionamentos,
como o da gasolina, temos pela primeira vez notícia de aquisição de um automóvel na
empresa.
Até aos anos 60 a Sant’Anna dispôs de um veículo de tração animal, puxado por
equídeo, que ficava no estábulo na Calçada da Boa Hora, estando lançado nos seus
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diários e movimentos contabilísticos as suas despesas, com o animal, carro e arreios,
com custos de cerca de quinhentos escudos anuais. Essa carroça percorria as ruas de
Lisboa, à procura de chumbo no ferro-velho, pois os lingotes de chumbo só eram
comprados quando não se encontravam as quantidades suficientes no ferro-velho ou
em demolições, assim como o estanho que era também adquirido nas lojas de metais,
necessários ao fabrico do pó para vidrar o barro, ou servia a carroça para trazer das
carpintarias as aparas e desperdícios de madeiras para queimar no forno.
A novidade chega com a aquisição do primeiro automóvel para transporte
próprio das faianças e azulejos, entre a fábrica e o depósito, ou salão de exposição e
vendas como a firma o designava mais tarde, ou para fazer entregas de obras aos seus
clientes. Este meio de transporte novo justificaria, no entender dos seus proprietários,
que fosse levado para junto do pedestal da estátua de Afonso de Albuquerque, em
Belém, para fotografá-lo, numa imagem que chegou aos nossos dias e vale a pena
reproduzi-la aqui.

Fig. 24 – O primeiro veículo automóvel na Sant'Anna, o Simca 5 Fourgonnette,
que foi produzido de 1937 a 1948.

Caiu a escolha da viatura a adquirir num Simca 5 Fourgonnette, que foi
produzido entre 1937 e 1948. Carro muito emblemático dos tempos da Segunda
Guerra Mundial por diversas razões. Primeiro a sua fábrica em Nanterre não foi
destruída e, por essa razão, a sua produção não foi interrompida, sendo uma garantia
para se dispor dos seus componentes e peças nesses tempos de incerteza que corriam.
Continuou até 1948 a ser produzido pela Societé Industrielle de Mécanique et de
Carrosserie, sob licença FIAT, numa versão derivada do “Topolino 500”, um carro com
apenas 500cc, de 13 Cv, permitindo nesta versão de furgão o transporte de 1m3 ou
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250Kg de carga. Mas a marca do seu tempo seria sobretudo dada pelo seu consumo de
5 litros aos 100Km, relativamente baixo em relação a outros veículos mesmo de época
anterior ou posterior, pois até 1949 verifica-se a imposição de racionamento de
combustível, necessário na Europa para o esforço de guerra, em que grande parte dos
países.

Fig. 25 – Carimbo e logotipo da empresa. Anos 1940.

Nos anos 40 e 50 dá-se também uma expansão no uso do azulejo, sobretudo ao
nível da obras públicas e particulares. A empresa é cada vez mais procurada para
produzir painéis decorativos e revestimentos de azulejo, desde as moradias individuais,
a pensões, estalagens e hotéis, ou em edifícios públicos, câmaras municipais, estações
de caminhos de ferro, empresas industriais, hospitais, museus, embaixadas, cafés e
igrejas. No campo da faiança artística, é de assinalar a continuidade de produção, que
igualmente manteve procura para particulares e instituições, havendo mesmo o caso
de fornecimentos de faianças para o Estado, como o caso da Imprensa Nacional ou do
Hospital Júlio de Matos, que encomendou muitos recipientes para os produtos em uso
na sua farmácia, conservando-se ainda no espólio do hospital muitos exemplares dos
anos 40.

Fig. 26 – Potes de Farmácia. Col. Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, Hospital Júlio de Matos.
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Fig. 27 – Marca do 2º pote, no lado esquerdo da foto.

É uma época áurea para o azulejo artístico que começara a partir de finais dos
anos 30, quando António Ferro deseja promover a arte portuguesa
internacionalmente. Artistas, como Tom, Paulo Ferreira, Bernardo Marques, Vieira da
Silva, Almada Negreiros, Jorge Barradas ou Lucien Donat fazem notáveis trabalhos em
azulejo e cerâmica47, renascendo assim esta arte pelos anos 40 e intensificando-se
depois dos anos 50. Refira-se um facto marcante, como o foi a intervenção de Keil do
Amaral no Congresso internacional de Arquitetura do Rio de Janeiro48, alertando para a
importância da azulejaria na arquitetura, naturalmente influenciando, também como
Fernando Távora e José Carlos Loureiro, pelos trabalhos de Portinari, na Igreja da
Pampulha e em edifícios como o do Ministério da Cultura.
Depois da proibição do emprego do azulejo, pelos anos 30, pela Câmara de
Lisboa, a partir dos anos 50 a edilidade já não obriga ao cumprimento desta postura e
em edifícios. Na nova Av. Infante Santo, em 1959, integram-se painéis artísticos dos
mais notáveis pintores portugueses de vanguarda (Sá Nogueira, Carlos Botelho, Alice
Jorge, Júlio Pomar e Maria Keil). Estes exemplos repercutem-se um pouco por todo o
país e são cada vez mais os edifícios públicos que empregam o azulejo, para revestir
grandes superfícies e fachadas, ou para integrar painéis artísticos de autor.

Fig. 28 – Maqueta para silhar de azulejos. Coleção da Fábrica Sant’Anna.
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A expansão da Sant’Anna não se limitou aos aspetos produtivos e avança com a
abertura de uma agência no Porto, na Rua de Santa Catarina, nº473, estabelecendo
representantes espalhados um pouco por todo o mundo, tendo em 1950 agentes e
delegações em Luanda, Lourenço Marques, Rio de Janeiro, S. Paulo, S. Francisco da
Califórnia, Buenos Aires, Nova York, Bruxelas e Washington. Estes agentes permitiram
colocar encomendas e levar os seus azulejos a muitos locais, em que ainda se
conservam, fazendo com que a Sant’Anna se tornasse numa das marcas portuguesas
de faiança mais conhecidas além-fronteiras.

Fig. 29 – Manuel Belo, encarregado da loja da Rua do Alecrim,
desde 1953 até aos anos 90.

Na década de cinquenta deve ser referida a grande produção de trabalhos
públicos de arte religiosa, que é sobretudo feita para os novos templos que se
constroem um pouco por todo o país, como são os casos das novas igrejas das Caldas
da Rainha, Aveiras, de S. João de Brito em Lisboa, da Ordem de São João de Deus no
telhal, no Carregado, Coruche e tantas outras pequenas capelas particulares ou de
colégios e instituições49.
3.4. – Depois dos anos 60
Se os anos 60 viram a sua produção aumentar e consolidar-se, a década de
setenta iria ser marcada por um acontecimento trágico, que colocou sérias dificuldades
no funcionamento da fábrica e poderia ter ditado o seu fim. Um violento incêndio
eclodiu na madrugada do dia 18 de Setembro de 1971, por volta da 1H30’, só tendo
sido dado como extinto depois das três horas, sem que se registassem feridos durante
as operações de combate ao sinistro, dirigido pelo 2º Comandante do Batalhão de
Sapadores Bombeiros, o Ten.-Coronel Pinto Basto Carreira.
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A destruição foi grande, ficando muito afetada a fábrica. Segundo se relata na
imprensa50 o sócio Luís Filipe Quental, ao lhe ser perguntado em quanto avaliava os
prejuízos, respondeu “com um abanar de ombros” que “para cima do valor material,
estava outro que não podia ter conta”. O jornalista escreveu nessa notícia de última
hora: “Sabíamos que a fábrica Sant’Ana era uma relíquia da arte de bem fazer azulejos
e outras obras artísticas, conhecida no país e no estrangeiro por manter uma tradição
de séculos na confecção, entre outros do azulejo português. Compreendemos, por isso,
o encolher de ombros do Sr. Luís Filipe Quental, bem como a sua referência a valores
incalculáveis”.
O ano seguinte de 1972 foi para reerguer a fábrica, que assim renascia
literalmente das cinzas e dos escombros, estando a sua produção a recuperar, já nos
anos de 1973 e 1974, com as vendas anuais em crescimento, respetivamente de 6.504
contos e 8.800 contos, valores que registaram uma descida, logo em 1975, para uma
faturação anual de 5.457 contos, verificada já por outras razões.
O período que se seguiria à Revolução de 1974 teve repercussões no campo
laboral diversas que afetaram o curso da empresa, principalmente nos aspetos de
contratação coletiva no setor cerâmico. As transformações sociais, com profundas
alterações das condições laborais e remuneratórias, a criação de sindicatos livres e a
intervenção de comissões de trabalhadores nas grande e médias empresas, associado
ao crescente, e por vezes incontrolável poder reivindicativo, trouxe novos problemas, a
par com a melhoria de condições socio-laborais e remuneratórias, que não foram
alheias às dificuldades que se levantaram à sobrevivência de muitas empresas e,
naturalmente, também na Sant’Anna.
No que se refere a trabalhadores desta fábrica que tiveram um papel saliente
para evitar o seu fim, é forçoso falar de quatro dos seus elementos, sobretudo neste
período pós 25 de Abril de 1974. Nessa época conturbada, relembremos que se viviam
em muitas das fábricas, herdades e empresas períodos de ocupações, saneamentos,
autogestão e lutava-se pelas mais variadas formas de participação na vida empresarial
e coletiva, quando não se dava o caso extremo de saneamento de patrões,
expropriação ou períodos de autogestão. A Sant’Anna viveu esses tempos e sofreria
igualmente os efeitos dos ventos dessa época pós-revolucionária.
A partir de 1976 foi constituída uma comissão de auxiliares de gerência, que era
constituída por quatro elementos. António Ferreira Silvestre, que estava na empresa
desde 1960, onde tinha começado como formista e oleiro, passando a ajudante do
encarregado e mais tarde, após este período de cogestão, teve funções de
coordenação na fábrica, apoiando as diversas áreas, até 1999, ano em que se
aposentou. Manuel Belo, chefe da loja da Rua do Alecrim, experiente funcionário
comercial que entrara em 1953 para a empresa, Joaquim do Nascimento que estava à
frente do fabrico do azulejo e Manuel Correia que era funcionário do escritório da
Fábrica na Calçada da Boa Hora. Estes quatro auxiliares de gerência, como eram
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designados, apoiavam o sócio Luís Filipe Quental, a braços com várias dificuldades,
entre as quais a doença e paralisia súbita do seu sócio Gaeiras.
Valeu a cooperação destes e de mais alguns trabalhadores, como reconheceu
Luís Quental, para evitar que a fábrica parasse e assim pudesse resistir e ter
continuidade.

Fig. 30 – Painel cerâmico de Rogério Amaral na fachada da Sapataria Presidente,
Rua 1º de Dezembro, em Lisboa.

As dificuldades vividas estão bem retratadas numa exposição de Luís Quental,
filho de Gualter Quental que lhe sucedeu, e se encontrava à frente dos seus destinos,
feita ao Ministério do Comércio e Turismo, em 18 de Janeiro de 1977, chamava à
atenção deste Gabinete para as difíceis circunstâncias vividas à época. Por um lado
devido à “instabilidade que se tem verificado nos últimos anos, por outro a influência
de certos sectores políticos no meio dos operárias cerâmicos”, que motivariam novas
formas de luta e reivindicação que se traduziu em desinteresse e baixa de produção,
acompanhado de elevados custos de produção (de cerca de 72%) com os encargos
associados ao novo Contrato Coletivo de Trabalho.
Este apelo dramático avançava mesmo com a previsão de que “a manter-se o
nível actual de produção a empresa terá os seus dias contados”, só evitável com
investimentos: em novos fornos elétricos, para aumentar a produção em mais 15.000
azulejos por mês, para diminuir os prazos de entrega e a criação de mais três postos de
trabalho para pintores e outros três para outros sectores.
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Fig. 31 – Primeira máquina de cortar azulejo,
ainda em uso até finais do século XX.

Luís Filipe Quental vinha já desde 1974 avalizando e suprindo as necessidades e
compromissos financeiros da empresa com o seu património, porque o seu sócio Júlio
Gaeiras sofrera em 1975 um acidente vascular cerebral e encontrava-se parcialmente
paralisado e, por esse motivo, desligado da empresa. Concluía a exposição afirmando:
“Pretende-se a sobrevivência da Fábrica Sant’Anna com mais de 200 anos de
existência… o desenvolvimento da Fábrica Sant’Anna, produzindo mais, exportando
mais e criando novos postos de trabalho… “ e que “possa vir a ser uma escola de
artistas que deem continuidade à tradição da cerâmica artística nacional”, lembrando,
na mesma exposição, que a sua produção era quase toda destinada ao estrangeiro.
Juntava ainda os balanços dos anos de 1973,1974 e 1975, resultando da sua leitura que
a produção para o mercado nacional (em que 60% das verbas representavam vendas a
turistas) acusava um decréscimo, pois em 1973 era de 3.051 contos e em 1975 fora
apenas de 2.145 contos, o que mostrava uma queda de cerca de 30%.
Contudo, as vendas para a exportação foram de 3.453 contos em 1973, 4.026
contos em 1974 e 4.312 contos em 1975, mostrando um claro crescimento, com os
compradores dos Estados Unidos da América, com mais de 70% das vendas para o
mercado estrangeiro.
Com o nome já consolidado, e com mais de dois séculos de existência, a fábrica
foi-se tornando conhecida além fronteiras, o que lhe permitia já exportar a maior parte
da sua produção, mesmo depois de ter abrandado a sua produção para o mercado
interno, ou a sua colaboração em obras públicas de envergadura.
Tal facto não impediu que a Sant’Anna alcançasse uma surpreendente
notoriedade, que se tem mantido até aos nossos dias. Apenas para dar um exemplo,
citemos o caso da visita oficial que a Rainha da Holanda realizou a Portugal em 1990,
em que, por desejo expresso da Rainha, foi incluído no seu programa oficial uma visita
às instalações da fábrica na Calçada da Boa Hora.
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Durante esta visita foi perguntado a razão do interesse em conhecer esta nossa
fábrica centenária e, com naturalidade, respondeu que a Holanda tinha os azulejos de
Delft e em Portugal havia a Sant’Anna que sempre desejara conhecer. Dessa visita real
sairiam várias reportagens e notícias na imprensa51 que testemunham o acontecimento
que foi mais um motivo de orgulho para os seus proprietários e trabalhadores que
ainda o recordam.
Os exemplos que podemos apresentar da excelência das manufaturas de
cerâmica e azulejos são muitos e podem ser vistos facilmente, um pouco por todo o
país, trabalhos que ainda estão em locais públicos ou em museus. São elas que atestam
a qualidade e características dos trabalhos produzidos, em azulejos de padrão
tradicionais e seculares, azulejos de padrão contemporâneos ou painéis realizados para
locais específicos.

Fig. 32 – A Rainha Beatriz da Holanda em visita às instalações da Fábrica Sant'Anna, 1990.

Este reconhecimento do valor artístico e cultural da Sant’Anna tem sido uma
constante e acabaria por ser reiterado e confirmado oficialmente pela Câmara
Municipal de Lisboa, em reunião de Câmara, presidida pelo Eng. Nuno Kruss Abecassis,
atendendo “ao interesse da Câmara em acautelar e promover atividades que possam
constituir património artístico e cultural relevante para a cidade e para o País, como é o
caso da Fábrica Sant’Anna com uma atividade desenvolvida ao longo de dois séculos e
meio de existência”52.
Este facto viria a consolidar e garantir a permanência desta cerâmica dentro da
cidade, num momento em que cresciam os interesses de expansão imobiliária, em todo
o país e sobretudo na capital, nas décadas posteriores à Revolução do 25 de Abril de
1974, o que teria levado muito provavelmente, se nada fosse feito, ao seu
deslocamento para fora de Lisboa, como aconteceu com muitas indústrias, ou até ao
seu fim, pelas dificuldades que se colocariam de novo à construção de todo um
conjunto de instalações que seriam imprescindíveis para a sua continuidade nos
moldes que lhe são necessários para funcionar.
51
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Correio da Manhã, 29.11.1990, pág. 24.
Diário Municipal, nº14409, de 18 de Junho de 1984, pág. 1085.
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3.5. – Dos finais do século XX para o século XXI
Em finais do século XX a empresa tem um novo ciclo, com a entrada de um
sócio, Francisco Costa Lobo, que adquire em 1981 a quota que pertencera a Júlio
Gaeiras. A sua permanência na sociedade foi curta, acabando por ceder a sua quota a
novos sócios, em 1992, quando começa uma nova fase de reorganização sob a
denominação de Ceramius – Azulejos Sant’Anna Lda., continuando a sua laboração com
respeito pelos mesmos métodos tradicionais que se mantêm.
Toda a produção da fábrica segue os processos manuais, que começam com a
escolha das matérias-primas a sequente fase de amassar o barro e preparar a pasta.
Depois é feita a lastra para a louça e para o azulejo, ou a moldagem a que se segue a
fase de vidragem.
A pasta de barro utilizada tem sido constantemente aperfeiçoada ao longo de
séculos, por forma obter-se azulejos e louças de boa qualidade.
Em princípios do século XX, até à transferência das instalações, eram usados os
barros dos Prazeres e do Matadouro, depois foi temporariamente obtido num barreiro
no Concelho de Sintra, que foi poucos anos depois abandonado, por não se mostrar
rentável, nem adequado. Durante o surto de construção em Lisboa, desde os anos 50
aos 90, voltou a usar os barros de Lisboa, obtidos nas escavações feitas para os
alicerces e caves das construções. Nas últimas décadas, a pasta de barro empregue é
uma argila que tem sido melhorada, com bom comportamento que se adequa tanto à
extrusão, como à moldagem ou torneamento em roda, procurando-se afinar uma
composição tão homogénea quanto possível, para que tenha um comportamento
estável, evitando deformação das peças durante a cozedura, que lhe faz cambiantes de
cor entre o rosado e o amarelo palha, consoante as temperaturas de cozedura.
Também nas características da pasta é considerado o seu comportamento às
temperaturas e às oscilações a que estarão sujeitas as peças para o exterior, como os
azulejos, vasos decorativos e outras.

Fig. 33 – Processo de corte da lastra em placas de 14x14 cm. Foto de 2013.
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Depois da lastra preparada para azulejo, passa-se ao processo de corte manual
de cada azulejo de 14x14 cm, sendo polvilhados com areia no tardoz e passam durante
algum tempo para a secagem ao ar, antes de serem empilhados, com um peso em cima
de cada molho de azulejos, para evitar que empenem durante a secagem.
Segue-se após um longo processo de secagem a fase de cozedura para fazer a
chacota, que é feita a cerca de 950⁰C, sendo que de seguida à cozedura é feito um
processo de escolha manual de cada placa, uma a uma, percutindo cada chacota para
detetar se encontram em perfeitas condições, com uma sonoridade ao toque nítida,
que permite serem dados como prontos para a vidragem.
Depois da pintura e cozedura, que é feita entre os 900⁰C até cerca de 1100⁰C,
dependendo dos vidrados e tintas utilizadas, as peças são de novo vistas e só depois
desta verificação final são dadas como prontas.
Para a faiança, depois de moldada, por roda, lastra ou com a barbotina,
processam-se igualmente as fases de secagem, vidragem, pintura e cozedura.
Um sector fundamental na empresa, que é também a sua faceta mais
diretamente visível no aspeto final dos trabalhos da empresa que mantém a sua
inconfundível marca de autêntica manufatura é a pintura. Todas as peças, sejam
azulejos, louças ou outras são, depois de vidradas manualmente, preparadas para
serem pintadas à mão.

Fig. 34 – Fachada na R. de São Domingos à Lapa em Lisboa. Fca. Sant'Anna.

Os desenhos e moldes são geralmente transferidos por decalque, através de
papel vegetal picotado, que deixa transferir os desenhos em linhas gerais para as
superfícies já cobertas de vidro, ou esmalte, exercitando-se os conhecimentos técnicos
dos artistas e acompanhado de uma sensibilidade e acento expressivo, patente em
cada pincelada, executadas com minúcia, paciência e sentido estético pessoal,
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acompanhadas de supervisão que verifica cada peça antes de ser dada como pronta
para a cozedura, pois, como bem observou Theodoro Rooge, uma vez que a tinta é
absorvida pelo azulejo, torna-se “impossível destruir ou emendar o desenho”53
obrigando a cuidadas operações de delinear as decorações e desenhos bem como à
afinação e preparação das tintas e do seu graus de diluição, o que requer muita mestria
para serem aplicadas em função dos efeitos pretendidos no final da cozedura.

Fig. 35 – Maqueta de projeto. Aguarela e papel. Arquivos Fca. Sant'Anna.

Devemos também mencionar que muitos dos painéis de fabrico especial para
obra, são iniciados com esboços e maquetes, que são nalguns casos à escala 1:1, pois
só uma rigorosa preparação e estudo do local onde os painéis são aplicados é que pode
proporcionar um resultado final satisfatório.

Fig. 36 – Jardim Colonial, Belém, 1940. Projeto de Raul Lino, Pintou Mário Silva.
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In: Rasteiro, Joaquim, 1895, Quinta e Palácio da Bacalhoa em Azeitão Ed. Imprensa Nacional, Appendice, Sp.
Jornal da arte, 1895, Arte Cerâmica e decoração em Portugal”, Cad.os 3º e 4º, pg.92.
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4. Pintores e Artesãos da Sant’Anna
São os artistas e artesãos da Sant’Anna quem têm assegurado, ao longo de
séculos, a manutenção das reconhecidas qualidades artísticas, com a consciência que
estão constantemente a produzir obras de arte. Muitos destes ficaram anónimos,
sobretudo nas épocas mais remotas em que as peças não eram assinadas. Mas, ao
longo dos tempos, muitos operários, artesãos e artistas passaram pela Sant’Anna sem
que as principais caraterísticas, da produção de azulejos e faianças decorativas, se
tenham alterado significativamente.

Fig. 37 – Pintura de faiança.

Desde as suas primeiras produções tem sido assegurada uma continuidade dos
métodos e processos artesanais de fabrico e a manutenção do caráter tradicional da
faiança portuguesa e, em grande parte, isto deve-se à laboração duma fábrica, que
atravessa os séculos XVIII, XIX, XX e XXI e ao facto de, apesar das oscilações do gosto
nestes quatro séculos, ter-se mantido um constante interesse e procura de produtos
assentes na nossa tradição cerâmica e azulejar. Sempre foi esse um dos apanágios da
fábrica, que nos seus anúncios e publicidade desde o século XX, mencionavam que
executavam “qualquer estilo” e produziam faianças e azulejos ao “género antigo”,
tendo esta persistência evidente manifestação na continuada reprodução dos nossos
diferentes tipos e padrões azulejares favorecido o perdurar das tradições.
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Fig. 38 –Placa Toponímica em Almodôvar, 2013.

O azulejo está sempre um pouco presente no nosso imaginário e na nossa
paisagem urbana e arquitetónica e “entrou” em edifícios, alegretes, miradouros,
simples bancos de jardim, placas toponímicas, palácios, igrejas, revestimentos de
paredes, escadarias, fachadas de lojas, placares publicitários, indicações quilométricas
nas estradas, fontes, registos e tantas utilizações, desde as mais modestas às de maior
elaboração e complexidade artística, numa prática que conheceu notável incremento
com a utilização de azulejo artístico no revestimento e decoração das Estações de
Metropolitano de Lisboa, desde os anos 50 até à atualidade. Essa constante utilização e
procura deu à Sant’Anna uma continuidade única, que conta já com quase três séculos.
Um artigo publicado há 25 anos no Diário Popular54, da autoria de José
Hermano Saraiva, focava-se na Fábrica Sant’Anna, destacando as suas qualidades de
manufatura e pintura manual. Perguntou o autor da reportagem, diretor do jornal,
historiador e grande divulgador da cultura e história portuguesa, durante a visita que
fez às instalações na Calçada da Boa Hora, contou como era feita a formação artística
dos seus artistas e artesãos. Registou neste artigo uma realidade que se mantém ainda
hoje: “De um modo geral a escola foi a própria bancada de trabalho. E aponta uma
pintora que decora, com uma renda floral, a pasta cinzenta do barro.” O guia desta
visita adiantou mais sobre a artista em causa e acrescentou: “esta é da 3ª geração. Já o
pai e o avô dela aqui trabalharam. Hoje como outrora. Já na Idade Média havia
corporações de ofícios e o acesso fazia-se na família de pais para filhos”55.
Zélia Ribeiro, a pintora de faiança em causa nesta reportagem, ainda hoje se
mantém na mesma fábrica em que trabalharam o seu pai e o seu avô. Na Olaria dois
irmãos continuam aqui a moldar e a modelar as suas criações segundo as tradições da
Sant’Anna. A permanência do pessoal durante décadas, quase sempre até atingirem a
idade da reforma, tem sido um dos motivos desta continuidade das tradições, que aqui
se aprendem e vão passando os conhecimentos e técnicas de geração em geração.
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“História do Barro Amassado em Talento”, Diário Popular, 24.12.1988.
Ibidem.
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Só partir do século XX se tornou habitual a inscrição da assinatura em todas as
peças de faiança e painéis de azulejo. Importa por isso indicar os principais pintores e
artesãos que fizeram as peças e painéis. Pudemos recolher alguns dos seus nomes, pela
leitura das suas assinaturas nas peças, ou por testemunho recolhido junto dos seus
mais antigos funcionários.

Fig. 39 – Painel da autoria de Gilberto Renda. Edifício da Farmácia do Hospital Júlio de Matos.

No caso dos pintores de painéis de azulejos, cujo encarregado foi Raimundo
Silva, antes de 1960, devemos referir igualmente, António Ribeiro, Mário Reis, Jaime,
Albino Lopes, Valdemar Vasconcelos, Maria Helena, Susana Bretes, Rafael, Graça,
António Fonseca (ass. “Tony”), A. Anjos, João Buchadas, M. Paz, Maria Augusta (ass.
“Migu”) e Guida (ass. “AZ”), Carlos Ramiro, encarregava-se sobretudo da primeira
estamparia e pequenos painéis, Silvério, Hernâni, Alfredo de Sousa, Mário Peres em
pequenos painéis, molduras e legendas, tendo especial notoriedade atualmente Vitor
Espadana e Maria da Graça. Nos azulejos de padrão e estamparia Laurinda Araújo, Zélia
Ribeiro, Rosa Varão, Esmália Amaral, Ilda, Suzana e Maria do Carmo.
Nos mestres pintores de faianças e louça são de mencionar, para além de
Raimundo Silva que foi encarregado na secção de pintura de azulejo, loiça e
estamparia, Sebastião Chaves (assinava com a figura de uma chave), Iva, Susana, Ilda
Figueiredo, Semião Ribeiro, Jaime Torres, Orlando Tavares, Mário Peres, Amândio Silva,
Alice Silva, Laurinda Tavares, Carlos Lavado, Carlos Ramiro, Jorge Silva, Celeste,
Esmeralda, M. Paz, Deolinda Silvestre, Joaquim Lara, Maria do Carmo (ass. “Carmita”),
Silvério, Leontina Silvestre (ass. “T”), Maria Orlanda (ass. “MO”), Elizabete Fonseca (ass.
“Beta”) e Augusta. Joaquim Lara foi também aprendiz.
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Fig. 40 – Registo. St.º António, Rua Miguel Bombarda, Albufeira, ass. MH (Maria Helena), 1951.

Na vidragem devem ser referidos Armando Diniz (vidrador) e Aurélio Inácio
(aprendiz). Nos forneiros mencionemos Carlos Adão e Tomás Teixeira nos vidrados e
Alfredo Ferreira e Alberto que se ocupavam das chacotas. Na feitura do azulejo manual
e preparação da pasta refiram-se Francisco Santos, conhecido como “Fadista”, por ser
fadista amador, foi encarregado desta secção onde trabalharam Adriano, João Dinis,
Manuel Osório, Mário Franco, Tomé, Inácio, Manuel Cotrim e Albano Lourenço.
Como formistas e encarregados na Olaria, a partir dos anos 60 do século vinte
deve-se mencionar Joaquim Gonçalves e Manuel Alvarez da Fonseca, que foram
encarregados de secção. Tinham vindo da Fábrica de Produtos Cerâmicos de Campolide
(de José Sabido & Irmão, conhecida também por Fábrica do Mestre Zé). Simões de
Almeida56 trabalhou ainda na Rua de Sant’Ana à Lapa como modelador e Andrade
Venâncio como modelador e formista. Estão hoje nesta secção de moldagem e olaria
os irmãos António Balagueira e José Balagueira.
Os oleiros José Nascimento e Faustino merecem também ser referidos pelas
qualidades e perfeição das suas produções. Aliás, foram escasseando os profissionais
nesta área, sendo bem demonstrativo da necessidade de os procurar através de
anúncios em jornal, como se mostra no exemplo que abaixo reproduzimos.
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Existe exposta uma peça criada por este modelador, no Museu da Cerâmica nas Caldas da Rainha. Estatueta,
Inv.MC1623.
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Fig. 41 – Anúncio em Jornal.

Com lugar de destaque é de mencionar o Mestre Rogério Cardoso, que foi
também professor da Escola António Arroio. Teve um papel importante no
desenvolvimento das capacidades produtivas da Sant’Anna. Com conhecimentos
técnicos e artísticos muito completos, durante os anos 70 e 80 foi pintor e rodista, mas
devido à sua formação técnica, foi determinante a sua ação em muitas das fases do
fabrico; na elaboração de tintas e dos vidros, na preparação de barro, na barbotina
(pasta líquida), na moldagem, nos processos de cozedura a lenha ou por energia
elétrica, acompanhando toda a evolução da produção, o que permitiu melhorar as
condições e a qualidade dos produtos, diminuindo as quebras e defeitos nas peças,
sem contudo provocar qualquer descaraterização na produção manual de faianças e
azulejos desta fábrica multi-centenária.
A passagem à utilização da barbotina foi iniciada por Rogério Cardoso, que
confrontado com a falta de oleiros, passou a utilizar a barbotina para a modelação por
molde e à moldagem pelo jaule, com contramolde de gesso.

Fig. 42 – Prato de Faiança, século XX.
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5. As Obras de Faiança e Azulejaria da Sant’Anna
Para dar uma melhor ideia da diversidade das muitas obras e fornecimentos de
faianças, sobretudo de azulejo, que melhor ilustram as qualidades artísticas das
cerâmicas, será útil recorrermos à reprodução de algumas das páginas de um prospeto
comercial dos anos 60, no qual a firma Gaeiras e Quental, Lda. apresenta muitos dos
seus produtos de faiança e azulejaria mais comercializados, com alguns exemplos de
imagens, onde inclui uma lista dos principais clientes, institucionais, públicos e
particulares, que confiaram a execução de obras à Sant’Anna.
Realizou sobretudo obras novas, mas também se tem dedicado a obras e
trabalhos de restauro e aplicação de muita azulejaria antiga.
Só a título de exemplo, realizou para a Câmara Municipal de Lisboa o trabalho
de retirada do Palácio Galveias57 e a recolocação de três painéis do século XVIII, em
1950, na Rua da Amoreiras, junto aos arcos do Aqueduto da Águas Livres que estão na
Praça da Fábrica das Sedas e conduzem a água para a casa do registo e mãe de água da
Amoreiras. Fez também o assentamento dos painéis novos na Av. Calouste Gulbenkian,
da autoria de Abel Manta, que foram produzidos pela Cerâmica Constância.
Com a ajuda das listas incluídas neste prospeto, que aqui reproduzimos, é
possível percorrer alguns dos locais e observar em Portugal algumas das mais
emblemáticas obras que a Sant’Anna realizou. Torna-se evidente através da leitura
desta lista a imensa quantidade de clientes, verificar a diversidade e localização das
suas obras e clientes, alguns dos quais são prestigiadas empresas internacionais, hotéis
e lojas de luxo. Esta listagem permite ainda constatar a quantidade de países para onde
foram exportados azulejos e faianças.
Também numerosos arquitetos e decoradores confiavam as suas criações e
integravam elementos cerâmicos decorativos da Sant’Anna, como Raul Lino, Norte
Júnior, Ernest Korrodi, Edmundo Tavares, Castro Freire, Brito e Cunha, Vasco Regaleira,
Lucien Donat, Maurício Vasconcelos, José Espinho ou Conceição Silva, apenas para citar
alguns.
Encontramos nestas listas a referência da existência de trabalhos em países
como: Espanha, França, Inglaterra, Suíça, Alemanha, Suécia, Dinamarca, Canadá, Brasil,
Angola, Barbados, Ilhas Virgens, ou mesmo uma igreja, dedicada a N.ª Senhora de
Fátima, no Cairo (Egipto) em Heliopolis.
Nos Estados Unidos da América, onde a Sant’Anna teve, até ao 11 de Setembro
de 2001, diversos agentes e representantes, as encomendas foram enviadas para locais
como Nova York, Chicago, Washington, Connecticut, Nova Orleãs, São Francisco,
Filadélfia, Palm Beach, Ohio, mas sobretudo a imensa lista de clientes nos Estados
Unidos da América.
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V. A Proposta deste trabalho, orientado pelo Arq. Vasco Palmeiro Regaleira pela C.M.L., encontra-se no Arquivo
Histórico Municipal do Arco Cego, Documento PT/AMLSB/CULT/01, pág. 15.
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Esta lista tem ainda utilidade, e importa republicá-la, pois ajudará futuramente
a necessária identificação de algumas obras de azulejaria, visto que nalguns casos, já
foram ou poderão ter sido retirados dos seus locais originais, o tempo poderá apagar
ou fazer desaparecer algumas das marcações e assinaturas nas partes em que obras
foram assinadas, ou mesmo serem destruídas por vandalismo, ou até para esclarecer
alguns casos em que, por se desconhecerem elementos que ajudem à identificação da
origem dos painéis tenham levado a erróneas atribuições das obras, como é o caso de
uma recente obra publicada, em que atribui a produção da silharia da Embaixada de
Portugal em Washington a outra fábrica58. Neste caso, o mesmo catálogo dos anos
sessenta, do qual se reproduz a lista dos clientes, consta esta obra em Washington,
reproduzindo também uma fotografia do mesmo local, após a obra concluída. Este
motivo intitulado “Padrão Washington”, não só ainda hoje se reproduz, como podemos
encontrar aplicada nos muros do pátio da fábrica uma amostra do mesmo padrão.

Fig. 43 – Padrão criado para a Embaixada de Portugal em Washington.

Entre os nomes apresentados na lista de clientes da fábrica devemos tecer
alguns comentários. Desde logo, uma apreciação da mesma revela que os seus
produtos foram destinados a empresas ou clientes com padrões de qualidade e
reputação reconhecida mundialmente. Apenas para referir alguns mais conhecidos
encontramos estabelecimentos comerciais como os grandes armazéns da
Bloomingdale’s em Nova York, ou a Marshal Fields & C.o em Cicago a Loden Frey em
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Nunes, João Correia e Guimarães, Alberto Laplaine (coord.), Embaixadas de Portugal, 2006, ed. João Correia
Nunes, Lisboa, pp. 274, 275.
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Munique e Zurique ou a Alt Angler Kunstweberei na Alemanha, para citar apenas alguns
exemplos.
Outro dos nomes que consta desta lista é o de Valerian S. Rybar (1919-1990).
Este designer e decorador era a alma da firma Valerian Rybar & Daigre Design
Corpooration, que tinha escritórios em Nova York e Paris e era conhecido como “the
world’s most expensive decorator”. Para isso terá seguramente contribuído o facto de
ter sido escolhido frequentemente pelas famílias mais ricas do mundo, conhecendo o
público alguns dos trabalhos que assinou e foram sobretudo divulgados pela revista
Architectural Digest. Entre os seus mais célebres clientes contavam-se Guy e MarieHelène de Rothschild, Nicholas e Genevieve DuPont, Samuel e Mitzi Newhouse, Pierre
e São Schlumberger, Sir James Goldsmith, Christina Onassis e Stavros Niarchos ou
Antenor e Beatriz Patino, para quem Valerian Rybar decorou a quinta que o célebre
multimilionário do estanho e do cobre tinha em Portugal. Foi aí que Rybar organizou
uma grande festa, em 6 de Setembro de 1968 que ficou célebre em Portugal, na quinta
em Alcoitão de 200 hectares, para mais de 1000 pessoas da alta sociedade europeia e
americana. Vera Lagoa escrevia no Diário Popular do dia seguinte que “foi o maior baile
do ano, não só em Portugal como no mundo inteiro”, como lhe fora testemunhado
pelos presentes. Valeryan Rybar assinou também algumas das festas mais faustosas
que foram feitas na Europa no século XX.
Valeryan Rybar nos seus projetos usava os melhores artesãos de todo o mundo,
para a encomenda de tapeçaria, mobiliário, cantarias, ou os luxuosos materiais e peças
empregues para satisfazer uma imaginação sem limites, como quando decidia fazer
paredes em madre pérola ou pavimentos de luxuosos apartamentos em aço inox polido
cobertos de tapetes exóticos de grande beleza. Empregou muitos azulejos da
Sant’Anna nos seus trabalhos em Portugal, reproduzidos segundos os seus esboço e
maquetas, para alguns clientes americanos que aqui residiam e na decoração de
residências nos Estados Unidos e na Europa.
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Fig. 44 – Lista de clientes da Fábrica de Sant’Anna.
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Fig. 45 –Lista de clientes da Fábrica de Sant’Anna.
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6. Pintores do século XX e XXI na Sant’Anna
A lista de pintores, decoradores e arquitetos que escolheram a Sant’Anna para
executar as suas criações, só para nos referirmos ao século XX, é muito vasta. As obras
que mais conhecemos estão sobretudo em Portugal, no entanto a lista de encomendas
para o estrangeiro, para aplicação de azulejos em casa particulares é significativa, ainda
que menos conhecidas, sendo que algumas delas foram executadas segundo criações
originais assinadas por conhecidos arquitetos, decoradores e artistas plásticos, como
Carlos Bonvalot, Américo Tavares, Paulo Ferreira, Peulo Ferreira,Lucien Donat, Pedro
Leitão, Rui Mantero ou Rolando Sá Nogueira, Júlio Pomar, Eduardo Nery, Graça Morais,
Luís Camacho, João Batel e tantos outros.
Neste escrito, cingimo-nos a assinalar apenas alguns casos de artistas que
dirigiram a produção da Sant’Anna, a par de alguns dos pintores que a escolheram para
executar os seus projetos, assinando muitas das obras conhecidas e reportadas no
corpus da nossa mais representativa azulejaria e painéis cerâmicos.
Pereira Cão
Um dos pintores de que se conhecemos obra produzida ainda na Cerâmica da
Rua de Sant’Anna, quando funcionava a Fábrica com a denominação de José Dias, é
José Maria Pereira Júnior (n. em Setúbal em 1841 e falecido em Lisboa em 1921) que
assinava como Pereira Júnior ou Pereira Cão.
Apesar de ter realizado obra para a Fábrica da Viúva Lamego, veio a trabalhar
também na Sant’Anna, pelo menos nos anos entre 1900 e 1914, sendo conhecidas
obras suas de faiança e azulejo, datadas da primeira e segunda décadas do século XX, já
referenciadas no Dicionário de Marcas de Faiança e Porcelana Portuguesas59, algumas
das quais ainda podemos apreciar, como a ornamentação azulejar da fachada do
prédio da autoria de Norte Júnior, na Rua Rodrigues Sampaio, nº31 em Lisboa, ou na
Estrada Marginal no Estoril.
Algumas das suas obras mais conhecidas como restaurador e pintor decorativo
encontram-se no Palácio da Ajuda, nos Paços do Concelho e no Palácio da Rosa em
Lisboa, ou no Palácio da Fonte da Pipa em Loulé.
No campo do azulejo são igualmente de referir a intervenção de restauro e
reconstrução, em 1900, dos azulejos do canal do rio Jamor dentro dos jardins no
Palácio de Queluz, os painéis que ladeiam o arco de acesso ao corpo da igreja da Madre
de Deus em Lisboa e a abóbada da Igreja de S. Jorge no Montijo.
Gilberto Renda
Gilberto Renda foi o mestre de pintura da Fábrica Sant’Anna, onde trabalhou
desde os anos 20 aos anos 70, obtendo grande destaque na sua atividade que é
59
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indissociável da afirmação da Sant’Anna na feitura de painéis de azulejo artístico, o que
muito contribuiu para o reconhecimento da excelência da produção da Sant’Anna.
É, no entanto, um pintor sobre o qual pouco se publicou, para além de breves
referências na imprensa sobre alguns dos painéis de azulejos da sua autoria, ou raras
que há sobre exposições de pintura que realizou. Mesmo o Dicionário de Pintores e
Escultores Portugueses, dedica-lhe apenas uma pequena entrada que passa ao lado da
sua mais conhecida produção na azulejaria. Diz a mesma obra60 sobre Gilberto Renda:
“Pintor do Séc. XIX. No Salão Nobre da Figueira da Foz existe uma tela sua de grandes
dimensões, «Retrato de Manuel Fernandes Tomás». Bibliografia Guia de Portugal”,
sendo esta uma notícia muito sucinta, que ignora totalmente a biografia e o seu
percurso artístico, concretamente a sua notável obra como pintor de azulejos. Por isso,
torna-se necessário dar mais algumas informações sobre a sua vida e obra plástica.
Como pintor figurativo e de painéis de azulejo, a sua muito extensa produção
pode ainda hoje ser vista em estações ferroviárias (da Companhia de Caminhos de
Ferro Portugueses, CP) hoje exploradas pela REFER. Para referir as mais importantes
devemos assinalar as Estações de Caminha, Pocinho, Sendim, Mondim de Basto,
Miranda do Douro (Duas Igrejas) e no Sul do país as estações de Vila Viçosa, Santiago
do Cacém e Sines, produzidas sobretudo desde a década de 20 a 40 do século passado.
Na obra Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária Portuguesa, trabalho
fundamental que analisa a criação artística e decorativa azulejar mais significativa
existente nas estações de Caminho de Ferro de Portugal, inventariam-se, deste pintor,
perto de uma centena de painéis figurativos, produzidos na Fábrica Sant’Anna, 19 em
Caminha, 19 em Duas Igrejas, 14 em Sendim, 4 em Mondim de Basto, 1 no Pocinho, 10
em Vila Viçosa, 16 em Santiago do Cacém e 14 na estação de Sines61.
Gilberto Renda, dotado de uma mestria e domínio do desenho académico, era
um dos artistas que pintava sobre o vidrado, em técnica ao grande fogo. Organizando
os seus temas regionais históricos e etnográficos enquadrados por molduras de gosto
barroco, como, por exemplo, nos casos de Mondim de Basto62, com um vocabulário
temático que se socorre das belezas paisagísticas e monumentais das regiões, de
quadros da história de Portugal, dos usos e costumes da vida rural, ou o ambiente e a
vida marítima e fluvial.
No Sul as Estações de Santiago do Cacém, Sines e Vila Viçosa são exemplos de
grande beleza decorativa, sendo que no caso de Sines, para além dos painéis artísticos
são introduzidos atapetados nos vãos arquitetónicos da fachada com um
surpreendente efeito decorativo.
Em Vila Viçosa, os painéis e quadros artísticos em azuis, são emoldurados por
bordaduras em estilo “rocaille”. Aqui os temas percorrem quadros da história de D.

60

Pamplona, Fernando, vol. V, 2ª edição atualizada, Livraria Civilização, 1988, Barcelos, pág. 42.
Calado, Rafael Salinas e Almeida, Pedro Vieira de, Aspectos Azulejares na Arquitectura Ferroviária Portuguesa, Ed.
CP, Lisboa, 2001, pág. 318.
62 Ibidem, pág. 44.
61

65

João IV e a Restauração em Portugal, monumentos da Vila Viçosa e cenas da vida agropecuária alentejana; a cortiça e os cereais.
A estação de Santiago do Cacém, produzida na época de Henrique Constâncio,
datada de 1931-32, apresenta igualmente quadros da vira rural, paisagens e
monumentos e tem ainda aplicados azulejos de padrão da Fábrica Sant’Anna, que
enriquecem e complementam o conjunto dos painéis artísticos, recorrendo ao
emprego de um padrão clássico seiscentista, quadrilobado, em azul e amarelo, ou
noutros espaços a silharia é preenchida com motivos da azulejaria joanina63.

Fig. 46 – Estação de Caminha.

Mas, no caso da Estação de Caminha, em vez do neobarroco ou rocaille que
emoldura, grande número de casos este tipo de painéis, Gilberto Renda constrói uma
silharia que se desenvolve em torno do edifício principal da Estação, socorrendo-se de
uma linguagem neoclássica colorida, em estilo Dona Maria, inserindo nos tramos de
parede, entre vãos, 19 quadros com medalhões de pintura monocromática em azuis.
Não esqueçamos, que o grande conjunto das antigas estações da CP, mesmo
até aos anos 60, utilizava um vocabulário arquitetónico revivalista, nas várias
cambiantes do dito estilo português modernizado, ou suavizado, durante o período do
Estado Novo, sendo preferencialmente as opções temáticas da pintura dos painéis
decorativos, empregues como silharia, com recurso a quadros construídos a partir das
belezas ou imagens de cenas da etnografia regional.
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Na diversificada produção deste artista, devem ainda ser referidas mais algumas
obras deste pintor. De 1929, a Igreja de Sto. António do Estoril, pintada segundo
cartões de Charles Bonvalot, o conjunto de painéis que executou para o mercado de
Portel nos anos 30, ou a silharia decorativa em estilo barroco, feita para o vestíbulo da
casa de José Dias de Carvalho (1935), hoje funcionando como Infantário da Fundação
com o seu nome, em Portel também. A Capela de S. Vicente, na Quinta do mesmo
nome em Ferreira do Alentejo a Capela da Quinta do Monte no Funchal e tantas outras
que são exemplos da excelente produção artística deste autor.
No entanto, a sua obra azulejar não teve ainda uma, mais que justificável,
monografia que evidencie toda a qualidade da sua obra, bem merecedora dum estudo
que catalogue os seus painéis de pintura sobre azulejo. São também da sua autoria os
painéis existentes no atual Pavilhão Carlos Lopes, no Parque Eduardo VII, em Lisboa,
construído nos anos trinta do século XX, para a Grande Exposição Industrial
Portuguesa.
Gilberto Ventura Terra Renda, nasceu em 18 de Dezembro de 1884, em Seixas e
faleceu em Lisboa a 30 de Novembro de 1971. Filho de José Gonçalves Renda e de
Maria Rosa Terra, que tinham casado a 17 de Janeiro do ano em que nasceu. Uma
semana depois do dia do seu nascimento, no Dia de Natal, foi batizado na Igreja de S.
Pedro de Seixas, tendo sido seu padrinho o seu tio Miguel Ventura Terra, então
estudante com 18 anos, e que se viria a tornar numa figura cimeira da arquitetura
moderna em Portugal.
Este arquiteto, que sempre recorreu a pintores e escultores contemporâneos
nas suas obras, como o fez na Câmara dos Deputados, teria certamente influenciado e
apoiou muito e sempre a sua carreira de estudante e profissional. Gilberto Renda
chegou a morar em Lisboa, na casa do tio, na Rua Alexandre Herculano que o convidou
a participar em alguns dos seus projetos, no campo da pintura decorativa.
Gilberto Renda teve a sua formação artística e foi discípulo de Veloso Salgado,
concluindo o Curso de Pintura na Escola de Belas-Artes de Lisboa.

Fig. 47 – Gilberto Renda.
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Obteve em 1910 o Prémio Tomás d’Anunciação e de 1912 a 1913 foi bolseiro do
legado Valmor em Paris. Depois destes seus sucessos e dum período de estudos em
Paris, teria o seu reconhecimento em Lisboa, como bem é espelhado numa notícia da
exposição individual que realizou no Salão da Ilustração Portuguesa, onde apresentou
trabalhos em tela de pintura naturalista, com temática da paisagem do Minho. Teve
alguma notoriedade esta apresentação das suas obras e, como foi noticiado, contou
com distintos visitantes como Bernardino Machado, Braamcamp Freire e outros64,
conseguindo mesmo a venda de muitas das suas pinturas.
Recebeu ainda vários prémios e medalhas, da Sociedade Nacional de Belas
Artes, foi pintor de cenários para teatro, em parceria com Luís Amâncio e Frederico
Serra, elaborando trabalhos que eram assinados como “Renda, Serra & Amâncio”.

Fig. 48 – Capela de N.ª Sr.ª do Monte, Quinta do Monte, Funchal, pintado por G. Renda, 1937.

Também acompanhou as mudanças da fábrica, da Rua de Sant’Anna à Lapa,
para as instalações transitórias na Rua da Junqueira, até à fixação na Calçada da BoaHora.
Gilberto Renda terá sido o pintor que mais influência teve no curso que a
pintura da Sant’Anna assumiria nas suas obras, pois o mestre que lhe sucede, Rogério
Amaral, apesar de pertencer a outra geração aprendeu e desenvolveu a arte de pintura
em azulejo, tendo, sem dúvida, herdado muito deste mestre, com quem trabalhou
desde os anos 30, para depois lhe suceder.
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Rogério Amaral
O pintor Rogério Amaral (n. Lisboa 1917, f. Costa da Caparica 1996) é também,
como o seu antecessor, um artista plástico com uma intervenção permanente e longa
através da história da Fábrica Sant’Anna, durante cinco décadas em que dirigiu
importantes trabalhos a partir dos anos meados do século XX.
Temos em 1936, pela primeira vez, o registo da sua presença na Sant’Anna,
quando tinha apenas 19 anos, pois assinou o azulejo comemorativo da primeira
fornada, no período de Henrique Constâncio, quando se inaugurava o primeiro forno
das instalações da Calçada da Boa Hora, que foram arrendadas no ano anterior. Este
forno hoje já não existe, pois foi substituído na década seguinte e mais tarde veio a ser
demolido.
Em 1934 Rogério Amaral era aluno do curso de “Pintor Ceramista” da Escola
Industrial Fonseca Benevides, tendo depois desta data entrado para fazer um estágio
na Sant’Anna, como declarou em entrevista65, acabando por ficar durante cerca de
cinco décadas.
Em recente edição66 foi dito que Rogério Amaral esteve na Sant’Anna no
período de 1945 a 1985, reportando-se o autor a informações prestadas pela Fábrica
Sant’Anna. Este facto dever-se-á, porventura, a ter tido origem num colaborador, que
teria entrado no período da firma Gaeiras & Quental Lda., depois dos anos 40 e, na
falta de conhecer outras informações ou documentos do período ainda de Henrique
Constâncio, admitimos, terá por essa razão avançado com esta data. Contudo é bem
documentada, pelo punho do próprio artista, a sua presença na fábrica, tida como
certa no período de Henrique Constâncio, pelo menos, desde 1936, conforme
testemunha o azulejo aqui reproduzido.

Fig. 49 – Painel cerâmico em baixo relevo, de Rogério Amaral,
Edifício da Radiodifusão Portuguesa, Faro.
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A obra de Rogério Amaral, para além da obra cerâmica é extensa e conta com
trabalhos de pintura, gravura, serigrafia, cenografia, escultura e fotografia e azulejaria.
Na Sant’Anna, com enormes capacidades de coordenação e dinamização, realizou
maquetas bidimensionais para projetos de azulejaria, concebeu moldes para escultura
em barro, em alto ou baixo relevo, além da própria pintura de peças de painéis e
garantia também direção dos artistas e artesãos da Sant’Anna.
A sua atividade na Sant’Anna reveste-se de alguns aspetos curiosos, que não
devemos ignorar. O mais saliente é que, contrariamente ao que se poderá supor,
segundo declarações do próprio, desvalorizava a sua atividade como pintor de azulejo e
ceramista, apesar de reconhecer que, das suas práticas artísticas que iam desde a
publicidade, decoração, escultura até à cenografia e pintura, “continuava a viver
fundamentalmente da cerâmica”, precisando que na sua ação como “operário”, como
o próprio se definia, sujeitava-se “ao mau gosto”, mostrando-se claramente
desagradado na sua atividade artística no meio fabril.
De tal forma sentia alguma asfixia da sua veia criativa que confessaria que: “A
vida numa fábrica era muito dura. A rotina destrói toda a capacidade inventiva, toda a
imaginação. Depressa necessitei de cortar esse cordão asfixiador. Arranjei um «atelier»
na Av. da Liberdade e comecei a pintar regularmente aos domingos”67. Mais tarde, diria
ao seu colega, o pintor Louro Artur, quando este lhe perguntou sobre a sua antiga
prática de pintor de azulejos, respondeu-lhe “que se tinha libertado e jamais voltaria a
pintar aqueles quadradinhos”68.
Contudo, apesar da sua insatisfação e desejo de realização artística fora da sua
atividade como mestre-pintor e ceramista na Sant’Anna, ou para além da sua obra
realizada no campo da pintura, ficará certamente como um dos mais importantes
pintores de azulejaria do século XX. Os seus trabalhos, estamos certos, perdurarão nos
locais para onde foram concebidos, praças, jardins, edifícios, locais onde funcionam
como arte pública e já com largas décadas de convívio com o público.

Fig. 50 – Chafariz Velho de Paço d'Arcos. Pormenor.
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Por outro lado, nos anos 40, 50 e até ao 25 de Abril de 1974, muitos dos
trabalhos de encomenda à Fábrica Sant’Anna vinham naturalmente impregnados com
um estilo que se ligava, na maior parte, senão na totalidade das vezes, ao gosto
tradicional, académico e revivalista, veiculado por António Ferro, adotado pelo SNI, ou
por arquitetos e decoradores que produziam e idealizavam os seus projetos na linha da
dita “casa portuguesa”, ou num estilo português modernizado (e suave), com
glorificações e exaltação dos valores, figuras e quadros históricos de Portugal, que
culminou e se plasmou pelos anos 40 e daí em diante, com a Exposição do Mundo
Português.
Ora este “nacional folclorismo” para um homem de esquerda, ligado ao Partido
Comunista, trazia consigo uma carga ideológica insuportável, para quem tinha de
assegurar produção para um público maioritariamente burguês e conservador, no caso
da sua integração em arquitetura civil ou para um vocabulário figurativo, geométrico
ou fitomórfico, como no caso das encomendas para a igreja católica.

Fig. 51 – Figura de Convite, átrio nascente do mercado de Algés,
Rogério Amaral, 1951, Oeiras.

Rogério Amaral foi um artista com uma regular presença em exposições
coletivas e individuais de pintura, a primeira das quais seria organizada por JoséAugusto França, em 1954, na Galeria de Março. Foi 1º prémio Silva Porto em 1959,
obteve a 2ª Medalha da Sociedade Nacional de Belas Artes e encontra-se a sua obra em
coleções de muitos dos museus nacionais e estrangeiros, como a Fundação Calouste
Gulbenkian, o Museu da Cidade de Lisboa, o Museu de Almada, em Mirandela, em
Loures, no Museu de Sófia na Bulgária ou no Centro de Arte Moderna de Caracas.
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Fig. 52 – Presépio. Tríptico de Rogério Amaral, anos 60 do séc. XX.

São notáveis, e reveladores de uma apurada construção plástica e domínio da
composição, muitos dos painéis de azulejaria que produziu na Sant’Anna e
encontramos ainda grande parte das suas obras instaladas em locais públicos. Para darmos alguns exemplos, refiram-se os painéis do Chafariz Velho de Paço d’Arcos, o
Chafariz de Ponte de Lousa, em Loures, os trabalhos de baixo relevo cerâmico na Rua
Primeiro de Dezembro em Lisboa, para a fachada da Sapataria Presidente, o painel
executado para as instalações da Emissora Nacional em Faro, ou em Silves com painéis
públicos que reproduzem vistas da cidade e os seus monumentos, para o mercado de
Algés, ou a Igreja de S. João de Deus na Ordem Hospitaleira, no Telhal, considerada a
obra cimeira da arte azulejar dedicada a S. João de Deus, tendo sido encomendada em
1950, quando se comemorava o quinto centenário da sua morte69.
Igualmente se deve referir a obra deste pintor realizada pela Sant’Anna em
1953, para o Hospital Infantil da Ordem de S. João de Deus, em Montemor-o-Novo,
terra onde nasceu o santo, assim como os painéis da escadaria do Hospital Militar de
Belém, em Lisboa, localizado a menos de 500m da fábrica, ainda sob o mesmo tema da
vida de S. João de Deus da autoria de Rogério Amaral70.
Sobre a obra plástica de Rogério Amaral, podemos encontrar num catálogo
realizado por ocasião de uma homenagem, promovida pela Câmara Municipal de
Almada, na Casa da Cerca, sob o título “Rogério Amaral: Uma Memória 1917-1996”71,
mais alguns elementos sobre a sua vida e personalidade artística.
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João Barata
Pintor e ceramista, teve um percurso nas fábricas Viúva Lamego, estava nos
finais dos anos 40 do século XX na Fábrica de Faianças & Azulejos Sant’Anna de Gaeiras
e Quental Lda., assinando também a placa testemunho da cozedura do forno novo em
1947. Foi diretor artístico da Fábrica das Lages em Coimbra, passando nos anos 60 a
diretor técnico da Escola Fábrica Monsanto em Lisboa72.
Hansi Stäel
Nasceu em Budapeste em 1913. Fez o Curso na Akademie der bildenden Künst
Wien, a mesma escola que formou Otto Wagner, o arquteto vienense que marcou o
urbanismo da sua cidade, Egon Schiele ou Ludwig Merwart, seu contemporâneo e
posteriormente frequentou o curso de Artes Gráficas e Publicidade da Magyar
Képzőművészeti Egyetem, em Budapest. Veio depois da Guerra de Estocolmo, onde
vivera refugiada, para Portugal em 1946. Recebeu o Prémio “Francisco de Holanda” do
Secretariado Nacional de Informação (SNI) por duas vezes, em 1947, onde apresenta
quadros e cerâmicas produzidas na Viúva Lamego e, de novo, em 1954. Com o escultor
João Fragoso adquiriu o interesse na cerâmica e viria a ingressar em 1953 na Secla,
propriedade de Fernando Ponte, como responsável da secção de pintura, criando com
Ferreira da Silva o Estúdio Secla, tornando-se Diretora Artística em 1956 o que e
permitiu um alargamento de experiências criativas e renovadoras na nossa cerâmica do
século XX73.
Integrou a representação portuguesa no Primeiro Festival Internacional de
Cerâmica Cannes, em 1956 tendo-lhe sido atribuído um Diploma de Honra e a Medalha
de Ouro à representação portuguesa. Teve diversas exposições individuais, de que se
destacam as realizadas na Galeria de Março, em 1953, na Galeria do Diário de Notícias
em 1957, tendo no mesmo ano participado na Exposição de Artes Plásticas, organizada
em dezembro, pela Fundação Calouste Gulbenkian, na Sociedade Nacional de Belas
Artes, na qual apresentou dois desenhos, uma litografia e uma serigrafia. Fez também
experiências no trabalho do vidro, na Fábrica Irmãos Stephens na Marinha Grande. As
suas obras estão em Museus, Nacional de Arte Contemporânea, no Chiado, Museu José
Malhoa, Museu do Caramulo, Museu Nacional do Azulejo.
Partiu de Portugal em 1957 em virtude de uma doença, para se tratar em
Londres, depois de uma fulgurante carreira de dez anos no nosso país, em que foi
certamente das principais figuras que revolucionaram a cerâmica moderna no século
XX, vindo aí a falecer em 1961.
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Fig. 53 – Padrão ponta de diamante. Hansi Stäel.

A Fábrica de Faianças e Azulejos Sant’Anna viria a produzir um desenho de sua
autoria, considerado por Suraya Burlamaki “um bom exemplo do que se faz na Fábrica
Sant’Anna”74, o revestimento da fachada lateral Norte do hotel Ritz e o padrão “ponta
de diamante”, inspirado num dos clássicos desenhos da nossa azulejaria tradicional,
recriado para o revestimento do bar do mesmo hotel em Lisboa.
O Museu Nacional do Azulejo conserva também um painel75 com 25 azulejos
deste padrão, doação da Fábrica Sant’Anna, que ainda hoje o produz uma
reinterpretação desta criação de H. Stäel, que se tornou num clássico que continua a
ser um padrão muito usado e apreciado da nossa azulejaria do século XX.
Sá Nogueira
Artista que se apresentou regularmente em exposições desde 1948, primeiro na
Exposição Geral de Artes Plásticas, da S.N.B.A., depois nas exposições organizadas pela
F.C.Gulbenkian e teve presença regular em Portugal, em exposições individuais e
coletivas.
Nascido em 1921, faleceu em 2002, representou Portugal, na Bienal de S. Paulo,
em 1953, na Feira de Lausane em 1957, em exposições organizadas pela Gravura,
Cooperativa de gravadores Portugueses, teve trabalhos apresentados em exposições
coletivas organizadas pela FCG, em Bruxelas, Paris e Madrid, em 1968. Foi premiado
pelo SNI em 1960, Prémio Silva Porto, teve menções honrosas no prémio SOQUIL.
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Fig. 54 – Edifício Sociedade Farmacêutica, pormenor, Rua do Quelhas em Lisboa, 1958.

O seu percurso artístico inicia-se nos tempos do Neorealismo e do surrealismo,
no entanto o seu percurso, ainda que com pontos de contacto com estas correntes
individualizou-se e atravessou a cultura da pop-art nos anos 60 e do expressionismo
abstrato.
A sua obra apresenta traços narrativos, sempre marcados por um “fascínio
luminoso e cromático, marcado por influências de Bonnard”76, complementadas com
uma estada no Reino Unido e posteriores desenvolvimentos temáticos e técnicos duma
pintura que explora temas sociais e políticos.

Fig. 55 – Painel na Avenida Infante Santo em Lisboa.

Passou também a colaborar com o Atelier do Arquiteto Conceição Silva e
alargou a sua experiência em muitos campos. O ensino de que destacamos a sua ação
como professor da Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, a tapeçaria, a gravura, a
arte pública e o revestimento arquitetónico, onde se deve destacar os seus trabalhos
das composições murais em azulejo.
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Dentro da sua obra em azulejo, produziu na Sant’Anna trabalhos notáveis,
alguns deles para o espaço público ou edifícios de uso coletivo. Devemos mencionar,
em 1953-56, o Refeitório da Escola Primária do vale Escuro em Lisboa, em 1958, um
painel para o Laboratório Luso-Fármaco e um dos painéis para a Avenida Infante santo
em Lisboa, ou em 1961, um painel para o Parque de campismo de Monsanto, em
Lisboa. Posteriormente, em 1993, assinou um trabalho para a sede da Caixa Geral de
Depósitos em Lisboa.
Eduardo Nery
Eduardo Nery, nasceu em 1938 na Figueira da Foz, inciou em 1957 a sua
participação em exposições coletivas e em 1964 faz a sua primeira exposição individual
de desenho na SNBA.
Artista plástico com uma grande obra pública em Portugal e fora do país,
exerceu a sua muito diversificada atividade em pintura, gravura, desenho, fotografia,
tapeçaria, vitral, cenografia, intervenção plástica e de cor na arquitetura e pintura
mural, cerâmica e sobretudo azulejo, foi também um notável colecionador de arte
africana, sendo em 2013 dada a oportunidade de ser mostrada parte da coleção, no
Palácio do Conde da Calheta, em Belém, pertencente ao Instituto de Investigação
Científica e Tropical.
Foi no suporte cerâmico que realizou algumas obras primas da nossa azulejaria,
de que se destacam as obras que foram distinguidas com o Prémio Municipal Jorge
Colaço, ambas produzidas na Fábrica Sant’Anna, como o trabalho para o Banco
Nacional de Crédito, em 1991, na Baixa Pombalina em Lisboa, hoje instalações do
Banco Popular e no ano seguinte pelo seu trabalho na Estação de Metropolitano do
Campo Grande, em Lisboa.

Fig. 56 – Estação de Metropolitano do Campo Grande, 1992, Lisboa.
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Também de produção na Fábrica Sant’Anna são de mencionar os trabalhos para a
EPAL, no edifício sede da Av. da Liberdade e no Museu da Água, nos Barbadinhos.
A sua vasta produção de cerâmica e azulejo encontra-se patente em muitos locais
públicos e edifícios do país, sendo um dos mais intervenientes pintores no espaço
público, com numerosos prémios atribuídos à sua obra, desde os anos 60 até ao ano da
sua morte em 2013.
Arnold Zimmerman
Desde fins dos anos 80 Arnold Zimmerman começou a apresentar os seus
trabalhos em Portugal, no Centro de Arte Moderna da Fundação Gulbenkian, expondo
regularmente na Galeria Ratton em Lisboa desde 1992, tem mantido actividades e
exposições em Portugal, com o ARCO, com o Museu Nacional do Azulejo, com o Museu
da Electricidade – Fundação edp e outras instituições.
Esculturas e obras em azulejo foram executadas pelo próprio artista e
produzidos pela Ratton Cerâmicas, Lda., no âmbito de um convite em que o tema era o
azulejo, tratado numa abordagem não convencional. O desafio foi lançado na altura a
vários artistas. O local selecionado pela Ratton para executar este projeto foi a Fábrica
Sant’Anna. Nesta experiência artística, segundo a pertinente observação de João
Pinharanda77: “A aproximação à azulejaria tradicional, que se cita, é continuadamente
posta em causa”, tornand-se ebm evidente, como este crítico realça, “algo distinto da
parede”, sendo azulejos que funcionam independentemente do seu suporte,
resultando numa interessante elaboração feita, ainda que a partir ou com a utilização
de suportes e cores tradicionais da nossa cerâmica mural, com um inovador sentido
experimental que vem enriquecer a arte azulejar produzida em Portugal.

Fig. 57 – “Pulmões", 1992, © painel e fotografia, Ratton Cerâmicas, Lda.
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Escultor e ceramista, de origem americana, nasceu em 1954 em Nova York e
formou-se no Kansas City Art Institute e no New York State College of Ceramics. Obras
deste artista fazem parte de importantes coleções privadas e encontram-se também
em museus como o Brooklyn Museum, Milwaukee Art Museum, Los Angeles County
Museum of Art, Everson Museum of Art, Syracuse, American Craft Museum e no
Museu Nacional do Azulejo, em Lisboa.
João Batel
João Batel, n. 1949, arquiteto pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa e
artista plástico, tem desenvolvido a sua atividade na pintura, desenho, joalharia,
fotografia e cinema. Obteve vários prémios e menções honrosas em salões de pintura,
expondo regularmente desde os anos 90, no país e no estrangeiro78.
Na sua atividade como pintor de azulejo tem assinado trabalhos, que se
encontram em coleções privadas no estrageiro e em Portugal, sendo possível apreciar
os seus trabalhos realizados para o espaço público, dos quais destacamos o painel
realizado para o Hospital da Beira Interior (1998), um painel para o átrio do Hospital de
Torre Novas (1999), um painel para a Sala de Audiências do Tribunal de Condeixa-aNova (2001), ou um painel na Cambridge School (2011), no Parque das Nações em
Lisboa.

Fig. 58 – João Batel, Cambridge School, Lisboa.

Evidenciando um apurado sentido da composição plástica, com um grafismo
dinâmico, com uma expressividade vibrante, nas suas composições azulejares são
usadas predominantemente as cores inspiradas na nossa azulejaria tradicional, os azuis
e amarelos, renovando esta paleta com a introdução de tonalidades contrastantes,
afirma um forte sentido decorativo, pleno de contemporaneidade, na criação de obras
de arte com plena integração nos espaços para onde são concebidas as suas obras.
Luís Camacho
Pintor, nascido em Moura em 1956, concluiu os seus estudos na ESBAL, com
uma presença regular em exposições desde 1974, quando faz a primeira exposição
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individual, tem sido mostrada a sua pintura nas galerias Futura, Opinião, na SNBA, Leo,
Loja do Desenho, EMI, Centro Cultural das Descobertas e Palmira Susso.
Nas exposições coletivas devemos referir as participações desde 1977, na
Exposição “Mitologias Locais” na SNBA, Bienal de Vila Nova de Cerveira e na “ARUS – 1ª
Exposição Nacional de Arte Moderna no Musue Soares dos Reis no Porto, ambas em
1982, no Centro de Arte Moderna da Gulbenkian em 1985, na exposição “O Futuro é já
Hoje?”, na “IIIª Exposição de Artes Plásticas” na Gulbenkian, apenas para mencionar
algumas das mais significativas em Portugal, a que se juntam outras presenças em
exposições internacionais em Marrocos, Cabo Verde, Madrid, Saitama no Japão,
Catânia, Sevilha
Desde os anos 90, Luís Camacho tem desenvolvido a sua arte num novo
suporte, o azulejo, tendo iniciado uma produção na Fábrica Sant’Anna, da qual é de
salientar o painel executado no âmbito da Intervenção Urbana de Lisboa 94, Capital
Europeia da Cultura, intitulado “Sete Colinas”, nas Escadinhas da Mãe de Água em
Lisboa.

Fig. 59 – Visita do Presidente da República Mário Soares ao painel "sete colinas",
Luís Camacho. Lisboa, 1994.

Trata-se de um painel azulejar de grandes dimensões, alusivo às sete colinas de
Lisboa e às suas figuras míticas do fado, como Alfredo Marceneiro e Amália Rodrigues,
pintado com base nas cores tradicionais da nossa azulejaria, o azul e o amarelo, tirando
partido do suporte de forma triangulada, dispondo os elementos da composição
plástica com uma força expressiva e um equilíbrio de composição que se impõe e nos
surpreende pelo conjunto de forte carga simbólica. Também com trabalhos realizados
na Sant’Anna, esteve presente na Bienal de Cerâmica de Vallauris, em França, em 1999,
integrando a representação portuguesa.
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No Museu Nacional do Azulejo em Lisboa estão também alguns dos seus
trabalhos em azulejo, produzidos nesta fábrica, onde tem produzido até ao presente já
mais de duas dezenas de painéis.
No ano de 1998 foi também selecionado para integrara a exposição “Figures et
Personnages – Une Histoire en Céramique”, retrospetiva do Azulejo em Portugal do
século XVI ao século XX, organizada em Rabat, Marrocos, pelo Museu Nacional do
Azulejo.

Fig. 60 – Luís Camacho, 2012, F. Sant'Anna.

Lisboa, 26 de Novembro de 2013

Bibliografia
ALMASQUÉ, Isabel e Veloso, A.J. Barros, Azulejaria de Exterior em Portugal, ed. Inapa,
1991.
ARRUDA, Luísa, Azulejaria Barroca Portuguesa. Figuras de Convite, Lisboa 1989.
BORGES, Augusto Moutinho, Azulejaria de S. João de Deus em Portugal, Séculos XVIIXXI, Roteiro Cultural e Turístico, Luso Sofia Press, Lisboa, 2013.
Cores na Cidade, Azulejaria de Alcântara, Ed. By the Book, Lisboa, 2013.
BORGES, Augusto Moutinho, Capelo, Margarida e Roque, Vitor, Cores na Cidade,
Azulejaria de Santa Maria de Belém, Edições Especiais Lda., Lisboa, 2012.

80

BURLAMAKI, Suraya, Cerâmica Mural Portuguesa Contemporânea, ed. Quetzal, Lisboa,
1996.
CALADO, Rafael Salinas, 5 Séculos do Azulejo em Portugal, ed. CTT, Lisboa, 1986.
CALADO, Rafael Salinas e Almeida, Pedro Vieira de, Aspectos Azulejares na Arquitectura
Ferroviária Portuguesa, Ed. CP, Lisboa, 2001.
CORREIA, Virgílio, Azulejos, Coimbra, 1956.
FREITAS, Paulo de, “Azulejaria na Madeira”, Islenha, nº4,Funchal, 1989.
HENGEL, Jaqueline e Hustinx, Veronica, Portugal, Painéis de Azulejos no Século XX, Ed.
Caixa Geral de Depósitos, Lisboa, 1987.
HENRIQUES, Paulo, “A Construção das Modernidades”, in: O Azulejo em Portugal no
Século XX, Comissão Nacional Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, Ed. Inapa, 2000.
LEPIERRE, Charles, Estudo Químico e Tecnológico Sobre a Cerâmica Portuguesa
Moderna, trabalho efectuado no Laboratório Químico da Escola Industrial
Brotero em Coimbra, 2ª edição, pelo Ministério do Fomento, “Boletim do
Trabalho Industrial”, nº 78, ed. anotada, Lisboa, 1912.
NERY, Apreciação Estética do Azulejo, Col. História da Arte, Ed. Inapa, Lisboa, 2007.
PEREIRA, João Castel-Branco, Azulejos no Metropolitano de Lisboa, ed. Metropolitano
de Lisboa, 1990.
As Colecções do Museu Nacional do Azulejo, Lisboa, 1995.
QUEIRÓS, José, Cerâmica Portuguesa, Ed. Typografia do Annuario Commercial, 1907,
Lisboa e “II Volume” sobre as “Marcas” e “Ceramistas” da ed. José Ribeiro
Editor e Livraria Estante Editora, Aveiro de 1987, que reedita em fac-simile a
2ª edição da obra que foi promovida em 1948.
RASTEIRO, Joaquim, 1895, Quinta e Palácio da Bacalhoa em Azeitão Ed. Imprensa
Nacional, reeditada em fac-simile, Palácio e Quinta da Bacalhôa, Inícios da
Renascença, Asa Editores, Porto, 2003.

81

RIBEIRO, Luís Filipe Carvalho, Azulejos de Lisboa, Litexa Editora, Lisboa, 2002.
RODRIGUES, Ana Maria, coord., O Azulejo em Portugal no Século XX, Cat. Expo.,
Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, ed. Inapa, Lisboa, 2000.
SANDÃO, Artur, Faiança Portuguesa – Séculos XVII-XIX, Liv. Civilização, 1988.
SANTOS, Reynaldo, O Azulejo em Portugal, Editorial Sul Limitada, Lisboa, 1957.
SAPORITI, Teresa, Azulejos de Lisboa do Século XX, Ed. Afrontamento, Porto, 1992.
SIMAS, Filomena e Isidro, Sónia, Dicionário de Marcas de Faiança e Porcelana
Portuguesas, Estar editora, Lisboa 1996.
SIMÕES, J. Santos, Azulejaria em Portugal no Século XVIII, Fundação Calouste
Gulbenkian, 1979.
VALENTE, Vasco, Porcelana Artística Portuguesa, Porto, 1949.
VELOSO, A. J. Barros, Almasqué, Isabel, Azulejos de Fachada em lisboa, Ed. CML, Lisboa,
1989.
Breve Retrospectiva da Obra de Rogério Amaral, Cat.º Exposição promovida pela
Câmara Municipal de Almada, 1992.

82

Agradecimentos
Arquivo Regional da Madeira, Funchal
Biblioteca e Arquivo Histórico de Obras Públicas, Lisboa
Casa da Cerca, Câmara Municipal de Almada
Museu Nacional do Azulejo, Lisboa
Arquivo Municipal, Lisboa Photographia-Museu Vicentes, Funchal
Arquivo Histórico do Tribunal de Contas Museu da Fábrica de Loiça de Sacavém
Pastéis de Belém
Paróquias de: Santo António do Estoril, de Coruche, Caldas da Rainha, S. João de
Brito, Lisboa, S. Julião, Figueira da Foz, Unidade Pastoral de
Portel
Metropolitano de Lisboa
Galeria Ratton
Museu da Vista Alegre, Ílhavo
Instituo da Habitação e da Reabilitação Urbana, Arquivo do Forte de Sacavém
Fundação Portuguesa das Comunicações
Província Portuguesa da Ordem de S. João de Deus
Charming Hotels, Madeira
Agradeço ainda a:
António Tomás, Francisco Tomás, Alberto Bruno, Filipa Quatorze, Museu da
Vista Alegre, Luís Leyva, Vasco Brito e Fernando Dias, Aquivo Histórico CML, Alda Terra,
Mário Paredes, Luís Jardim, Maria Favila Paredes, João Pedro Monteiro, Maria Helena
Araújo, Ana Margarida Martins, João Sanches Baêna, Irmão Adelino Manteigas, Jorge
Brito e Abreu, Carlos Monteiro, António Veiga Teixeira, Wanda Bívar Branco, João Filipe
Passanha, Joaquim Passanha, Isabel Sá, CED Nuno Álvares Pereira, Lisboa, Carina
Pereira, Bacalhôa Vinhos de Portugal, S.A..
Um agradecimento muito especial a todos os atuais funcionários, artistas e
artesãos da Sant’Anna e também a Manuel Belo e António Silvestre, antigos
funcionários reformados, que me dispensaram preciosas informações, ajudando a
reconstituir alguma da mais recente história e memórias desta cerâmica.

83

84

ARQUITECTURA MODERNA PORTUGUESA
NA ÁFRICA SUBSAHARIANA
ANTECEDENTES E CONTEXTO AFRICANO, NOS ANOS 1950-70
Por JOSÉ MANUEL FERNANDES1

No dealbar da década de 1950 os tempos eram obviamente difíceis, no
Portugal Ibérico, para uma afirmação livre da “nova geração” de arquitectos no
retrógrado e repressivo ambiente, cultural e social, do País. Para os novos profissionais
era inevitável pensar na “saída”, como solução de recurso para a abertura de vida que
aqui lhes era negada. Porém, a mobilidade profissional para a Europa ou América era
ainda restrita na época – sendo que a “terra das oportunidades” era a propagandeada
“África Portuguesa” do Regime Salazarista.
Portanto, para a geração então recém formada reforçava-se a ideia de “escape
e aventura”, associada à ida para África – facilitada a afirmação profissional, pela
língua comum e pelo tipo funcionamento social e institucional das comunidades lusoafricanas, muito próximas e dependentes das da “Metrópole”. Repare-se que as outras
e pequenas colónias lusitanas se situavam demasiado longe (o Estado da Índia, Macau,
Timor), não potenciando tantas possibilidades.
Foi também na década de 1950 que se sentiu nas práticas da arquitectura e no
urbanismo (sobretudo em Angola e Moçambique) uma profunda diferença com as
fases anteriores, pelo abandono crescente dos modelos neo-tradicionalistas, iniciandose, em termos sócio-económico-culturais, uma fase mais dinâmica e virada para a
modernidade – apoiada pelas “novas escalas” tecnológicas, de planeamento e de
construção.
Se por um lado se transpunha culturalmente o conflito “moderno-tradicional”
da Europa para África – com a nova geração de arquitectos portugueses aqui fixados,
de formação mais informada e actualizada, produzindo no quadro da acção
estruturante dos poderes públicos - por outro lado, a activa iniciativa privada, com
dinâmica económica e social, também eclodiu, procurando afirmar-se por novos
espaços, estruturas e símbolos.
Assim, nos anos 1950 a via conservadora da “Arquitectura do Estado Novo”
(desenvolvida nos anos 1930-40) entrou em conflito directo com a procura de
afirmação da “Arquitectura Moderna”; e, em consequência, os arquitectos mais
tradicionalistas opuseram-se claramente aos “arquitectos modernos”. Então, a
1
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iniciativa mais liberta e a grandiosa escala de intervenção, em territórios vastos e
virgens, constituiu um desafio com apelo à modernidade – ditando a vitória rápida dos
defensores das práticas mais inovadoras. Sem esquecer a acção dos arquitectos
”oficiais”, adstritos ao centralizante Gabinete de Urbanização do Ultramar / GUU, que
procuraram exercer uma arquitectura “de consenso”, de sentido equipamental e
público, nela mediando entre a expressão radicalmente moderna e o desenho mais
conformista, - esta “afirmação moderna” foi geral, poderosa, clara e abrangente.
A fase da transição das décadas de 1950-60 reflectiu a relativa abertura
política, no Portugal da época, entre as sequelas do Movimento de Unidade
Democrática e a “ressaca” da euforia da candidatura de Humberto Delgado à
Presidência da República (1958). De facto, a segunda metade dos anos 1950 foi também internacionalmente - de “desanuviamento”, sobretudo desde 1957-58, após o
final da guerra da Coreia e da “caça às bruxas” norte-americana. As “nuvens” só
voltariam com o “ano fatal” de 1961 (início da Guerra Colonial em Angola). Estes anos
foram assim o tempo de algum debate cultural em Angola, sobretudo em Luanda, pela
afirmação da “cultura de esquerda” (dentro da limitações fortes do regime lusocolonial), com intervenções por arquitectos, como Francisco Silva Dias e José Pinto da
Cunha.
A participação dos arquitectos portugueses radicados em Angola e
Moçambique nos encontros e conferências internacionais africanas, com clara
preocupação social e modernizadora, foi efectiva, embora irregular e pontual. Os
temas eram sobretudo os da habitação colectiva e do urbanismo, no quadro dos países
ainda colonizados ou em vias de descolonização. A título exemplificativo, refere-se a
“Conference Interafricaine / Logement et Urbanization”, na sua 2a. sessão, realizada
em Nairobi em Janeiro de 1959, onde estiveram presentes 16 arquitectos de
Moçambique, 2 de Angola e dois do Portugal europeu.
Em Moçambique deve mencionar-se igualmente a gradual emergência de um
debate cultural autónomo, centrado sobretudo na capital Lourenço Marques, e servido
por associações locais, como o Núcleo de Arte ou o Cineclube. A proximidade da África
anglófona, com a sua capacidade informativa e actualizada, quebrando o isolamento,
bem como a tradição de “elite culta” que a cidade cultivava, a isso ajudava.
Destacavam-se arquitectos com consciência social e política amadurecida, como João
José Tinoco e o seu grupo.
Também outros arquitectos, não tanto pela politização mas pela sua cultura
aberta e sentido participativo, como Pancho Miranda Guedes, contribuíram para o
fortalecer do debate cultural. Como exemplo, no quadro da gradual tomada de
consciência colectiva do problema das más condições de habitação e de vida da
população africana negra nos arredores de Lourenço Marques, refira-se o artigo
daquele arquitecto, no jornal progressista, “A Tribuna” (n.228 de 9/6/1963, págs. 6-7),
“A cidade doente – várias receitas para curar o mal do caniço e o manual do vogal sem
mestre” (“caniço” é a designação local para bairro de barracas) onde o autor, em estilo
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irónico e humorado, propunha uma série de medidas para a recuperação e
qualificação urbana daquelas áreas.
Na viragem dos anos de 1960-1970, em paralelo e decorrente da guerra
colonial, acentuou-se pelo Estado a tentativa tardia da ideia de "Nação Pluri-racial",
com ela surgindo um novo surto de investimento público na criação de fontes de
energia e de bases industriais, para uma escala mais global (as grandes barragens
hidroeléctricas, os povoamentos agrícolas de irrigação) – e assistiu-se a uma
aceleração da "explosão urbana" e da expansão das cidades, com renovação de
equipamentos e serviços, bem como a construção privada de imóveis de porte.
Atingiu-se nesta fase o auge da consolidação das nascentes redes urbanas,
sobretudo em Angola e em Moçambique, num processo geral de “construção das
cidades”, que decorreu em várias frentes, paralelas entre si: pelo maior
desenvolvimento das urbes já existentes; pela elevação a cidade de vilas e povoações
de menores, mas com importância estratégica e/ou administrativa; e pela implantação
de novos povoados, mesmo que ainda embrionários.
Foi nestas décadas que, correspondendo ao surto urbanizador, se incrementou
uma nova linguagem arquitectónica, mais dinâmica do que a anterior e primeira
“Arquitectura Moderna” – e dela nascida: a do Movimento Moderno Internacional,
com uma maior escala de realização e sofisticação, assente em novas tecnologias
construtivas, que o acesso ao betão (com produção local de cimento e a importação do
aço e do vidro) prodigalizavam cada vez mais. Novas construções, e sobretudo com
uma ampla dimensão – nas cidades e vilas, mas também nos centros industriais e
energéticos adentro dos territórios, exprimiam a crença no “progresso acelerado” que
o súbito desenlace político-militar das independências suspendeu, em 1975.
Lições e valores, colectivos e humanos, na fase da arquitectura moderna da África
luso-colonial, 1950-75
Em síntese, podem destacar-se aqui quatro características que decorrem de
uma comum, sólida e contemporânea formação profissional, cultural e política, da que
designamos por “geração moderna” dos arquitectos portugueses – informada e
actualizada, apesar das limitações referidas, de teor político-social. Trata-se de uma
generalização, havendo autores que de algum modo praticaram mais coerentemente
estes aspectos, e outros de actuação mais irregular, ou menos identificada com eles.
Vejamos então:
- uma “ética da funcionalidade”, que esteve patente nos programas, espaços e
concepções da grande maioria das intervenções arquitectónicas; ou seja, nos projectos
houve em geral o entendimento da importância fulcral dos aspectos da Utilidade das
respectivas obras (privilegiando com isso a sua dimensão social para as comunidades
afectas) – o qual se considerou dever conduzir, ou nortear, os outros factores,
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classicamente primaciais, da concepção dos espaços arquitectónicos (a tecnologia, a
dimensão estética);
- uma “abertura á tecnologia”: em todo o caso, a Dimensão Técnica também
teve consideração (talvez num plano imediatamente a seguir ao funcional), pois os
arquitectos-autores sempre introduziram por princípio os novos materiais e
concepções tecnológicas inovadoras, sem as relevarem como protagonistas, mas
também sem lhes recusar papel importante nas suas obras. Sobre este aspecto referia
Vasco Vieira da Costa que (num mundo ainda sem os sistemas generalizados de ar
condicionado), só um bom arquitecto saberia construir eficazmente no contexto
climático tropical – pois uma obra deficiente simplesmente não seria habitável
(respirável) num clima deste tipo;
- uma “visão global” soube Integrar as áreas ou disciplinas do planeamento e
urbanismo, com as da arquitectura e desenho; isto é, os arquitectos praticantes nestes
territórios e nesta fase histórica compreendiam bem, na sua actuação, a necessidade
de ordenar o espaço numa perspectiva de conjunto, relacionando os vários níveis e
escalas necessariamente inter-dependentes (do território, das cidades e povoações,
das edificações e espaços arquitectónicos); trabalharam por isso, com igual abertura,
em planos e estudos urbanísticos, em projectos de desenho urbano e paisagístico,
além dos temas do projecto arquitectónico específico – o que ainda mais se entendia
nesta fase, que foi de uma “primeira estruturação urbana” em muitas regiões
africanas;
- a ideia do “serviço à sociedade” era um tema muito comum nos autores
desta geração: considerando-se como fazendo parte de um corpo profissional,
treinado e preparado para intervir nos vários níveis exigidos pela sociedade, quer nos
programas públicos quer nos privados, o seu “norte” e referência para uma actuação
(também aqui do ponto de vista ético, ou mais propriamente deontológico) foi sempre
o de dar primazia/protagonismo ao trabalho produzido, e muito menos, ou nada, à
questão da Autoria individual do mesmo; houve portanto uma prática de “autoapagamento” dos autores enquanto tal, os quais se consideravam agentes e
impulsionadores, ao serviço da causa (preferencialmente pública) mas não
reivindicando (em postura não individualista) por essa via a sua condição de
operadodes-criadores estéticos.
Numa leitura conjunta, tratou-se afinal de uma época e geração, no que toca à
arquitectura, de claros sentidos concretizador-utilitarista, colectivo-socializante,
funcional-tecnicista – em articulação com uma geral visão de Modernidade.
Exemplificações – obras, autores e realizações marcantes do 3º. Quartel do século
XX, território a território
Nos cinco espaços coloniais luso-africanos dos meados de Novecentos, as
manifestações e realizações da arquitectura moderna tiveram registos diferentes, em
função da escala e dimensão de cada área. O contraste maior estabeleceu-se entre os
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pequenos arquipélagos do Atlântico Norte (Cabo Verde, Bijagós e a costeira da GuinéBissau) e do Golfo da Guiné (São Tomé e Príncipe) – e os vastos espaços continentais
de Angola e Moçambique, a sul de África, com milhões de quilómetros quadrados. Em
breves referências e exemplos, seguem-se os casos mais relevantes.
Cabo Verde – O arquipélago ficou marcado nesta fase pelo crescimento,
embora moderado, das duas maiores cidades, da Praia (ilha de Santiago) e do Mindelo
(ilha de São Vicente) – através da renovação ou construção de equipamentos públicos,
bem como pela implantação de novas infra-estruturas e a execução de planos de
ordenamento urbanístico. Se bem que na Praia se implantaram sobretudo obras na
“linguagem oficial” do “Estado Novo” (o Liceu da Praia/Liceu Adriano Moreira, com o
Monumento Henriquino fronteiro, de 1960; a antiga gare do aeroporto Gago Coutinho,
de linhas modernistas sóbrias), no Mindelo as novas construções públicas e privadas,
embora escassas, afirmaram de modo qualificado as formas e espaços da
modernidade: o edifício do Comando Naval, na baía (de 1962, pelo GUU, a que terá
estado ligado Lucínio Cruz, 1914-99, sendo projecto de António Saragga Seabra, cf.
Milheiro, Construir..., 2013); o Hotel Porto Novo, na central Praça Nova.
Guiné-Bissau – As cidades da então “Guiné Portuguesa” tiveram algum
crescimento, ao longo de meados de Novecentos, havendo na colónia 544.000
habitantes em 1960. Como na Praia caboverdiana, foram os modelos arquitectónicos
de transição ou “mesticismo” moderno-tradicional que pontificaram na arquitectura
pública da urbe: em Bissau, veja-se o edifício dos C.T.T., na avenida da República, com
cobertura em telha e eixo de simetria na composição, e pórtico com fachada de linhas
modernizantes (por Lucínio Cruz, de 1950-55); o hospital de Bissau, com pavilhões de
cobertura telhada e fachadas com pórticos e colunatas, obra também por Lucínio Cruz,
com Mário de Oliveira (1915-), de 1951-53, ampliado por Eurico Pinto Lopes em 196163; a Associação Comercial, actual sede do PAIGC, por Jorge Chaves (1920-1981), de
1949-53, talvez a mais elegante e moderna das edificações locais; a Alfândega, ao cais
da urbe, com longo corpo horizontal e torre cilíndrica moderna, de betão e vidro.
Exemplo de uma arquitectura moderna e pragmática de raiz portuguesa, é a
"Administração do Porto de Bissau" – construção ligeira mas procurando a adaptação
climática ao trópico, por Carlos Tojal, Manuel Moreira e Carlos Roxo (de 1967-68).
São Tomé e Príncipe – A arquitectura destes dois reduzidos espaços territoriais
foi em geral, nesta época, mais discreta e simples do que nos vastos territórios afrolusos a sul do Equador. Na cidade de São Tomé, edificadas ao longo da baía (ao lado
dos edifícios tradicionais, sucessivamente alterados e modernizados, da Sé e do Palácio
do Governo), encontram-se algumas arquitecturas representativas da Arquitectura
Moderna, de iniciativa pública. Com linhas modernizantes (mas pórtico central) e
eficácia funcional é o Liceu (antiga Escola Técnica Silva Cunha), por Mário de Oliveira,
dos anos 1960, obra só inaugurada em 1969. O mais notável é sem dúvida o actual
edifício das “Telecomunicações Santomenses”, virando a sua fachada, protegida por
uma larga reticula de brise-soleil, em betão armado, às águas equatoriais, uma obra
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por José Pinto da Cunha (1921-2007) e Pereira da Costa (1923-1976), de 1957-1962,
inaugurada em 1965.
Angola – Luanda e Lobito – Com a transição para as décadas de 1950-60
surgiram finalmente os exemplos "modernos", de uma arquitectura mais geométrica,
próxima das formas industriais e moduladas – em mudança que, de resto, sucedia
igualmente na "Metrópole". Refiram-se, neste registo estético, em Luanda: a aerogare
General Craveiro Lopes, por Keil Amaral (1910-75), com volumes baixos, horizontais,
encastrados, e interior com escadaria e decoração mural a fresco por Neves e Sousa,
dos inícios dos anos 1950; o volumoso Palácio de Vidro, bloco com galeria e varandas
em "caixa", ao lado da Alfândega (por Luís Amaral, João Américo e António Campino);
e, fruto da iniciativa pivada e do “ciclo do café”, a sede cafeeira do Cirilo e Irmão, pelo
arquitecto Pereira da Costa, de 1958, com sólida volumetria e desenho corbusiano.
Nesta época, e já que a ênfase deste texto se colocou na acção da nova geração
de autores, e na sua capacidade individual de contribuir para a “afirmação moderna”,
podem destacar-se alguns autores e obras, trabalhando em Luanda:
- João Garcia de Castilho (1915-2007) e o irmão Luís Garcia de Castilho, dos
primeiros arquitectos modernos fixados na capital angolana, autores do antigo cinema
Restauração – actual Assembleia Nacional – com torre fina e abstracta rematando um
denso corpo horizontal, de 1946-51; e do cinema-esplanada ao ar livre Miramar, de
1964, sobre a encosta, com ampla vista para a baía, de palas em consola, em betão e
madeira;
- Vasco Vieira da Costa (1911-1982), um dos grandes autores de Luanda, criador
de um poderoso Bloco para os Servidores do Estado, habitacional, com galerias e sábia
adaptação ao terreno em declive, de 1965; da moradia Casa Inglesa, no paisagístico
morro da Alta da cidade / rua do Balão; e do fortíssimo edifício do largo da Mutamba, já
de 1968-69 (actual Ministério de Habitação e Obras Públicas), com dois volumes ao alto
justapostos e uso de grelhagens corbusianas, em obra a um tempo monumental e
moderna;
- José Pinto da Cunha (1921-2007), qualificado autor (com Simões de Carvalho)
da Instalação da Radiodifusão de Angola (ou Rádio Nacional de Luanda, edifício a
lembrar um pouco a obra em La Tourette por Corbusier) – de 1963-67; e, no sector
assistencial, do hospital de Lubango / Sá da Bandeira, com poderosa volumetria
moderna;
- Fernão Lopes Simões de Carvalho (n. 1929), que trabalhou em Paris na equipa
de Le Corbusier, com André Wogenscky, até 1959. Foi, desde 1961, chefe do Gabinete
de Urbanização da Câmara Municipal de Luanda, e autor dos blocos de habitação
colectiva da PRECOL na Unidade de Vizinhança n.1 do bairro Prenda (1963-65, com José
Pinto da Cunha e Fernando Alfredo Pereira); com Lopo de Carvalho, construiu os blocos
de habitação colectiva para os funcionários dos CTT de Luanda, obra expressiva em
betão aparente (1968-69);
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- António Nunes e Silva Campino (1917-1997), formado no Porto (tese sobre
“Arranjo Turístico para a Ilha de Luanda”, 1953), trabalhou para a Câmara Municipal de
Luanda (no Plano Director, em 1961-62), e nesta cidade projectou e construiu obras
como o edifício da Auto-Avenida (ao lado do Banco de Angola), o Colégio dos Maristas, o
“Prédio Totobola”, o Comando Naval de Luanda, além do qualificado hotel Presidente de
Luanda, nos anos 1960-70 (na praça da Alfândega, à avenida Marginal, o actual
“Presidente Mériden”, para o qual cursou uma formação especial de seis meses em
Barcelona).
De referir ainda Luís Taquelim (n.1928), natural de Lagos, Algarve, que, radicado
em Luanda (1958-71), trabalhou sucessivamente como professor (1958-59), na Câmara
Municipal (até 1964) e para a JAEA-Junta Autónoma de Estradas de Angola, indo depois
para o Lubango / Sá da Bandeira (1971-75). Taquelim, também artista plástico (pintor)
erigiu obras como, em Luanda, o “Prédio Cuca”, no Quinaxixe, e um prédio na rua Brito
Godins; e, pelo território, projectou e construiu estações de correios (na Estrada do
Catete e no Lubango), a Igreja de São Pedro em Mocâmedes / Namibe, o Hotel do Luso
em Luena/Vila Luso. Executou os centros rodoviários da JAEA em várias sedes distritais
(Benguela, Lubango e Namibe/Moçâmedes). No Lubango / Sá da Bandeira executou o
Monumento a Sá da Bandeira, um vasto cine-teatro (por inaugurar, 1975), a fábrica de
cerveja, a estação de caminhos-de-ferro (e habitações para os funcionários), o edifício
da Câmara Municipal (inacabado) e diversas moradias.
Na cidade do Lobito, a segunda mais importante em Angola (em articulação com
a vizinha Benguela) durante largo período do século XX, destaca-se a figura activa de
Francisco Castro Rodrigues (1920-2015), ali trabalhando entre 1953 e 1988, com
continuada e decisiva participação nas áreas municipal, urbanística, infraestrutural e
arquitectónica. De 1953, quando se radicou em Angola, é o projecto do “Prédio do Sol”,
bloco residencial sobre pilotis, com painel mural de azulejos (por Manuel Ribeiro de
Pavia, 1907-1957). Foi autor do mercado municipal (de delicada escala, 1963), do cineesplanada Flamingo (entre mangais e praia, com elegante pala em betão, tensionada
por cabos, 1963), da nova Aerogare (volume “transparente”, com extensos panos de
grelhagem para ventilação, 1964), e do liceu (sóbrio e bem adaptado ao clima, com
fachada ventiladora, de “grelhas”, de 1966).
Moçambique – Lourenço Marques e Beira – Tal como em Angola, a
arquitectura moderna afirmou-se aqui gradualmente ao longo dos anos de 1950-60. O
Banco Nacional Ultramarino (actual Banco de Moçambique), projecto dos anos de
1956-60, na av. 25 de Setembro (antiga av. da República), é obra marcante da
afirmação do "moderno" na área central da cidade, pela dimensão, qualidade e função
(por José Gomes Bastos, 1914-91); o Prédio TAP (ou Montepio de Moçambique), na
avenida de Dom Luís I (actual Samora Machel) é uma obra muito afirmativa na sua
arquitectura alegre e de volumetrias "soltas" (por Alberto Soeiro, de 1960); o
aeroporto de Gago Coutinho, agregado à gare mais antiga, é também uma obra de
linhas modernas a assinalar (de 1962-65, com projecto de Cândido Palma de Melo
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(1922-2003). Refira-se ainda a igreja da Polana, por Nuno Craveiro Lopes (1921-72), de
1962, de característica forma circular de expressão estrutural.
A estruturação do trabalho e do investimento, num território amplo como
Moçambique, levou à fixação e afirmação de dois grupos principais de arquitectos,
respectivamente na capital, Lourenço Marques, (actual Maputo) e na Beira, segunda
cidade em importância. Refiram-se os mais destacados, sem prejuízo de outros com
valor, em Lourenço Marques:
- Pancho Guedes (n.1925), de nome completo Amâncio D'Alpoim Miranda
Guedes, tem obra extensa, numa linha muito original, mostrando influências mistas
corbusianas, da Arte Nova e dos temas da cultura vernácula africana: o edifício de
habitação, sobre pilotis, Leão Que Ri (de 1956-58); a Padaria Saipal (1952-54), no bairro
do Alto-Maé (av. General Machado/Guerra Popular), com uma complexa estrutura
curvilínea; fora de Lourenço Marques, assinale-se ainda o prédio Nauticus (ou Hotel
Portugal), explorando um gaveto urbano de Nampula, dos meados dos anos 1950, obra
influenciada por Frank Lloyd Wright;
- João José Tinoco (1924-1983), autor fluente, criativo e claramente seguidor do
Movimento Moderno, tem obra pública realizada um pouco por todo o território
moçambicano, como o “Palácio das Repartições” (actual sede do Governo Provincial do
Niassa), em Lichinga / Vila Cabral, no norte do país, de cerca de 1962-68, com um
delicado corpo de dominante horizontal, avarandado e com grelhas, assente em
“pilotis”; na área da capital Tinoco projectou obras como o Hospital de Tuberculosos da
Machava (com Alberto Soeiro), ou, de cariz privado, a Fábrica de Relógios “A Reguladora
de Moçambique”, com interessante modulação em corpos distintos, de ritmada silhueta
triangular, e o “Entreposto Comercial de Moçambique” (com António Matos Veloso –
n.1921 - de 1970).
Na Beira, a Arquitectura Moderna contou com outros autores, fixados na cidade:
- Francisco de Castro (n. 1923), que aqui trabalhou até 1961 (Hotel Embaixador,
de 1956-57, no centro da Beira; Banco Nacional Ultramarino de Quelimane, de 196173). A obra mais importante de Francisco de Castro foi projectada em colaboração com
Paulo de Melo Sampaio e João Garizo do Carmo: a notável Estação de Caminhos-deferro da Beira (de 1958-66), obra poderosa, com três componentes volumétricas: um
bloco rectangular de escritórios, articulado com o elegante corpo curvilíneo de entrada,
em abóbada de betão, de ampla transparência, e o sector dos cais;
- Bernardino Ramalhete (n. 1921), com a elegante e original igreja de Macúti,
com grandiosa frontaria revestida por uma grelha modulada, enquadrando a vasta
cobertura ligeira e curva, de estrutura metálica, e a torre sineira, destacada do
conjunto (de 1961); e o edifício Lopes Duarte, de volumetria fragmentada, dentro das
influências neo-liberty da arquitectura italiana de então (1968);
- Paulo de Melo Sampaio (1926-1968), com a sede da Associação Comercial da
Beira, edificada num gaveto da praça central da cidade, em afirmação de modernidade
(1956-57); com o Motel Estoril, com fachada longa e ondulada, na praia do Macúti (de
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1959); e, na região de influência, o Cinema Montalto, também em Vila Pery (actual
Chimoio), inaugurado em 1963;
- João Afonso Garizo do Carmo (1917-1974), com o cinema São Jorge, na Beira
(na praça Almirante Reis, término da av. da República / Eduardo Mondlane), de longa
fachada curva com brise-soleils verticais (e painel decorativo por Jorge Garizo do
Carmo, artista plástico e irmão), obra de 1953-54; a igreja matriz da Manga, "à
Niemeyer", com "casca" de betão em parábola, e geométrica torre (de 1957); e o
inventivo Paço Episcopal de Quelimane (após 1954).
De entre as obras realizadas por autores portugueses não radicados na cidade
da Beira, além da aerogare, já referida, destaque-se o esplêndido edifício misto de
comércio, indústria e habitação, Montegiro, em Quelimane (por Arménio Losa, 190888, e Cassiano Barbosa, 1911-98, ambos do Porto, projecto de 1954).
A actual questão do “Património Moderno” na África dos PALOP (Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa)
O legado material da fase 1950-75 é vasto, do ponto de vista da organização
territorial e urbana, da construção de sistemas edificados, e do desenho dos núcleos
construídos. A infra-estruturação do conjunto dos espaços dominados e
ocupados/urbanizados foi enorme: nunca se construiu na chamada “África
Portuguesa”, como nesta fase, de modo tão encadeado, coerente e consistente, tanta
infra-estrutura, equipamentos, espaços de habitação e de mobiliário.
Tal legado urbao-arquitetcónico dos PALOP´s, apesar de “desfocado” e
desactualizado em parte pela nova dimensão e conteúdos nacionais dos vários estados
independentes (bem como pelo novo surto de expansão urbana acelerada de algumas
cidades, como Luanda), não deixa de ser ainda hoje o suporte fundamental da vida
conjunta das suas cidades, vilas e demais povoados, para além de sustentar o essencial
da sua global estruturação viária, ferroviária e aeroportuária.
Apesar desta realidade, porém, não está ainda assumida, quer pelos poderes
públicos e políticos, quer pelas dimensões sociais e culturais vigentes nos PALOP´s
(aspecto ditado por factores vários, que não vem ao caso descrever em detalhe), a
importância e os valores perenes deste legado – que é por vezes erróneamente
confundido, numa visão ideológica retrógrada, com o seu papel, circunstancial e
passado, como agente da colonização.
É até patente (sobretudo em Angola), que, em termos de conservação e
restauro, tem-se por vezes dado mais valor e importância às obras da chamada
“Arquitectura do Estado Novo”, neo-clássica, neo-regional e/ou historicista, do que ao
legado funcional-racionalista, internacionalista, da Arquitectura Moderna (que tem um
fundo conceptual de índole progressista, socializante e igualitário) – numa curiosa
“inversão identitária”. Assim, a título de exemplo, em Luanda, enquanto o excessivo e
neo-barroco Banco de Angola, por Vasco Regaleira (1897-1968), de 1953-56,
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permanece intacto e aparentemente intocável, o soberbo Mercado Kinaxixe (de 195052) foi simplesmente demolido, como “coisa velha, inútil e decadente”.
É pois necessário e urgente encetar todo um processo de debate e discussão
cultural, nas comunidades dos PALOP´s, nos vários níveis profissionais correlatos e
activos no terreno (arquitectos, investidores, classe política e dirigente, instituições
patrimoniais, etc.) para clarificar este conjunto dos valores do passado próximo, mais
significativos para o futuro das suas sociedades, que estão hoje em profunda mutação
e (nova) modernização. No fundo, simplesmente, é necessário saber olhar, aproveitar,
trabalhar e aprender – sem falsas peias e iludidos complexos – a partir deste “passadopresente”, tão próximo como ignorado.

Lisboa, 21 de Abril de 2015

(adaptado do texto publicado em tradução castelhana in La Modernidad ignorada. Arquitectura
Moderna de Luanda, coord. Roberto Goycoolea Prado e Paz Núñez Martí, 2011, Madrid, pp.45-63, que
por sua vez se baseou no texto “Arquitectura Moderna na África Colonial de Expressão Portuguesa –
algumas reflexões aplicadas ao século XXI - O contexto, os valores e a produção realizada; alguns temas
e conclusões”, escrito para o catálogo Cinco Áfricas – Cinco Escolas da Representação Portuguesa Oficial
à Bienal Internacional de Arquitetcura de São Paulo, BIA 2009.
Revisto e actualizado em 5-2015.)
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CIRILO VOLKMAR MACHADO
MANUSCRITOS E DESENHOS NA COLECÇÃO DA
ACADEMIA NACIONAL DE BELAS ARTES
Por LUISA D’OREY CAPUCHO ARRUDA

Fig. 0 – Página de estudos botânicos.
“Esta árvore no Jardim do Conde de Lumiares é grande redonda e muito frondosa”.

Neste texto analisamos desenhos de Cirilo Wolkmar Machado (1748-1823) à
guarda da Academia Nacional de Belas-Artes de Lisboa. Selecionamos dois temas: os
desenhos botânicos e os desenhos anatómicos de preparação para uma aula do Nu,
por nos parecerem os mais invulgares da sua produção.
Estudámos alguns dos documentos e muitos desenhos, há quinze anos
organizando num projecto de investigação académico.1 Relativamente aos manuscritos
disponíveis na época, (pois não nos foi permitido ver todos os documentos que
estariam a ser analisados por outros académicos) estudámos um valioso maço

1

Publicamos este documento na íntegra em: Luisa Arruda, Cirilo Wolkmar Machado. Cultura Artística. A Academia.
A obra Gráfica, (Projecto de investigação apresentado à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa) como
prova complementar para a obtenção do Grau de Doutora em Desenho, Lisboa: 1999 (poli copiado). Leitura
paleográfica de Jorge Ferreira Paulo.
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contendo: Manuscritos que tenho e livros de Arte, integrado nos Resumidos da História
da Arte por todos os autores que tem falado dela em todos os idiomas por C.W.2.
Tratava-se de conhecer a biblioteca de Cirilo e paralelamente de encontrar toda
uma tratadística de arte e literatura artística que, não constando da sua biblioteca
pessoal, tinha sido cuidadosamente analisada e resumida pelo pintor. Este trabalho de
investigação foi parcialmente vertido numa outra publicação, com o título: As Leituras
solitárias de Cirilo Wolkmar Machado e o Ensino das Artes e do Desenho3.
Cirilo foi pintor autodidata pois não frequentou nenhuma Academia, se saiu por
breves meses de Portugal foi às suas expensas, revelando que a primeira vez que
desenhou um nu foi na Academia de Sevilha que nessa altura visitou, como nos conta
na autobiografia: Memórias concernentes à vida e algumas obras de Cyrillo Volkmar,
escriptas por ele mesmo, publicadas na sua obra Colecção de Memórias4.
Os desenhos de Cirilo no acervo da Academia de Belas Artes que conhecemos
(a colecção está a ser totalmente organizada e inventariada) podem agrupar-se em
diferentes categorias que se interligam com aspectos de estudo pessoal, com a sua
actividade de escrita na área da literatura artística, e ainda com a actividade
pedagógica do pintor.
Trata-se portanto de um acervo que pertenceu à oficina do pintor, dando-nos a
conhecer o lado mais intimista da sua obra.
Analisemos em primeiro lugar os Desenhos botânicos (do natural), coligidos
num caderno de campo de folhas de fraca qualidade, dobradas ao meio, executados
na Cerca de Mafra (pelos anos noventa de setecentos), no Jardim do Conde de
Linhares para os quais não temos datação e na Quinta de Devisme em Benfica
(desenhos datados 1782), como se depreende das anotações de Cirilo inscritas nos
desenhos. Os desenhos executados à vista, do natural, constituem estudos
aprofundados que poderiam contribuir para hipotéticos trabalhos de pintura
decorativa (à maneira de Pillement), mostrando-nos a dedicação e seriedade que Cirilo
dedicava ao seu trabalho, começando pelo natural para depois usar da imaginação.
Interessa-se sobretudo por folhas, árvores e bosques. A maioria das páginas
estão carregadas de informação manuscrita, quer de dados botânicos sobre as
espécies quer de dados sobre os tempos de observação, como os meses do ano.
Nestes desenhos, a cuidada caligrafia de Cirilo adapta-se às formas das plantas, ocupa
os espaços deixados livres, num puro jogo de composição sem se preocupar com a
ordem normal da leitura. À medida que se lê e observa os desenhos é necessário virar
as páginas de modo a encontrar o sentido da escrita.
O interesse do pintor pelo desenho do natural e a criação deste caderno de
campo hoje na colecção da ANBA é absolutamente novo na história da arte
2

Manuscrito: Resumidos da História da Arte por todos os autores que tem falado dela em todos os idiomas por
C.W., Academia Nacional de Belas Artes, Maço sem n.º, gaveta 14.
3 Luísa Arruda, «Cirilo Wolkmar Machado», in Rafel Moreira e Ana Duarte, Tratados de Arte, Lisboa: Scribe, 2011.
4Cirilo Wolkmar Machado, Collecção de Memórias relativas às vidas dos pintores, e escultores, architectos, e
gravadores portuguezes... Lisboa: Victorino Rodrigues da Sylva, 1823, p. 302-321.
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portuguesa, não havendo notícia de actividades paralelas em outros pintores do seu
tempo. No entanto, na sua época, o estudo da história natural constituía um dos
domínios mais vivos das ciências.
De facto, no século XVIII, desenvolve-se o interesse científico pelo natural em
Portugal, com grande destaque para a flora portuguesa do continente, das ilhas e dos
domínios ultramarinos. Chega a Portugal o naturalista Merveilleux, no reinado de D.
João V e depois, no reinado de D. José, Domingos Vandelli (1735-1816), para citar os
nomes mais destacados. Vandelli foi o criador do Jardim Botânico da Ajuda, junto ao
Palácio da Ajuda e Jardim Botânico de Coimbra, integrado nos estudos científicos
universitários5.
Neste século revelaram-se também naturalistas e homens de ciência
portugueses, sócios da recém-criada Real Academia das Ciências de Lisboa (1779),
como o Abade José Francisco Correia da Serra (1750-1823). O Padre Jose Maria Mayne
(1723-1792), um dos fundadores da Academia, criou um Museu de objectos do mundo
natural, conhecido como Museu Maynense, inicialmente um gabinete de curiosidades
dedicado ao ensino6.
Paralelamente desenvolve-se entre nós o gosto pela paisagem e pelos jardins,
ornamentados com as mais exóticas espécies botânicas e animais. Chega a Portugal o
pintor e decorador Jean Baptiste Pillement (1728-1808) que desenvolve um
paisagismo composto (baseado tanto na natureza como na invenção) que será mestre
de Francisco Vieira, O Portuense (1765-1805) e com quem Cirilo se cruzará muito
provavelmente. Também por esta época, o francês Alexandre-Jean Noel (1752-1834),
com experiência de desenho em expedição científica às Américas, vem para Portugal,
na qualidade de desenhador de paisagens e marinhas. Numa das páginas de um dos
manuscritos de Cirilo na colecção da ANBA publicado sob o título Tratado de Pintura e
Arquitectura, revela-se uma cópia de uma gravura da Torre de Belém de Noel, prova do
interesse do pintor português pela produção de Noel.

Fig. 1 – Espécie de Jarro – Cerca de Mafra.
5

Rómulo de Carvalho, A História natural em Portugal no século XVIII, Instituto de Língua e Cultura Portuguesa,
Lisboa; 1987.
6 Rómulo de Carvalho, Museu Maynense da Academia das Ciências de Lisboa, Publicações do II Centenário da
Academia das Ciências de Lisboa: Lisboa, 1993.
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D. João V tinha no Palácio de Belém um jardim exótico com animais de toda a
espécie e terá mandado plantar um jardim botânico na cerca do palácio e Convento de
Mafra que se perdeu com a ampliação do edifício monástico7. Como se sabe, Cirilo
viveu largos anos no Palácio e Convento de Mafra, executando a pintura de um de
tectos, daí que tenha ocupado algumas páginas do seu álbum com desenhos de uma
planta semelhante a um jarro, escrevendo a espécie de frade mingola, ou, noutro
letreiro, Jarro, junto a uma planta semelhante ao jarro comum, mas com uma escala
mais modesta e coloração diferente. Em Mafra estudou freixos e arbustos.

Fig. 2 – Freixos da Cerca de Mafra.

Nos jardins do Conde de Lumiares8 fez vários desenhos, infelizmente não
datados, dos quais um chorão, escrevendo no desenho:
“Chorão do Jardim do Conde de Lumiares/as folhas caem a prumo e formam
como pa/redes aplumadas; a cor do verde é sobre/ … e anilado. Em o 1º de Junho
Forma uma rotunda esfarrapada
Tronco alvaiade”

Fig.3 – Chorão do Jardim do Conde de Lumiares.

7

Agostinho Marques Araújo, A experiência da natureza e a paisagem pré-romantica em Portugal. Temas de pintura
e seu consumo (1780-1825), tese de Doutoramento apresentada à Faculdade de letras, Universidade do Porto,
Porto: 1991.
8 Não foi possível situar este jardim. Há referências ao Palácio dos Condes de Lumiares ao Bairro Alto e a Jardins do
Conde Lumiares ao passeio público, no Archivo Pitoresco: …Passado tempo alguns dos seus vasos e as figuras de
marmore mais pequenas vieram ornar a varanda do jardim que se prolonga com o palacio do Sr. Conde de
Lumiares, ao Passeio Publico...in Archivo pittoresco : semanário illustrado, 6.º Ano, n.º 11, Lisboa: 1863.
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Na Quinta do Devisme fez uma quantidade maior de estudos. Gérad Devisme
(1725-1797) provavelmente de família Hugenote Francesa, fugida para Inglaterra, veio
para Portugal em 1746, como banqueiro e industrial, muito ligado ao Governo do
Marquês de Pombal. De facto, fez construir esta quinta em Benfica e depois será
proprietário de Monserrate em Sintra9.
Trata-se de um dos edifícios mais emblemáticos da época, desenhado por
Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781) em estilo neoclássico. Aí trabalhou Pillement
como decorador e também Cirilo10.
Devisme construiu os jardins em terraços com plantas e árvores endógenas e
exóticas, tendo como consultor Domingos Vandelli que dá o nome do magnata a uma
planta por ele descoberta a “Vismia”, uma espécie de orquídea que descobriu em
Portugal, planta ilustrada na fig. 24 do seu tratado Florae Lusitanea et Brasiliensis
espécimen11.
A Quinta foi pintada por Noel (duas vistas na Colecção do Museu de Filadelfia).
Das várias pinturas de Noel foram feitas gravuras,por J. Wells em 1794 na colecção da
Biblioteca nacional. Desta quinta Cirillo fez inúmeros desenhos, muitos com indicação:
“Da Quinta do Devisme, do natural, 1782.”
Verificamos que se interessa pelas formas, cores e efeitos de luz e sombra,
estudos para as pinturas murais a realizar em casas nobres, à maneira de Pillement,
como dissemos.

Fig. 4 – Capa do caderno de campo.

Fig. 5 – Recorte de desenho de ramo.

9

Ver José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XIX, Lisboa, Bertrand, 1966, vol. I, p.176-7
Helena Sofia Braga, Contributos par o estudo da pintura mural…, Dissertação de Mestrado apresentada à
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2011.
11 Domingos António Vandelli, Florae Lusitanea et Brasiliensis espécimen, Coimbra: Tipografia Régia Académica,
1788.
10
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Fig. 6 – Página aberta do caderno de campo – Sicómoro:
as folhas com o sol/fazem verde-esmeralda e sombras/mais para o a/zul

Fig. 7 – Folha aberta do caderno de campo.
Estudos de Plátano “de fora” e Álamo.
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Fig. 8 – Imagens de bosque (“Choupo (riscado) Olaya”).
Fig. 9 – Imagem de bosque com figuras de sátiros.

Muitos outros desenhos de folhagens e árvores representam um trabalho de
campo intensivo, tentando entender a natureza sob o ponto de vista artístico sem
descurar uma razoável perspectiva científica nas suas observações.
Neste importante espólio tentamos organizar outros interesses do pintor
sintetizando quatro grandes áreas. Pode concluir-se que os desenhos de Cirillo na
colecção da Academia de Belas Artes faziam parte da sua oficina ou estúdio, não
constituindo obras de arte independentes, antes revelam uma especial a metodologia
de trabalho do pintor: o estudo de tratados artísticos das disciplinas que lhe
interessavam: nomeadamente pintura e arquitectura. O estudo de tratados
anatómicos como fundamento da sua lecionação e provavelmente ensaios para um
tratado de simetria. Assim podemos agrupar os desenhos:
1- Desenhos do corpo humano: cópia de tratados anatómicos e tratados de
desenho.
2- Ensaios de ilustração para um seu tratado de anatomia e simetria,
compreendendo as medidas do corpo humano.
3- Cópias de ilustrações de tratados de arte e de arquitectura acompanhando
os resumos dos mesmos e executados em cuidada caligrafia, com cópias de
algumas ilustrações desses tratados e manuais, organizado em maço e
publicado como obra de Cirillo12.
4- Organização da pose e do esquema anatómico de um acto seu (lição de
desenho em que o mestre decide a pose do modelo e raciocina sobre as
questões anatómicas envolvidas na pose).

12

Cirilo Wolkmar Machado, Tratado de Arquitectura e Pintura, Lisboa: FCG, 2002.
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Este último grupo de desenhos do “acto meu”, (não se conhecendo desenhos
deste tipo em outros professores) datados de 1791, são paradigmático em termos
nacionais, pois referem-se a uma das primeiras aulas de desenho, com modelo vivo da
primeira Academia do Nu, aberta em Lisboa, por Cirilo.
A pose deriva da célebre estátua do Apollo do Belvedere, que já tinha sido
usada por Jean Antoinne Houdon (1741-1828) na sua estátua de S. Bruno de Colónia,
para a Igreja de Santa Maria degli Angeli, durante a sua estada na Academia Francesa
em Roma, pose retomada no “esfolado de Houdon” de 1767, estátua replicada em
gesso como modelo anatómico para as Academias de Arte13.

Fig. 10 – “Desenho anatómico da 1ª semana de abril de 1791. Ato meu”.
Fig. 11 – Vista cotada de esqueleto de costas.
Fig. 12 – Desenho Anatómico “1ª semana de Abril de 1791 eu”.

Fig. 13 – Estudo anatomico
“Parece-me bem pois dei/xa ver o corpo todo”.

Fig. 14 – Estudo anatomico.

13

Ver estudo desta estatua em José Viriato Bernardo, A colecção de escultura…Tese de Doutoramento apresentada
à Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2013, pp-224-227.
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Algumas páginas deste acervo dão-nos a ver o gosto de Cirilo pelo desenho e
pela caligrafia. Se o desenho de cópia constitui uma metodologia de aprendizagem e
de estudo, testada nas oficinas e academias e que Cirilo usa conscenciosamente,
verificamos que o pintor por vezes desenha com grande liberdade, pelo puro prazer do
desenho, como na página em que escreve, Salvaterra de Magos, Nabucodonosor, Rei
da Babilónia, abraços, e fragmentos de palavras ou de corpos, sempre utilizando a
técnica de desenho favorita de Cirilo: tinta sépia , por vezes cinza e pena sobre papel.

Fig. 14 – Nu masculino, cabeças e ensaios de caligrafia.

(Estoril, 2016)

Lisboa, 19 de Maio de 2015
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ROSALINA DE PASSOS (1880-1958)
ESCULTORA
Por GONÇALO COUCEIRO*

Fig. 1 – Rosalina de Passo (1880-1958).

1.
Nesta conferência venho falar sobre a obra de uma escultora, Rosalina de
Passos, que viveu de 1880 a 1958, cuja obra foi apresentada ao público, em alguns
acontecimentos artísticos, durante as décadas de 1920, até aos anos 1940. Importa ver
como, nas circunstâncias do seu tempo, fez o seu percurso e a sua vida, para o que
muito nos ajuda o facto de ter chegado aos nossos dias quase a totalidade da obra que
produziu (ainda que ligeiramente afetada pela injúria do tempo, pois é feita sobretudo
em barro e gesso). Temos de realçar o papel da sua neta, a Doutora Graça Passos 1, que
impressionada com este acervo, não só tem feito tudo para preservar e divulgar este
conjunto de peças, mas entendeu o que este momento de redescoberta tinha de
potencial, para explorar como um “achado”, ou “procura” para além do arqueológico,
*

Académico Correspondente Nacional.
As imagens da esculturas, em depósito no Museu do Traje – São Brás de Alportel, foram realizadas pelo autor com
permissão de Graça Passos, proprietária do espólio, exclusivamente para documentar esta comunicação e a edição
da mesma pela Academia Nacional de Belas-Artes. Agradeço por isso as facilidades concedidas. Também registo o
apoio fundamental que recebi de Luísa Ferreira, estando grato pela sua cedência de imagens, que realizou em 1992,
permitindo trazer-vos um testemunho parcial de um conjunto de fotografia de elevada qualidade técnica e artística.
Agradeço ainda ao Diretor do Museu do Traje, Emanuel Sancho, pelo seu apoio dedicado e amigo, em tarefas
fundamentais para este estudo e igualmente ao Doutor Luís Lyster Franco, não esquecendo a ajuda que me deu,
facultando-me documentação e esclarecendo as minhas dúvidas.
1
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vendo também um ponto de partida para exploração estética e a construção de um
novo discurso e percurso fotográfico.
Daqui nasceu a obra de Luísa Ferreira “À procura de um outro corpo”2, com a
lente que percorre o ambiente, as peças, a montagem das mesmas no armazém que as
guardava, obras suas e de seu filho Joaquim Passos, que referiremos. Construindo a
Fotógrafa um discurso autónomo, que ultrapassa os limites de um “levantamento
fotográfico”, impondo imagens fortes que nos envolvem nessa atmosfera em que
estão impressos gestos, emoções, figuras, qual vislumbre único, irrepetível e
impressionante, pelo modo como foi captado e recriado nesse diálogo entre as
esculturas, o espaço, a luz e o olhar da fotógrafa.

Fig. 2 – Interior do armazém de esculturas.
(Fotografia de Luísa Ferreira)

Em segundo lugar, sobre as razões desta escolha, ao falar do papel da Mulher
na Arte Portuguesa, neste caso de uma Escultora, permite-me, deste modo,
homenagear a Doutora Natália Correia Guedes, que saúdo calorosamente, na inédita
circunstância de ser a primeira Mulher a presidir a esta Academia Nacional de BelasArtes. Por isso, dedico-lhe naturalmente esta comunicação.
Fazer o elogio da nossa Ilustríssima Presidente, do que tem sido a sua carreira
na Arte, no Património Cultural Português, na projeção que deu desde sempre à arte e
ao nosso património, tanto em Portugal como além fronteiras, não caberia sequer
numa simples comunicação. Mas, não posso deixar de testemunhar aqui o decisivo
papel que teve na minha vida (e de muitas pessoas) e o privilégio de ter podido
sempre, direta ou indiretamente, aprender e conhecer melhor a nossa arte e o nosso

2

Ferreira, Luísa, Medeiros, Margarida, Graça Passos, (2014), À Procura de Um Outro Corpo, cat. da exposição
realizada no Museu do Trajo, da Instalação de Fotografias no Espaço Público e na Antiga Farmácia Passos, em S.
Brás de Alportel, de 1 de agosto a 15 de dezembro, S. Brás de Alportel.
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património, as inúmeras facetas, problemas e desafios, ou mesmo opções de política
cultural quando disso se tratava, realizadas umas, encalhadas outras.
2.
Se são pouco conhecidas as escultoras portuguesas na primeira metade do
século xx, só este facto justifica alguma reflexão, sobre o que foi a nossa escultura com
a quase ausência das mulheres nesta arte, até meados do século XX, como aliás foi
nota em muitas das profissões, como na engenharia, na arquitetura e noutras
atividades criativas, técnicas e intelectuais, em que a mulher esteve de fora, por
preconceitos, que tardaram, e continuam a tardar, em ser ultrapassados.
Nas Belas-Artes, a mulher manteve-se afastada das academias. Em Portugal só
abriram as suas portas mais tarde, ao contrário da França, sempre a França, em que a
Academia Julian (fundada em 1868, pelo pintor Rudolph Julian) permitia a entrada de
mulheres e outros grupos de artistas marginalizados, para aprenderem desenho e
pintura, o que fora vedado até finais da década de 90 do século XIX na Escola BelasArtes de Paris. Algumas mulheres artistas portuguesas também frequentaram esta
academia.
Hoje vivem-se outros tempos, mas devemos lembrar que neste edifício, a
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, antiga ESBAL, só teria a primeira mulher como
Professora de Desenho e Escultura, pelos anos 60, com a entrada da Professora
Escultora Clara Menéres, nossa ilustre Académica, aqui presente e que saúdo
calorosamente. O seu exemplo pioneiro e a sua obra, que muito admiro, devem ser
recordados quando falamos de mulheres escultoras em Portugal.
Desde o Estado Novo e até aos anos 60, “anos de ruptura”, como lhes chamou
António Rodrigues, as marcas da mentalidade e dum regime estiveram presentes na
maior parte da escultura que se fazia, encomendava e inaugurava, importando
geralmente muito mais quem inaugura e menos quem é o autor da obra.
Em finais dos anos 20, precisamente em 1928, Francisco Franco com a sua
estátua no Funchal representando o navegador Gonçalves Zarco, daria início a um
ciclo, que tardaria em findar, notando então, já pelos anos setenta do século passado,
José-Augusto França, que esta obra “definiria a escultura nacional mais característica
até à actualidade”, realidade que se estende, em muitos casos, até meados da década
de 70, em que ainda com imagética diferente, prolongava gramáticas e organização
formal.
Entrou-se numa era da escultura monumental, nascida com a nova ordem e um
nacionalismo ditatorial, que arregimentou durante décadas artistas que foram
apelidados, e com razões para isso, de “escultor oficial” ou “escultor do regime”, como
os houve em todos os regimes, exercendo nas boas graças do poder “encomendante”,
outros, por nítida opção estética e ideológica, num “Regime que escolhia a dedo”3 os
seus artistas, no dizer de Artur Portela.
3

Salazarismo e Artes Plásticas (1982), Biblioteca Breve, ICALP, Lisboa, p.96.
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A escultura dita académica, clássica, que em Portugal fizera incursões pelo
naturalismo ou pelo lirismo abriu caminho a um modernismo na arte escultórica
portuguesa nos começos dos anos 20 como o fez, por exemplo, Diogo de Macedo
(1889-1959). É precisamente por finais dos anos 20 que a obra da Rosalina de Passos
começa a ser mostrada ao público em exposições de arte.
3.
A particular importância do estudo deste caso artístico deve-se a um conjunto
de circunstâncias raras, que fizeram com que tenha chegado aos nossos dias a quase
totalidade da sua obra, além de um conjunto de documentos pessoais,
correspondência, fotos, catálogos de exposições em que participou.
Desde logo, porque Rosalina de Passos marcou presença em dois
acontecimentos culturais de importância na história da arte no feminino: A exposição
Mulheres Portuguesas4, em maio e junho de 1930, nas salas de O Século, por iniciativa
da revista Modas e Bordados, organizada por Maria Lamas, Cristovam Aires e Gustavo
de Matos Sequeira. Teve este acontecimento como oradores na sessão inaugural Júlio
Dantas, José de Figueiredo e Francisco de Lacerda.
Outra significativa presença ocorre em 1942, na Sociedade Nacional de Belas
Artes, na Iª Exposição Feminina de Artes Plásticas5. Aqui participaram muitas mulheres
artistas, pintoras, aguarelistas, desenhadoras, gravadoras e escultoras, salientando o
texto de apresentação do catálogo que “na escultura o material é grosseiro, pesado e
forte, e talvez por isso, o número de pintoras é, em geral, superior ao de escultoras”.

Fig. 3 – Cristovam Sequeira, Mulheres Portuguesas, 1930.

E assim fora, salvo raras exceções. Em 1930, além do caso pioneiro da escultora
Maria Luísa de Sousa Holstein, 3ª Duquesa de Palmela (que morrera em 1909),
4

V. cat. Mulheres Portuguesas, redigido por Cristovam Aires e Gustavo de Matos Sequeira. Composto e impresso na
Sociedade Nacional de Tipografia, Lisboa, 1930.
5 Cat. ed. por Bertrand (Irmãos) Lda., 1942, Lisboa.
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pouquíssimas se conhecem então. Branca Alarcão, Abigail Paiva Cruz (que fazia rendas
e escultura), Maria da Glória Ribeiro da Cruz de Faria, Alice Azevedo, Mlle. Dias da
Camara, Maria Barreira, ou a pintora e escultora de S. Miguel – Açores, Margarida
Alcântara (1891-1953)6 , de quem ainda pouco sabemos, mulher do escultor
naturalista José Simões de Almeida (sobrinho) (1880-1950), foi produtora de uma obra,
incentivada num meio artístico familiar que lhe facultou uma abertura à prática
escultórica, como amadora. Contudo, não teve de percorrer, ao contrário de Rosalina
de Passos, os caminhos do autodidatismo, pois foi discípula de Constâncio da Silva
(1881-1949), Carlos Reis (1863-1940) e do seu marido.
Outro caso que é necessário referir para melhor ilustrar essa dificuldade de ser
mulher escultora, é o de Ana de Gonta Colaço (1903-1953), que expõe pela primeira
vez em 1923 na Sociedade Nacional de Belas Artes e, individualmente, estreia-se no
ano seguinte, no Salão Bobone, em Lisboa. Se o acolhimento que teve foi no geral
encorajador, no entanto, uma das críticas negativas saiu pela pena de Norberto
Araújo, no Diário de Lisboa, de 29 de Maio de 19247. A dureza do texto, revelador,
antes de mais, de fortes preconceitos, deixava bem expresso que: “A escultura não
pode ser nunca a arte de uma Mulher. Muito menos a arte de uma criança. A escultura
ainda, como a mais doce, a mais delicada – precisa de virilidade.” Terminava mesmo
afirmando, em jeito de conselho, “que não tentasse a escultura de proporções reais,
que julgo estar fora do seu destino de artista”.
Como se enganaria! Em relação a esta e a tantas outras escultoras que
marcaram o século XX em Portugal e produzem obra que tem o reconhecimento e um
lugar na história da arte. Basta lembrar os exemplos de Dorita Castel-Branco, Clara
Menéres, ou já no atual século Joana Vasconcelos.
Casos como estes dão bem a noção das dificuldades ultrapassadas pela mulher
para se afirmar escultora, ou mesmo pintora, em tempos em que “o século XIX
prolongava-se pela República dentro, popular na raiz, «saudosista» nos frutos”8.
Como bem apontou Ana Peréz-Quiroga9, o acesso das mulheres ao mundo das
letras e das artes era sobretudo oriundo das classes média e alta, com privilegiado
6

Encontramos na ficha “Coleções” do Museu Carlos Machado (em Ponta Delgada, Açores) o Busto de Velho, datado
de 1914 (inv. MCM5863), da autoria de Margarida Alcântara. Daí recolhemos informações, mas um curto parágrafo
que aí consta, merece ser transcrito, pois concorre para mostrar o muito que há ainda por estudar, para conceder o
merecido relevo a mulheres artistas como é o seu caso e o de Rosalina de Passos, aplicando-se, sem dúvida esta
citação a ambas as artistas: “A sua obra plástica está votada ao esquecimento, sendo por essa razão uma mulher
artista ainda desconhecida, sobre a qual falta uma investigação de fundo que suplante a míngua informação a
respeito do seu trajecto biográfico e artístico e inventariação das obras que possam estar em coleções privadas", in:
http://museucarlosmachado.azores.gov.pt/bustodevelho .
7 Cf. Peréz-Quiroga, Ana (2006) Ana de Gonta Colaço, 1903-1953 – Escultora, Tese apresentada na Universidade de
Évora, Secção de Artes Visuais, p.24.
8 França, José-Augusto, (2º ed. 1980), A Arte e a Sociedade Portuguesa no Século XX, Livros Horizonte, Lisboa, p.14.
9 Op. Cit. . Esta autora aponta, entre outros, os seguintes casos que bem ilustram a relação do meio social de origem
das mulheres artistas, como determinantes no criar de condições para a prática artística: “Sarah Afonso (18991987), casada com Almada Negreiros; Maria Luisa de Sousa e Holstein – Duquesa de Palmela (1841-1909), filha do 2° Duque de
Palmela e camareira-mor das rainhas D. Maria Pia e de D. Amélia; Rosa Cândida da Silva (1840-1920), aluna de
Francisco da Silva Cardoso; Alice de Azevedo (1887- ? ), casada com o arquitecto Emanuel Ribeiro; Maria da Glória
Ribeiro da Cruz (1891- ? ) filha do professor e pintor João Augusto Ribeiro; Ana de Gonta Colaço (1903-1954), filha
do pintor Jorge Colaço e da poetisa Branca Gonta Colaço; Maria Isabel Gentil Berger (1904- ? ), filha do professor
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acesso à instrução, quase sempre apoiadas por maridos ou familiares, que lhes dão
algum apoio e abrem a porta a conhecimentos intelectuais e técnicos, que são
determinantes. De certo modo, também foram essas circunstâncias que favoreceram a
entrada de Rosalina de Passos no mundo da Arte, como assinala esta autora, que no
caso de Rosalina as influências se deviam aos dois irmãos Bernardo e Boaventura, mas,
como sabemos, o círculo era mais alargado.
O ambiente do pequeno burgo nascente, São Brás de Alportel, após a
implantação da República fervilhava com os ideais de igualdade e fraternidade, que
tornaram o terreno fértil, abrindo outras portas a par dum progresso económico, de
que a terra vinha beneficiando desde fins de novecentos, com os lucros da cortiça. A
imprensa, o associativismo, uma economia em progresso, abriam caminhos a todo o
tipo de evoluções. Os jornais no Sul ocupam-se de política, ideias, mas também
abarcam o mundo literário e cultural. Acertam o tempo com a História. Homens como
Carlos Lyster Franco, fazem com que aqui tenham eco as novas expressões literárias de
vanguarda, como nas páginas do Jornal O Heraldo se respiram os novos ventos do
Futurismo, desde 1917. Nesse mesmo ano, refiram-se as representações teatrais
promovidas por J. Dias Sancho, com monólogos sobre o Futurismo, da autoria de Silva
Nobre (pai de Roberto Nobre)10, que servem bem para ilustrar esse ambiente de
abertura.

Fig. 4 – Rosalina Passos uma grande escultora algarvia.

Neste quadro, longe da temática glorificadora a que a nossa escultura se
entrega a partir dos anos trinta, Rosalina de Passos procura através da sua arte,
Francisco Gentil; Maria Amália de Magalhães Füller (1906- ? ), filha de José Füller; Irene da Silva Pereira (1913- ? ),
casada com o pintor Manuel Lapa; Úrsula Peres y Leiro Montez (18971975), casada com o arquitecto Paulino
Montez; e Rosalina Dias de Passos (1880-1942), irmã do poeta Bernardo de Passos e do escritor e artista,
Boaventura Passos”. Note-se que no caso de Rosalina de Passos, a data da sua morte está incorreta, sendo o ano de
1958 o do seu passamento.
10 V. Martins, José Correia (2015), “Há 100 anos – São Brás de Alportel e o pioneirismo da modernidade cultural em
Portugal”, in: Notícias de S. Brás, 20 de Abril, p.8-9. Este artigo faz um resumo elucidativo do ambiente cultural
vivido, os seus protagonistas, as novas ideias modernistas, na literatura e nas artes, em anos que foram
atravessados também pela Grande Guerra de 1914-1918.
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espontaneamente, revelar uma sensibilidade que exprime o emoções, as gentes
simples, uma imagética cristã, que certamente também a moldara, um olhar
enternecedor, vibrante e, por vezes, comovedor, perante a condição humana.
Modelava segundo as correntes naturalistas, vindas ainda dos finais do século XIX,
apesar dum certo anacronismo estilístico, naturalmente fora das tendências e
movimentos modernistas e vanguardistas na arte do seu tempo, a sua expressão
escultural tem uma vincada acentuação fisionomista, conferindo ao rosto a expressão
mais direta e visível do estado de alma, ou duma representação reveladora da
condição humana, da relação do ser com o seu mundo, o seu corpo, o seu semelhante.
Obras como Sofrimento, Vítimas da Guerra e Vingança expressam situações
limite de gente atormentada, enquanto Segredo da avozinha, Camponesa algarvia,
Com Frio ou Patriota são imagens de paz e exaltação, em que o rosto é mais
importante do que o movimento ou a configuração dinâmica da figura, dito o
“acionado das figuras”, não sem que o equilíbrio seja naturalmente buscado de forma
autodidata e conseguido, por vezes, mesmo fora dos cânones.

Fig. 5 – O segredo da Avozinha.

Mas, se a obra é produzida alheia a um contexto de atividade artístico
profissional, não deixou por isso de ser um(a) “Escultor”(a) que, na definição de
Machado de Castro, “He o Artista, que em vulto executa Imagens de toda a qualidade,
especialmente de objetos racionaes, e em qualquer matéria, em que esses objectos se
costumão figurar em vulto: seja em Barro, Cera, Estuque, Madeira, Marmore e
Metaes,”11 como se lê na cópia manuscrita existente na Biblioteca desta Academia de
Belas-Artes (Inv. Nº 4858, XX-6-21), que F.A. Garcez Teixeira publicou em 1937.
Rosalina de Passos, apesar de não ter um atelier de escultora devidamente
apetrechado nem possuir suficiente domínio técnico da arte, que a exerce,
improvisando, com as limitações que sempre confessava; a falta do desenho de estudo
de modelos, a própria dificuldade em conseguir quem se prestasse a tal, levando-a a
11

Castro, Joaquim Machado de, (posterior a 1812, visto ter sido redigido depois dos 80 anos de Machado de
Castro), Diccionario Arrazoado ou Filosofico d’Alguns Termos Technicos Pertencentes Á Bella Arte da Escultura, in:
(1937), Dicionário de Escultura por Joaquim Machado de Castro, Livraria Coelho, Lisboa, p. 43.
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estudar as suas próprias expressões do rosto olhando o espelho, imagem de força
expressiva transposta nas suas modelações, por forma a obter o resultado de dar
“Expressão” às suas criações, o que o Mestre Machado de Castro considerava ser “das
mais difíceis que tem a Escultura e Pintura”, considerando ser “indispensável mostrar
toda a energia, na fysionomia, gestos, e accionado das figuras, as paixões, e internos
movimentos d’Alma; para que os espectadores se encantem, e iludam em deleite de
que realmente estão vendo o que o Artista expõe à visão de quem observa a sua
obra”12. Isto o sentimos na obra de Rosalina, expressão ou condição de um rosto, ou
“um outro corpo”, no sentido captado por Luísa Ferreira a duas dimensões.

Fig. 6 – Angústia (pormenor).

Súplica, Angústia, Os Abandonados, ou o busto Com Frio, mostram-nos essa
capacidade de fazer com que as obras tenham a “indispensável Expressão”,
construindo um olhar sobre a sociedade e a vida, por outro caminho, uma outra visão
em contraponto duma “Aldeia em Festa”,13 que o seu irmão Boaventura Passos
romanceia, numa povoação que vinha florescendo, passara a Concelho, enchia-se de
prósperos industriais de cortiça e proprietários, duma sociedade rural recém
aburguesada, com todos os tiques e ideias republicanas, convivendo com um
conservadorismo e um remar contra a maré que não deixava de pulsar.
Rosalina de Passos foi uma artista que percorreu os caminhos do
autodidatismo, apoiada por um ambiente familiar, em que pontuaram escritores,
jornalistas, homens de letras e artistas. Os seus irmãos escritores Bernardo Passos,
poeta, Boaventura Passos, escritor, a sua irmã Virgínia Passos, pintora, o seu pai
Bernardo de Passos, ou o seu primo prematuramente falecido, J. Dias Sancho, que
participa com Roberto Nobre na breve e episódica tentativa de fazer cinema em São
Brás de Alportel.
Este ambiente viria mais tarde a influenciar o seu filho Joaquim Passos,
engenheiro, artista plástico e escultor. Temos a informação que fez estudos na SNBA e
12
13

Ibidem, p.45.
1942, Editorial Organizações, Lda.
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na Escola Superior de Belas Artes de Lausanne, ou a favorecer as incursões no campo
da criatividade plástica de seu sobrinho Henrique Passos, filho de Boaventura Passos,
que deixou interessantes desenhos, que evoluem desde uma expressão académica até
linguagens mais modernistas, com invulgar elegância e beleza de traço, revelando
forte um sentido de interpretação na criação de desenhos estilizados em linhas e
superfícies com recorte gráfico do pós modernismo.
4.
A revisitação da obra de Rosalina de Passos foi possível em 2014, através de
uma instalação múltipla na Vila, da fotógrafa Luísa Ferreira14, fazendo-nos ver, a
reconstrução imagética que produzira em 1992, entre as paredes de um antigo
depósito da farmácia, na Rua Teófilo Braga, onde as peças estiveram guardadas,
muitas décadas, depois de saídas, pelos os anos 1950, do seu local de feitura, a
residência da escultora junto da Igreja Matriz. Estas esculturas, que o conjunto de
fotografias de Luísa Ferreira nos mostra, são da autoria de Rosalina de Passos e de seu
filho Joaquim Passos. A obra esteve durante décadas oculta e praticamente esquecida,
mas despertava a curiosidade e o interesse dos habitantes de São Brás de Alportel, que
espreitando pelos postigos das portadas ficavam impressionados com o que viam.
Esculturas em barro, habitavam o espaço, intrigavam os olhares, figuras de silêncio
com uma força expressiva que causava espanto, mistério e inquietação.
As Fotografias de Luísa Ferreira então expostas e das quais aqui apresentamos
algumas, e do enquadramento urbano em que estiveram expostas, falam por si e
impõem-se, prendendo o nosso olhar submergem-nos nesse mundo que foi o da
escultora Rosalina de Passos e do seu filho Joaquim Passos.

Fig. 7 – Alguns bustos de Rosalina de Passos. Folha de trabalho do inventário fotográfico, das obras.
Museu do Traje Algarvio de S. Brás de Alportel.

Rosalina Dias de Passos nasceu a 15 de Novembro de 1880, em São Brás de
Alportel e faleceu em Faro a 21 de Agosto de 1958, era filha de Bernardo Rodrigues de
14

À Procura de um Outro Corpo. V. nota 2.
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Passos, publicista e comerciante local. A família Passos, pai e filhos, distinguiram-se
“no combate ao poder abusivo da igreja”, deixando uma “marca visível na memória
social da aldeia pela sua intervenção cívica”15.
Nesse mundo familiar terá surgido a sua vocação artística, que germinou com
um percurso experimental e autodidático, começado por volta de 1918 ou 19, ao
moldar o seu primeiro quadro em gesso, inspirado pelas cartas postais em relevo, e
assim, enchendo camadas no quadro, deu os primeiros passos dando expressão
volumétrica a um desenho. Foi o primeiro trabalho, que considerou acabado, um
medalhão oval representando o seu filho Ângelo com cinco anos.
Daqui, a passagem ao alto relevo e à escultura foi natural, começando só mais
tarde a tentar fazer bustos. Depois procurou, como confessou em entrevista, conhecer
livros sobre modelação e terá aprendido, ainda que em contactos esporádicos e sem
lições regulares, com os escultores “Simões de Almeida [sobrinho], Maximiniano Alves
e outros”. Para já, uma das perguntas que ficam em aberto sobre esta revelação a
Vitor Melo, em 1944, era a de saber a quem se referia ao falar de “outros”. Outros
seriam os que conheceu, por imagens ou reproduções de esculturas, em livros de arte
e estampas que circulavam? Contactos e visitas a ateliers de outros escultores?
A falta de mais elementos até à data desconhecidos, deixa-nos mais
interrogações do que certezas. Mas, sabemos que por volta dos anos 40 há
correspondência sua (pertença da família, em depósito no Museu do Traje Algarvio,
ainda por inventariar e descrever quanto ao seu conteúdo) enviada da Rua Tenente
Raul Cascais, em Lisboa, no nº4, a mesma rua onde está e casa e atelier do escultor
João da Silva (1880-1960), que aí viveu e trabalhou de 1930 até à sua morte. Será de
admitir que também poderá ter conhecido o Mestre João da Silva, da sua idade,
nascido no mesmo ano de 1880. Difícil seria admitir que esta artista de S. Brás
pletórica e em plena atividade de escultora, não tivesse tido o desejo e a curiosidade
nesse encontro (?) e na descoberta de outro mestre na sua arte.
Quanto à sua prática quotidiana, tinha naturalmente muitas contingências, a
primeira um atelier improvisado na sua casa, a que se juntaria outra divisão que no
conjunto funcionaria como o seu pequeno atelier e casa museu. Outra seria a falta de
recursos técnicos e de materiais.

15

V. Duarte, Maria João Raminhos e Pires, Paulo (2003) O Testamento Político de João Rosa Beatriz, P.2 “João Rosa
Betriz, O intransigente. Esboço de uma biografia política”, ed. Colibri, Câmara Municipal de São Brás de Alportel, p.
200.
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Fig. 8 – Casa
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Quando descreve as primeiras tentativas de esculpir com um canivete, dizendo
que foi o seu primeiro teque, revela essa escassez de meios e utensílios, oposta à
muita vontade de se exprimir nas três dimensões. Devido a estes e outros fatores,
apesar da fraca qualidade de barro, com pouca homogeneidade e grande retração,
ainda hoje visível nas peças que nos chegaram em barro seco, mas, nem assim se
demoveu duma prática continuada, ainda que irregular. Modestamente referia-se aos
seus trabalhos como de “pouco valor”, feitos com a intenção de, com o barro, dar
forma às suas emoções.
Outras das dificuldades que enunciou foi a falta de modelos, para observação
imprescindível na modelação das formas. Na família, o pouco tempo que lhe
dispensavam os seus próximos, marido, filhos, etc… O recurso? Nada mais natural do
que usar as suas empregadas, das quais também se queixava, por não manterem a
pose o tempo suficiente, alheias mesmo à consciência do serviço que assim prestavam,
servindo como modelos, mesmo sem saberem o que era a escultura e o que faria ao
certo a sua patroa e porquê. Disse sobre este facto: “Raramente encontro alguém que
me sirva de modelo e quando se presta a isso raramente tem paciência para estar mais
de dez minutos em pose”.
Para ultrapassar isto, a falta de estudo e desenho do modelo, tantas e tantas
vezes se serviu do espelho, para agarrar o sentido na luz na modelação dos volumes e
proporções, explicando “não copio as minhas feições, mas a expressão do meu rosto”.
Sempre em busca da “Expressão”, que Machado de Castro reconhecia ser difícil de
atingir.
Era afinal essa expressão, o que a contemplação das suas esculturas podia
transmitir e dar a ver, que a obcecava. As imagens e temas que escolhia, com força ora
dramática, ora serena, situavam-na num tempo a que não era alheia, incitavam a uma
escultura “programática”, ainda que naturalista, símbolos de uma época que
conhecera décadas de guerra, epidemias, pobreza, sofrimento. Uma condição humana
que servia também de inspiração à criação, grito de dor e revolta, um sentido social
agudo, entre um pós guerra e outra que já começava desde 1938.
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Há ainda um grande caminho a percorrer para resgatar devidamente a vida e
obra desta escultora, cujo percurso importa conhecer com mais detalhe. A evolução
formal e temática da sua escultura merece ser analisada, sem esquecer também as
interinfluências, que certamente se geraram entre a sua obra e de seu filho, o escultor
Joaquim Passos, outra personalidade ainda por estudar devidamente. Esperemos pois
que uma futura exposição, resultante dum aturado trabalho de inventariação e
pesquisa, nos possa dar novas perspetivas, sobre a sua obra e a sua importância no
contexto em que foi feita.
5.
Só passados mais de cinquenta anos da morte da artista foi possível, graças à
exposição fotográfica “ À procura de um Outro Corpo”, dar a ver a obra da escultora,
recriada pelo olhar da fotógrafa Luísa Ferreira, durante o passado ano de 2014,
coincidindo com a celebração do primeiro centenário do Concelho. Estiveram expostas
na antiga Farmácia Passos, no Museu do Trajo e em alguns locais de São Brás de
Alportel.
Brilhantemente captado o espaço, as metamorfoses do tempo e da luz que
envolviam quase todo o corpus da produção plástica de Rosalina de Passos e de
Joaquim Passos. Imagens assombrosas, paradas no tempo, à espera do olhar do
espectador, mediado pelo sentir de quem está por detrás de uma lente,
enganosamente passiva e inerte, num vórtice de emoções que a fotografia, com as
suas imaginações ou reinvenções das imagens, é sempre capaz de gerar, envolvendonos nesse vai-e-vem contínuo, provocado pela luz e atmosfera do local e do seu
conteúdo.
Durante a sua vida, raras foram as ocasiões que teve para ver exposto o seu
trabalho. O que é natural se tivermos em conta a incipiente vida artística, quase
inexistente no Algarve e muito ténue na capital do distrito de Faro, até então, capital
do reino dos Algarves, dando apenas os primeiros passos nas manifestações de artes
plásticas, pintura, escultura e desenho, pouco antes da implantação da República.

Fig. 9 – Interior do armazém de esculturas.
(Fotografia de Luísa Ferreira)
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A circunstância a que já aludimos, de se tratar de uma escultora, na sua
condição de mulher, mãe de família, com as opções e obrigações que isso representa e
cerceia para um pleno desenvolvimento de uma carreira artística, quase impossível ou
inviável, não fosse o rasgo, o fulgor criativo e o ímpeto que a fez produzir uma obra
vasta, com um forte cunho de autodidatismo com poucos paralelos na história da arte
em Portugal.
Ao falar do seu próprio processo de entrada no mundo das artes confessou:
“desejo de aprender, de me aperfeiçoar, fez com que eu comprasse livros sobre
modelação; nas vezes em que fui a Lisboa procurei obter alguns conhecimentos com
os escultores Simões de Almeida, Maximiano Alves e outros.” Daí partiu para a
modelação de bustos em barro, como disse na entrevista a Vítor de Melo.
A primeira reconstituição do seu percurso expositivo deve-se ao seu filho
Vergílio Passos, que preparou um artigo na forma de entrevista, que viria a ser
publicado no Almanaque do Algarve, de 194516. Para isso escreve à sua mãe em 14 de
Novembro17 do ano anterior, dizendo-lhe que enviaria no dia seguinte o rascunho do
artigo “Rosalina de Passos uma grande escultora algarvia”, pedindo-lhe que corrija
alguns dados e “o nome das exposições onde tem apresentado os trabalhos e sendo
possível as datas” para que melhor pudesse completar a entrevista.

Fig. 10 – Capa do catálogo de exposição em que Rosalina de Passos participou

De facto não terão sido dadas muitas mais indicações do que algumas das
exposições que a memória lhe terá ajudado a lembrar. O prefácio da separata, que é
publicada em 194518, e retoma quase na íntegra o conteúdo do artigo publicado no
almanaque e que, mesmo assim, ainda hoje nos ajuda a conhecer a biografia e obra
desta artista, resumindo a pouca informação conseguida: “Expôs várias vezes em
Lisboa obtendo sempre louváveis referências na imprensa. A primeira vez que expôs
na capital foi no Salão de “O Século”, depois na casa do Alentejo e duas vezes na
Sociedade Nacional de Belas Artes, a última, há dois anos, na Iª Exposição Feminina de

16

V. Alamanque do Algarve, vol IV, direção e coordenação de Fausto Gonçalves, Ed. Almanaque do Algarve, pp. 137
a 146, da autoria de Vitor de Melo, pseudónimo de Vergílio Passos, filho de Roaslina de Passos
17 Carta em depósito mo Museu do Traje Algarvio de S. Brás de Alportel, s. cota.
18 Melo, Vitor, (1945), Rosalina de Passos – uma grande escultora Algarvia, ed. Gomes e Rodrigues, lda, Lisboa, 45
pgs.
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Artes Plásticas no grande salão da rua Barata de Salgueiro”19, onde apresentou duas
obra de “tipo regional” como indicava o catálogo, as esculturas Moendo o milho e Com
frio e o Busto de Vergílio Passos. Esta exposição decorreu em 1942 e aí também
expuseram outras escultoras, Ana Gonta Colaço, Branca Alarcão e Úrsula L Montez,
com três peças de cada autora.
Mas no Algarve, antes de Lisboa, já havia exposto em 1927, numa coletiva,
certame do qual sabemos mais alguns dados significativos, por terem chegado até nós
notícias de imprensa, folha da exposição e dispormos já alguns de resultados de
estudos recentes, que referem este acontecimento e os seus antecedentes e
promotor. Essa exposição, deveu-se à ação do pintor Carlos Lyster Franco20, que teve
um papel fundamental na realização das primeiras exposições de arte no Algarve,
pelos começos do século vinte, desde 1908 a 1927.
Em 13 de Março de 1927, abriu esta exposição de arte coletiva21 numa das
salas do átrio do Hospital da Misericórdia de Faro, onde, a par com outros artistas
algarvios ou residentes no Algarve, com a particularidade de uma presença de artistas
da família Passos, de São Brás de Alportel. O facto de estarem nesta mostra que reuniu
doze artista, os três filhos do escritor e publicista Bernardo Rodrigues de Passos,
Rosalina de Passos (tinha então 46 anos), o seu irmão mais novo Boaventura Passos
(1885-1935), com 32 anos, também escritor, desenhador e caricaturista e a sua irmã
Virgínia Dias de Passos (1881-1965) com 47 anos. Junta-se ainda, a estes três irmãos
artistas sambrasenses, o conterrâneo Roberto Nobre (1903-1969). Um quarto dos
artistas que expõem são de São Brás, o que ajuda a entender o quadro e ambiente
cultural vivido por uma escassa elite intelectual da terra, devido, neste caso, à
influência da família Passos, dedicada a atividades intelectuais e artísticas.
Mas, voltando a esta “Exposição de Arte”, como lhe chamaram, importa dizer
quem mais aí expôs. As notícias davam conta de se reunir nesta mostra, trabalhos de
“pintura e desenho, alguns de mestres já consagrados pela crítica, outros de amadores
que, pela primeira vez se apresentavam ao público”, que afluiu de tal forma que o
Diário de Notícias referia “a enorme assistência, que, por completo, enchia a sala” no
dia da abertura, que contou com uma conferência de abertura do Dr. Alfredo de
Carvalho, que falou sobre a poesia de João Lúcio, Cândido Guerreiro e Bernardo
Passos, com um complemento de récita de poemas destes autores, que foi feita pelas
jovens “M.elles Agar Guerreiro e Alda Vieira” e pelo Dr. José Mancinho. Seguiu-se
ainda um recital de piano pelo Maestro Gregório Pedro.
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Ibidem, p. 6
Afonso, Ana Rita Carvalho, (2007) A Obra Gráfica de Carlos Augusto Lyster Franco, Tese de Mestrado,
Universidade de Lisboa, Faculdade de Belas Artes. No “Doc 2.3 – Autobiografia resumida de Carlos Augusto Lyster
Franco, de 7 de Agosto de 1928”, escreve: “Tive a honra de ser o iniciador das exposições de Arte no Algarve,
realizando a primeira em 1908, a segunda em 1909, a terceira em 1912, a quarta em 1915?, a quinta em 1917 e a
sexta em 1927. As três primeiras nos salões do palácio Pantoja, a quarta nas salas da Escola Industrial, a quinta no
salão do Teatro Letes e a ultima numa das salas do Hospital da Misericórdia de Faro e a favor do mesmo Hospital.”,
vol. II anexos, p. 29.
21 V. Diário de Notícias (16 de Março de 1927 ), “Artistas Algarvios – Uma interessante exposição em Faro.
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O conjunto de artistas incluía Lyster Franco, Raul Carneiro, Samora Barros,
Boaventura Passos, Bernardo Marques, Humberto Martins, Mariana Machado Santos,
José Porfírio (pai do pintor Carlos Porfírio), Francisco Gimenes, Virgínia Passos Chaves,
Roberto Nobre e a escultora Rosalina de Passos que surpreendera os visitantes com os
seus bustos de barro, considerados “um primor de escultura, tanto mais para apreciar,
por se tratar duma amadora que não recebeu lições de professor algum da
especialidade”. Não seria aliás comum que houvesse mulheres escultoras de profissão
em Portugal, como também não havia mulheres arquitetas em Portugal. Só teríamos a
primeira arquiteta diplomada, em 1934, quando Maria José Marques da Silva,
beneficiando da influência e dum meio propício (era filha do Arq. Marques da Silva) se
diplomou em Arquitetura no Porto.

Fig. 11 – Exposição À procura de um outro corpo. Com obras de Rosalina de Passos – Joaquim Passos,
1920 - 1950, Realizada em S. Brás de Alportel, 2014.
(Fotografia de Luísa Ferreira)

O Jornal de São Brás de Alportel Ecos do Sul já noticiara a exposição22, mas volta
a referir-se à mesma, para retificar o facto de ter havido “uma omissão por parte dos
senhores tipógrafos” que se impunha reparar: a participação de Rosalina de Passos,
com vários bustos “de apreciado valor”23, salientando o facto de terem sido realizados
sem o recurso a modelos, “servindo-se esta senhora somente dos seus naturais
recursos”.
Em Junho de 1945, agora em Lisboa, no salão do Diário de Notícias, na Avenida
da Liberdade em Lisboa, encontramos obras de Virgínia Passos (pintura), Rosalina de
Passos e do seu filho, também escultor, Joaquim Passos (1917-1980), que expõe o
Busto do meu irmão Ângelo, Fugitiva, Despertando, Casal Rústico, Seara Nova,
Cantores da Rua, Peixeira, Último beijo, Dançarina e a peça Fraternidade, dando a ver,
como um jornalista não hesitou em nomeá-lo, “um estatuário do futuro”. Talvez, dum
22
23

Edição de 10 de Abril de 1927, dando conta da exposição ter terminado no domingo anterior
V. Ecos do Sul, Ed. de 28 de Abril de 1926
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futuro que se mostrou, mais do que uma vez ao longo da nossa história, entre
esperanças, contradições e desilusões que foram vividas, como nas palavras de JoséAugusto França, que tomei já por empréstimo24, que nos obrigam a ficar “ à espera do
hipotético futuro de todos nós”.
Aqui também, a “Fraternidade” que a escultura de Joaquim Passos evoca ideais
de uma vida que lhe terá aberto por Lisboa as portas de doutrinas revolucionárias e
marxistas, que lhe valeriam a prisão, perseguições, a tortura pela Pide que sofre em
1938. A sua mãe Rosalina vive esse sofrimento dilacerante. O Jovem estudante no
Instituto Superior Técnico, envolve-se na política contra o regime, fala-se que terá
militado no Partido Comunista, acredita num novo mundo e cai na desilusão, numa
loucura, não sem razões. É sem dúvida um caso artístico que merece um estudo mais
aprofundado, que abarque a inventariação da sua obra e a ponha em relevo, a par da
sua biografia.
A apresentação das obras de Rosalina em Lisboa, apesar de todos os
condicionalismos, é o corolário natural duma artista que vinha já mostrando durante
duas décadas os seus trabalhos, primeiro na sua própria casa, defronte da igreja matriz
de São Brás de Alportel, e depois em salões no Algarve, levando a um crescente
despertar de interesse e admiração pela sua obra, que fazia agora naturalmente um
“caminho”, de barrista ou escultora amadora (como se definia) pelos salões da capital.
Sem que passasse despercebida, despertava uma natural curiosidade, colhia boas
críticas. Por notícia dada à imprensa25 sabe-se que aí figuraram as peças de Rosalina de
Passos: Busto do meu marido (Virgílio Rodrigues Passos), Vingança, Sofrimento, Maria
do Outeiro, Sorriso, Vendendo tremoços, Vendendo doces e o busto de Leão Tolstoi.

Fig. 12 – Busto de Tolstoi.

Mas apesar destas incursões à capital, onde por mais de uma vez as suas obras
foram expostas, estamos perante uma artista, com as limitações da sua vida familiar
que se passa em São Brás de Alportel, com aquilo a que chamaríamos carreira, vivida
dentro de várias impossibilidades, da sua condição feminina certamente, do ineditismo
da profissão ainda não aberta a mulheres, abordando a escultura sobretudo como

24
25

Couceiro, Gonçalo (2004), Artes e Revolução, 1974-1979, Livros Horizonte, Lisboa, p.107
V. Diário de Notícias, 23.6.1945
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necessidade e vontade de exteriorização ou expressão do seu pensamento visual e
estético. Vista como escultora, ou como barrista, situada, ilusoriamente, num plano de
expressão artística que se queria inócuo e popular, mesmo sem o não ser.

Fig. 13 – Os abandonados. Foto Mendel, Faro.

É assim que um artigo de duas páginas na Ilustração 26a apelida, quando fala de
“Terra do Algarve – berço de artistas. Uma Grande Barrista de S. Brás de Alportel”,
considerando a escultora “uma barrista de grande merecimento…possuidora da fina
sensibilidade feminina, modela o barro admiravelmente, imprime-lhe expressão,
empresta-lhe vida, comunica-lhe alma”. Vincando uma personalidade de artista que se
fez sem mestres, nem escolas, terminando com o incitamento para que esta continue
a produzir e “venha expor os seus trabalhos a Lisboa.”
6.
“Como classifica a alma feminina da algarvia?
Carinhosa e rebelde, ousada e recolhida,
sentindo-se por atavismo, escrava do homem.”27
Rosalina de Passos

Rareiam na primeira metade do século XX as escultoras em Portugal. Era vista
no feminino como uma atividade sem saída, sem regularidade de exposições, sem
marchands ou galeristas apostados e investindo na Arte no feminino, sem a mínima
abertura a encomendas públicas ou privadas que possibilitasse desenvolver o seu
campo de trabalho. As encomendas, quando as havia, sobretudo na estatuária, eram,
todos o sabemos, para servir a “política do espírito”, essa partitura confiada ao
Secretariado Nacional da Informação, com António Ferro. E, quando as encomendas
eram feitas, independentemente das temáticas, privilegiavam-se os escultores vindos
dos meios académicos ou escolas mais tradicionais.

26

O artigo é da autoria de Costa Leão, in: Ilustração, Nº316, de 16.12.1939, pgs 8 e 9.
Excerto duma entrevista a Rosalina de Passos, por Francisca do Carmo Costa, “A Vida feminina no Algarve – a
alma da mulher algarvia e a sua arte – falando com a sr.ª D. Rosalina Passos”, in: Modas e Bordados, ano XX, nº
1008, 3 de Junho, Ed. Soc. Nacional de Tipografia, Lisboa, 1931.
27
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Ora, além da condição de mulher, Rosalina de Passos criava fora de qualquer
corrente estética oficial. O Modernismo não o viveu, nem nele participou, não
retratava o mundo amável e folclórico, a epopeia em celebração passadista da história
duma “nação” artificial que ia do Minho a Timor. Não esculpia o panegírico dessa
grandeza que animava a arte depois da Revolução de 1928. Antes, servia-se na sua
arte de expressões de candura e beleza ou de miséria e de sofrimento que um Estado
Novo, prometendo o contrário, queria esconder e reprimir atitudes vanguardistas ou
neorealistas, preferindo a arte bem comportada. Mesmo assim os caminhos abrir-seiam, desde os modernistas aos surrealistas, à margem do regime que fomentava a arte
que o “servia” e glorificava, sem interrogar, sem perspetivas.
Apesar disso, Rosalina de Passos, seguiu o seu rumo, sem outro incentivo que
não fosse a sua vontade em criar o seu mundo e habitá-lo com seres de barro. Agora,
passado quase um século da feitura da sua obra, mas com merecido lugar na arte
portuguesa do século XX, arte que também ajudou a construir, sem saber que o fazia.
Foi esquecida, ou menos divulgada do que merecia, mas construiu com vontade, para
além da sua condição de mulher e ausente dos meios artísticos dominantes.
Sem mercado, sem circuitos regulares de exposição, uma artista amadora,
como não podia deixar de o ser, sendo escultora, num tempo em que ser mulher
artista era difícil ou não possível e ainda não tinha nascido “a Arte da mulher como
movimento político”28 , como foi vincado durante a realização de uma marcante
exposição Artistas Portuguesas, em 1977, organizada por Clara Menéres, Emília Nadal
e Sílvia Chicó, no mesmo ano da proposta de Ernesto de Souza, a Alternativa Zero, “por
que outra não havia”, citando de memória o Professor José-Augusto França.
Sem alternativa(s) como artista, Rosalina de Passos usou de talento para
construir uma linguagem singular, imagens de uma retórica visual, na sua dramaturgia
volumétrica, com rosto humano, ainda que vivendo num e dum imaginário local que
nos impressiona, como nos mostrou Luísa Ferreira, nas imagens captadas “À procura
de um outro corpo”, que revelam uma mulher que foi escultora no tempo em que não
o “poderia” ter sido. É por isso, em 1930, que o Doutor José de Figueiredo, no discurso
de abertura da já referida exposição Mulheres Portuguesas, afirmou: “A história da
mulher portuguesa, pelo que respeita às artes plásticas, é a mais honrosa e nobre
possível”29. Este “possível” denota essa consciência da condição dum tempo em que
ser mulher artista exigia ousadia e vontade de vencer barreiras.
Se a obra de Rosalina de Passos nos interessa, é precisamente por tudo o que
está para além duma arte vista então, ilusória ou forçosamente, como “amadora” ou
regional, mas que é feita impulsiona pela consciência do tempo e pela necessidade de
ser “rebelde” e “ousada”.
28

V. Coffelt, Beth, “Mulheres artistas”, in: (1987) Cat. ARTISTAS PORTGUESAS – E que frente a frente as diversas
maneiras de uma mulherser artista em Portugal nos dêem a certeza de que os caminhos são múltiplos e todos
válidos. Quando autênticos”, Sociedade Nacional de Belas Artes, org. de Clara Menéres, Emília Nadal, Sílvia Chicó,
Jan. Fev., Lisboa.
29 Ibidem, v. nota 3.
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Desejo que neste caso, como nos de outras mulheres escultoras, venham a ter
mais investigadores e estudiosos que façam luz sobre a nossa história. Terá valor e
interesse para ajudar à compreensão dos caminhos e dificuldades em ser mulher
escultora em Portugal, à volta do segundo quartel do século XX. O que fomos, como
evoluímos e com que protagonistas?

Lisboa, 21 de Julho de 2015
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COIMBRA:
ALARGAMENTO DO ESPAÇO URBANO NO
COTOVELO DOS SÉCULOS XIX E XX
Por Regina Anacleto*

[O presente texto dá a conhecer o estado atual de uma investigação em curso]

1 – A Cidade Oitocentista
Coimbra situa-se num morro sobranceiro ao rio, de pendentes bastante
íngremes cuja vertente, a norte, desce quase a pique para o vale da Ribela, onde corria
a Torrente dos Banhos Régios, como, ainda nos finais do século XII, era apelidado o
curso de água que, descendo do alto da quinta do mesmo nome, atravessava a atual
Avenida Sá da Bandeira e se escoava por entre a Rua Direita e a Rua da Moeda em
direção ao Mondego; contudo, a poente, o descaimento, mais suave, processa-se
como que em patamares.
Cidade dualista, dividida em Alta e Baixa, com a primeira a ocupar a colina,
delimitada parcialmente pelas duas couraças, a de Lisboa e a dos Apóstolos, bem como
pela Porta de Almedina e a segunda a distender-se na plana zona ribeirinha,
preenchida por um dédalo de ruas caprichosas e estreitíssimas. A população citadina
estendia-se pelos dois espaços: no cume do cômoro desenvolvia-se a vida cultural e,
simultaneamente, formavam-se mentalidades e espíritos; na parte baixa
movimentavam-se assalariados, artífices e comerciantes.
A referida dualidade encontrava-se bem patente na toponímia. Enquanto que
na zona da Alta nos deparamos com a Rua dos Estudos, a Rua dos Militares, a Rua de
Entre-Colégios, a Rua dos Lóios ou o Largo da Feira dos Estudantes, na Baixa
encontramos a Rua dos Sapateiros, a Rua das Padeiras, a Rua da Louça, a Rua das
Azeiteiras ou o Largo das Olarias.
Entre cerca de 1350 e 1600, grosso modo, pode dizer-se que o nível
demográfico de Coimbra, embora com altos e baixos, se manteve mais ou menos
estável, o que não significa que as gentes da cidade não vissem as suas necessidades
de abastecimento regulamentadas por diversas e sucessivas cartas régias que
determinavam quando e como podiam e deviam organizar-se os mercados e as feiras.

*

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.

127

Fig. 1 – Vista de Coimbra. [Georg Braun e Franz Hoefnagel. c. 1565].

A população de Coimbra entre cerca de 1600 e de 1930 aumenta
consideravelmente e de entre os fatores que ajudam a explicar o crescimento
demográfico aeminiense, seja-me permitido destacar apenas dois: os progressos
verificados no campo da medicina e, desde o reinado de D. João III, a permanência
ininterrupta dos Estudos Gerais na cidade.
Os artífices e os comerciantes instalados na zona baixa, já fora de portas,
labutavam na ânsia de conseguir a sua sobrevivência ou de, dentro do espírito
economicista e capitalista da época, começar a enriquecer; mas convém não esquecer
que, em Coimbra, o desenvolvimento industrial se apresentava “moderado e tardio”,
até porque se tratava de uma terra quase provinciana, de parcos recursos económicos,
onde muito pouco havia para investir. Comparando com o que se passou em outras
zonas do país ou no estrangeiro fácil se torna concluir que a industrialização em
Coimbra foi “desfasada quer por se ter verificado tardiamente quer pela sua fraca
intensidade”.
Para além das fábricas de fiação e tecelagem, de sabão, de lanifícios e de
cerâmica, O Conimbricense referia ainda a presença das de massas, de moagem e de
padarias. Penso não estar muito longe da verdade se afirmar que estas “fábricas” não
passavam de pequenas unidades industriais.
Toda esta gente que tentava subir na vida a pulso, quando atingia o estatuto
económico de pequena burguesia, aspirava a fazer-se reconhecer como tal e nada
melhor para se afirmar do que e a ostentação; por isso, as moradas, tanto as dos vivos,
como as dos mortos, passaram a funcionar como sendo o seu cartão-de-visita. Mas, as
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dos vivos exigiam áreas amplas e de forma nenhuma podiam caber nas ruas tortuosas
e acanhadas da cidade medieval. A urbe tinha de crescer e, por isso, rompem-se os
muros e um novo centro urbano emergiu após a urbanização de zonas que até aí mais
não eram do que arrabaldes. Os bairros novos que então despontaram correspondem
ao gosto e às aspirações da sociedade que os vai habitar. O burgo mudou
completamente a sua fisionomia.
O acumular de capital por parte de todos estes homens de negócio, embora
moderado, repita-se, ajuda a explicar que, em 1874, se instalasse na cidade, mais
propriamente na Rua Visconde da Luz, centro vital da urbe trabalhadora, o Banco
Comercial de Coimbra que acabou por ter vida efémera.
Nesta época atuaram na cidade outros fatores de desenvolvimento, pois em
1864 passa a fazer-se sentir, em Coimbra, o “arfar” das locomotivas, facto que acaba
por a despertar e por lhe abrir outras perspetivas. Naquela data apenas se consuma a
ligação ferroviária entre Lisboa e Porto, mas, posteriormente, com todo o corolário de
consequências bem visíveis sobretudo a nível da mentalidade e da economia, através
da linha da Beira Alta, em 1882, a cidade fica ligada à Europa e o famoso Sud Express
une, em 1895, diretamente Coimbra a Paris. A chegada do caminho-de-ferro introduz
nas pequenas cidades da província uma dinâmica de crescimento. E Coimbra não fugiu
à regra.

Fig. 02 – Estação do caminho-de-ferro. [Revelar Coimbra, 22].
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Refira-se, sem que tal se possa aplicar ao “apeadeiro” de Coimbra, ou seja, ao
edifício pomposamente conhecido por Estação de Coimbra B ou Estação Velha, quase
inalterado ao longo de mais de um século, que se na época medieval, as cidades
rivalizavam entre si, porque cada uma delas pretendia construir a sé catedralícia mais
imponente, a partir do século XIX, esse sentimento transferiu-se para o cais de
acolhimento de passageiros do novo meio de transporte, uma vez que deixava de
interessar o símbolo do poder, para passar a estar em causa o carisma do progresso.
Um outro agente de desenvolvimento a fazer-se sentir na urbe passa pela
construção, em 1873, da ponte da Portela que substituiu a tradicional barca de
passagem (que operava a montante da Portela), permitindo que chegassem à cidade
os chamados carros da Beira, isto é, estrados de quatro rodas, com jogo dianteiro
móvel, puxado por um tiro de muares e com um toldo branco a cobrir a carga. Para
Coimbra transportavam produtos produzidos na serra: batatas, castanhas, cebolas,
leguminosas secas, queijos e mantas; na torna-viagem carregavam para o interior
mercadorias de mimo e utilitárias proporcionadas pelo comércio citadino.
Na Portagem, a estreita e velha ponte manuelina, a famosa ponte do O, por
onde passava todo o tráfego vindo do sul ou do norte, da Beira (nascente) ou do litoral
mondeguino (poente) após dois anos escassos de trabalho, em 1875, cede lugar à
ponte metálica de Santa Clara que ligava aquele largo à outra margem do rio. Esta
nova ponte, projetada por Matias Heitor de Macedo, garantia, em toda a extensão do
tabuleiro, o cruzamento de veículos, sendo também dotada de passeios laterais
destinados aos peões.

Fig. 03 – Ponte metálica de Santa Clara. [Bilhete Postal].

Coimbra legitima, durante o último quartel do século XIX, a proeminência de
importante nó vial.
No mesmo ano em que o já referido estabelecimento bancário abriu as suas
portas na cidade, isto é, em 1874, começam também a funcionar os primeiros
transportes coletivos: são os ‘velhos’ carros americanos que ligavam a Portagem à
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Estação Velha, passando pela Calçada e pela Praça 8 de Maio. Em 1911 foram trocados
pelos transportes de tração elétrica; as primeiras linhas, para além de substituir o
percurso atrás referido, estenderam-se ainda até à Universidade, à zona da Alegria, a
Celas e a Santo António dos Olivais. Em 1913, é lançada a linha que, partindo da
Alegria se estendia até ao Bairro do Calhabé.
Face ao aumento da população e às novas condições, quer de mobilidade, quer
económicas e sociais, a cidade tinha, necessariamente, de romper os seus limites. O
presidente da edilidade, Dr. Marnoco e Sousa (1904-1910), em 1905, perante a
proposta de instalação dos novos veículos de tração elétrica, dizia que “o alargamento
da área urbana, a expansão do movimento comercial e industrial, a desacumulação da
população para bairros higiénicos e modernos, são os resultados que se têm
observado em todas as cidades, depois da introdução de meios de transporte rápidos
e económicos”.
Na realidade, os lugares arrabaldinos do Calhabé, de Celas e dos Olivais
começam a poder desfrutar dos benefícios carreados por este novo meio de
transporte que rapidamente se apossou de “velhos caminhos vicinais” capazes de
transmitir “à periferia o frémito do centro”, de atrair ao “seu percurso novas
moradias” e de condicionar “prolongamentos tentaculares da cidade”. Poucos anos
depois toda esta área fazia parte do perímetro urbano da urbe que também passou a
incluir Montarroio e Montes Claros, zonas que, paulatinamente, iam ficando pejadas
de casas.
É verdade que, até aos anos 60 de Oitocentos, já se haviam operado certas
modificações, às quais se pode até, quiçá pomposamente, atribuir a designação de
‘arranjos urbanísticos’. Em 1813, o arquiteto da Universidade Joaquim José de
Miranda, risca as modificações destinadas a levar a cabo no largo da Portagem e, anos
depois, em 1857, o arquiteto João Ribeiro da Silva projeta a retificação da Calçada e da
Rua de Coruche.

Fig. 04 – Projeto da estrada entre as Ruas da Calçada e Sofia (pela Rua de Coruche).
[MNMC. Inv. n.º 2873]
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O bairro de S. José, encostado à cerca do Seminário, e o de S. Sebastião, que se
desenvolvia à sombra do aqueduto, começaram a crescer. Na outra margem, com
proteção conventual, evoluía gradativamente o bairro de Santa Clara.
O complexo crúzio no contexto citadino
O Decreto redigido por Joaquim António de Aguiar e publicado a 30 de maio de
1834 declarava extintos todos os conventos, mosteiros, colégios, hospícios, e
quaisquer outras casas das ordens religiosas regulares, sendo os seus bens
secularizados e incorporados na Fazenda Nacional, com exceção dos templos e das
alfaias litúrgicas.
Na sequência desta medida, e através de um processo nem sempre muito
linear, verificaram-se alterações e modificações vultuosas em torno do património
fradesco, agora na posse estatal e que, no futuro, veio a passar pela transferência para
as mãos de particulares ou para a pertença de instituições públicas. No que se refere a
edifícios, estas últimas utilizaram-nos a seu bel-prazer, quer para alojar os serviços que
se encontravam na sua dependência, quer para fins sociais ou utilitários. Acontece
ainda que a fisionomia de cercas e de património construído acaba, muitas vezes, por
ser alterado através da feitura de transformações e de projetos urbanísticos, por
vezes, mais do que duvidosos.
Em Coimbra, no âmbito do presente trabalho e face à desamortização referida,
vamos cingir-nos ao mosteiro de Santa Cruz e à quinta anexa.
A autarquia mondeguina, na reunião de 13 de maio de 1835, determinou, em
cumprimento de uma ordem emanada pelo Ministério do Reino, que fosse organizada
uma listagem com o nome dos conventos desamortizados existentes na cidade, bem
como a descrição dos seus bens. O rol teria de especificar quais os imóveis que a
edilidade pretendia, a fim de neles acomodar misericórdias, hospitais e outros
estabelecimentos de utilidade pública.
Na reunião do dia 16, um dos vereadores recordava o pedido que havia sido
anteriormente endereçado pela edilidade à Câmara dos Deputados, solicitando não só
a cedência do pátio do Mosteiro de Santa Cruz e das lojas que o rodeavam, para que
ali passasse a funcionar o mercado público, como ainda todo o restante edifício,
destinado a alojar as repartições judiciais, administrativas, da fazenda, da
administração do correio e similares.
A Câmara viu a sua pretensão satisfeita e, em 15 de dezembro de 1836, tomou
posse dos edifícios dos extintos mosteiro de Santa Cruz e colégio da Graça, embora no
documento se encontrassem exaradas cláusulas que obrigavam a estabelecer um
quartel militar neste último e a instalar as repartições públicas no primeiro.
Entretanto, os serviços já alojados nos agora edifícios camarários começavam a
considerar o espaço como seu, obrigando a que fossem clarificadas com rigor “as
fronteiras do que fora dado à Câmara”.
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A carta de lei de 30 de julho de 1839 esclarecia que lhe tinham sido concedidos
os edifícios do extinto mosteiro de Santa Cruz, com exclusão da igreja e suas
dependências, o pequeno laranjal, a horta e a encosta que ficam contíguas aos
mencionados edifícios e terminavam na estrada pública situada na zona da Fonte
Nova.

Fig. 05 – Zona do mosteiro de Sta. Cruz. [AHMC. Armário 3. Gaveta 12.
Pormenor da planta da cidade de Coimbra riscada em 1834 por Isidoro Emílio Baptista].

As repartições públicas ali acomodadas deviam manter-se e a edilidade poderia
gerir aqueles espaços como lhe aprouvesse. Contudo, o referido documento impunha
à Câmara a obrigatoriedade de abrir duas vias+ de comunicação com o Bairro Alto,
uma que conduzisse ao caminho da Fonte Nova e outra ao de Montarroio. Coloco a
hipótese, fundamentada numa outra documentação não muito explícita, de este
último caminho vir a ligar a Rua de Montarroio com a zona de Celas, desenvolvendo-se
na periferia poente-sul da cerca (ou quinta, se se preferir) crúzia.
A autarquia ficou na posse de um vasto espólio que lhe permitia ceder assento
a todas as instituições que se julgassem com direito a essa benesse, mas viu-se
confrontada com a necessidade de manter e conservar edifícios antigos e degradados
que tinham passado a integrar o seu património.
Nas estruturas foram-se acomodando ou confirmaram a sua instalação diversos
serviços públicos: cadeia, esquadra da polícia, roda dos expostos, hospício dos
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abandonados, creche, maternidade, Instituto Industrial e Comercial de Coimbra, Escola
Industrial e Comercial Brotero, etc.
A edilidade, depois de haver alojado os serviços administrativos e de utilidade
pública, ainda alugou espaços monacais para tudo quanto se possa imaginar: bairro de
gente modesta, celeiro, matadouro e até cedeu a ‘Porta Fidalga’ para nela se abrir um
talho.
A construção de uma praça de touros no terreiro fronteiro ao local onde esteve
instalada a esquadra da polícia, dependência então conhecida pelo nome de “Casa
Vermelha”, “Casa dos Meninos de Palhavã” ou “Casa dos Moços Fidalgos”, não se
concretizou e parte do edifício, após a transferência dos presos da cadeia situada no
Largo da Portagem, passou a funcionar como prisão da cidade.
Dando cumprimento às exigências estatais constantes da carta de lei de 30 de
julho de 1839 que impunha à Câmara a obrigatoriedade de abrir duas ruas que
comunicassem com a zona alta, em 1860, quando D. Pedro V visitou a cidade, a rua
que ligava a Praça de Sansão à Fonte Nova, a Olímpio Nicolau Rui Fernandes, já havia
sido aberta, rompendo a unidade do conjunto outrora pertencente aos frades
agostinhos. Trata-se da primeira intervenção estrutural levada a cabo no complexo
crúzio, dividindo-o em dois lotes completamente autónomos.
A fim de satisfazer a segunda exigência, em 1890 a edilidade resolveu que se
estudasse “a rua que há-de comunicar desde a cidade baixa com Celas” e encarregou o
projeto a Estêvão Parada, condutor de Obras Públicas. Comentando este
empreendimento, um jornal local referia: “vamos ver se serão atendidos os interesses
públicos ou se lhes prefere os interesses particulares”.
Por quantas vicissitudes passou o septacentenário complexo fradesco!
Não pode deixar de se acentuar que a edilidade, ao modificar, arrasar,
substituir, alterar as estruturas monacais e ao transformar a quinta anexa, destruiu, no
bom e no mau sentido, possivelmente mais neste do que naquele, o património
existente e transfigurou mesmo a fisionomia da urbe.
A 18 de março de 1875, a Câmara pede licença ao rei para demolir uma parte
do mosteiro crúzio, a fim de aí construir os novos Paços do Concelho e, a 22 de junho
de 1876, sob a presidência de Lourenço de Almeida Azevedo (1833-1891), votou, por
entre o ruído feito por uma parte da imprensa local que vivamente se insurgiu contra
este e outros atos da administração municipal, a primeira verba para custear a
demolição parcial do mosteiro, justamente a zona em que se deviam erguer os novos
paços municipais. A casa da Câmara, inaugurada a 13 de agosto de 1879, ostenta, a
coroar a fachada principal, as armas da cidade que, certamente devido à pouca
confiança depositada pela vereação nos canteiros da cidade e na recém-iniciada
formação destes na Escola Livre das Artes do Desenho, fundada no ano anterior, foram
encomendadas a Joaquim Castelo, artista lisboeta com oficina na Rua do Arsenal. Mas,
mal as colocaram, logo o diretor de O Conimbricense, notando o erro existente no
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escudo, afirma que elas serão para os vindouros “o padrão do desleixo, incúria e
ignorância” da vereação citadina de 1879.

Fig. 06 – O edifício da Câmara Municipal integra o complexo dos frades crúzios. [Bilhete Postal].

Diversos incêndios também se encarregaram de desfigurar o complexo
monacal dos crúzios, neste caso as alas claustrais da Manga; em 1917 a zona onde se
encontravam instaladas as oficinas da Escola Industrial Brotero e, em 1926, a parte do
nascente, ocupada pelos serviços dos correios.
Dos mercados ao Mercado D. Pedro V
Em Coimbra, os mercados e as feiras foram regulamentados, ao longo dos
tempos, por cartas régias, mas os locais onde se processava a troca de produtos
permaneceu inalterável até à segunda metade do século XIX.
Durante o período medieval e até a Oitocentos, a permuta de bens estendeuse, na cidade, por vários locais. Um deles, o Forum Régio, situava-se entre a Torre da
Rolaçom e a Sé, ou seja, mais ou menos na zona do atual Quebra-Costas e organizavase em dois espaços: o “das tendas de baixo” (mais próximo do início do QuebraCostas) e o “das tendas de cima” (mais chegado à Sé). Um outro local de troca de
produtos ocupava, lá no cimo da colina, o terreiro do Paço Real. A partir de 1537, no
Largo da Feira, frente à Sé Nova, após a transferência da Universidade para Coimbra,
começou a realizar-se, às terças-feiras, um mercado semanal destinado,
essencialmente, à comunidade estudantil.
Contudo a Praça de S. Bartolomeu (também conhecida por Praça do Comércio
ou Praça Velha) pode considerar-se o local onde tradicionalmente acontecia o principal
mercado, mas com o andar dos anos e com o aumento da população o espaço vai-se
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tornando cada vez mais exíguo e alguns produtos, sobretudo aves e grãos, passaram a
ser comercializados em frente à igreja de Santa Cruz, no Terreiro de Sansão.

Fig. 07 – Praça do Comércio. [AHMC. Repartição de obras municipais.
Luiz Antonio Nogueira. 1878. Pasta 49. B-14].

Os espaços atrás referidos, mesmo se se tiver em conta as contínuas
disposições camarárias que especificavam o local exato da venda de cada produto,
nem sempre eram acatadas de bom grado pelos vendedores (vendedoras em maior
número) que se iam amontoando a esmo, de modo um tanto ou quanto caótico.
A ideia de reunir todas as transações num único local, começa a ganhar
consistência e a necessidade de construir um mercado assume-se consensual. A partir
de 1852 assiste-se à tentativa de concentrar, não sem oposição, os vários pontos de
venda na horta do extinto mosteiro de Santa Cruz. Contudo, as opiniões dividiam-se
quanto à localização do mercado e se uns apontavam para aquele local, outros
inclinavam-se para a zona da Sota, na velha ‘baixa’ coimbrã.
Neste contexto, a 09 junho de 1858, Hardy Hislop1, de nacionalidade inglesa,
apresenta à Câmara um projeto para a construção de um mercado público cujos
1

Hardy Hislop fundou a Companhia Central Peninsular dos Caminhos de Ferro de Portugal (1853-1857),
mais conhecida por Companhia Peninsular, a primeira empresa ferroviária do país e a responsável pela
construção do troço ferroviário que ligou Lisboa ao Carregado.
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custos, na Sota, rondavam pelos 100 contos de réis e na Horta crúzia pelos 70.000$000
réis.
A escolha da zona onde o mercado se devia instalar, sob forte contestação,
acabou por recair na horta de Santa Cruz, até porque esta, em virtude de ser
propriedade da edilidade, tornava o cometimento mais acessível, contrariamente ao
que aconteceria na Sota, onde, devido às cheias do Mondego, era necessário altear o
local e proceder a expropriações.
Mas a debilidade das finanças municipais não consentiu a viabilização do
empreendimento; por isso, mais tarde, a Câmara e o Conselho Municipal aprovaram, a
12 de março de 1866, um empréstimo de 13.000$000 réis tendente a fazer face à
concretização da nova estrutura que teve por base o mais do que modesto projeto
elaborado pelo engenheiro Everard, um provável técnico ferroviário britânico.

Fig. 08 – Mercado D. Pedro V em 1907. [Passado ao Espelho, p. 66].
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A vereação, depois de “fazer festejos e convites”, decidiu marcar para o dia 17
de novembro de 1867 a inauguração do novo mercado, batizado com o nome de D.
Pedro V; o imóvel foi-se tornando obsoleto e O Despertar, na sua edição de 17 de
novembro de 1917,escrevia: “Também faz hoje 50 anos (já meio século!) que foi
inaugurado o mercado D. Pedro V. Está a pedir museu das raridades”.
Radicara-se na cidade, entretanto, o arquiteto Augusto de Carvalho da Silva
Pinto e a Câmara, em 1902, encarrega-o de riscar, a fim de “completar” o mercado
existente, o projeto de um pavilhão destinado à venda de peixe.
Após serem ultrapassadas algumas barreiras, o edifício foi inaugurado em 08 de
março de 1908. Esta estrutura que assentava prioritariamente no ferro e no vidro, se
se pensar no contexto português e, sobretudo, no conimbricense, desenvolveu-se no
âmbito de uma linguagem eivada de modernidade, embora, cronologicamente, face à
Europa e à América, se apresentasse como tardia. Mas de nada lhe valeu inserir-se nas
“modernas” tecnologias arquitetónicas, porque não deixou de ser depreciativamente
apelidada de “aquário” por um dos jornais citadinos, quando, em 1921, o arquiteto
emitiu uma opinião desfavorável acerca da transformação da igreja de S. João em
“Café de Santa Cruz”.

Fig. 09 – Projeto para um mercado municipal. Arquiteto Silva Pinto. 1908.
[AHMC. Repartição de obras municipais. Pasta 36. B-50].

Contudo, a edilidade, cônscia que estava da necessidade de dotar a cidade com
um mercado condigno, encarregou o mesmo arquiteto, cerca de 1908, de riscar esse
imóvel, que, apesar de aprovado, jamais saiu do papel (neste caso, do marion) e foi
pena, pois, a ser edificado “constituiria hoje, sem dúvida, um dos mais curiosos
exemplares da chamada arquitectura do ferro, tão representativa de uma época”.
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2 – Da Fonte Nova aos Arcos do Jardim ou a transmutação do Vale da Ribela
Avenida Sá da Bandeira
Ao findar do século XIX, tornava-se mais do que evidente a necessidade de
‘rebentar’ com as velhas ‘fronteiras’ da urbe e o problema da localização do
crescimento urbano virou questão; foram várias as direções apontadas, mas aquela
que se perfilava com maior credibilidade passava pela utilização da quinta da Ribela
que ligava o mosteiro agostinho à mata de regalo dos monges.
Em dezembro de 1884, Joaquim Martins de Carvalho (1822-1898) escrevia em
O Conimbricense que “só numa terra como esta é que teriam decorrido quarenta
annos depois da extinção das ordens religiosas sem se fazer a acquisiçao de
semelhante propriedade [cerca dos frades], vendo-se a lutar os cidadãos com a falta
de terrenos para edificações. Coimbra precisa de se desenvolver mas acha-se apertada
numa área que já não é suficiente para as tendências do actual progresso (...) muitas
famílias para aqui querem vir residir e não acham habitações como lhes convém (...)
queremos falar da grande quinta de Santa Cruz”.
É verdade que a edilidade, algum tempo depois da extinção das ordens
religiosas, tivera a noção da importância de que se revestia para a cidade tanto a posse
do mosteiro como da cerca fradesca, mas, apesar disso, em 1839, permitiu que a
quinta dos crúzios fosse vendida ao desbarato a um particular, António Joaquim
Coutinho, por cinco contos de réis.
Contudo, a partir dos inícios da década de oitenta de Oitocentos, a Câmara
começou a pensar seriamente em adquirir os terrenos outrora pertencentes aos frades
e, para fazer face a essa despesa pediu autorização, em 1882, para contrair um
empréstimo no valor de vinte contos de réis. Ambicionava abrir aí vários arruamentos,
construir um passeio público e um matadouro. Dentro deste contexto e nessa data, o
engenheiro Augusto Freire Temudo apresenta à Câmara um projeto de urbanização
relacionado com a quinta de Santa Cruz, mas jamais concretizado.
O processo arrasta-se e na sessão de 06 de fevereiro de 1884 a Câmara
requereu, por utilidade pública e urgente, a expropriação da Quinta de Santa Cruz,
que, como se podia observar na planta que acompanhava a petição (infelizmente
desaparecida) se estendia desde o mercado D. Pedro V, na zona da Fonte Nova, pelo
lado do norte, até Montes Claros “tocando quasi à entrada do logar de Cellas
suburbios de Coimbra” e vindo “pelo nascente e sul nas proximidades desde Sant’Anna
até à rua d’entre muros onde é a sua principal entrada”.
A antiga cerca encontrava-se hipotecada e o credor era, justamente, a entidade
que financiou o empréstimo, por isso, a Câmara, no dia em que teve conhecimento de
que lhe havia sido concedido o crédito, automaticamente, ficou a saber que a
propriedade lhe pertencia.
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Fig. 10 – Quinta de Santa Cruz, Montarroio, Mata dos Jesuítas e Vale da Ribela. [BMC.I, BMC_A019].

Este assunto acabou por se resolver na vigência de um dos mandatos de
Lourenço de Almeida Azevedo, homem inteligente, empreendedor e progressista,
além de médico distinto.
A edilidade mandou “levantar” uma planta da quinta, fundamentando a sua
decisão na necessidade de alargar o mercado; de construir ali o novo matadouro; de
completar a via que, a partir de Coimbra, entronca com a estrada real n.º 48; de
aproveitar as águas da Torrente dos Banhos Reais para o abastecimento da cidade; de
transformar em jardim público e utilizar como jardim-de-infância uma parte da quinta;
de utilizar o espaço para nele se realizarem as feiras de Santa Clara e de São
Bartolomeu; e, finalmente, de construir uma boa via de acesso para o bairro alto “que
por ali é fácil e por outro lado impossível”.
Adquirida a velha cerca, apesar da premência de a urbanizar, a decisão foi
sendo sucessivamente protelada, mas o engenheiro Adolfo Ferreira Loureiro acabou
por ser encarregado de elaborar, sob a direção do presidente, um plano de
benfeitorias (ou seja, de urbanização) da quinta; apresentou-o a 23 de julho de 1885.
Na criteriosa opinião do diretor de O Conimbricense, Adolfo Loureiro, o “muito
hábil e intelligente director das obras do Mondego” era a pessoa indicada “e decerto
não haveria ninguém mais competente para satisfazer este encargo”.
Adolpho Ferreira de Loureiro embora recordado na cidade que, em 1836, o vira
nascer pela toponímia, pois existe uma rua com o seu nome, pode considerar-se um
quase desconhecido e isso apesar do trabalho vultuoso que desenvolveu ao longo da
sua vida profissional, dos diversos e importantes cargos que ocupou e das honrarias
que lhe foram concedidas.
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Formado na Escola Politécnica de Lisboa, em 1860 acaba por integrar o quadro
do pessoal do ministério das Obras Públicas, tendo sido colocado na Figueira da Foz e,
posteriormente, transferido para a cidade do Mondego.
Em 1888, não que sem antes a Câmara Municipal de Coimbra, no decorrer de
uma sessão, lhe tenha agradecido os serviços prestados, ausenta-se para a capital,
onde continua a exercer a sua atividade profissional e onde, em 22 de novembro de
1911, acaba por morrer.
O projeto que Ferreira Loureiro elaborou para o alargamento do espaço urbano
conimbricense ainda hoje, no contexto citadino, se mostra estruturante.

Fig. 11 – Um dos projetos de urbanização do Bairro de Santa Cruz. 1889.
[AHMC. Repartição de obras municipais. Pasta 43. B-14].

Lourenço Almeida Azevedo ocupou a cadeira municipal durante quase doze
anos, mas os seus mandatos, lúcidos e virados para o futuro, foram marcados por
acesas polémicas; da proposta apresentada por Ferreira Loureiro ressalta a experiência
do pragmático engenheiro, a par com os conhecimentos profundos das necessidades
citadinas advindas da clarividência presidencial.
O facto de o nome de Adolfo Ferreira Loureiro não aparecer relacionado com o
projeto da abertura da nova avenida a rasgar-se na quinta dos crúzios e do bairro
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adjacente talvez se fique a dever à morosidade da execução e ao facto de o
engenheiro ter deixado Coimbra antes da sua concretização.
Na realidade, o projeto, só tardiamente se cumpriu, até porque a Sá da
Bandeira, antes de virar avenida foi pensada como Rua, mas teve sempre por base o
plano de Ferreira Loureiro, que “traçou a partir do mercado uma grande avenida de 50
metros de largo que termina à entrada do jogo de bola da quinta por uma grande
praça. Da praça partem simetricamente duas avenidas para Celas e para Sant’Ana e
outras duas em direcção aos arcos de S. Sebastião”.
Em 1889 inicia-se o loteamento do Vale da Ribela e em junho desse ano são
postos em praça diversos espaços destinados à construção de moradias. Os
proprietários que então adquirissem os terrenos obrigavam-se a cumprir determinadas
obrigações e a iniciar a obra no espaço de um ano; estas regras, que se encontram
explicitadas tanto nas atas camarárias, como nos periódicos da época, evidenciam a
preocupação da edilidade pelo planeamento urbanístico e pelo arranjo da nova zona
citadina.
Os trabalhos desenvolvem-se a bom ritmo e no mês de dezembro desse ano,
antes do Natal, em comemoração do batizado do infante D. Manuel (futuro D. Manuel
II), inauguram-se os arruamentos de Sá da Bandeira, de Alexandre Herculano, da
Escola Industrial (Oliveira Matos), de Castro Matoso, de Tomar e de Almeida Garrett. A
cerimónia revestiu-se de solenidade: para além da presença das mais altas
individualidades citadinas, tocou a banda do Regimento 23 e subiram ao ar numerosos
foguetes. “À noite foram pela primeira vez acesos os candeeiros de gaz na Praça D.
Luiz I [Praça da República], nas ruas Marquês de Sá da Bandeira e Alexandre
Herculano”.
Apesar do loteamento da quinta se ir fazendo e de serem vendidos muitos
assentos de casas, a verdade é que a urbanização se processava lentamente; a
imprensa assacava a culpa às vereações municipais, acusando-as de “terem votado o
empreendimento ao abandono”.

Fig. 12. Projeto para a construção da Avenida de Santa Cruz (Sá da Bandeira) 1906.
[AHMC. Diversos. Maço 3, documento 2].

Por seu turno, em torno da praça, também se iam levantando moradias mais
ou menos sumptuosas e, certamente, relacionadas com o poder económico dos
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proprietários; cerca de 1897, João de Moura Coutinho de Almeida d’Eça2 e João
Francisco dos Santos3 fazem construir as suas casas, com esquinas voltadas,
respetivamente, para as Ruas Alexandre Herculano e Oliveira Matos e, em 1906,
Alberto Carlos de Moura apresenta à Câmara o projeto e pede autorização para erguer
um edifício de habitação na zona fronteira, um pouco antes do início da Lourenço de
Almeida Azevedo. A verdade é que se os dois primeiros, embora sem se inserirem nos
modernos cânones arquitetónicos europeus e até lisboetas, acompanham a tendência
citadina a que mais à frente nos reportaremos, o terceiro utiliza linhas de extrema
simplicidade, a poderem considerar-se mais do que arcaizantes.
Em dezembro de 1890 o engenheiro João Teófilo da Costa Góis, que já havia
sido incumbido de continuar os estudos dos terrenos da quinta de Santa Cruz, tendo
em vista a prossecução da venda de mais lotes, apresenta, na sessão da Câmara do dia
18, a planta de um novo arruamento que “parte de um dos ângulos da Praça D. Luís I e
vai sair na estrada de Celas junto à quinta do sr. Francisco Maria de Quadros”. Trata-se
da Lourenço de Almeida Azevedo que começou a ser aberta em maio de 1891 e
pavimentada em 1904. A obra de calcetamento e de construção dos passeios da via foi
adjudicada a Joaquim dos Santos Machado, da Abrunheira, pela quantia de 1.440$000
réis.

Fig. 13 – Largo D. Luís (Praça da República) e Rua Lourenço de Almeida Azevedo. [Bilhete Postal].

2João

de Moura Coutinho de Paiva Cardoso de Lima de Almeida d’Eça (Arcos, Anadia, 1872-Braga, 1954), de seu
nome completo, apenas com 17 anos já exercia o cargo de apontador na direção das Obras Públicas de Braga. Em
1890 é transferido para Coimbra e em 1903 passa a trabalhar na primeira direção de Obras Públicas do distrito
de Lisboa. Moura Coutinho, que não era arquiteto por formação académica, pois apenas havia frequentado o
ensino secundário, era-o por autoformação e com a experiência e o conhecimento alcançado durante os largos
anos em que trabalhou ao serviço das Obras Públicas deixou espalhados pelo país, mas sobretudo em Braga, um
notável conjunto de edifícios da sua autoria construídos durante a primeira metade do século XX.
3 Um dos artífices “escultores” de entre os que então trabalhavam na cidade do Mondego e dissimulado rival de
João Machado.
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Anteriormente, em 1889, já havia sido lançada a ‘subideira’ que ligava a zona
de confluência das Ruas Oliveira Matos e Castro Matoso à ladeira do Castelo: são as
mais tarde chamadas ‘Escadinhas do Liceu’, posteriormente aniquiladas pelas
estadonovenses Escadas Monumentais.
O novo Bairro de Santa Cruz
Os proprietários que haviam adquirido lotes na recém programada
urbanização, com mais ou menos celeridade e dentro dos parâmetros estabelecidos
pela Câmara, começavam a construir as suas casas de habitação ou de rendimento.
Para se erguerem ao longo das novas artérias projetaram-se também edifícios de
utilidade pública que, algumas vezes, não saíram do papel.
Convém esclarecer que não vou deixar de aludir a esses não construídos
imóveis sempre que esteja na posse de elementos passíveis de os referir
minimamente.
E se entra neste lote dos não concretizados a sede da Associação dos Artistas
de Coimbra, outro tanto se não pode dizer da estação do corpo de bombeiros
municipais, com projeto de Hans Dickel, aprovado em março de 1891.
Ao falar dos edifícios construídos, ou não, na urbanização da Quinta de Santa
Cruz coloquei de lado a cronologia, a fim de seguir como que uma caminhada virtual,
iniciada no entorno da Fonte Nova.
Inicio o percurso olhando para o edifício da sucursal da Manutenção Militar que
começou a ser construído em 1899, no local em que outrora existiu a casa do palheiro
do mosteiro de Santa Cruz, ocupado pelo município depois da desamortização e
transformado em matadouro. Será de referir, contudo, que a atual estrutura resultou
do aumento da primeira edificação.
Parece que estes e outros edifícios já erguidos na nova artéria não agradavam
ao diretor do jornal Resistencia, o conhecido Quim Martins4, pois quando Raul Lino,
em 1902 se deslocou a Coimbra, o então “jornalista” acompanhou-o num pequeno
passeio pelo Bairro de Santa Cruz e narra assim essa digressão: “Encaixados num
caleche, sob um sol abrazador, aí pela 1 hora, passámos pela Avenida e mostrámoslhe, primeiro que as nossas bellezas architectónicas, aquella galeria de monstrosinhos,
que os honestos, mas pouco artistas, mestres de obras, cá da terra, e mais alguns têem
ido poisando por êsse Bairro de Santa Cruz fóra.
“Apresentámos-lhe aquelle mostrengo da Padaria militar, sellado na frontaria,
com todas as coisas” e “fizemo-lo admirar aquelle caprichosinho ingénuo e ridiculo, de

4O

dr. Joaquim Martins Teixeira de Carvalho nasceu em Lamego em 1861 e morreu em Coimbra no ano de1921.
Homem culto, multifacetado e popular deixou marcas profundas na vida coimbrã da época. Doutorado em
Medicina, exerceu a docência na Universidade de Coimbra, tanto naquela Faculdade, como na de Letras, onde
regeu a cadeira de “Estética e História da Arte”. Para além de Administrador da Imprensa da Universidade (19131921) foi arqueólogo, polígrafo, artista, crítico de arte e jornalista. Fundou e dirigiu, entre 1895-1907, lapso
temporal da sua vigência, o jornal republicano Resistencia.
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uma casolita de boneca, feita de tijolo, e encarrapitada na chaminé da mesma
padaria”.
O articulista mostra-se muito crítico em relação às construções levadas a efeito
no novo bairro e escreve que, aos poucos, foi apontando a Raul Lino “aquellas
frontarias chatas, em rectangulo, com jánellas em rectangulo, e portas em rectangulo,
monótonas variações sobre o mesmo thema, – o rectángulo, ou então construcções
estylo cartão de visita”.
Continuando o nosso peregrinar deparamo-nos com a Câmara, em 1905, a
planear construir o edifício destinado à Inspeção de Incêndios. A planta, assinada a 30
de agosto de 1905 por António Heitor que era condutor de Obras Públicas e, penso,
chefe do respetivo departamento camarário, conheceu deferimento a 01 de outubro e
foi aprovado pelo Secretário de Estado dos Negócios do Reino a 22 do mês seguinte.
Devia erguer-se logo acima do pavilhão do peixe, pegado à Rua do Colégio Novo e nas
proximidades da Fonte Nova. O desenho do conjunto e o alçado do edifício,
acompanhado do correspondente processo, encontra-se no AMC e permite
determinar com exatidão o local onde se devia erguer. Trata-se de mais uma estrutura
que não saiu do papel ou melhor, no caso vertente, da tela imperial.

Fig. 14 – Inspecção de incêndios. [AHMC. Repartição de obras municipais. Pasta 24. B-14].

Um pouco mais acima ergue-se a Escola de Santa Cruz. Em 1904, quando o
arquiteto Adães Bermudes veio propositadamente à cidade, a fim de estudar a
possibilidade de alargar a escola de S. Bartolomeu e de ver o local onde, na então Rua
Sá da Bandeira, se devia edificar a nova escola primária, não era a primeira vez que se
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pensava em fazer erguer, naquela área, um complexo escolar, pois a Câmara
Municipal, na sessão de 25 de abril de 1889, dera o seu aval à planta do “grandioso
edifício” que se projetava construir no novo Bairro de Santa Cruz para esse fim,
embora pensasse em o levantar num largo que já estava terraplenado em frente ao
jogo da bola, virado para os Arcos de S. Sebastião, ou seja, num dos lados da atual
Praça da República.
O local apontado para edificar a chamada Escola de Santa Cruz, ao tempo da
estada de Bermudes em Coimbra, situava-se na esquina da Sá da Bandeira com a Rua
da Manutenção Militar; mas, para isso, tornava-se necessário, demolir “a casa
esqueleto para exercicio dos bombeiros municipaes, e onde se encontra a estação
principal do material de incendios”, estruturas construídas, como referi, havia muito
pouco tempo. Além disso, tratava-se de um terreno que se localizava na freguesia da
Sé Nova e se destinava a ali ser levantada a escola da freguesia de Santa Cruz.
Ingredientes mais que suficientes para não tornar o assunto pacífico.
O arquiteto Arnaldo Redondo Adães Bermudes (Porto, 1864.10.01-Sintra,
1948.02.18) é que se encarregou de elaborar, tanto o projeto da escola Central (escola
de Santa Cruz), como o da ampliação da de S. Bartolomeu e acompanhou de perto os
trabalhos, não só porque era inspetor das construções escolares, mas também porque
havia sido galardoado com uma medalha de ouro na parisina Exposição Universal de
1900, onde expusera “umas magníficas plantas para escolas da instrução primária de
ambos os sexos, conjunta ou isoladamente”; o alarife, de acordo com o que consta no
seu processo [AHMOP], é responsável pelos projetos de cento e oitenta edifícios de
escolas primárias construídas por todo o país.
Em O Tribuno Popular pode ler-se que a escola Central de Santa Cruz era a
primeira estrutura deste género a ser criada no distrito. A possibilidade de colocar em
praça a arrematação da empreitada da sua construção foi autorizada pelo Governo
através de um despacho datado de 16 de fevereiro de 1905, acabando por ser
adjudicada, em maio do mesmo ano, ao empreiteiro Manuel Alexandre Sellada.
O edifício insere-se, apenas na zona central da fachada, dentro de um estilo
neorromânico, fugindo aos posteriores massificados projetos de escolas riscados pelo
arquiteto e que enxameiam o país. As arquivoltas que rodeiam o tímpano hemicircular,
onde se inscreve um relógio aposto sobre vistosos azulejos decorativos atribuíveis, por
comparação, ao ceramista conimbricense Miguel Costa, são interrompidas pelo escudo
real rematado pela coroa que, talvez pela altura a que se encontra, escapou intacta
aos ventos da implantação da República.
A colocação de relógios nas estações de caminho-de-ferro, nos grandes
armazéns, nas fábricas, nas escolas e em espaços semelhantes tornou-se, no século XIX
e nos inícios do seguinte, tão carismática como a utilização do ferro; eram eles que
mantinham a disciplina, propagando a religião da hora exata e contrapunham um
tempo tradicional, celeste e solar a um tempo pagão e tecnológico.
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Fig. 15 – Escola de Santa Cruz. [Foto RA].

Em dezembro de 1907 o edifício já se encontrava terminado há cerca de um
mês e sendo “o primeiro do paiz no seu genero, veio rematar lindamente as amplas
ruas de Sá da Bandeira e Manutenção Militar, dando belleza e realce ao local onde se
acha construido” e “ao empreiteiro sr. Manoel Alexandre Sellada, cabem louvores, por
isso que, apesar de ter luctado com falta de recursos pecuniarios pela demora dos
pagamentos, nos apresenta esse bello edificio com execução fiel da planta feita pelo
distincto architecto sr. Adães Bermudes”. A Escola Central Primária de Santa Cruz
recebeu os primeiros alunos em 1908.
No lado oposto da então Rua Sá da Bandeira, junto à antiga Fonte Nova, ainda
hoje se pode observar um prédio para rendimento mandado construir, depois de
1915, por duas senhoras que, julgo, seriam irmãs: Idalina Preciosa de Almeida e
Adelaide Conceição Almeida. O projeto foi riscado pelo construtor civil diplomado,
inscrito nas Obras Públicas de Coimbra, João Gaspar Marques das Neves. O autor,
como os terrenos naquela zona eram bastante húmidos e uma vez que a fachada
posterior deitava para sul, “procurou captar a concentração do calôr pelo recinto que
se acha entre os refeitorios, tendo dado a devida luz e ar a todos os compartimentos”,
preocupações bem de acordo com os preceitos higienistas da época.
O prédio em questão não apresenta, estruturalmente, qualquer laivo de
modernidade. A sua especificidade advém-lhe da decoração utilizada, quer nos
azulejos, quer no trabalho de cantaria ou até mesmo no das grades.
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Continuando a pôr de lado a cronologia, olhemos para o edifício que, um pouco
mais acima do anteriormente referido, em 1913, António Mizarela e Augusto Lopes
fizeram construir na nova artéria citadina. O imóvel que, ao nível da fachada, mostra
aquilo a que, quiçá impropriamente, se pode apelidar de laivos de Arte Nova, ostenta
oito painéis cerâmicos destinados a ornamentar lateralmente os pés-direitos das
janelas principais saídos das mãos do pintor-azulejista Miguel Costa.
O ceramista utiliza nos azulejos que pintou um colorido intenso e brilhante, as
paisagens campestres e fluviais surgem envoltas por malmequeres, papoilas, rosas e
amores-perfeitos; num desses quadros, de entre as papoilas, sobressai a ‘barca
serrana’, velha de séculos, que durante tantos anos prestou relevantes serviços não só
à população ribeirinha do Mondego, como também àquela que residia no interior da
Zona Centro.

Fig. 16 – Casa decorada com azulejos da autoria de Miguel Costa. Pormenor de uma janela. [Foto RA].

Mas o transeunte apressado mal se dá conta, se é que se dá mesmo conta, da
beleza desses azulejos, embora sejam eles, conjuntamente com outros pequenosgrandes nadas que, no fundo, conferem caráter a uma cidade.
A Avenida Sá da Bandeira, verdadeiro boulevard conimbricense, mostra, na sua
conceção, aspetos haussmannianos: ruas largas a ladearem uma zona ajardinada que
dão acesso a uma praça de onde partem, em diversas direções, vias de comunicação.
No entanto, é bem provável que na base da sua abertura não se encontrassem
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presentes teorias urbanísticas eruditas e academizantes, mas sim o conhecimento das
necessidades reais do alargamento urbano da cidade dentro de um contexto
pragmático passível de se adaptar às caraterísticas do espaço disponível.
A Sá da Bandeira, que vale pelo conjunto, ainda hoje apresenta, embora
vilmente mutilada, marcas de uma mentalidade e de um espírito bem característicos
da época em que foi traçada. Trata-se de uma zona que deve ser preservada pela
autarquia e pelos conimbricenses. Integra a memória coletiva da cidade e a urbe,
como qualquer um de nós, não pode sobreviver sem raízes.
Como já mencionei, para a nova zona urbana foram pensados alguns edifícios
que jamais ultrapassaram a fase de projeto; entre estes pode referir-se o que se
destinava a sede da Associação dos Artistas de Coimbra.
A coletividade, criada em 1862, teve como fundador e principal dinamizador
Olímpio Nicolau Rui Fernandes5, homem que, nascido em Lisboa, se radicara em
Coimbra, onde exerceu o cargo de Administrador da Imprensa da Universidade.
Entre 1862 e 1866, data em que passou a ocupar o refeitório dos frades crúzios,
a Associação terá utilizado, a fim de aí poder ministrar as aulas, um outro qualquer
espaço.
Já depois da morte do fundador, no final da centúria, mais concretamente em
1895, a direção encarregou “o hábil e acreditado conductor de obras públicas, o sr.
Eduardo Augusto de Parada e Silva Leitão”6 de elaborar o projeto da sua nunca
construída sede que, de acordo com as informações insertas nos periódicos locais, se
exteriormente se inseria no gosto neorromânico, no interior utilizava o neogótico.
Mas se a sede da Associação dos Artistas de Coimbra ficou no papel, outro
tanto se não pode dizer da Associação Comercial e Industrial de Coimbra que então
girava sob o nome de Associação Comercial de Coimbra. O vice-presidente da direção,
José Martins dos Santos, requere à edilidade, a 07 de setembro de 1909, autorização
para “construir uma casa para a sua sede” no “talhão n.º 3” da Avenida Sá da
Bandeira.
O edifício, construído durante a presidência de João de Moura Marques, foi
inaugurado a 01 de janeiro de 1912, com pompa e circunstância, a deixar claramente
sentir o republicanismo exacerbado dos promotores e, provavelmente também,
alguma ideologia maçónica. A notícia da inauguração do edifício, inserta na Gazeta de
Coimbra (n.º54, 1912.01.03), comprova amplamente este posicionamento.
A fachada do imóvel insere-se dentro do gosto Arte Nova e, porque utiliza
linhas bastante duras e carregadas, falta-lhe a leveza e a graciosidade que
5Maçon

convicto, morreu na casa que habitava na Rua da Ilha, a 02 de abril de 1879, solteiro, com 59 anos de idade.
De acordo com o assento de óbito lavrado pelo padre Custódio José Rodrigues Soares, pároco da freguesia de S.
Cristóvão da cidade de Coimbra, não recebeu os últimos sacramentos e foi sepultado no cemitério público.
6Estêvão Eduardo Augusto de Parada e Silva Leitão (1844-19??) assinou as suas obras como mestre de obras,
condutor de obras públicas e arquiteto. Era filho do segundo casamento de Luiz Augusto de Parada e Silva Leitão e
casou, em primeiras núpcias, com a conimbricense Theresa de Jesus Maire. Depois de ter projetado vários edifícios
para Coimbra e para a região, com destaque para a Câmara Municipal de Montemor-o-Velho (1889) e para a igreja
do Paião (1896) retirou-se para o Porto, onde prosseguiu a sua carreira.
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caracterizam o estilo. De qualquer forma, trata-se de uma aproximação à moderna
estética europeia. Do interior, tem de se destacar o grande “salão que deve comportar
mais de 500 pessoas [e que] fica sendo um dos maiores e mais bonitos desta cidade”.

Fig. 17 – Associação Comercial e Industrial de Coimbra. [Foto RA].

Tal como aconteceu com o Teatro-Circo, adiante referido, e como vai suceder
com outros imóveis considerados de interesse para a cidade, o terreno também foi
cedido pela edilidade mediante a concessão de uma redução no preço, embora com a
condição de ali ser instalada uma escola prática destinada a permitir aos jovens a
aprendizagem das técnicas essenciais à vida económica.
Assina o projeto Manuel Gonçalves de Campos que, sob o seu nome apõe um “A.”
passível de o identificar como arquiteto. Até ao momento não consegui obter qualquer
informação relacionada com o alarife em causa. Francisco António dos Santos, Filho
lavrou as cantarias; ele próprio o confessou a Abreu d’Aguiar Oteda, quando este o
entrevistou para a crónica “A arte e os artistas de Coimbra”, por altura da sua
nomeação como professor interino da Escola Brotero, em substituição de João
Machado, artista com quem, pese embora o teor da conversa, rivalizava.
Abreu d’Aguiar Oteda manteve em O Despertar, durante bastante tempo, esta
crónica e nela publicava as entrevistas que ia fazendo aos mais diversos artistas da
cidade.
No mesmo ano em que foi solicitada à edilidade a aprovação do desenho
destinado à sede da ACIC, Francisco Barreto Chichorro apresentava também, a fim de
lhe ser concedida a licença e o alinhamento, o projeto da casa que pretendia construir
na Sá da Bandeira; assinava-o Bernardino José, construtor de Obras Públicas, de quem
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não encontrei, ao longo da investigação, mais nenhuma referência. O então presidente
da Câmara, Marnoco e Sousa, deferiu o requerimento a 22 de julho de 1909. Do
edifício, uma moradia geminada, salientam-se apenas as sucessivas aberturas
neobarrocas da platibanda e os dois, acrescentados ao desenho inicial, pseudofrontões
destinados, possivelmente, enriquecer a fachada.
Do mesmo lado, no local onde mais tarde foi edificada uma garagem que
atualmente virou banco, isto é, entre a casa de Francisco Chichorro e o atual (2016)
edifício sede da Polícia Municipal, onde funcionou, durante largos anos, o quartel dos
bombeiros municipais, construiu-se um picadeiro, que teve vida efémera7.
Em 1908 já fora aprovado pela autarquia o projeto do imóvel do picadeiro, a
construir em terrenos que haviam sido cedidos em condições idênticas aos do TeatroCirco, visto ambos se destinarem a melhoramentos públicos. O risco foi elaborado pelo
“habil constructor civil” João Gaspar Marques Neves e “o professor do picadeiro será o
sr. D. João de Mello, professor da Escola Nacional d’Agricultura, muito habil e muito
competente”.
O Noticias de Coimbra ainda acrescentava que “tendo fallado em
melhoramento com que esta cidade vae ser dotada, resta-nos dizer que elle se deve
aos srs. Francisco e Miguel Barreto Chichorro, que bem podem ser considerados dois
benemeritos, porque, se não fossem elles, Coimbra não teria tão depressa uma escola
de cavalaria”, onde também se ensina, para além da equitação, “ginástica, jogos de
armas, etc. para a educação física mais completa”.
O referido estabelecimento “encontra-se em magníficas condições e veio
preencher uma lacuna que há muito se fazia sentir na cidade”, mas pouco tempo
volvido após ter iniciado a sua atividade, por motivo de doença ou afazeres, os
proprietários anunciam que arrendam ou vendem o picadeiro.
A partir desta data ignoro o que se terá passado, mas, nem mesmo os mais
idosos, retém na memória e existência, em Coimbra, desta escola de equitação.
Da Estrada dos Jesuítas à Rua Abílio Roque
Em junho de 1910, António Heitor, Chefe da Repartição das Obras Municipais e
condutor, assinava um desenho com o loteamento da “rua n.º 2” da Sá da Bandeira e
da que se desenvolvia pegada ao muro da Cerca dos Jesuítas; ou seja da via
ascendente da Avenida e da Abílio Roque (atual Padre António Vieira).

7

Os nomes podem mudar, mas as ‘filosofias’, com ligeiras cambiantes de adaptação temporal, mantémse: aos atuais ginásios, que, nas nossas cidades e até nas pequenas vilas, proliferam em tão grande
número, contrapunham-se, no século XIX e início do XX, os picadeiros e as salas de ginástica sueca!
Até na igreja de S. Bento, arrasada para dar lugar ao edifício das Matemáticas e que integrava o colégio
dos beneditinos, funcionou uma dessas classes!
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Fig. 18 – Loteamento Sá da Bandeira e Abílio Roque.
[AHMC. Repartição de obras municipais. Pasta 18. B-14].

Penso poder afirmar que este desenho, para além de apontar os lotes ainda
disponíveis, serviu para confirmar a delimitação de parcelamentos preexistentes, dado
que, em data anterior à apresentação do plano, já ali haviam sido construídos edifícios.
Mas a edilidade não se queda por aí e pensa abrir, quiçá em data mais ou menos
simultânea ao loteamento apresentado por Heitor para os dois arruamentos, uma via
destinada a unir a Abílio Roque à Praça de República. Como este projeto não se
encontra nem datado nem assinado aponto para uma data posterior a 1910 dado que
o Largo D. Luís já se transmutara em Praça da República, o que aconteceu apenas
depois da queda da monarquia.

Fig. 19 – Projeto para ligação da Rua Abílio Roque com a Praça da Republica.
[AHMC. Repartição de obras municipais. Posto de desinfestação e outros. Pasta 18. B-14].

Esta rua, projetada e nunca concretizada, iniciar-se-ia no local onde a Abílio
Roque confluía com a Rua de Entre Muros, estender-se-ia nas traseiras do espaço onde
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funcionou o “Ninho dos Pequenitos”, integrado na obra assistencial do dr. Bissaia
Barreto, e desembocava no início da Oliveira Matos, justamente na esquina fronteira à
casa que João Francisco dos Santos construíra, nos finais do século XIX, na Praça da
República.
O novo bairro e toda a zona envolvente ia-se pontuando com edifícios e a 29 de
outubro de 1914, Joaquim Fernandes dos Santos submete à aprovação camarária um
novo projeto (o primeiro fora rejeitado com base na simplicidade das fachadas), a fim
de construir quatro casas nos lotes que havia comprado ao cimo da Abílio Roque.
Curiosamente, o desenho apresentado mostra seis fachadas e não quatro. Esses
edifícios foram construídos e até ao terceiro quartel do século XX mantiveram-se,
tendo sido, mais ou menos nessa época, paulatinamente substituídos por prédios mais
modernos e funcionais.
Outro tanto não aconteceu com a moradia que se ergue quase no início da rua,
logo a seguir à curva e que ainda se mantém de pé. É verdade que a sua construção foi
muito mais tardia, pois a 03 de junho de 1940 Albino Pereira da Costa fez dar entrada
na devida repartição da edilidade o pedido de autorização para a construção de um
edifício que ocuparia os lotes n.os 6 e 7 da referida artéria; esses lotes haviam sido
comprados a Joaquim da Costa Neto que os adquirira em 1928.

Fig. 20 – Moradia de Albino Pereira da Costa. [Foto RA].

O requerimento, devidamente instruído, integrava o projeto do imóvel, a
inserir-se, como se compreende numa outra linguagem arquitetónica e assinado pelo
arquiteto Edmundo Tavares (1892-1983).
Ao lado do Parque de Regalo dos crúzios rasga-se a Rua Lourenço de Almeida Azevedo
Pouco depois de ser aberta, em 1891, a Rua Lourenço de Almeida Azevedo
começa a povoar-se de moradias: logo no início duas casas inserem a sua gramática
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decorativa num revivalismo medieval que se relaciona com a ideologia romântica e,
simultaneamente, evidenciam uma forte ligação com os canteiros da ELAD.
A primeira, patenteia um pseudominarete a apontar para construções
mouriscas, quase inexistentes na região de Coimbra, e o seu risco saiu, de acordo com
a tradição oral e sem qualquer documento que o outorgue, da mão do arquiteto Silva
Pinto. Contudo, devido à mais que dúbia qualidade dos modelos existentes ou, com
uma maior margem de probabilidade, pelo gosto se encontrar desenquadrado no
contexto citadino, a verdade é que o neomudéjar não teve grande impacto no
ambiente artístico local.
A outra, de autor desconhecido, com a fachada decorada dentro do gosto
românico (interiormente a forma como a casa se encontra programada nada tem a ver
com o período medieval) aponta para o segundo romantismo que busca a “nossa
arquitetura” na época da fundação de Portugal e, consequentemente, no estilo
românico. Além disso, deve estar intimamente relacionada com a intervenção levada a
cabo, mais ou menos por essa altura, na Sé Velha e que não podia deixar de influenciar
o mundo artístico mondeguino.
António Augusto Gonçalves bateu-se com firme determinação para que o
restauro do templo se transformasse de utopia em realidade e os artistas que
frequentavam a Escola Livre, e à sua volta gravitavam, permitiram-lhe concretizar o
sonho, obviamente com a aquiescência do bispo da diocese, D. Manuel Correia de
Bastos Pina. A influência do templo restaurado é de tal forma notória no edifício que
esta moradia passou vulgarmente a ser conhecida pelo nome de “Casa da Sé”. A sua
fachada ostenta um corpo central mais avantajado e ameado; o piso superior é
rompido por cinco portas, sendo a central mais larga e trabalhada do que as restantes;
quatro gárgulas dão vazão às águas que escorrem do telhado.

Fig. 21 – Casa da Sé. Pormenor. [Foto Daniel Tiago]
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Face à semelhança verificada entre esta moradia e o velho templo catedralício
aeminiense atrevo-me a apontar o nome de António Augusto Gonçalves como sendo o
autor do risco, pois não olvido que foi da sua mão que saiu o projeto documentado e
datado, do templo do Divino Senhor da Serra, de Semide.
A construção de casas que saíssem da vulgaridade e atestassem o poder
económico dos seus donos estava, como já se referiu, dentro dos parâmetros mentais
de então.
Um pouco mais acima, com desenho de Raul Lino, ergue-se uma outra moradia
que também merece ser referenciada. Infelizmente ignoro o nome do encomendante,
desconheço o projeto e a data da sua construção.
A Rua Lourenço de Almeida Azevedo desdobra-se à esquerda de quem, a partir
da Praça da República, olha para o Jardim da Sereia, local onde os frades crúzios,
outrora, viviam momentos de lazer e no lado oposto, isto é, à direita do observador,
abre-se a via que permite unir o Largo D. Luís à Rua de Tomar: trata-se da Rua Almeida
Garrett. Logo no início desta via existe uma casa que tem a ornamentar os aventais das
janelas vistosos frisos cerâmicos da autoria de Miguel Costa.
A burguesia citadina instala-se no Bairro de Santa Cruz
Na Praça da República, verdadeiro nó viário, convergem vários arruamentos e
uma dessas artérias é a Rua Oliveira Matos, antes apelidada de Rua da Escola
Industrial.

Fig. 22 – Planta do Bairro de Santa Cruz. [AHMC. Diversos, maço 3, documento 2].

No começo da via, à esquerda de quem sobe, pode observar-se um edifício de
dois pisos, caracteristicamente coroado por um friso de onde sobressaem merlões e
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ameias de inspiração árabe. Na zona cimeira, as aberturas apresentam a forma de arco
ultrapassado e encontram-se inscritas em retângulos decorados com arabescos de
gosto orientalizante; as janelas do andar térreo, que ladeiam a porta de entrada,
embora geminadas, decorativamente, assemelham-se às do piso superior; por cima da
porta evidencia-se uma varanda com gradaria de pedra lavrada no mesmo gosto. A
completar a ornamentação da fachada sobressaem painéis de azulejo que imitam os
sevilhanos.
Ignora-se o autor do risco, mas sabe-se que José de Mello Santos, o
proprietário, é que solicita à Câmara a autorização para construir o imóvel e que, a 13
de janeiro de 1913, o vereador F. Vilaça, servindo de Presidente, aprova o projeto.

Fig. 23 – Casa neoárabe. Pormenor. [Foto RA].

Comprova o que atrás se disse relativamente à utilização do gosto neoárabe na
cidade o facto de, no perímetro abarcado por este trabalho, apenas encontrarmos este
exemplar e o do início da Rua Lourenço de Almeida Azevedo.
Logo a seguir, afastando-se do tipo arquitetura Escola Livre e introduzindo um
cunho de modernidade, Maximiano Augusto da Cunha, fundador do colégio de S.
Pedro e professor na Escola de Santa Cruz que, como se referiu, fora riscada por Adães
Bermudes, pouco depois de 1913, tomando como modelo uma vivenda semelhante
existente no sul da França, faz erguer uma casa que se encaixa na gramática utilizada
pela Arte Nova. A rodear a moradia, mesmo por baixo do beiral, desenvolve-se um
friso pintado e decorado com lírios; este motivo repete-se no guarda-vento existente a
fechar uma não muito grande caixa de escada com as paredes revestidas a escaiola.
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Fig. 24. Casa Arte Nova. Caixa da escada. [Foto RA].

João Machado é o responsável pelas cantarias e pelo ferro forjado da sacada,
provavelmente desenhados, tanto umas, como o outro, por António Augusto
Gonçalves. O projeto do imóvel jamais foi encontrado e a família também desconhecia
a sua existência ou paradeiro, mas trata-se de uma moradia a inserir-se como se disse,
no gosto Arte Nova, cosmopolita e inusual na cidade, pois foge aos cânones vigentes e
não se conhece, em Coimbra, arquiteto, engenheiro ou mestre-de-obras capaz de,
naquela época, produzir um tal risco, a não ser Silva Pinto que nunca qualquer fonte
apontou como responsável pelo projeto.

Fig. 25 – Casa Arte Nova. Pormenor. [Foto RA].
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A Rua Venâncio Rodrigues8 abre-se paralelamente à praça de República e liga a
confluência da Oliveira Matos com a Castro Matoso à Rua de Tomar, cortando,
aproximadamente a meio da sua extensão, em ângulo reto, a Alexandre Herculano.
Nesta artéria erguem-se três moradias que se encontram documentadas.
A que primeiramente se levantou tem risco de Raul Lino, é posterior a 1908 e
foi mandada construir por António Maria Pimenta, pai de Belisário Pimenta (18791969). Insere-se dentro das linhas normalmente utilizadas por aquele arquiteto.

Fig. 26 – Casa de António Maria Pimenta. [Foto RA].

A outra, pertencia ao capitão do exército Alcino Miguel Pereira Rodrigues; o
pedido de autorização para a construção do edifício, que se situa na esquina das Ruas
Oliveira Matos e Venâncio Rodrigues, deu entrada na Câmara Municipal de Coimbra a
20 de dezembro de 1926 e foi deferido três dias depois. Joaquim da Costa Netto,
construtor civil, declarou-se responsável pela direção dos trabalhos. Penso poder
apontar para a sua mão como autora do projeto.
O requerimento para a construção da terceira, uma casa para habitação e a
mais tardia, foi endereçado pela Carpintaria Mecânica Conimbricense, com sede na
Avenida Fernão de Magalhães, à edilidade aeminiense, através do seu sócio gerente
João Gaspar Marques Simões, em maio de 1932. É o próprio Marques Simões que se
responsabiliza pela obra e, como ele era construtor civil diplomado, calculo que
também foi da sua responsabilidade o risco do edifício, neste caso mais elaborado que
o anterior, a inserir-se em linhas gramaticais Art Déco.

8Raimundo

Venâncio Rodrigues nasceu em Goa no ano de 1813 e morreu em Coimbra em 1879. Doutor em
Matemática e bacharel em Medicina presidiu aos destinos da edilidade entre 1860 e 1862. Foi durante o seu
mandato que se inaugurou o Cemitério da Conchada.
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Fig. 27 – Casa de habitação pertencente à Carpintaria Mecânica Conimbricense. [Foto RA].

Uma nota interessante que ressalta dos documentos assinados por Netto e por
Simões passa pelo primeiro declarar que se responsabiliza “e nos termos do
regulamento aprovado por decreto de 6 de Junho de 1895 para a segurança dos
operarios em construção civil”, enquanto o segundo afirma que se responsabiliza “nos
termos do regulamento de segurança dos operarios de 6 de Maio de 1909”. Sendo os
dois termos bem posteriores a 1909, não se percebe a razão que os levou a regeremse por regulamentos diferentes.
Desse largo centralizante que se abre no topo da Avenida Sá da Bandeira,
verdadeiro núcleo aglutinador das mais diversas artérias viárias que ali desembocam,
ou se se quiser, em sentido inverso, que dali partem, destaca-se a Rua Alexandre
Herculano a estender-se até aos Arcos do Jardim (Largo João Paulo II).
Logo à esquerda de quem sobe, no início da via, deparamo-nos com um edifício
neomanuelino.
Contrapondo-se ao lugar ocupado pelo neogótico na maioria dos países
desenvolveu-se, em Portugal, o neomanuelino que teve a sua certidão de nascimento
na janela que se inscreve no Paço da Pena, em Sintra, numa das paredes do Pátio dos
Arcos, forrada com azulejos policrómicos que utilizam, na parte inferior, como motivo
decorativo a esfera armilar. A ventana, riscada por D. Fernando II, resulta de uma
aproximação e simultaneamente de uma recomposição de um comportamento
artístico de outrora, pois o monarca inspirou-se na janela da impropriamente chamada
Casa do Capítulo do Convento de Cristo de Tomar.
Em Coimbra, este estilo encontra-se disperso por toda a cidade, quer em
grande número de janelas deste tipo que, na sua maioria, apresentam uma extrema
simplicidade, quer em algumas casas. No entanto, o neomanuelino coimbrão, aquele
que saiu mesmo do risco e do cinzel dos artistas locais, é tratado de maneira sóbria e
denota profundos conhecimentos do estilo quinhentista.
Esta casa da Rua Alexandre Herculano, para além do andar térreo, apresenta
três pisos, cada um com sua varanda saliente, de pedra lavrada, a ornamentar a
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fachada que, na parte superior, ostenta elegante loggia. Uma esfera armilar em relevo
dá cunho à dupla entrada. No conjunto, os elementos manuelinos abundam: cordas,
escudos, esferas armilares, cruzes da Ordem de Cristo e arcos conopiais, fazem com
que este seja um dos melhores exemplares citadinos do tipo. Porque indocumentado,
não permite que se conheçam os nomes do proprietário e do projetista, bem como a
data da sua feitura.

Fig. 28 – Edifício neomanuelino. [Foto RA].

Mas nesta rua erguem-se vários edifícios com interesse; dois desses imóveis
foram projetados por Raul Lino, arquiteto que, nesta data, ou seja, depois de 1902, já
se impunha no nosso país pela obra realizada e tinha grande aceitação na urbe
mondeguina.
Quase em frente ao já referido edifício neomanuelino, em 1908, Albino
Caetano da Silva começa a construir uma moradia riscada por aquele alarife.

Fig. 29 – Moradia de Albino Caetano da Silva. [Foto RA].
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O edifício foge, obviamente, ao que se fazia na cidade, mas se se pensar em
termos estendidos, acaba por refletir um gradual, embora moderado, crescimento
económico dos encomendantes, passível de lhes permitir recorrer, para riscar as suas
moradias, a artistas que não vivem no burgo; esta possibilidade introduz,
paulatinamente, uma certa modernidade arquitetónica, que inicia a alteração
fisionómica da urbe.
Raul Lino, para além de projetar a moradia de Caetano da Silva, preocupa-se
com os pormenores decorativos e desenha os azulejos policrómicos que se encontram
a ornamentar as paredes das fachadas.
Antes de 1915 já se perfilava a possibilidade de, em Coimbra, vir a ser
construído um edifício que servisse de sede à Associação Mundial de Académicos
(atual Associação Cristã da Mocidade – ACM); o local elegido situava-se no gaveto
formado pelas Ruas Alexandre Herculano e Venâncio Rodrigues.
Raul Lino, o arquiteto escolhido, começou a riscar o projeto em janeiro de 1916
e em meados do ano seguinte era exposta na Calçada, numa das montras dos Grandes
Armazéns do Chiado, a maqueta aguarelada do edifício; parece que a feitura do imóvel
foi custeada pelo International Comittee of Young Man's Christian Associatons, de
Nova Iorque.

Fig. 30. Edifício da Associação Cristã da Mocidade (ACM). Pormenor. [Foto RA].
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Não cabe aqui referir quais os objetivos da instituição, mas, de acordo com a
imprensa que se publicava na época, o edifício projetado por Raul Lino era “um dos
ornamentos do Bairro de Santa Cruz” e o arquiteto, no interior, interpretou
“admiravelmente o princípio utilitário e filantrópico da instituição e, ao dar ao exterior
o estilo português modernizado, manifestou o seu espírito de adaptação ao meio
particular em que cada grémio se estabelece, num perfeito equilíbrio entre o
nacionalismo e o cosmopolitismo exagerados”.
Finalmente, no dia 20 de junho de 1918, procedeu-se, com pompa e
circunstância, à inauguração do imóvel que contou com o trabalho de artistas ligados à
ELAD, mormente com o de João Machado9.
A autarquia ia levando à praça, a fim de aí serem construídos imóveis, lotes de
terreno situados no Bairro de Santa Cruz. Aquando da hasta pública realizada a 29 de
agosto de 1889,o Doutor Daniel de Matos comprou vários lotes na zona que se
localiza, à esquerda de quem sobe a Rua Alexandre Herculano, justamente no ângulo
superior do cruzamento desta com a Venâncio Rodrigues.
O assento permaneceu desocupado até 1940, altura em que os irmãos
Hermínia e Álvaro Pratas Inácio, então donos do terreno, quiçá por compra, decidiram
ali construir um prédio de rendimento. O requerimento deu entrada na Câmara a 12
de agosto de 1940, acompanhado de um projeto assinado pelo arquiteto Edmundo
Tavares10.
Ao receber o requerimento dos irmãos Pratas, o presidente de Câmara de
Coimbra, Ferrand Pimentel de Almeida, provavelmente por lhe haverem surgido
algumas dúvidas, pediu parecer sobre o assunto a Étienne de Gröer11. O urbanista
assinou o documento em setembro do mesmo ano, dando um parecer negativo à
construção, porque esta violava o artigo 46 do “Regulamento das Zonas” que
estipulava a impossibilidade de se erguer um edifício que apresentasse uma área
coberta superior a 40% da superfície do quarteirão.

9Raul

Lino ainda antes de conceber a sede da ACM riscara, a fim de ser edificado em Coimbra, o edifício do JardimEscola João de Deus, o primeiro a ser erguido no nosso país, inaugurado a 02 de abril de 1911, e que se erguia na
então chamada Alameda do Seminário, atual Alameda Júlio Henriques.
10Edmundo Tavares, que foi discípulo de José Luís Monteiro e fez o curso da Escola de Belas Artes de Lisboa entre
1903 e 1913, nasceu em Oeiras a 8 de novembro de 1892 e faleceu a 09 de abril de 1983. Várias vezes galardoado,
viveu entre 1932 e 1939 no Funchal, onde deixou obra de reconhecido mérito. Desde 1914 que exerceu o cargo de
arquiteto na Câmara de Lisboa, ocupando igual função na da Figueira da Foz, a partir de 1939; este trabalho não o
impediu de, simultaneamente, praticar a sua atividade liberal. Exerceu, também, a docência em diversas escolas do
ensino técnico-profissional, incluindo a Escola Industrial e Comercial de Brotero, em Coimbra.
11Étienne De Gröer nasceu em Varsóvia no ano de 1882 e diplomou-se em Arquitetura pela Academia Imperial de
Belas Artes de São Petersburgo. Depois de transferir a sua residência para França foi professor no Instituto de
Urbanismo de Paris, ao tempo Institut d’urbanisme de l’Université de Paris.Chegou a Lisboa, a convite de Duarte
Pacheco, na altura a presidir aos destinos da edilidade, em 1938, já senhor de uma vasta experiência urbanística,
imbuída dos novos ideais que então floresciam pela Europa, com particular destaque para o conceito de cidadejardim que fora lançado por Ebenezer Howard. Contratado pela Câmara Municipal de Lisboa para o cargo de
urbanista-conselheiro técnico da Câmara (1938-1940), acabou por, em Portugal, ser um dos principais urbanistas do
Estado Novo, coordenando a elaboração de planos de urbanização de numerosas localidades; de entre esses
projetos pode destacar-se o plano inicial de expansão urbanística de Coimbra destinado à zona do Calhabé.
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Fig. 31 – Casa dos irmãos Pratas. 1.º Projeto. Edmundo Tavares. [AOCMC. Proc. 01-2055│1940].

Edmundo Tavares alterou o projeto inicial, diminuindo a área em causa, mas,
mesmo assim, ultrapassando o permitido. Contudo, como o quarteirão se encontrava
quase desprovido de construções, De Gröer, em novembro, assinava um parecer
favorável à autorização da feitura do imóvel em causa.
O prédio, até pela data em que foi riscado e por ser assinada por Edmundo
Tavares, arquiteto que não pertencia ao apertado círculo citadino, foge dos
parâmetros usuais e já não se enquadra nos imóveis que têm a marca Arquitetura
Escola Livre.

Fig. 32 – Casa dos irmãos Pratas. [Foto RA].

Um pouco mais acima e do mesmo lado, “nas extremidades das ruas Alexandre
Herculano e de Tomar” ou seja, no atual Largo João Paulo II (Arcos do Jardim), em 18
de dezembro de 1890, a viscondessa de Seabra, residente em Mogofores, próximo de
Anadia, comprou dois lotes de terreno, a fim de ali construir uma casa de habitação.
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Dois anos mais tarde, depois de ter encarregado o projeto ao arquiteto Hans
Dickel, ajusta a construção do imóvel com o mestre-de-obras Joaquim Augusto
Ladeiro. Exteriormente, o edifício reveste-se de uma enorme simplicidade e apenas a
sua fachada mostra um certo movimente que o artista aproveitou e valorizou pelo
facto de o imóvel ocupar o ângulo formado pelas duas ruas. A decoração, muito
simples, insere-se no gosto Arquitetura Escola Livre.
Particularismo revivalista aeminiense: o neorrenascença
Na esquina oposta àquela em que se levanta a casa da viscondessa de Seabra,
isto é na confluência da Rua Alexandre Herculano com a Castro Matoso, em pleno
Largo João Paulo II, deparamo-nos com a casa dos Martas, posterior sede da AAC/OAF.
O risco encontra-se atribuído ao arquiteto Silva Pinto e as cantarias, que utilizam uma
linguagem neorrenascença, saíram do cinzel de João Machado, um dos mais
representativos artífices da Escola Livre.
Não se podem deixar de referir as causas que estiveram no surgimento do
gosto neorrenascentista na arquitetura da cidade, nem o lugar sui generis que ele veio
a ocupar na conjuntura arquitetónica nacional.
Em Portugal, as arquiteturas nacionalistas do período ligado ao romantismo
assumiram-se no contexto do neomanuelino e do neorromânico, mas, no microcosmo
conimbricense, o neorrenascença veio a ocupar um espaço peculiar que ombreou ou
mesmo suplantou aqueles.
O facto explica-se, porque na cidade e no período renascentista, havia ali
trabalhado uma plêiade de escultores notáveis, de entre os quais se destacam Diogo
Pires, o Moço, João de Ruão e Nicolau Chanterene, homens que espalharam a sua arte
por Coimbra, S. Marcos, Tentúgal, Varziela, Cantanhede, etc.
Eram estes os modelos com que os homens conimbricenses da ELAD mais
facilmente lidavam e, consequentemente, foram eles que passaram a fornecer-lhes as
bases de algo muito próprio, muito seu, que facilmente destronou o neomanuelino e o
neorromânico, até porque, na urbe, os edifícios, sobretudo os manuelinos, não se
encontravam tão presentes ou, se assim se entender, não possuíam um carisma tão
forte. Compreende-se, por isso, que para estes artistas, homens do romantismo, o
neorrenascença passasse a funcionar como “o seu próprio estilo nacional”.
Estamos, no nosso país, perante um autêntico particularismo arquitetónico,
específico até, que se dissemina, maioritariamente, pela urbe mondeguina, por
Condeixa, pelo Buçaco e por Sintra.
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Fig. 33 – Casa dos Martas. [Foto RA].

A Casa dos Martas assume-se, no espaço urbano a que nos cingimos, isto é, ao
Bairro de Santa Cruz ou, se se preferir, à confluência da Rua Alexandre Herculano com
a Castro Matoso, em pleno Largo João Paulo II, o exemplar mais representativo deste
gosto neorrenascença.

Fig. 34 – Casa dos Martas. Pormenor. [Foto RA].

O imóvel, na sua fachada ostenta pedras requintadamente cinzeladas, com
relevância para o conjunto portal-varanda. De um e de outro lado da porta inscreve-se
um pano central decorado, rodeado por duas pilastras a terminar em capitéis
pseudocoríntios, extremamente aprimorados, com folhagem estilizada e, ao centro,
ternos amores músicos, de uma surpreendente delicadeza.
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Fig. 35 – Casa dos Martas. Pormenor. [Foto RA].

As zonas interpilastras encontram-se enriquecidas por medalhões. Todo o
conjunto se apresenta unido, na parte superior, por um friso decorado com festões de
flores, interrompido por um medalhão central. Os pés-direitos mostram-se finamente
adornados com motivos naturalistas e outros, baseados na decoração da renascença,
mas a permitir-nos avaliar a capacidade criativa de mestre Machado que, apesar de se
inspirar naqueles modelos não se exime a esculpir uma decoração subjetiva. A
ornamentação do varandim segue o mesmo esquema, mas os motivos diferem.
O Theatro-Circo
Na Avenida Sá da Bandeira, um pouco mais acima da escola primária, erguia-se
o edifício do Teatro Avenida, hoje substituído por um ‘magnífico’ shopping.
No século XIX, aquando das intervenções levadas a cabo sobretudo na zona das
catedrais, destruíram-se as construções que as rodeavam, quebrando todo o diálogo
com a malha urbana, a fim de abrir praças capazes de possibilitar a inclusão dos
templos nas máquinas fotográficas dos turistas ou então para que, como refere
causticamente Alexandre Herculano “a vadiagem possa estirar-se regaladamente ao
sol”.
Nem a igreja de Santa Cruz escapou ao desejo, felizmente não concretizado, de
ser destruída para dar lugar a uma praça; quem no-lo dá a saber é também Alexandre
Herculano quando escreve em O Panorama: “Levaram-nos a Coimbra no anno de 1834
obrigações de serviço publico: ahi residiamos quando foi supprimido o mosteiro de
Sancta-Cruz. Correu então voz pública de que houvera quem se lembrasse de pedir
que este bello edificio fosse entregue á municipalidade. Ninguem imaginará para que.
Era para esta o mandar arrazar, e fazer uma praça. Não veio a lume este projecto
nefando, mas não foi por mingoa de bons desejos. Uma praça no logar onde estivera
Sancta-Cruz; uma praça calçada com os umbraes esculpidos do velho templo, com as
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lagens quebradas dos tumulos de D. Afonso Henriques, de D. Sancho 1.º, e de tantos
varões illustres que alli repousam!”.
Mas se, no século XIX, a ideia chave passava pela construção de praças, no XX
transferiu-se para a instalação de shoppings e o camartelo da incúria e da ignorância
passou a derrubar edifícios carismáticos para satisfazer interesses que, sob a capa de
modernidade, não passam de puramente economicistas ou demagógicos.
Ultrapassemos este espírito destruidor para recordar os passos empreendidos
pelos homens do final de Oitocentos, a fim de conseguirem dotar a cidade com uma
sala de espetáculos equestres digna.
No dia 27 de novembro de 1890 a Câmara Municipal de Coimbra levou à praça
uma série de 21 lotes, quase todos sitos na atual Avenida Sá da Bandeira; entretanto,
como vinte cidadãos da terra expressassem o desejo de construir, naquele local, um
Teatro-Circo, foram excluídas da hasta pública três parcelas. Os interessados
pretendiam a cedência dos terrenos mediante a outorga de certas facilidades, por isso,
dado tratar-se de um empreendimento notável que envolvia, de uma forma ou de
outra, toda a comunidade, o assunto foi discutido na sessão camarária de 04 de
dezembro.

Fig. 36 – O Theatro-Circo (Teatro Avenida) erguia-se na Av. Sá da Bandeira.
[AHMC. Diversos, maço 3, documento 2].

Terminou por lhes ser cedida uma área de 1602 m2, ao preço de 300 réis por
unidade, benefício notório, visto que, em média, naquela zona, o terreno estava a ser
vendido por 680 réis. A autarquia favoreceu os concessionários, mas, não o fez sem
imposições, porque, na escritura pública de venda, lavrada a 14 de fevereiro de 1891,
ficaram estipuladas, entre outras, as seguintes cláusulas:
“Condição 4.ª – O terreno não pode ser aplicado a outro fim, voltando nesta
hipótese para a posse do município.
“5.ª – Se, depois de construído o Theatro-Circo, houver de se lhe dar outra
aplicação por motivo de força maior, os possuidores do referido Theatro serão
obrigados a indemnizar a câmara...”.
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Encarregou-se de riscar o projeto do novo Teatro-Circo o arquiteto Hans Dickel,
também responsável pelo delineamento de muitas das casas que então iam povoando
o novo Bairro de Santa Cruz.
A fachada do edifício apresentava-se muito simples, até mesmo pouco
elaborada, mas a estrutura do conjunto unia a alvenaria ao ferro, entrando no âmbito
de uma certa modernidade.
Em dezembro de 1891 “activam-se os trabalhos para que se possam dar alli
epectaculos equestres já em Janeiro proximo. O palco é que ainda se acha atrazado,
devendo ser concluido em Março ou Abril. Andam a trabalhar no theatro Circo
aproximadamente 100 operarios. O estuque está entregue ao habil industrial sr.
Francisco Antonio Meira. As grades dos camarotes, as columnas que os sustentam, e
as numerosas cadeiras para a plateia, tudo foi fundido na acreditada officina do sr.
Manoel José da Costa Soares. (...) Consta-nos que se encarrega da pintura do panno de
bocca, o distincto professor o sr. Antonio Augusto Gonçalves”.
A capacidade da sala, onde se podiam realizar espetáculos equestres, de
declamação e de canto orçava pelos 1700 lugares, tendo o seu custo ultrapassado os
20 000$000 réis.

Fig. 37. Theatro-Circo (Teatro Avenida) [Bilhete Postal].

O teatro, depois de inaugurado, a 20 de janeiro de 1892, com a atuação de uma
“companhia equestre, gymnástica, acrobática, cómica e mimíca, do Real Coilyseo, de
Lisboa, de que é director o sr. D. Henrique Diaz”, permitiu que Coimbra passasse a ter
“uma casa de espectaculos em muito boas condições, e digna de uma terra civilizada”.
Em junho daquele mesmo ano, por ocasião das festas da Padroeira de Coimbra,
a família real deslocou-se à cidade e, por decisão assinada pelo rei D. Carlos no Paço
das Escolas a 23 de junho, a sala passou a denominar-se “Theatro-circo do Principe
Real”.
Mas não foi esta a última vez que a casa de espetáculo alterou o seu nome ao
sabor das correntes políticas, porque, em 1910, depois da implantação da República,
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transmutou-se para Teatro Avenida, não sem que algumas pessoas se insurgissem pelo
facto, pois entendiam que a estrutura devia adotar o nome de Teatro Sá de Miranda.
Esqueçamos as transferências de dono acontecidas após a inauguração, para
recordar o desempenho do Teatro Avenida na cultura das gentes da cidade e,
sobretudo o papel de relevo que representou na vida académica.
Dotar a cidade com um auditório condigno passou a ser um pressuposto que
integrava todos os programas dos candidatos à presidência da Câmara de Coimbra dos
anos 70 e 80 do século XX; também o foi daquele que ocupava a cadeira máxima da
edilidade quando a vereação, em 1983, aprovou a entrada do camartelo no edifício do
teatro. A promessa ficou por cumprir e perdeu-se, nessa altura, uma boa oportunidade
de a concretizar, até com custos reduzidos, porque, penso, apesar das contantes
alterações legislativas, que as cláusulas arroladas numa escritura não serão
modificadas nem prescrevem com o tempo.
A Escola Industrial Brotero deambula pela cidade
Ao subir a Avenida Sá da Bandeira voltamos a deter-nos para pensar no
grandioso edifício, nunca construído, destinado a nele funcionar a Escola Industrial e
Comercial Brotero. Mas, para tal, forçoso se torna recuar no tempo e compreender a
filosofia que envolveu a criação daquele estabelecimento de ensino.
A monarquia estava, no final de Oitocentos, a investir na instrução, com
particular ênfase na vertente industrial, até porque chegara à conclusão que este tipo
de desenvolvimento, já posto em prática noutros países, funcionara como mola
impulsionadora do progresso.
É no contexto da ideologia subjacente que António Augusto de Aguiar assina, a
03 de janeiro de 1884, o decreto que criava, em Coimbra, a Escola de Desenho
Industrial, ‘batizada’ de Brotero, em dezembro do mesmo ano.

Fig. 38 – O refeitório dos crúzios albergou, conjuntamente com a Associação dos Artistas de Coimbra,
a Escola Brotero. [BMC.I, Bmc_b231].
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Para albergar o novo estabelecimento de ensino a Câmara cedeu a igreja do
Colégio da Trindade, mas a escola jamais se alojou no templo e, para que o novo
estabelecimento de ensino iniciasse as suas funções, a Associação dos Artistas que,
como vimos, ocupava o refeitório crúzio, em 1885, ofereceu, de forma parcial, as suas
instalações, para que as aulas se pudessem iniciar.
Dois anos volvidos, em 1887, os vereadores republicanos António Augusto
Gonçalves e Manuel Augusto Rodrigues da Silva apresentaram uma proposta no
sentido de transformar a Brotero numa escola industrial. A sugestão justificava-se
porque, na cidade, a indústria mais vultuosa era a da cerâmica e porque se perfilava a
hipótese de que a Escola Nacional de Cerâmica “que andava na mente do Sr. ministro
das obras públicas”, se localizasse em Coimbra.
A alteração veio a acontecer quando Emídio Navarro, através de decreto
publicado no Diário do Governo de 10 de janeiro de 1889, transforma a “Escola de
Desenho Industrial” em “Escola Industrial” Brotero.
Três anos antes (1886), sendo diretor António Augusto Gonçalves, a escola
passou a utilizar, para além da parte da sala cedida pela Associação dos Artistas, o
espaço pertencente à Câmara Municipal situado por cima do refeitório crúzio;
contudo, em meados de 1889, o estabelecimento de ensino, então ‘provisoriamente’
instalado, continuava a usufruir os mesmos espaços.
Como consequência, procedeu-se a adaptações que passaram por lhe anexar,
num primeiro momento, o andar superior da ala oeste do claustro da Manga (atual
Jardim da Manga), a antiga capela do noviciado e, mais tarde, o segundo piso da
fachada sul, bem como o próprio claustro e os pisos térreos das duas mencionadas
alas.

Fig. 39 – Claustro da Manga. [Revelar Coimbra, 31].
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Martins de Carvalho, no ano de 1891, em O Conimbricense fazia a apologia do
ensino industrial ministrado pela escola, escrevendo que “hoje já se não comprehende
um operario sem instrucção artistica. É mister progredir, e não se progride sem
estudo. As differentes terras do reino procuram desenvolver e aperfeiçoar as suas
industrias; e por isso a cidade de Coimbra não póde nem deve ficar-lhes inferior,
quanto o permita a sua esphera de acção. O conhecimento do desenho é
absolutamente indispensavel aos operarios; e esse conhecimento podem elles obtel-o
na Escóla industrial Brotero. Chamâmos toda a attenção dos operarios, dos paes de
familia e dos chefes dos estabelecimentos para este ponderoso assumpto”.
No contexto de modernização escolar delineada pela Coroa, a que já me referi,
foi importada “mão-de-obra” específica, destinada a integrar o corpo docente desses
estabelecimentos de ensino industriais, então a conhecerem, no país, um considerável
impulso. Para Coimbra, de acordo com A Voz do Artista (1889.08.31) e O
Conimbricense (1889.08.24), a fim de lecionar na Escola Industrial de Brotero vieram
vários professore estrangeiros: Charles Lepierre (francês), contratado em Paris para o
ensino da química aplicada à indústria; Leopoldo Battistini (italiano), contratado em
Roma, para ensinar desenho decorativo; Hans Dickel (austríaco), contratado em Viena,
seria o responsável pelo ensino do desenho de arquitetura; Emile Iock (austríaco),
contratado em Viena, regeria o ensino da física mecânica e suas aplicações industriais,
devendo também ocupar-se do curso de desenho de máquinas.
Hans Dickel, pouco depois de ter chegado a Coimbra, foi encarregado (1889) de
riscar o projeto de um edifício destinado a albergar a Brotero, mas a verdade é que ele
jamais saiu do papel, se é que alguma vez lá esteve, embora aparecesse sempre
referenciado na imprensa local como sendo “de grandiosas dimensões”.
Mais tarde, em 1910, também sem qualquer resultado visível, o “distinto arq.
Adães Bermudes” deslocou-se a Coimbra, a fim de coligir os apontamentos
indispensáveis para a elaboração do risco do novo edifício e o dr. Sidónio Pais, no ano
seguinte, depois de ter sido nomeado ministro do Fomento, encarrega o arquiteto
Silva Pinto de apresentar um outro projeto que “ficará situado entre a Praça da
Republica, rua Oliveira Matos e estrada de Entre Muros, com a fachada principal
voltada para a Avenida Sá da Bandeira”. A impressa local publicou o alçado que por aí
se quedou.
Em 1917 as chamas consumiram as alas do claustro da Manga que a Brotero
ocupava, ocasionando graves prejuízos e deixando a escola sem instalações.
Mas goraram-se as expectativas de que o incêndio tivesse sido ‘providencial’ e
obrigasse à construção do novo imóvel, porque a Escola passou a utilizar o edifício
onde funcionara a Direção das Obras Públicas, nas proximidades da Praça da
República; isto é, na ‘Casa de Férias’ do prior de Santa Cruz.
Em 1921, quando foi criado o Instituto Industrial e Comercial de Coimbra, o
Governo determinou que a Brotero deixasse as instalações da Rua Oliveira Matos e
passasse a ocupar o edifício fronteiro ao Jardim da Manga.
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Fig. 40 – Em 1921 a Escola Brotero instalou-se no edifício crúzio fronteiro ao mercado.
[BMC.I, AG_0077].

A estrutura, um “edifício, donairoso e alegre na exposição de mimos que o
rodeavam, pois se debruçava por sua longa fila de janelas e serventias sobre a
opulenta e viçosa horta e laranjal, que a paciência e laborioso entendimento dos
frades, tornavam em aprazível retiro digno de ser visto”, entrara na posse da edilidade,
como já se referiu, depois da extinção das ordens religiosas.
Tratava-se, porém, de uma construção muito mais vasta do que a atual, pois a
“queda” da torre de Santa Cruz, acontecida em 1935, arrastou consigo uma grande
parte do edifício que havia integrado, outrora, o complexo crúzio.
Construído na primeira metade de Seiscentos para servir de enfermaria,
acabou por funcionar como residência do prior e como hospedaria, destinada a
receber visitantes ilustres; coloca-se mesmo a hipótese de o cartório também ali ter
estado instalado. Depois de servir muitos outros fins, acabou em Escola Brotero e,
posteriormente, em Escola Jaime Cortesão.
O monumento aos Mortos da Grande Guerra
A chamada Primeira Grande Guerra, que se desenrolou entre 1914 e 1918
envolveu as grandes potências de todo o mundo e o nosso país acabou por também
não assumir uma posição neutral.
As primeiras tropas nacionais, pertencentes ao Corpo Expedicionário Português
partiram, em 1917, para o campo de batalha; dirigiram-se, num primeiro momento,
para a Flandres e passaram, posteriormente, a combater em França.
Dos quase duzentos mil homens que chegaram a estar mobilizados, cerca de
dez mil perderam a vida e os feridos cifraram-se em vários milhares; além disso, os
custos económicos e sociais gerados pela conflagração mostraram-se gravosos para
Portugal.
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O desejo de perpetuar a participação portuguesa no conflito levou a que se
organizasse, em 1921, a Comissão dos Padrões da Grande Guerra que serviu de base à
intenção do governo republicano de, por um lado, fazer perdurar e homenagear o
nome daqueles que haviam perdido a vida na guerra e, por outro, veicular os valores
nacionalistas de uma Pátria triunfante.
Em Coimbra começou-se, de imediato, a pensar em corporizar a ideia e, logo
em 1922 aparece na imprensa o projeto de um monumento aos Mortos da Grande
Guerra saído da mão do canteiro-escultor António Francisco dos Santos, Filho. A ideia
não se concretizou e só anos mais tarde, a 05 de outubro de 1930, foi lançada a
primeira pedra do padrão, não sem que antes se tivesse desenrolado uma forte
polémica em torno da sua localização.
Acabou por ser erguido no jardim central da Avenida Sá da Bandeira, na zona
fronteira ao que hoje é o quartel da Polícia Municipal.
A iniciativa da construção do monumento partiu da Câmara Municipal de
Coimbra e da comissão da Liga dos Combatentes sediada na cidade e teve por base o
projeto delineado pelo escultor Luís Fernandes de Carvalho Reis (1895-1954) e pelo
arquiteto António Varela (1903-1962); a inauguração aconteceu a 10 julho de 1932.

Fig. 41 – Monumento aos Mortos da Grande Guerra. [Foto Manuel da Costa].

Estamos perante um monumento, arcaizante, a filiar-se em modelos do final do
século XIX, inícios do XX, constituído por sólidos blocos de pedra justapostos onde se
destacam, encostados a um pedestal troncopiramidal quatro soldados em sentido,
com indumentária da época, segurando a arma ao alto, junto do peito; além de
mostrar uma certa rigidez plástica, encontra-se decorado com alguns símbolos
nacionais e remata com a figuração de uma bala.
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3 – Construções das zonas circunvizinhas
Os estabelecimentos prisionais de Coimbra
A Rua de Tomar, tal como a Garrett delimitam parcialmente, se é que assim se
pode dizer, o Bairro de Santa Cruz e a primeira, conjuntamente com a Rua Pedro
Monteiro e com a Rua Infantaria 23 contornam os estabelecimentos prisionais de
Coimbra.
Na sequência da Reforma Penal e de Prisões acontecida em 1876, que avançava
com uma nova maneira de olhar os reclusos e se debruçava sobre as condições físicas
e morais em que estes eram mantidos, tornou-se premente renovar os edifícios
prisionais.
Em Coimbra foi escolhido espaço pertencente outrora ao Colégio de Nossa
Senhora da Conceição, de Tomar ou de Cristo, onde se instalavam os alunos
pertencentes àquela Ordem e que frequentavam a Universidade.

Fig. 42 – Colégio de Tomar. 1870. [Monumentos, 25, p. 42]

A estrutura fora erguida no âmbito da transferência dos Estudos Gerais para a
cidade, em 1537, por ordem de D. João III. Face ao processo de desamortização, em
1852, o Colégio a sua cerca foram vendidos a um particular e, posteriormente,
adquiridos pelo município que acabou por ceder o espaço, a fim de nele ser construído
um estabelecimento prisional.
A Penitenciária mondeguina segue o risco de Adolpho Ferreira de Loureiro,
engenheiro que já anteriormente foi referido. Convém esclarecer que, bastas vezes, a
autoria do projeto aparece, erroneamente, atribuído ao engenheiro Ricardo Júlio
Ferraz (1824-1880).
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Fig. 43 – Penitenciária em construção [Revelar Coimbra, 46].

A cadeia Penitenciária de Coimbra começa a ser construída em 1876,
inaugurou-se em 1894, mas só em 1901 entraram no estabelecimento os primeiros
dez reclusos, embora o edifício, depois de concluídos os trabalhos, estivesse apto a
receber mais oitenta presos.
O referido estabelecimento prisional segue o modelo panótico radial, de planta
em cruz latina, e mostra “4 alas ortogonais em volumes de predominante horizontal,
das quais 1 maior e 3 de média extensão, conjugadas com 4 alas menores inseridas em
volume poliédrico octogonal, configuram um conjunto de 8 braços irradiando a partir
de um ponto focal ou panóptico, assinalado por espaço de acentuada verticalidade”.
Na sua construção predomina o ferro, a madeira e o vidro, tendo o primeiro,
nesta obra, um papel muito relevante bem visível na estrutura da cúpula ou nos
pormenores (guardas, claraboias, óculos, etc.).
No caso conimbricense, a especificidade radica ainda no recurso ao vocabulário
neogótico, presente nos vãos em arco quebrado, nos muros ameados e em outros
elementos.
Pode afirmar-se que a este contexto não estará “seguramente, alheio o
contributo dos mestres da Escola Livre das Artes do Desenho de Coimbra”.

Fig. 44 – Penitenciária e Bairro de Santa Cruz. 1915. [Monumentos, 25, p. 126].
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A adaptação ao terreno envolvente, a erudição das casas do diretor e dos
chefes de guarda, as oficinas (que tornaram este espaço numa cadeia-oficina) e os
logradouros revelam um traçado erudito que reforça a originalidade do projeto.
A cúpula da Penitenciária, feita em 1887, saiu da forja de Manuel José da Costa
Soares, dono de uma alquilaria, sita à Rua da Sofia, na inacabada igreja de S. Domingos
e que, ao fundo, um pouco afastado da entrada, montara a fundição. Os seus trabalhos
de ferro já eram conhecidos, pois, como referi, é também da sua responsabilidade a
parte metálica do Theatro-Circo, erguido na Avenida Sá da Bandeira.

Fig. 45 – Penitenciária. Cúpula. [Foto RA].

Construído expressamente para o efeito, este edifício prisional conserva as suas
características originais, constituindo um dos três exemplos de planta radial existentes
no nosso país.

Fig. 46 – Projeto do edifício da Cadeia Comarcã. Manuel Castelo Branco. 1926.
[AHMC. Repartição de obras municipais. Pasta 11, B-14].

Mais tarde, já em meados dos anos vinte, a Cadeia Comarcã da cidade,
destinada aos presos comuns, também se vem a erguer num terreno que integrava a
cerca da Penitenciária. A sua construção constituía uma necessidade premente,
porque desde o século XVI que, em Coimbra, todos os que se encontravam privados de
liberdade viviam em calabouços, no mínimo, indignos.
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De referir que, a partir de Quinhentos, a prisão da cidade ocupava um lúgubre
edifício situado na Portagem, mesmo por baixo do colégio da Estrela. Aí esteve preso,
antes de fugir, o poeta Brás Garcia de Mascarenhas.
Em consequência das leis da desamortização, depois de ter sido entregue à
Câmara o complexo monacal que pertencera aos crúzios, a edilidade, goradas que viu
as várias hipóteses relacionadas com a obtenção de um outro espaço destinado a
colocar os prisioneiros, espaços esses que passavam sempre por adaptações,
transferiu os reclusos, em 1856, para uma “nova” estrutura prisional situada no piso
térreo do antigo celeiro dos frades, ou seja, para o piso térreo da chamada ‘Casa
Vermelha’, ‘Casa dos Meninos de Palhavã’ ou ‘Casa dos Moços Fidalgos’.
Mas as condições de higiene, de segurança e até o aspeto que os prisioneiros
conferiam a um espaço considerado como nobre, ombreando com os Paços do
Concelho e mais do que pegado com a Praça 8 de Maio, levaram a pensar na
construção de uma cadeia comarcã.
Foi encarregado de riscar o projeto do edifício, em 1926, Manuel de Abreu
Castelo Branco (1890-1957), natural de Fornos de Algodres, que assinava os seus
trabalhos como engenheiro civil, embora também se saiba que era oficial do exército e
engenheiro militar.
Na cidade do Mondego, entre outros edifícios, foi ele que projetou o colégio da
Rainha Santa e a fachada principal do Palácio da Justiça; aqui, no antigo colégio de S.
Tomás, pensado num primeiro momento para residência dos condes do Ameal e
reformulado pelo arquiteto Silva Pinto, alterou a fachada principal proposta por aquele
alarife, inserindo-lhe uma estrutura pesada, severa, de gosto neoclassicizante, apenas
engrandecida pelos magníficos portões de ferro forjado saídos das oficinas dos ourives
do ferro, ligados à Escola Livre das Artes do Desenho.
A Cadeia Comarcã que Castelo Branco projetou, tal como a Penitenciária,
encontrava-se já, esta até mais do que aquela, desfasada da então “moderna” filosofia
prisional.
Casa-Museu Bissaya Barreto
Pegada ao Aqueduto de S. Sebastião, paredes meias com o Largo João Paulo II,
ergue-se a casa que outrora foi residência do doutor Fernando Baeta Bissaia Barreto
Rosa (1886-1974), atual Casa-Museu Bissaya Barreto.
O conhecido professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra
adquiriu o terreno à edilidade, em 1923, por 51.615$18 escudos e o requerimento a
pedir a autorização para a moradia ser erguida deu entrada na Câmara Municipal de
Coimbra em janeiro de 1925; assinava-o, em nome do requerente, o construtor civil
diplomado António Maia que também se responsabilizava pela segurança dos
operários nos termos do regulamento de 06 de junho de 1895.
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Tanto o projeto como a orientação da construção da casa foram entregues a
um gabinete de arquitetura de Lisboa, “Fiel Viterbo L.da”, que não deixou rasto no
panorama arquitetónico nacional.

Fig. 47 – Fachada principal da moradia de Bissaia Barreto. Fiel Viterbo, L.da. [AOCMC. Proc. 01-96│1925].

Fig. 48 – Casa de habitação de Bissaia Barreto. [Foto RA].
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A moradia, que apresenta uma planta em forma de “L”, não possui um estilo
arquitetónico definido: trata-se de um edifício ambíguo que oscila entre a ‘casa
portuguesa’ e o neobarroco, mas ultrapassa, de qualquer modo, os parâmetros
costumeiros. A escadaria desenvolve-se no ângulo formado pelos dois braços do corpo
do imóvel que é coroado por um largo torreão octogonal fenestrado. O conjunto da
casa e do jardim reflete o gosto e o requinte do proprietário que juntou elementos de
outrora com peças atuais saídas das oficinas dos artífices conimbricenses. Os ferros
forjados, de gosto neorrenascentista, que se observam nos portões e nas aberturas do
muro, constituem um bom exemplo.
A consulta da documentação existente no arquivo da Fundação permite
concluir a omnipresente participação do encomendante na construção da sua
residência, mesmo face às orientações do arquiteto, bem como aquilatar a
sensibilidade artística de Bissaia Barreto até, e principalmente, quando estavam em
causa os pormenores.
4 – Os obreiros das novas arquitecturas
Os projetistas dos imóveis que neste período se iam edificando na cidade e
especificamente no novo Bairro de Santa Cruz, a muitos dos quais já fomos fazendo
referência ao longo do texto, eram, na sua maioria construtores civis, embora também
encontremos o nome de condutores, mestres-de-obras e similares a riscarem prédios,
a responsabilizar-se pela sua construção e a comprometerem-se, de acordo com regras
estipuladas pela edilidade, com a segurança do operariado.
Através das deliberações tomadas na sessão da Câmara Municipal de Coimbra a
10 de setembro de 1908, fica-se a saber que, para poder assinar a planta de um
edifício ou o projeto de modificação de uma qualquer fachada, teriam os autores de
ser “engenheiros, arquitectos, desenhadores, ou condutores de obras públicas, ou
mestres de obras devidamente inscritos”.
Contudo, um mestre-de-obras, para conseguir o diploma submeter-se-ia,
obrigatoriamente, a um exame que, de acordo com o anúncio publicado na folha O
Operario de Coimbra, constava “l.º Da leitura de um trecho facil da língua Portugueza;
2.º Das quatro operações sobre inteiras e decimaes; 3.º De calculos de areas e volumes
das figuras mais usuaes; 4.º Da intelligencia e explicação de um plano de construcção
civil; 5.º Do traçado de um pequeno projecto, copia ou original á escolha do candidato,
que poderá servir-se de papel quadriculado; 6.º De noções geraes sobre materiaes de
construcção, especialisando-se o que mais directamente se refira a estabilidade da
cosntrucção e a segurança dos operários n'ella empregados”.
De entre os mestres-de-obras e os construtores civis a laborar na cidade, e
naquele período, podem referir-se os nomes de“Abílio Augusto Vieira, de Cellas;
Accacio Theodoro, da Portella da Cobiça; Antonio Augusto Pedro, Mont'Arroyo;
Antonio da Silva Feitor, R. dos Militares; Antonio Simões; Benjamim Ventura; Francisco
Antonio de Meira; Francisco de Campos; Francisco Collaço; João Antonio Maximo; João
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Gaspar Marques Neves; Joaquim Augusto Ladeira; Joaquim dos Santos Porto; Joaquim
Simões Misarella; José Pedro de Jesus; José dos Santos Marques; Manuel Cardoso”.
Se se pensar, a nível de arquitetos e de acordo com o Annuario Commercial de
Portugal, entre 1901 e 1925, apenas um, Augusto de Carvalho da Silva Pinto, aqui
residia e mantinha atividade regular; contudo, não se pode escamotear a importância
que neste período Raul Lino exerceu no contexto arquitetónico da cidade, quer através
dos edifícios que projetou quer através da influência que a exposição dos seus
trabalhos desempenhou tanto, lato sensu, na mentalidade da urbe, como no gosto de
potenciais encomendantes.

Fig. 49 – Assinatura do arquiteto Silva Pinto.

O primeiro, Silva Pinto, nasceu em Lisboa no ano de 1865 e faleceu na mesma
cidade, onde foi procurar cura para os seus males, em 1938. Depois de ter terminado o
curso especial de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Lisboa vai completar a sua
formação na École des Beaux-Arts parisiense. Quando regressa de Paris, em 1895, fixa
residência em Coimbra, dado que o arquiteto José Luís Monteiro, amigo do conde do
Ameal, lho recomenda a fim de dirigir as obras de adaptação do colégio de S. Tomás,
sito na Rua da Sofia, a residência do titular. A verdade é que se radicou na cidade e
nela permaneceu até ao fim da vida, envolvendo-se nos mais diversos
empreendimentos arquitetónicos e culturais que então se desenvolviam na urbe. Da
sua mão saíram muitos e variados projetos de edifícios que espalham e espalhavam,
porque alguns já desapareceram sob o camartelo cego dos poderes públicos, pela
cidade; alem disso exerceu o magistério na Escola Brotero e envolveu-se com os
cometimentos e com a “política” da urbe, e não só.
O arquiteto Raul Lino nasceu em Lisboa a 21 de novembro de 1879 e aí faleceu
a 14 de julho de 1974.

Fig. 50 – Arquiteto Raul Lino.
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Iniciou a sua formação em Inglaterra e, depois de 1893, continuou-a na
Alemanha, onde foi discípulo de Albrecht Haupt, mestre que marcou profundamente o
seu pensamento e a compreensão da corrente modernista.
Nos últimos anos do século XIX, certamente por influência de um take off
tardio, Lisboa começou a crescer e muitas das novas zonas foram projetadas a partir
dos princípios do design moderno vindo de Paris. Mas esses projetos não interessavam
a Raul Lino, para quem os valores tradicionais e nacionais, como o amor pela pátria,
para além de terem feito parte da sua formação, exerciam sobre ele uma profunda
influência.
O alarife nutria uma grande simpatia pelos artistas de Coimbra ligados à ELAD,
utilizando mesmo, e frequentemente, nos imóveis que projetava as cantarias e os
ferros forjados saídos das suas oficinas; o gosto pela utilização azulejar como elemento
decorativo também era comum. Esta afinidade talvez encontre explicação, porque Lino
nutria o mesmo empenho, admiração e culto artístico pela arte nacional que
encontrava seguidores em António Augusto Gonçalves e nos seus discípulos, homens
que, em Coimbra iam “modestamente fazendo a renovação das nossas indústrias de
arte”.
Quim Martins, no seu jornal Resistencia, escrevia que em Raul Lino se encontra,
o que era raro nos arquitetos, a preocupação com “physionomia da região, e com a côr
da paysagem” e, além disso, “tira partido de tudo que possa dar um ar pittoresco e
regional, á sua construção”.
O artista, que frequentemente se deslocava a Coimbra, ao ter conhecimento de
que se encontrava em projeto a abertura do Bairro do Penedo da Saudade, levou a
cabo na sede do Instituto uma exposição dos seus trabalhos, porque, de acordo com o
Noticas de Coimbra “ficariam ali muito bem prédios daquele tipo”; a mostra
inaugurou-se no dia 14 de março de 1908. O “festejado artista” vira já os seus méritos
reconhecidos pela intelligenza da cidade que o fizera, em 1904, sócio do Instituto de
Coimbra.
Mas não foram só os projetistas a imporem a sua marca na cidade, porque as
arquiteturas que bordejam estes novos arruamentos apresentam, genericamente,
uma matriz comum que passa pela utilização de cantarias lavradas, de azulejos e de
ferros forjados. Trata-se da chancela que homens formados na Escola Livre das Artes
do Desenho (ELAD) aplicavam nos imóveis que, obviamente não riscavam, mas
decoravam.
Era esta a modernidade aposta na arquitetura que então se praticava numa
cidade do interior, onde os artistas se viam impedidos, por inexistência, de frequentar
uma Escola de Belas Artes. Se se compararem estas construções com as erguidas na
capital, para já não falar com as das grandes metrópoles europeias, nota-se um atraso
considerável. Contudo, a especificidade verificada na cidade do Mondego e patente na
maior parte dos edifícios então edificados, permite-me rotular essas construções com
o nome de ARQUITETURA ESCOLA LIVRE.
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Fig. 51 – António Augusto Gonçalves com um grupo de alunos da ELAD numa visita de estudo.

É verdade que existem em Coimbra muitas obras deste período a caber no
âmbito do ecletismo, mas todas elas apresentam a mesma matriz, baseada no gosto
dos proprietários ou no saber dos canteiros que nelas trabalhavam. Ao fim e ao cabo,
podem considerar-se o produto visível de uma cidade de província, fechada sobre si
mesma, sem outros horizontes artísticos a não ser aqueles que a Escola Livre e
também a Escola Industrial lhes proporcionavam.
Tem, frequentemente, sido feita referência à ELAD, isto é, à Escola Livre das
Artes do Desenho. Como não havia em Coimbra uma escola de Belas Artes, António
Augusto Gonçalves, homem dotado de grande capacidade de iniciativa e de vasta
cultura, em 1878, acabou por fundar a Escola Livre, alfobre de muitos lavrantes que
marcaram o panorama artístico de Coimbra, e não só, até cerca dos finais da terceira
década de Novecentos.
A criação desta escola obedeceu “ao desejo de reunir todos os indivíduos que
manifestavam aptidões artísticas, de propagar o estudo do desenho nas suas múltiplas
aplicações às artes e às artes industriais, de tornar fácil e acessível a aquisição de
conhecimentos sobre a forma de trabalhar os diversos materiais ensinando os
princípios de estética indispensáveis à compreensão e interpretação das obras de
arte”.
No ‘Tugúrio de Almedina’, onde as relações entre professores e alunos se
estreitavam e confundiam, formaram-se serralheiros, canteiros, escultores,
marceneiros, entalhadores, ceramistas e pintores, que procuraram colher
ensinamentos válidos no campo da história da arte e que os utilizavam nas
construções onde plasmavam o produto do seu labor.
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5 – Conclusão
Nos finais do século XIX Coimbra, mercê de fatores económicos, demográficos e
outros, tinha, forçosamente, de romper os acanhados limites medievos e de se
expandir. Depois de equacionadas várias possibilidades, os poderes públicos
decidiram-se, prioritariamente, por utilizar a quinta que fora propriedade dos frades
crúzios.
Neste contexto o processo que presidiu à utilização da quinta da Ribela na
dilatação do espaço urbano permitiu a transformação estrutural da cidade na medida
em que se verificou uma nova articulação espacial, pois a dualidade oitocentista
começa a esbater-se.
Os bairros, até então considerados como periféricos, quase todos formados em
torno de mosteiros ou de conventos, passam a estar unificados num espaço articulado;
a Sá da Bandeira pode considerar-se o eixo de ligação e a Praça D. Luís (atual Praça da
República) funciona como centro de convergência, porque ali se concentram novas
vias que permitem o fluir de gentes e de transportes entre si, de Montarroio, da
Conchada, de Celas, de Sant’Ana, de Santo António dos Olivais e de S. José.
Por outro lado, a Baixa e a Alta passam a poder dialogar por diferentes rotas. Para trás
fica o Quebra-Costas e as tortuosas ruas medievais; pode aceder-se à zona da
Universidade pela Alexandre Herculano, pela Ladeira do Castelo ou até pela Padre
António Vieira.
O Bairro de Santa Cruz, que ocupa, grosso modo, o espaço que da Praça da
República se estende até ao Aqueduto de S. Sebastião, desenvolveu-se, quiçá de forma
empírica, ou melhor, sem ter em conta teorias academizantes. No entanto, faz-se
sentir nele um espírito haussmanniano, obviamente adaptado à medida da cidade;
além disso foi utilizada uma estrutura ortogonalizada.
A zona transformou-se no espaço escolhido pela burguesia para construir as
suas residências e os edifícios utilizavam, preferencialmente, uma gramática eclética,
maioritariamente baseada no Estilo Escola Livre ou em gostos historicistas incluindo o
local neorrenascimento.
Convém relembrar que o primeiro responsável por este projeto de alargamento
do espaço urbano aeminiense, posteriormente e ao longo dos anos desenvolvido por
outros intervenientes, possuía uma formação ligada à engenharia militar,
consequentemente pragmática, a permitir-lhe adequar a zona disponível à
funcionalidade desejada; a partir de uma praça central estenderam-se, como que se de
verdadeiros tentáculos se tratasse, várias vias de comunicação capazes de transformar
toda a área num bloco harmónico.
Ao finalizar seja-me permitido referir que a arquitetura e o urbanismo, mais
aquela do que este, para além do facto construtivo, desempenham sempre um papel
simbólico como imagem representativa de um determinado poder religioso, político,
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económico e social e só uma linguagem capaz de ser entendida globalmente pela
comunidade que lhes dá vida se afigura eficaz e criativa.

Fig. 52 – Pormenor decorativo da Casa dos Martas. [Foto RA].
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MARFINS AFRO-PORTUGUESES
DA SERRA LEOA E DO BENIM
ENCONTRADOS EM CONTEXTOS
ARQUEOLÓGICOS DO SUL DE PORTUGAL
Por Mário Varela Gomes

Afro-português?
O termo afro-português, criado por William B. Fagg e divulgado a partir da obra
seminal Afro-Portuguese Ivories, publicada em 1959, designa conjunto diversificado de
artefactos, produzidos sobretudo em marfim de elefante, sob influência da presença
económica e cultural portuguesa, em três zonas do litoral da África Ocidental, a Serra
Leoa, o Benim (Nigéria) e o Congo.
Cada um daqueles centros, onde existiam à data da chegada dos Portugueses,
comunidades humanas com economia e organização social complexas, lideradas por elites
cultas, embora iletradas, que fomentaram o desenvolvimento artístico, tanto ligado à
superstrutura religiosa como à demonstração do poder. Todavia, embora o interesse por
tais produções ebúrneas por parte dos europeus remonte aos finais do século XV e
sobretudo às duas centúrias seguintes, quando reis, aristocratas e altas figuras de clero, as
apreciam, coleccionam e usam, foi ainda W.B. Fagg, mas agora com Ezio Bassani que as
remetem para a consagração internacional através da mostra “Africa and the Renaissance:
Art in Ivory” (1988), e o monumental catálogo que a acompanhou. Este tornou-se
instrumento incontornável, tanto para os amantes da arte afro-portuguesa como para os
seus investigadores.
Ali surgem importantes textos para enquadramento histórico e crítico daquelas
manifestações artísticas, tal como catalogue raisonné, onde se procurou reunir todas as
peças que então foi possível conhecer, guardadas em museus e outras colecções, públicas
e privadas, ascendendo o número das atribuídas aos séculos XV e XVI a apenas cerca de
duas centenas, inteiras ou fragmentadas, distribuídas pelos três grandes centros
produtores anteriormente assinalados.
Ulteriormente E. Bassani (1994) escreveu artigo dando conta de mais de uma
dezena de marfins afro-portugueses, entretanto identificados, e o mesmo haveria de
comissariar a mostra que esteve patente no Musée du Quai Branly (Paris) intitulada Ivoires
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d’Afrique dans les Anciennes Collections Françaises (Bassani, 2008), de que se editou
catálogo crítico bem ilustrado.
No pouco dinâmico panorama nacional, o pioneirismo coube a José de Figueiredo
(1938) com o estudo de marfim afro-português, a píxide do Museu Grão Vasco, de Viseu, a
que chama “obra luso-africana” e data nos finais do século XV, embora a atribua ao Reino
do Congo. Em 1953, Reynaldo dos Santos (pp. 443-445), não deixou de referir, na
monumental História da Arte em Portugal, que dirigiu com Diogo de Macedo, a píxide do
museu de Viseu, assim como duas trompas e saleiro do British Museum, peças que
classificou como do Reino do Benim e no século XVI. Luís Reis Santos (1962) dedicaria
artigo, na Colóquio – Revista de Artes e Letras, aos bronzes do Benim no quadro das
relações afro-portuguesas. Deve-se a A. Teixeira da Mota (1975) importante compilação
de documentos, do século XV ao XVII, relativos à presença de marfins da Serra Leoa e do
Benim, na sociedade portuguesa, trabalho muito utilizado por diferentes investigadores.
Só em 1951 o Museu Nacional de Arte Antiga haveria de incluir nas suas colecções saleiro
de marfim originário do Reino do Benim, adquirido em hasta pública, a que se sucedeu a
incorporação de outras peças afro-portuguesas.
Além da evidente escassez de testemunhos da arte afro-portuguesa, poucos são os
que possuem biografia recuada e nenhum deles foi encontrado em contexto funcional ou
mesmo deposicional, indicando o seu uso primário. Bem pelo contrário, as peças agora
reunidas, algumas inéditas e outras escotamente dadas a conhecer, provêm de sítios
arqueológicos portugueses, permitindo reconhecer um diferente tipo de contextualização
e abordar novas problemáticas.
Portugueses e marfins na África Ocidental
Segundo a informação actualmente disponível, os Portugueses terão ultrapassado
em 1434 o Cabo Bojador e visitado, pela primeira vez, a Costa da Guiné em 1444 e, em
1460, a Serra Leoa, assim denominada em documento real de 1472, chefiados por Pêro de
Sintra. Seguiu-se o reconhecimento da zona da Mina, na chamada Costa do Ouro, hoje
Gana, com Fernão Gomes, em 1471, ano em que João de Santarém e Pêro de Escobar
estiveram em Shama, dali trazendo ouro. No ano seguinte os Portugueses chegariam ao
Reino do Benim.
Os interesses comerciais e estratégicos, tendo em vista a expansão da influência
em África e a passagem para o Oriente foram assegurados aos Portugueses pelo Tratado
das Alcáçovas, em 1479, assinado com Espanha, confirmando-se aqueles aspectos no
Tratado de Tordesilhas, em 1494. O rei português, D. João II, logo em 1481, mandou
edificar a feitoria de São Jorge da Mina, agora Almina. No ano seguinte, foi nomeado feitor
daquela Diogo d’Azambuja (1482), por três anos, sucedendo-lhe por iguais períodos
importantes nomes da historiografia nacional, como o navegador e geógrafo Duarte
Pacheco Pereira, Brás de Albuquerque, Estêvão da Gama, filho do grande navegador Vasco
da Gama, Valentim Fernandes, Diogo Lopes de Sequeira, etc.
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A feitoria da Mina chegou a render a Portugal mais de 400 kg de ouro anuais,
importância enorme a que se somava o lucro obtido no trato dos panos, da pimenta,
malagueta, marfim, de outros produtos e, sobretudo, dos escravos.
Duas outras pequenas feitorias dependiam da Mina, Axém e Shama/Samá. Na
Serrra Leoa, entre os Sapes ou Sapi, antepassados dos actuais Sherbro, existiu a pouco
conhecida feitoria, ou entreposto comercial, de Mitombo/Mitondo, no rio com o mesmo
nome, mandada edificar por D. João II e ainda abandonada no seu reinado (Pereira, 1892,
Livro 1, cap. 32º, p. 55).
Os Portugueses detiveram a feitoria de São Jorge da Mina e o comércio na zona
até 1637, altura em que os Holandeses sob as ordens de Maurício de Nassau os
substituíram, depois, em 1640, caiu Samá e em 1642, Axém, aproveitando período
problemático na governação filipina e primeiros anos da Restauração.
No que concerne a referências a marfins afro-portugueses, a mais antiga data de
1496 e corresponde à entrada em Cabo Verde de catorze colheres, muito possivelmente
originárias da Serra Leoa. No ano seguinte surge a menção a três colheres de marfim em
documento de quitação por morte de Estêvão Pestana, que foi guarda roupa no paço de
D. João II (Mota, 1975, pp. 580, 581). Dois anos depois, no inventário dos bens de Catarina
Lobo, que foi mulher de notário, consta “hua colher de marfim de Gujnee” então avaliada
ao preço da prata (Lowe, 2015, p. 167).
Nos registos da alfândega da Casa da Guiné e Mina, constam, no ano de 1505,
referências à importação de cento e seis colheres e de três saleiros de marfim, um dos
quais pertencia a António Rebelo que fora escrivão em Axém, embora não se
especifiquem as suas origens concretas (Mota, 1975, pp. 581, 582). No entanto, ali terão
chegado, em outras datas, indubitavelmente, garfos, trompas (olifantes), píxides, cofres,
polvorinhos e muitos outros objectos ebúrneos de origem africana, produzidos sobretudo
na Serra Leoa e no Benim. Por exemplo, inventariou-se, na visitação feita em 1508 à igreja
da Conceição de Lisboa, pertencente à Ordem de Cristo e cujo mestre era o rei D. Manuel
I, entre numerosos panos da Guiné e da Índia, ditos de Calecut, hissope de marfim (Dias,
1979, p. 82).
No inventário de bens de Álvaro Borges, que foi colono na Ilha de São Tomé, feito
a quando da sua morte, em 1507, constam uma trompa e quatro colheres de marfim. Em
1515 foram declarados para pagamento de direitos aduaneiros, na Ilha de Santiago (Cabo
Verde), “dois saleiros de marfim trabalhado”, vindos da Guiné. Também quitação de bens,
de 1517, refere seis colheres e três saleiros de marfim (Mota, 1975, pp. 585, 586).
Bem mais tarde, o inventário de bens de André Marques, piloto falecido na viagem
de São Tomé para Portugal, regista uma dúzia de colheres e uma trompa de marfim
(Mota, 1975, p. 586).
Apesar das referências mencionadas, não deixam de ser escassas outras
informações literárias antigas a marfins afro-portugueses. Duarte Pacheco Pereira regista,
por duas vezes, a existência de colheres de marfim na região da Serra Leoa, no seu
Esmeraldo de Situ Orbis, escrito entre 1505 e 1508, antes de ter sido feitor de São Jorge na
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Mina (1519-1521), nos seguintes termos: “(…) nesta terra (Ilha dos Ídolos) fazem humas
esteiras de palma muito fermosas & asy collares de marfim (…)” (Pereira, 1892, Livro 1,
cap. 32º, p. 55) e “(…) nesta terra se fazem as mais sotis colares de marfim & milhor
lavradas que em nenhuma outra parte (…)” (Pereira, 1892, Livro 1, cap. 33º, p. 56).
O alemão Valentim Fernandes na “Descrição da Costa Ocidental de África” (15051507) escrita com informações de Álvaro Velho do Barreiro, entre outras, relata: “Em
Serra Lyoa som os homẽs muy sotijs muy ẽgeniosos / fazem obras de marffim muy
marauilhosas de ver de todallas cousas que lhes manda fazer . s. hũus fazem colheyros
outros saleyros outros punhos para dagas e qualquer outra sotileza”, acrescentando: “Em
esta terra há olliffantes muytos de que tem jnfijndos dentes que he marffins de que fazem
todas suas obas louçãas” (fol. 136) (Bensaúde, 1997, p. 111).
O grande artista alemão Albrecht Dürer (1471-1528) faz menção, num seu diário, à
aquisição de dois saleiros, supostamente com aquela mesma procedência, em Antuérpia,
no ano de 1521, por certo através da feitoria portuguesa, que diz serem de Calicut
(Bassani e Fagg, 1988, p. 53). Esta atribuição de origem à Índia encontra-se generalizada a
quase todos os bens ultramarinos, durante os séculos XVI e XVII, dado o grande apreço
então conferido ao exotismo e magnificência das produções artísticas do subcontinente
indiano, embora para tal tenha ainda contribuído a existência da Casa da Índia, que
controlava as relações comerciais com o Ultramar. Até a porcelana e têxteis de origem
sabidamente chinesa foram descritos como da Índia ou, mais especificamente, de Calecut.
Muito significativa é, também, a existência, no inventário de bens do primeiro
Conde de Basto, D. Fernando de Castro, efectuado em 1582, de, entre numerosos bens
provindos do Oriente, “Hum saleiro de marfim com des colheres de marfim” (Serrão, 2014,
p. 15).
Constitui importante testemunho literário daquela produção, nos inícios do século
XVII, o legado pelo Pe Manuel Álvares, em Etiópia Menor, que viveu na região da Serra
Leoa, reconhecendo que os seus habitantes eram dotados de habilidade e inteligência,
possuindo alguns deles imaginação artística, esculpindo imagens de madeira dos seus
antepassados e muitas outras figuras. Também atestou que ali se faziam “colheres de
marfim, tão acabadas, em cujos remates fazem as várias galantarias, como as cabeças de
bichos, pássaros ou os seus próprios corofis (ídolos), com tanta perfeição que não há mais
que ver.” E continua descrevendo que produzem bancos redondos, com formas curiosas,
semelhantes a lagartos e outras criaturas pequenas, para concluir que, à sua maneira,
aqueles são talentosos artesãos. O mesmo autor informa que os chefes possuem trompas,
possivelmente de marfim, e que os dentes de elefante daquela região existem em grande
quantidade, sendo tão espessos que ninguém sozinho é capaz de transportar um deles
(Mota, 1975, p. 587; Hair, 1990, cap. 2, pp. 2, 5, 6, 11). Este último aspecto muito interessa
à compreensão da produção ebúrnea afro-portuguesa da Serra Leoa, pois permite deduzir
que tais dentes eram adequados à escultura de peças como os saleiros, que necessitavam
de porções de marfim maciças e com grande diâmetro.

190

Os testemunhos
Rua da Cerca, Almada
Importante vila, durante os séculos XVI e XVII, dada a fertilidade dos seus campos,
a ligação ao estuário do Tejo e ao mar, como à proximidade com Lisboa, ali residiram
membros da aristocracia e abastados comerciantes, tal como indivíduos que foram
atraídos pelo Ultramar, entre os quais cumpre destacar diversos membros da poderosa
Família Marchioni (Guidi-Buscoli, 2013, pp. 58, 59) e Fernão Mendes Pinto.
Escavação arqueológica, dirigida por Luís de Barros, da Câmara Municipal de
Almada, na rua da Cerca, devida a obras de saneamento básico, conduziu à identificação
de lixeira, dos finais do século XVI, onde se haveria de encontrar, além de bom número de
cerâmicas com aquela cronologia, entre as quais fragmentos de faianças italianas e de
porcelanas chinesas, uma conta de topázio, pequeno bloco de turquesa e numismas
cunhados nos reinados de D. João III (1521-1557) e de D. Sebastião (1557-1578), assim
como o que julgamos ser sector do cabo de colher de marfim (MAH 4592) (Barros, 2000,
pp. 23, 68).
Aquela última peça representa cabeça de crocodilo entre dois elementos
troncocónicos, mostrando os bordos ligeiramente denteados, talvez com carácter
fitomórfico. Este motivo, surge nos topos de elemento geométrico de colher, do Benim,
onde também se observa ave e mão, que guarda o Museum für Völkerkunde (Viena)
(Bassani e Fagg, 1988, p. 172, fig. 228). O animal do fragmento de Almada mostra os olhos
ovais, bem abertos e destacados, a boca semiaberta, onde se reconhecem os dentes, e
toda a cabeça foi coberta por reticulado, finamente inciso, figurando as escamas. Mede
0,047 m de comprimento e 0,013 m de diâmetro máximo.
A porção do cabo de colher descrita, além de publicada pelo seu descobridor,
esteve presente em exposição sobre a expansão portuguesa, na cidade de Londres
(Barreto et alii, 1990) e foi ainda referida em trabalho não publicado, sendo classificada
como bini-portuguesa (Henriques, 2008, p. 12).
O tema zoomórfico mencionado ocorre, conotado com a ferocidade de tais
grandes sáurios e à sua ligação a antigos mitos e narrações, em numerosas gramáticas
iconográficas, tanto do continente africano, como asiático e da Austrália. O Museum of
Mankind (Londres) conserva garfo cuja manufactura se deve aos Sapi, da Serra Leoa, com
crocodilo no terço proximal do cabo, que termina em dois elementos esféricos (Bassani e
Fagg, 1988, p. 131, fig. 167). Colher, com aquela origem, hoje no Museu da América
(Madrid), mostra no cabo decoração torsa e elemento troncocónico do tipo dos que
vemos na peça de Almada (Bassani e Fagg, 1988, p. 58, fig. 31). Todavia, a escultura de
Almada, mais idealizada e menos elegante que as produções sapi, aproxima-se melhor das
realizações ebúrneas do Benim, da autoria, no século XVI, dos Bini. De facto, encontramos
algumas semelhanças entre aquela peça e a cabeça da montada de um dos cavaleiros do
saleiro do Museu Nacional de Arte Antiga. A expressividade da boca semiaberta,
patenteando os dentes e os olhos ovais alongados que observamos em ambas figurações,
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para além das óbvias diferenças de carácter específico (cabeça de cavalo e cabeça de
crocodilo), sugere ligações pertinentes, podendo-se, quiçá, entrever que aqueles
constituem obras de uma mesma oficina. A peça do museu português, onde E. Bassani e
W.B. Fagg (1988, pp. 182, 186, figs 247, 248) tinham reparado na parecença entre a
cabeça de cavalo com a boca aberta e cabeças de crocodilo foram, por eles atribuída a
artista (VIII) que terá trabalhado na segunda metade do século XVI.
Duas colheres, dadas como das oficinas do Reino do Benim oferecem cabeças de
crocodilo nos cabos. Em uma, no Musée do Quai Branly (Paris), segurando, pela
extremidade das mandíbulas, braço humano (Bassani, 2008, p. 92, fig. 95) e na outra, de
colecção portuguesa, um tronco humano, com os braços erguidos ao alto (Dias, 2004, p.
41, fig. 7).
Largo de Jesus, Lisboa
Obras relacionadas com a construção de parque de estacionamento subterrâneo
no Largo de Jesus, na freguesia das Mercês, obrigaram a escavação arqueológica de vasta
área daquele espaço, em 2005. De tais trabalhos resultou a identificação de zona
associada a olaria de faiança do século XVII e de infra-estruturas, talvez do que é hoje o
Palácio Mendia, assim como de arranjo efectuado no século XVIII.
Entre o espólio recuperado em diferentes pontos da intervenção, datado
genericamente no século XVII (Santos, 2007, p. 399), contam-se fragmentos de faiança
portuguesa, com aquela cronologia, a par de raros pedaços de porcelanas chinesas, de
recipientes de vidro e de cerâmicas comuns, assim como pequenos objectos metálicos ou
de osso, tal como peça de marfim zoomórfica (Santos, 2007, p. 398, fig. 47). Esta, muito
fracturada, representa o que sugere tratar-se de cabeça e parte do pescoço de ave, talvez
uma garça-real (Ardea cinerea) dada a presença dos olhos circulares, com bico que seria
longo e entreaberto, cujas penas foram figuradas através de reticulado inciso. Ajuda a
identificar o animal representado a ausência de reticulado no bico, que é liso, pois os
crocodilos surgem com aquela decoração nas mandíbulas.
Saleiro bini, hoje no Kunthistorisches Museum (Viena), mostra, na parte inferior do
corpo, representações de aves, com o típico olho circular, rodeado por anel em relevo, tal
como acontece na peça do Largo de Jesus, e as asas reticuladas através de incisões
(Bassani, 2008, p. 101, fig. 104).
O fragmento escultórico do Largo de Jesus, que por certo fez parte de colher ou
garfo, apresenta soluções técnicas e artísticas que o aproximam do fragmento de Almada,
embora figurando espécie distinta, pelo que pode ser classificado como bini-português.
Ele provém de zona onde ainda hoje existem importantes palácios e o Convento de Jesus,
cuja urbanização se terá iniciado nos finais do século XVI.
São Vicente de Fora, Lisboa
Entre os muitos contributos devidos à enorme dedicação de Fernando Eduardo
Rodrigues Ferreira à Arqueologia, constitui referência incontornável os trabalhos que
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efectuou no antigo mosteiro e igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, tal como em áreas
adjacentes.
Além do pioneirismo de tais intervenções, que ocorreram de 1961 até à data do
seu falecimento, em 2014, onde se estudaram contextos pouco conhecidos das Idades
Média e Moderna, que haveriam ainda de permitir a constituição de significativo núcleo
museológico, entre aquele espólio constam duas peças, correspondendo a fragmentos de
colheres, de marfim, afro-portuguesas.
Uma daquelas, reduzida a parte do cabo e ao arranque da concha, mostra sector
com secção circular, onde se observa elemento torso entre discos, e outro, hoje
fracturado, plano com motivo entrançado, como que constituído por três cabos que
pequenos orifícios ajudam a melhor separar. Mede 0,089 m de comprimento.
As decorações torsas, como cordas ou colunas não são raras entre as produções
ebúrneas dos Sapi ou do Benim, embora desconhecessem o torno. Também o motivo das
bandas com cabos entrançados, contendo pequenos trépanos, surge em obras sapi. Ele
ocorre na tampa do saleiro, de marfim, da antiga colecção Richard Rawlinson (século XVIII)
hoje desaparecido, mas de que existe gravura com duas vistas (Bassani e Fagg, 1988, p.
227, fig. 22), no saleiro do Danish National Museum (Copenhaga) (Bassani e Fagg, 1988, p.
136, fig. 173) assim como em trompas, uma conservada em colecção privada (Bassani e
Fagg, 1988, p. 92, 93, 106, figs 99, 128), e nos exemplares do Australian National Museum
(Camberra) (Bassani e Fagg, 1988, p. 100, fig. 112), The Paul and Ruth Tishman Collection
(Los Angeles) (Bassani e Fagg, 1988, p. 107, fig. 129), Merseyside Maritime Museum
(Liverpool) e Museum of Mankind (Londres), entre outras (Fagg e Bassani, 1988, p. 237, nos
100-102).
A outra peça afro-portuguesa de São Vicente de Fora é, quanto a nós, a mais
excepcional, igualmente correspondendo a cabo de colher e a elemento do arranque da
concha, contendo a representação estilizada do busto de português e elementos
decorativos diversos. Mede 0,132 m de comprimento. A cabeça da imagem
antropomórfica encontra-se junto à concha, mostra expressiva face, de contorno oval,
com os pormenores anatómicos bem reproduzidos, mas integrando o estilo próprio da
concepção sapi, nomeadamente olhos grandes e salientes, possuindo nariz curvo,
contendo três partes bem distintas, com as narinas dilatadas, ou seja, o português oferece
feições africanas, embora sem o prognatismo de outras obras. A identificação como
português reside no corte do cabelo, comprido e liso, o que os africanos não usavam
devido a características capilares, em parte coberto por capacete redondo, de abas.
Também o corpo e os braços oferecem vestimenta, abotoada no peito, à maneira
europeia. A metade proximal do cabo apresenta elemento calado, de contorno
trapezoidal, decorado através de cordões que intercalam com linhas perladas, contendo
semi-esferas ou grânulos, terminando em botão cónico, formado por discos de diâmetros
decrescentes e pequena carrapeta.
Saleito sapi do Städtisches Museum Braunschweig (Bassani e Fagg, 1988, p. 137,
fig. 175) mostra a base decorada com grandes motivos trapezoidais igualmente perlados.
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A atribuição da peça descrita a oficina sapi dos finais do século XV ou das primeiras
décadas da centúria seguinte, a partir de paralelos estilísticos, não levanta problema, dada
até a existência de semelhanças com a colher representada na pintura Morte da Virgem,
atribuída ao Mestre do Paraíso (1520-1530) da oficina de Gregório Lopes e que conserva o
Museu Nacional de Arte Antiga. As afinidades residem no tratamento plástico dado ao
terço proximal e na carrapeta terminal daquele cabo.
Apesar de se conhecerem colheres com representações antropomórficas, apenas
uma das quais devida aos Sapi, hoje no The Metropolitan Museum of Art (Nova Iorque)
(Bassani e Fagg, 1988, p. 86, fig. 82), como a do Museum of Mankind (Londres),
claramente mostrando português, ou as colheres do Ashmolean Museum (Oxford), o cabo
da colher de São Vicente de Fora é o único com imagem humana semelhante às que
integram alguns saleiros, nomeadamente os exemplares do Museum of Mankind
(Londres) (Bassani e Fagg, 1988, p. 55, fig. 28), Museo Nazionale Preistorico Etnografico
Luigi Pigorini (Roma), Museo Civico Medievale (Bolonha), Seatle Art Museum (Seatle) e de
colecção particular de Lisboa (Bassani e Fagg, 1988, p. 52, fig. 24).
Avenida Miguel Fernandes, Beja
Uma vez mais escavações arqueológicas, motivadas pela construção de parque de
estacionamento subterrâneo, proporcionaram, em 2003 e 2004, a descoberta de 137
silos, em um dos quais se exumou pequena colher de marfim, que classificamos como
afro-portuguesa. Ainda se desconhecem os materiais arqueológicos encontrados
associados àquela peça. No entanto, a maioria dos silos continha espólio dos séculos XV e
XVI e, mais raramente, foram encontrados testemunhos das centúrias seguintes. Os silos,
situados em zona exterior às muralhas que cercavam o antigo núcleo urbano, mas
próximos daquelas, tiveram como função primária o armazenamento de cereais, de que a
região era rica, tendo deixado de ter tal destino em 1579, dada a criação do Celeiro
Comunitário e sendo reutilizados como lixeiras, aspecto recorrente mas que muito
importa à datação da colher em apreço (Martins et alii, 2010; 2010a).
Aquela, apesar de algo danificada no contorno da concha, encontra-se completa. A
concha é oval, na sua ligação ao cabo apresenta incisões e este, com secção circular
oferece decoração torsa, terminando em disco, algo maior que o diâmetro do cabo. A
torsão do cabo é constituída por três cordões que são sucessivamente mais apertados a
partir da zona de ligação à concha. Mede 0,148 m de comprimento, 0,020 m de largura na
concha e 0,011 m de diâmetro na extremidade do cabo. Foi mencionada em trabalho
académico, onde é classificada com sapi-portuguesa, dada a presença da decoração
torcida e a forma da concha que, quando com tal origem, são em geral mais arredondadas
e menos compridas que a das colheres bini-portuguesas (Henriques, 2008, pp. 10, 12).
Aquelas últimas podem ter tido influência de colheres orientais, talhadas em madrepérola
de grandes valvas de moluscos do Índico e do Pacífico.
A decoração singela que esta peça mostra, com motivo inspirado na cordoaria ou
na arquitectura, é bem conhecida nas produções ebúrneas dos Sapi. Embora com
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enrolamento formado por apenas um cordão, uma das colheres de São Vicente de Fora
apresenta cabo com solução afim, que também encontramos em colher e em garfo,
atribuído aos Sapi, do Musée National de la Renaissance (Ecouen) (Bassani, 2008, p. 50,
figs 41, 42). Trata-se, pois, de mais uma produção da Serra Leoa, embora com cronologia
difícil de precisar.
Algumas considerações
Os testemunhos de arte afro-portuguesa reunidos no presente trabalho
constituem não só raridade, mas alargam o número e a dispersão de tais objectos,
introduzindo nova perspectiva no seu estudo. Esta deriva do facto de serem os únicos
encontrados em contextos arqueológicos, embora com carácter deposicional secundário,
correspondendo a lixeiras. Recordemos que todas as restantes peças afro-portuguesas
foram conservadas nas salas de maravilhas ou de arte (cabinet de curiosités,
wunderkammer e kunstkammer), constituiram itens de colecção ou de aparato, detidos
pelas elites políticas e casas reais europeias, como a Família Medici, de Florença, o
Arquiduque Fernando do Tirol, o Grão-Duque da Toscânia, o Grão-Duque da Saxónia, o
Duque de Sabóia, o Rei da Dinamarca e a Casa Real Portuguesa.
Aqueles objectos, quando em contexto europeu, mantêm ainda esse estatuto.
Bem pelo contrário, os restos de artefactos afro-portugueses procedentes de escavações
arqueológicas, indicam terem tido funcionalidade, em termos práticos, e ao quebrarem-se
ou por quaisquer outras razões foram postos fora de uso, acabando em monturos. Uma
das colheres de São Vicente de Fora partiu na ligação do cabo com a concha, a zona mais
frágil, mostrando a colher de Beja claros sinais de intenso uso, evidenciando ambas a sua
utilização nos quotidianos, aspecto que o estado fragmentado das restantes peças
também pode denunciar.
Tais testemunhos indicam um novo tipo de biografia para aqueles artefactos,
reflectindo comportamentos sociais, cuja existência talvez apenas o contexto cultural e
económico português possibilitasse, dada a ligação com o “país de origem” daqueles.
Recordemos que nas proximidades do Largo de Jesus em Lisboa, existiram importantes
palácios e convento, que na actual rua da Cerca, em Almada, se erguia casa senhorial, ou
talvez igualmente até instalações conventuais e que São Vicente de Fora foi um dos
grandes conventos de Lisboa. Assim, as peças afro-portuguesas não foram exumadas
longe de contextos sociais não só abastados como culturalmente evoluídos e, até,
requintados, capazes de apreciarem e de as usarem, sem que fossem consideradas apenas
peças de colecção. Não esqueçamos que visitações efectuadas aos templos da Ordem de
Santiago, no Sul de Portugal, dos finais do século XV e durante o século XVI registam
abundantes alfaias religiosas, principalmente têxteis, cuja procedência é explicitamente
atribuída à Costa da Guiné e a diferentes pontos do subcontinente indiano, onde sabemos
terem chegado, com abundância, também os têxteis chineses, nomeadamente de seda.
Este aspecto remete-nos para a grande aceitação e, até, o desejo de se obterem artefactos
exóticos, de qualidade, tendo em vista prestigiarem a actividade religiosa, o mesmo
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acontecendo em relação com as formas de representação de bem-estar entre as elites
aristocráticas e burguesas.
Importa referir que, conforme o registo feito em 1505 pela Casa da Índia e da
Guiné, os objectos de marfim ali declarados pertenciam a marinheiros, a um capitão da
Mina (Diogo Lopez de Sequeira), um escrivão e até a clérigo, além de alguns serem
propriedade de mercadores (Mota, 1975, pp. 581-583). Trata-se pois de itens que seriam
sobretudo destinados ao comércio.
Os marfins afro-portugueses da Serra Leoa, produzidos pelos Sapi, são os mais
raros e minuciosamente trabalhados, oferecendo soluções plásticas mais originais e
estética de formas elegantes. A colher de São Vicente de Fora, com a representação de
português é, conforme dissemos, a segunda colher sapi que se conhece com figura
antropomórfica. A sua importância torna-se ainda maior dado que aquela imagem
encontra paralelos em saleiros, talvez indicando alguma complementaridade funcional
entre os dois tipos de artefactos e, seguramente, a diversidade dos trabalhos produzidos
por um mesmo artista.
Ao adicionarmos ao catálogo de E. Bassani e W. B. Fagg (1988) as peças
portuguesas e mais algumas que aqueles não tiveram oportunidade de conhecer,
verificamos ser o número de saleiros, recipientes assim classificados pela primeira vez por
A. Wollaston Franks (Fagg, 1959, p. XI), igual ao de colheres, constituindo ambos cerca de
70% daqueles testemunhos, existindo ainda 20% de trompas (olifantes) e, em menor
quantidade, polvorinhos, píxides, garfos, tal como outros artefactos. W. B. Fagg (1959, p.
180) estimou que as peças chegadas aos nossos dias, serão menos de 10% das
primitivamente existentes.
Os autores citados contaram pouco mais de uma centena de artefactos de marfim
atribuíveis às produções da Serra Leoa, possivelmente oriundos de três ou quatro oficinas,
correspondendo os saleiros a cerca de 52% e as trompas a 33%, alcançando as colheres
apenas 8% e os garfos 3% (Bassani e Fagg, 1988, p. 61; Bassani, 1994, p. 37).
Aqueles terão sido executados entre 1490 e meados do século XVI, quando a zona
foi invadida pelos Mani/Mane (Mende), facto que segundo alguns investigadores, poderá
ter incrementado a produção do mesmo tipo de artefactos no Reino do Benim, durante
toda a segunda metade do século XVI (Fagg, 1959, pp. 176, 177).
P. Mark (2010, p. 181) pretendeu contrariar aquele modelo ao admitir que os Sapi
continuaram a trabalhar o marfim, para o comércio com os Portugueses, até 1580,
esteando-se em informações que dão conta da produção na região da Serra Leoa, de
trompas de marfim que, quanto a nós podem, muito bem ser de manufactura Mende. De
facto, não se fala mais em colheres ou saleiros, embora possa ter havido alguma produção
residual. Saleiro sapi da colecção Entwistle, com colunas e arcos perlados, na base,
intercalando com personagens antropomórficas sentadas, foi datado, através do
radiocarbono, obtendo-se o intervalo cronológico situado em 1438-1518 cal. AD (Bobin e
Bouvier, 2013, p. 140). Aguardamos que novas datações absolutas possam lançar mais luz
sobre a questão cronológica.
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Para a produção do Reino do Benim identificaram-se apenas, cerca de sete
dezenas de peças, de marfim, dominando quantitativamente as colheres (74%) dado que
os saleiros correspondem a 22% e as trompas a 4% (Bassani e Fagg, 1988, p. 150).
No que concerne aos saleiros, muitos deles possuem dois recipientes, que têm
sido interpretados como para guardarem sal e pimenta, pelo que tais peças deveriam de
ser chamadas especieiros.
“Colheres de dente de elefante, muito curiosamente trabalhadas com diversos
tipos de aves e animais nelas feitos (…)” é tida como a primeira descrição de colheres de
marfim do Benim, de 1588, e deve-se a James Welsh, que foi mestre do navio Richard of
Arundel (Mota, 1975, p. 588; Fagg e Bassani, 1988, pp. 53, 60) e a última, de 1621, coube a
García Mendes Castello Branco que escreveu: “D’ali trazem umas «cucharas» de marfim
mui curiosas que eles fazem” (Mota, 1975, p. 587; Cordeiro, 1881, p. 27).
A excelência dos marfins afro-portugueses, onde se incluem as peças agora
reunidas, conta com o resultado da clara miscigenação ou hibridização, das formas e
algumas soluções técnicas e decorativas de origem europeia com a matéria-prima e
gramáticas estéticas africanas, aspecto que as enriquecem e potenciam o seu significado
histórico-cultural, a par da sua originalidade artística.
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Fig. 1 – Fragmento de cabo de colher ou garfo. Rua da Cerca, Almada (foto L. de Barros).

Fig. 2 – Cabeça de cavalo de saleiro do Reino do Benim e cabeça de crocodilo procedente de Almada
(foto J. Pessoa, 2003).
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Fig. 3 – Largo de Jesus. Fragmento de cabeça de ave (foto T. M. Casimiro, 2016).

Fig. 4 – São Vicente de Fora. Fragmento de colher de marfim (foto N. Pires).
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Fig. 5 – São Vicente de Fora. Fragmento de colher, de marfim (foto N. Pires).
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Fig. 6 – Colher antropomórfica de São Vicente de Fora (A) e paralelos para os seus elementos em saleiros. B,
Colecção privada, Lisboa; C, Museo Preistorico e Etnografico L. Pigorini, Roma; D, Stadtisches Museum
(Braunschweig) (B, seg. Bassani e Fagg, 1988, p. 52, fig. 24; C, idem, p. 110, fig. 135; D, ibidem, p. 137, fig.
175).
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Fig. 7 – Representação de colher, de marfim, na pintura Morte da Virgem, atribuída ao Mestre do Paraíso
(1520-1530) (seg. Bassani e Fagg, 1988, p. 85, figs 80, 81) e comparação com fragmento de colher de São
Vicente de Fora.

Fig. 8 – Colher de marfim, de Beja (seg. Henriques, 2008, fig. 4).
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NOVA OEIRAS NEIGHBORHOOD UNIT TO
UNESCO HERITAGE LIST: A STRONG CASE OF
CIVIC IDENTITY AND INTEGRATED
REHABILITATION
Por JOSÉ MANUEL FERNANDES*

The Bairro Residencial de Nova Oeiras (Nova Oeiras Neighborhood Unit /
BRNO) stands in the surroundings of Lisbon, capital city of Portugal. BRNO is one of the
most qualified and active built communities in the country. Being an urban settlement
planned in the 1950s, it houses about 2.000 people, between residents and workers, in
a Modern design urban environment (40 ha), following the “Athens Charter” Le
Corbusier – Modern Movement theory of the 1930´s in its core or nucleus (with 3 slab
blocks and 6 point towers around a central plaza). But BRNO also follows the “Garden
City” principles of Howard´s 1900 document, including an area of family houses and
private gardens around its central core. At the same time, Nova Oeiras represent a
perfect and balanced neighborhood unit example, as an application of the model
proposed by Clarence Perry for the USA cities of the 1920´s.
Global BRNO design reflects the great theoretical movements of Euro-American
urbanism and built culture of the 20th century – and at the same time, offers great
originality in its “mixed model/pattern”, which is highlighted by the rarity of the
existence today of this type of urban-architectural unit complex around the world.
BRNO diversity of space and form tried to articulate modern architecture &
modern town planning mainly influenced by northern Europe typologies (isolated
blocks and towers, in concrete), with the southern Europe urban tradition of patios
and squares – the whole being framed by a creative landscape made up of native
Mediterranean vegetal species.
BRNO´s universal value, as a landscape, architectural and urban paramount,
must be emphasized – at the same time, explaining as this site is sustained in an
overall manner by the support and adhesion of its living community, showing a strong
sense of local participation and initiative.
BRNO also articulates the terrain continuity with the historical and cultural
landmarks of its surrounding environment (Baroque Palace and gardens of the Marquis
of Pombal; Calouste Gulbenkian Foundation Science research center; Oeiras medieval
urban center; Agricultural research State center).
*

Professor at the Faculty of Architecture of the University of Lisbon, Portugal.
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Authenticity and Integrity of BRNO site will be presented, as well as the aspects
regarding the municipal head management, with several and planned restoration
works done in its public spaces and buildings, civic and cultural initiatives (local service
cabinet to attend population projects; annual reward to the best private restoration
projects, etc.).
The application for UNESCO patrimonial heritage for the Nova Oeiras Residential
Neighborhood (BRNO)
The objective of this text is to structure the fundamental topics, as well as a
synthesis of the positive values considered to be present in the BRNO – in its
landscape, urban design and architecture.
In these terms, this text may serve as basis for the definition of an application book-file
of this valuable landscape, urban and architectural complex for World Heritage by
UNESCO.
Identification and description of the Site
The authorship and general coordination of the "Urbanization Plan of Nova
Oeiras Residential Unit" belongs to architect Luís Cristino da Silva (1896-1976)1, one of
the main pioneers of the “first modern generation” in Portugal2. This Plan was built
and continuously accompanied for more than 20 years, between the first plan of 1953
and the final one in 1962-65, and the alterations proposed in 1974 counting on the
collaboration and co-authorship of architect Pedro Falcão e Cunha and landscaping
architect Gonçalo Ribeiro Telles (b.1922)3.
The forestation began in 1957, and most of the edification, carried out
especially from 1958, was well advanced by 1962-65. The last two towers were
completed by the end of the 1960s. It has an estimated population of between 1500
and 2000 people, both residents and daily users.
The Bairro Residencial Nova Oeiras (BRNO) constituted a characteristic of
“Neighborhood Unit” 4, and is an integral part, which on one side the central nucleus
follows the “Athens Charter”, of the International Modern Urbanism as defined by the
Swiss architect Le Corbusier5 - 6 towers, 6 blocks and a complex of equipment and
commerce surrounded by green public spaces with a separation between road and
pedestrian systems; and on the other hand, this nucleus is surrounded by a complex of
broadly spaced houses following the “Garden-City” theory by Ebenezer Howard, 6
1

cf. Luis Cristino da Silva Architect (exhibition catalogue) Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon, 1998.
According to José Augusto França, in A Arte em Portugal no séc. XX, Livraria Bertrand, Lisbon, 1974.
3 cf. Utopia e os Pés na Terra. Gonçalo Ribeiro Telles (exhibition catalogue), Évora Museum / Cultural Ministry,
Lisbon, 2003.
4 cf. defined by the American town planner Clarence Perry (1872-1944), in the 1920s.
5 cf. Le Corbusier (1887-1965), who defined the subject in texts between 1925-33
6 cf. Garden City theory by the English philanthropist Ebenezer Howard (1850-1928), in 1898, with the first city of
this type, Letchworth, projected in 1903.
2
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who suggested the creation in the suburbs the quality of collective and community life
that too big a city would not allow anymore.
This “mixed model” offers great originality, which is highlighted by the rarity of
its present existence, throughout the world of “neighborhood units” of this type, i.e.,
with an articulated system of two urban typologies, modern and proto-modern – and
even more so, preserved intact.
Furthermore, the global design of this neighborhood has tried to articulate
aspects and forms of architecture and modern town planning, mainly influenced by
northern Europe (series of great isolated edifications surrounded by vegetation), with
typologies of the southern urban tradition ( the square cloister patio, bordered by
gallery-arcades in the center of the complex) framed by landscape made up of vegetal
species native from the Mediterranean (influenced by the German landscaping school
from Hannover, cf Gonçalo Ribeiro Telles, studied during his post WWII trips).
In the words of its sole living author, the landscape architect Gonçalo Ribeiro
Telles (who developed the BRNO plan together with the landscaper Edgar Sampaio
Fontes), the original urban and landscape doctrine / idea was precisely this articulation
that was carried out in full:
The plan (of the Nova Oeiras Residential Neighbourhood) entailed a vast central
space where some “towers” would appear integrated in an area where the groups of
umbrella pines and cork trees surrounded an extensive meadow. Footpaths would go
round that meadow separating it from the more dense groups of trees. Between the
“towers” there was a recreational space and more consistent local equipment. On the
dominant top of the meadow the construction of a church was planned. Around this
complex, according to the old idea of a “garden-city”, a ring of houses limited the area
covered by the plan.
Declaration and Justification of the Exceptional Universal Value of the Site
The following facts and aspects of the BRNO are considered relevant for a
complete justification of the intrinsic Value, of the universality of this Site, and its
exceptionality:
1 - The BRNO constitutes a representative set of landscape, urban design and
modern architecture of the 20th century with a high level of originality and an
accentuated level of preservation and/ or restoration.
It is structured within an afforested complex following an innovative and modern
landscaping project that enabled the plantation of about 700 species in the end of the
50s, and which acquired a defining body and presence after 50 years of growth.
This landscape complex integrates a network of paths with a series of roads and
pedestrian lanes surrounding a built central core (garden square, Commercial Atrium)
around which blocks and towers have been built, and also a series of detached houses.
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This complex is completed by several infrastructures of proximity, or “of the
neighbourhood”, such as the school (now the Youth Centre, the church (with the
parish centre), the clinic for assistance (Belmar da Costa Brain Paralysis Centre), the
sports area (tennis courts of the CETO club), and also a series of shops with local
commerce (post office, butcher’s, grocer’s, laundry facilities, coffee shop, etc.).
2 – In its global and initial design, like a Project-Plan of the 1950s and 1960s,
the BRNO has historically known how to integrate and articulate – applied to an
original and coherent complex – the main modern and proto-modern greater
concepts, regarding the urban theories of the first half of the 20 th century:
-the Garden City, as theorized by Ebenezer Howard (1898-1903) is a defining complex
of a modern urbanization, from the industrial age, in which the city would no longer
grow uncontrolled giving place to a series of satellite cities of small, balanced and
defined dimension;
-the Neighborhood Unit, according to Clarence Perry (1923-1929), (a modern
concept of neighborhood urban design, with equipment of proximity near the housing
thus avoiding having to cross railways and roads, creating safe conditions for the
children to go to the neighborhood school within a comfortable walking distance.
-the city of the Athens Charter and the Modern Movement, according to Le
Corbusier (formulated between 1922-1933), a concept of city developed by the
International Congresses of Modern Architecture – CIAM – since 1927 with a modern
vision of the city, extinguishing closed blocks considered unhealthy, and giving primacy
to green spaces articulated with isolated buildings and orientated towards the best
sunlight and climatic exposure. The road network also separated from the pedestrian
area, guarantees space and safety.
This capacity is culturally and historically part of the tradition and in the eclectic
sense of Portuguese architecture, which, in similar historical situations, has received
influences of new international movements and aesthetics, and has always attempted
to extract from each one of them “the best of the present values” in order to recreate
them in a new adequate local reality – knowing how to articulate them and to interrelate them in a coherent and lanced manner.
3 – The BRNO learned how to become a positive and elevated value for
collective living, for the generations to follow that were, and still are, present in the
neighborhood space, whose identity as residents intensely includes the fruition of this
neighborhood’s characteristic daily life.
Therefore, one of its pillars is the Nova Oeiras Residents’ Association (AMNO),
founded in the beginning of the 21st century, at the heart of, and by the will, of the
resident community, aware of its existing material and spiritual values to be defended
and cultivated.
Several of the institutions participating in this community constitute equipment
and services units rooted in the neighborhood where they work and provide services:
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they are the assistance center (the Belmar da Costa Cerebral Paralysis Portuguese
Association / Belmar da Costa Centre), the sports center (Oeiras Tennis Club – CETO),
both private organizations offering the neighborhood lots of vitality, and also the two
civic service centers, the Youth Center (under municipal management) and the
religious center (the church and the parish center with enough space for large
dimension gatherings, where periodically community meetings are held). Still worth
mentioning within this scope, is the series of above mentioned small scale and
proximity commercial spaces.
4 – Nowadays the BRNO has a valuable flora / plant patrimony based on a
studied and planned plantation of hundreds of tree and bush species that was
initiated in 1957 according to its author’s plan, landscape architect Gonçalo Ribeiro
Telles. A vast string of umbrella pines and elms completed with species such as carob
trees and olive trees, has defined a regime of non-irrigated land surrounding the great
central arch designed – by the Conde de Oeiras Promenade. In 2013-14 the city hall
planted over 50 specimens within this consolidated / renovated framework thus
gradually annulling the presence of invading species.
The attention to bio-diversity (both flora and fauna) has been continuous,
exemplified by the observation actions of the Nova Oeiras Residents’ Association
(AMNO) of the many bird species in the area with a printed edition on the subject.
5 – The BRNO does not reject the history of the place where the “long term”
period of occupation and edification of this area from the outskirts of Lisbon is
inscribed, in processes developed from the Middle Ages to the Modern and
Contemporary period.
This way, it has known how to relate in a balanced and visually coherent way
with the Historical Town of Oeiras (created from the existing village by decree from the
Marquis of Pombal in 1759) located on the eastern side of the valley that margins
BRNO. Another territorial system in almost direct connection to the BRNO –
articulating the town with the neighborhood – is the remarkable ensemble of the
Pombal Marquis’ Quinta, Palace and Gardens developed during the 17 th, 18th and 19th
centuries, which the municipality has been gradually recovering and is devoted to
cultural and leisure activities.
Finally, in the renewed occupation of old cultivated lands and for agricultural
use that border the BRNO, or in its immediate environment, these lands received
institutions such as the municipal Health Centre and other national and international
research centres like the old National Agronomical Station and the internationally
prestige Gulbenkian Institute of Science (a).

(This text was based on the work developed by the author for the EuroAcademia
international conference held in Venice, in February 2016, dedicated to Identity issues;
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also based in the text for Iberian DOCOMOMO International Conference at San
Sebastian, Spain, in November 2016. José Manuel Fernandes 7-2016).

Lisboa, 14 de Junho de 2016
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O CONTRIBUTO DA MULHER NA VIDA
ASSOCIATIVA E ARTÍSTICA DA SOCIEDADE
NACIONAL DE BELAS ARTES
(DA SUA FUNDAÇÃO AOS FINAIS DA DÉCADA
DE SESSENTA)
Por CRISTINA AZEVEDO TAVAERES

1. A SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES E O PALÁCIO DA BARATA SALGUEIRO
A Sociedade Nacional de Belas-Artes, é uma instituição de utilidade pública
fundada a 16 de Março de 1901 resultante da fusão da Sociedade Promotora das
Belas-Artes (1860) e do Grémio Artístico (1890), que deu continuidade aos princípios
destas associações artísticas atualizando os seus interesses, e na qual as mulheres
artistas tiveram sempre uma presença ativa na definição dos destinos desta
instituição.
Fruto da geração dos artistas naturalistas, a Sociedade pugnou sempre pela
defesa dos interesses profissionais e sociais dos seus associados de forma democrática
e concretizou um objetivo maior que herdava da Sociedade Promotora: a construção
de um edifício para albergar a sede, onde se pudessem realizar grandes exposições e
estabelecer laços de convívio.
Foi assim que a Sociedade se tornou o palco de acontecimentos que marcaram
a história dos movimentos artísticos em Portugal e a sua própria história enquanto
instituição: primeiro como bastião do naturalismo e tardo naturalismo com os célebres
Salões de Inverno e da Primavera extintos ambos em 1965. E o local onde ressurgiu o
tardo-naturalismo, pois em 1945 com a constituição do Grupo de Artistas Portugueses
revalidaram-se os princípios e as práticas "ar-livristas", mais de sessenta anos após o
seu aparecimento.
Nela ainda se assistiram aos confrontos entre os artistas tradicionais e
modernos, como ocorreu com "A Questão dos Novos" (1921), tiveram lugar as
"Exposições Gerais de Artes Plásticas" (1946/56) onde os artistas em torno do
Movimento de Unidade Democrática (MUD) se unirem face à política do regime de
Salazar, tendo como consequência o fecho da sede (1952), assim como mais tarde se
realizaram os memoráveis encontros do Movimento Democrático dos Artistas Plásticos
(MDAP) que deram corpo às comemorações do 10 de Junho de 1974, onde
participaram diversas artistas plásticas, como Emília Nadal, Fátima Vaz, entre outras.
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Desde 1913 com sede no nº 36 da rua Barata Salgueiro, (o terreno foi doado
por Barata Salgueiro) a Sociedade é usufrutuária do belo edifício traçado pelo
arquiteto Álvaro Machado (1874-1944), cujo projeto de 1906 se carateriza pelo gosto
eclético neorromânico, e que era conhecido como o "Palácio da Barata Salgueiro".
Para além do contributo dos associados, entre os quais se encontravam muitas
mulheres, o Estado custeou a sua construção, enquanto por sua vez a Sociedade se
comprometeu a colaborar e oferecer por ano uma obra de arte para amortizar o
investimento.
Nesta instituição, têm integrado as direções pintores, escultores (Malhoa, 1º
presidente), arquitetos prestigiados, assim como vultos da cultura ligados ao ensino
artístico, à história e crítica de arte.
A sua missão destina-se principalmente à divulgação das artes plásticas, através
da realização de salões anuais e outras exposições e iniciativas, assim como a
promoção de outras exposições coletivas e individuais, artistas emergentes e inúmeras
exposições de arte contemporânea, incluindo mostras de arquitetura e de design.

Fig. 1 – Alçado principal da sede da Sociedade Nacional de Belas Artes.

Fig. 2 – Sede da Sociedade Nacional de Belas Artes
na Rua Barata Salgueiro, n.º 36, em Lisboa.
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2. O ENSINO
A outra vertente fundamental da atividade da SNBA diz respeito ao ensino
artístico que inicialmente estava a cargo dos mestres em regime de aulas livres,
noturnas. Os pintores e escultores mais distintos ensinavam gratuitamente, como
Malhoa, António Ramalho, Carlos Bonvalot e Carlos Reis, havendo ainda sessões de
modelo para os associados, sem supervisão de docentes.
Em1931 organizou-se um Curso Preparatório para preparar alunos para os
exames especiais às Escolas de Belas-Artes, e outro Curso Livre de formação artística,
ambos em regime noturno. Os professores selecionados eram diplomados pelas
escolas de Belas Artes ou distinguidos com a 1ª Medalha da SNBA, e entre eles
destacam-se Varela Aldemira e os escultores Leopoldo de Almeida e Diogo de Macedo,
não havendo menção de professoras. Deste modo a Sociedade criou a sua própria
escola e os novos discípulos englobavam entre outros, Maria Amélia Pereira e Maria
Luísa Pina D’ Emarghi Roberto assíduas nos salões da SNBA. Deste grupo sairiam
também os futuros professores destes cursos
Depois da realização de uma série de conferências e cursos inovadores (Jorge
Vieira, Conduto, Teixeira Lopes) em 1966 nasceu o Curso de Formação Artística com
um programa ousado e traçado por de José-Augusto França, crítico e historiador. Este
curso integrava matérias novas: como o design/Artes gráficas (arquiteto Sena da Silva),
estética (escritora Salete Tavares) e sociologia da arte (José-Augusto França) e novos
métodos de ensino artístico onde participaram além da Professora Amélia Toledo de
nacionalidade brasileira, o pintor Sá Nogueira e o historiador Santos Simões, entre
outras individualidade.

Fig. 3 – Capa do programa do Curso de Formação Artística.
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3. CARATERIZAÇÃO DO PAPEL DA MULHER NA VIDA ASSOCIATIVA E ARTÍSTICA AO
TEMPO DA FUNDAÇÃO DA SNBA (1901) ATÉ À DÉCADA DE QUARENTA DO SÉCULO
XX
O papel da mulher na vida associativa e artística ao tempo da fundação da
SNBA (1901) até à década de quarenta do século passado é muito diminuto, seguindo
as linhas gerais caraterísticas da participação da mulher na sociedade portuguesa
nesses período. Senão vejamos:
Quanto à participação na vida associativa sobretudo no que diz respeito aos
órgãos sociais, diretivos, aqueles que definiam a estratégia da instituição, só a partir da
década de quarenta é que houve a integração de mulheres. Nas eleições de 15/5/1942
a pintora Eduarda Lapa foi eleita membro suplente da direção, e na seguinte substitui
Franco Ramos. Em Outubro de 1942 inaugura a I Exposição Feminina de Artes Plásticas
organizada pela direção em funções, mas as mulheres expunham com regularidade
nos salões.

Fig. 4 – Eduarda Lapa.

É apenas no biénio de 1948/9 que a pintora Maria Clementina Carneiro de
Moura integra a direção como presidente, numa altura muito conturbada da vida
associativa, sendo a SNBA fechada por ordem superior em 1952, por razões políticas.
Nos anos sessenta Maria Albertina Mântua e Luísa Bastos integram a direção
no biénio 1963/4 e a partir desta altura, e em particular na década de setenta, o
panorama da participação das mulheres nos órgãos de gestão da Sociedade vai
progressivamente sendo alterado.
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4. PARTICIPAÇÃO NA VIDA ARTÍSTICA: A PRESENÇA NOS SALÕES E A ATRIBUIÇÃO DE
PRÉMIOS
No que diz respeito à vida artística a realidade tem outros contornos:
Através dos Estatutos de 1901 configuravam-se dois grandes salões, que mercê das
alterações introduzidas nos Estatutos de 1916 se distribuem por quatro salões anuais,
e que os seguintes Estatutos datados de 1922 são obrigados a comprimir, ficando
estabelecido em Abril, apenas a realização do Salão da Primavera (pintura, escultura,
arquitetura, miniatura) e durante o restante ano o Salão de Inverno (desenho, gravura,
pastel) e ainda o Salão de Artes Decorativas, cujas obras a concurso tal como em anos
anteriores, eram selecionadas por um Conselho Técnico.
Além das mulheres participarem enquanto artistas, nas secções de pintura,
aguarela, pastel e desenho, a presença era muito significativa nas secções de artes
decorativas (rendas, bordados) e de miniaturas. O seu reconhecimento embora tardio
acontece: duas únicas medalhas de honra são atribuídas a pintoras entre 1945 e 1965,
ou seja durante vinte anos: Eduarda Lapa (pastel, 1948) e Alda Machado Santos
(pintura, 1949).

Fig. 5 – Eduarda Lapa, Camélias.

Para além dos salões anuais há que referir as exposições extraordinárias:
individuais e outras de grupo. Contudo de 1900 a 1915 não ocorreram exposições
individuais – a sede é inaugurada em 1913, trazendo outras possibilidades de espaço –
e apenas são realizados os salões.
Em 1931 os Estatutos aprovados mantêm esta estrutura intitulando Salão de
Outono à exposição de artes decorativas, (que aliás duraria pouco tempo mais) no
sentido de desprestigiar o Salão de Outono modernista criado por Eduardo Viana em
1925. Os candidatos só podiam concorrer com obras originais, e estas só podiam ser
apresentadas uma única vez, o que foi infringido respetivamente nos casos dos
pintores Malhoa e Carlos Reis.
Esta regulamentação sofre algumas alterações em 1944, e quatro anos, depois
a estrutura mantém-se intacta, mas substitui-se o nome de Salão de Outono por Salão
dos Independentes. O Salão de Arquitetura e Artes Decorativas abria em Novembro, o
Salão de Inverno ocorria em Dezembro, o da Primavera em Março e intitulava-se

215

Exposição Nacional de Belas-Artes em que todas as modalidades participavam e era o
certame mais importante e com maior afluência de público.
Os Estatutos aprovados em 1959 introduziram alterações importantes quanto à
regulamentação dos salões: definiram a extinção das secções, tornaram o conselho
técnico um órgão consultivo, o que obrigava à presença de três sócios efetivos: um
pintor, um escultor e um arquiteto e mais dois elementos, todos votados em lista
proposta em assembleia geral. Foram depois alterados na década seguinte sem
grandes modificações.
Também a atribuição de medalhas, tradição herdada da Sociedade Promotora,
acaba por se extinguir. O 56º Salão da Primavera não esteve sujeito a júri, e cessa em
1965.
Contudo para além das medalhas que eram tradicionalmente atribuídas, na
década de quarenta foi criado um outro prémio na Sociedade Nacional de Belas Artes,
"Bolsa de Viagem José Malhoa" através de um montante que dependia do fundo
legado à SNBA pelo pintor José Malhoa (1941), no seu testamento e que veio a ser
atribuído de 1945 até 1987.
O objetivo desta Bolsa consistia em conceder ao artista que se tivesse inscrito
previamente para este concurso, e que melhor se distinguisse com um quadro num
dos dois salões da SNBA – normalmente recaía no Salão da Primavera – uma bolsa de
viagem para a visita aos principais museus da Europa, a qual não podia exceder dois
meses. A obra do artista distinguido incorporava a coleção da SNBA e no final do ano, o
premiado entregava à direção da SNBA um relatório da sua "Bolsa de Viagem José
Malhoa" sobre as visitas que tinha feito e os "ensinamentos" que tinha recolhido.
Este prémio durante o seu período de atribuição apenas veio a distinguir quatro
pintoras, nomeadamente Maria Helena Patrício Leite (1954), Maria Manuela Nunes de
Menezes (1958), Maria da Conceição Veloso Salgado (1960) e Teresa Magalhães
(1977), para um universo de vinte e seis prémios atribuídos a pintores. Embora por
vezes a Bolsa de Viagem José Malhoa" fosse atribuída a dois artistas no mesmo ano,
não houve concessão quatro vezes durante este período de tempo por razões diversas.

Fig. 6 – Maria Helena Patrício Leite, O Favorito, 1954 (Prémio Malhoa.)
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4. 1. EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS E DE GRUPO
Se percorrermos a listagem das exposições individuais e de grupo desde 1915,
só em 1921 deparamos com uma presença feminina numa exposição de Higino
Mendonça: a filha. Em 1923 uma exposição da pintora Eduarda Lapa, em 1930 e
1931da pintora Clementina Carneiro de Moura, à qual se soma neste universo
feminino a da pintora Alda Machado Santos em 1931.
De 1933 a 1936 sem interrupções Eduarda Lapa fará todos os anos uma
exposição individual, aliás com enorme sucesso. A pintora era conhecida na imprensa e
no meio artístico como a “princesa das camélias”.
A partir de meados dos anos trinta é natural a presença feminina em
exposições individuais, mas na proporção de uma, duas, três respetivamente para oito,
nove e dez exposições de artistas homens. O pico de exposições extraordinárias
ocorreu em meados das décadas de quarenta a cinquenta.
Em 1937 começam a expor individualmente Maria Amélia Magalhães, Aurora
de Figueiredo, Raquel Roque Gameiro (1939), Idalina Peniche (1941; 1942;) Maria
Luisa Rothes (1943) e a proporção foi de uma única exposição de uma artista feminina
nesse ano, para quinze de artistas masculinos.

Fig. 7 – Raquel Roque Gameiro, Foz da Nazaré, Aguarela, 1945.

Em 1945 estreiam-se duas pintoras Lucília Rosa Brito e Sylvia de Aguiar Santos;
em 1946 e 1947 Maria Emília Viana e Noémia Vieira (exposição conjunta de pintura e
de miniatura) e Eduarda Lapa; em 1947, novamente, Lucília Rosa Brito e Eduarda Lapa,
e pela primeira vez Elisa Felismino e Alexandrina Berger (“Palacitos de Portugal”).
Maria Emília Viana fará duas exposições individuais em 1948 (coisa rara) e uma em
1951. Em 1949 e 1950 teremos uma vez mais Eduarda Lapa e Maria Emília Viana e
Noémia Vieira conjuntamente. Em 1951 é a estreia de Maria Isabel Berger (desenho:
“Tipos portugueses”).
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Nos anos cinquenta deparamos com a entrada de mais mulheres artistas
respetivamente, Maria Georgina Anjos Teixeira, Maria Helena Leite (1952), Maria
Vinhal Costa (1954), Maria Vigoço (1955). Em 1956: novas presenças de Helena Mora,
Maria Amélia da Costa Néri, Maria Conceição Veloso Salgado (filha do pintor Veloso
Salgado), Maria Fernanda Amado, Maria Helena Bacelar, Maria Toscano Rico, e os
restantes nomes continuariam a aparecer, tendo ocorrido em 1954 sete exposições de
artistas femininas num conjunto de dezassete exposições. Em 1957 surgem pela
primeira vez Elisabeth Glavina e Margarida Tamegão, e em 1958 Beatriz Campos,
Maria Lucília Moita, Irene Seixas e Pilar Blanch fazem a sua estreia.

Fig. 8 – Maria Conceição Veloso Salgado, Retrato, 1956 (Prémio Malhoa).

Em 1959 surgem cinco exposições individuais de mulheres para um universo de
treze exposições (38,4%); 1960: quatro para um universo de catorze (28,5%); 1961:
seis para um universo de vinte cinco exposições; 1962: quatro para um universo de
vinte e um (19,04%); 1963: treze para um universo de vinte e uma exposições
(61,90%); 1964: onze para um universo de vinte e três exposições (47,6%) e em 1965:
sete para um universo de vinte sete exposições (25,5%).
É igualmente nas exposições de grupo que as pintoras se apresentam com
regularidade, pois raramente aparece uma ceramista, desenhadora ou escultora (só na
década de sessenta haverá gravadoras e são estrangeiras como a Isabel Pons e não há
escultoras a expor, com exceção para Maria Barreira, que se apresentou nas "Gerais de
Artes Plásticas" e integrou em 1959 a “Exposição Dois pintores/dois escultores
bolseiros da FCG” com Celestino Alves, Navarro Hogan e Vasco da Conceição.
De um modo geral as artistas plásticas expõem nos Salões, em coletivas (Grupo
de Artistas Portugueses, Imagem da Flor, Aguarelistas, Gerais de Artes Plásticas, Salões
de Arte Moderna, Independentes, etc.), ou em grupo, e em seguida começavam a
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aparecer individualmente. Também era comum exporem casais, e a título de exemplo,
é de mencionar as duas exposições do casal Alda Machado Santos e Fernando dos
Santos.
4.2. PRIMEIRA EXPOSIÇÃO FEMININA DE ARTES PLÁSTICAS
Do conjunto de exposições coletivas destaca-se uma única exposição só de
mulheres artistas em 1942. A exposição organizada pela direção presidida por Ressano
Garcia, é acompanhada de um catálogo onde no prefácio assinado pela direção se
pode ler: “As Salas da Sociedade Nacional de Belas Artes, tornaram-se desta forma,
pertença exclusiva das senhoras durante os quinze dias, em que esta exposição estará
patente.
Julgamos, com esta nossa decisão, ter prestado não só um serviço à arte
nacional, como também, um preito de justa homenagem à mulher artista e intelectual
que entre nós, empunhando a paleta, o lápis ou o cinzel, nos acompanha nesta estrada
difícil, com gentileza e a graça da camaradagem.”
A exposição tinha uma comissão de honra constituída por Adelaide Lima Cruz,
Emília dos Santos Braga, Raquel Roque Gameiro, Sara Vasconcelos e Zoe Wauthelet
Batalha Reis (casada com Alberto Batalha Reis) e uma comissão organizadora que
integrava as pintoras Alda Machado Santos, Adelaide Lima Cruz, Eduarda Lapa
(direção), Maria de Lourdes Melo e Castro (discípula de Malhoa) e pela escultora
Úrsula Montez (mulher do arquiteto Paulino Montez), que eram sócias efetivas. Havia
um júri de admissão composto pelo presidente da direção e a comissão de honra.
A exposição era dividida pelas secções de óleo, aguarela, desenho, pastel e
escultura, mimando a estrutura dos salões, e apresentava no conjunto cento e setenta
e cinco obras de noventa e quatro artistas, se bem que algumas se apresentassem em
simultaneidade nas diferentes secções.
A secção mais concorrida era a de pintura (oitenta e sete obras) e depois a de
aguarela (cinquenta obras), decrescendo depois no desenho e no pastel, para na
escultura se apresentar apenas com quatro participantes para um universo de doze
obras.
A característica fundamental desta exposição era o seu pendor tardo
naturalista, não apresentando obras modernistas, o que aliás era de todo impossível
uma vez que Ressano Garcia era muito retrógrado e considerava que os artistas
modernos eram comunistas! A maioria das participantes eram discípulas dos mestres
Malhoa, Carlos Reis, Veloso Salgado, Frederico Aires, Varela Aldemira, Eduarda Lapa,
Artur Loureiro, Emília dos Santos Braga, Alfredo Miguéis, Marques de Oliveira.
Algumas possuindo a frequência das Escolas de Belas-Artes, das aulas da SNBA, mas a
grande maioria trabalhava diretamente com os mestres nos seus “ateliers”.
A exposição embora apresentasse um panorama fiel às mulheres artistas mais
premiadas e às que participavam com regularidade nos Salões da SNBA, contava no
seu elenco, com duas pintoras modernas, nomeadamente Estrela Faria e Maria Keil.
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Fig. 9 – Catálogo da I Exposição Feminina, SNBA, 1942.

Até à extinção dos salões em 1965 a participação das mulheres artistas foi
constante e representativa, embora esteja longe em número dos homens.
Poderemos adiantar que a pintora que mais vezes se apresentou aos salões foi
Alda Machado Santos entre 1914 e 1960 num total de tinta e seis vezes, seguida de
Aurora de Figueiredo que esteve presente em tinta e um, entre 1928 e 1960, e
secundadas muito proximamente por Maria de Lourdes Melo e Castro que esteve
presente em vinte e oito salões entre 1927 e 1959.
Depois ultrapassando mais de vinte presenças temos decrescentemente:
Eduarda Lapa que entre 1909 e 1960 se apresentou em vinte seis salões; em vinte e
dois salões encontramos Maria Emília Barbosa Viana entre 1935 e 1961; em vinte e um
salões a presença de Funny Munró (1901-1925); com mais de quinze presenças
encontram-se Maria Emília da Costa Néry (19). Outras pintoras muito assíduas foram
Zoé Batalha Reis entre 1901 e 30; Aida Roberto (1906-1959) e Noémia Vieira (19151960).
Comparativamente à assiduidade dos pintores, a das pintoras está próxima mas
não ultrapassa a dos seus colegas: António Saúde entre 1901 e 1958 apresentou-se em
quarenta e cinco salões; Pedro Guedes entre 1901 e 1959 participou em trinta e oito e
Fernando Santos entre 1916 e 1960 esteve representado em trinta e sete salões.
CONCLUSÕES
Estes dados são importantes porque nos permitem entender o modo de
encarar a profissão e as dificuldades que esta acarretava, isto é, as pintoras mais
assíduas eram aquelas que tinham uma carreira e se assumiam enquanto tal, algumas
beneficiando de um enquadramento no meio artístico (pai, marido, outros familiares
que exerciam atividade nas artes plásticas e facilitavam o enquadramento socio
profissional).
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De um modo geral eram também professoras e ilustradoras, e sobretudo
ensinavam no “atelier” gerando discípulos, mas mais tarde irão acumular a atividade
artística com a função docente noutras escolas: os liceus, escolas privadas e a escolas
vocacionadas para o ensino artístico, caso da Escola António Arroio e da Escola
Superior de Belas-Artes, como ocorreu com Estrela Faria, a título exemplificativo.
Muitas outras pintoras, acumulavam a constituição da família e a carreira e
aparecem nos salões três, quatro anos em continuidade e abandonam em seguida, ou
então sofrem grandes interrupções, pois muito dificilmente conseguiam conciliar os
cuidados com a família e esta profissão. Como se pôde verificar mesmo as mulheres
que se dedicavam integralmente à atividade artística sofriam reconhecimento tardio e
mais raro, que a atribuição da Bolsa Malhoa veio abrandar, na década de cinquenta,
mas que em pouco alterou o quadro anterior.
É só nos anos setenta depois da queda do regime, que a sociedade portuguesa
sofreu modificações significativas e as oportunidades de igualdade também se vieram
a manifestar na vida da SNBA, sendo que a participação comprometida das mulheres
artistas no Movimento Democrático dos Artistas Plásticos, cujas reuniões aí tiveram
lugar, em muito contribuiu para uma mudança que tardava em chegar.

Lisboa, 21 de Junho de 2016
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VERGÍLIO CORREIA (1888-1944):
PERFIL DE UM GRANDE HISTORIADOR DE ARTE
E HOMEM DE CULTURA INTEGRAL
Por VITOR SERRÃO*

Vergílio Correia Pinto da Fonseca (1888-1944) foi uma das mais extraordinárias
personalidades da cultura portuguesa do século passado. Dotado de qualidades
ímpares enquanto investigador no campo do património histórico-artístico, que
estudou e analisou, com visão pioneira, nas suas componentes globais, foi não só o
arqueólogo que deu a conhecer o megalitismo do Alentejo e que revelou o essencial
do oppidum romano de Conimbriga como, também, o antropólogo que ajudou a
renovar os estudos da Etnografia portuguesa e, ainda, o mais notável historiador de
arte da sua geração, além de museólogo, professor universitário, académico,
inventariante e, ainda, fotógrafo dotado de altas capacidades técnicas.
Muito conhecido como o mais importante dos arqueólogos descobridores da
célebre cidade romana junto a Condeixa-a-Velha e um dos seus principais
investigadores, Vergílio Correia foi também um empenhado antropólogo e, sobretudo,
um dos grandes renovadores da História da Arte, disciplina cujos princípios e
metodologias ajudou a construir. A revelação recente do inestimável conjunto de
fotografias em chapa de vidro da sua autoria, dadas a conhecer por Miguel Pessoa e
Lino Rodrigo (Centro de Estudos Vergílio Correia, de Condeixa-a-Nova, onde esse
acervo se conserva), veio revelar, ademais, a sua apetência para a fotografia e a
grande sensibilidade com que se dedicava a testemunhar, como antropólogo
esclarecido, as vivências populares. Parte desse acervo é tema da exposição que agora
decorre no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Também o seu rico fundo
documental, que inclui a correspondência com muitas personalidades da cultura
nacional e internacional, as anotações de viagem, os comentários de visitas e os
esboços de estudos de pesquisa, incluindo inéditos, que se conserva no ANTT e só
agora passa a estar disponibilizado aos investigadores, permite esclarecer e completar
inúmeros aspectos da sua vida, obra e influência.
Professor da Universidade de Coimbra, formou gerações de alunos na
sensibilização pelo património histórico-artístico nacional, dentro de uma nova
perspectiva de análise comparatista e globalizadora dos monumentos e obras de arte.
Estudioso apaixonado dos achados de Conímbriga, sobre a qual muito escreveu desde
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1909, dedicou-se a investigá-los de modo profícuo; porém, como diz Jorge Alarcão, «a
morte prematura sobrevinda aos 55 anos não lhe deu tempo de escrever sobre este
oppidum a monografia que por força havia de trazer em mente». Já no campo da
História da Arte deixou vasta bibliografia de referência ainda hoje incontornável, sobre
temas como a tumulária gótica, a arte manuelina, a escultura e a pintura do
Renascimento, a talha barroca, o azulejo, etc, bem como no campo da museologia,
entre muitos outros temas em que foi observador pioneiro, e legou-nos ainda os dois
grandes tomos do Inventário Artístico de Portugal (Cidade e Distrito de Coimbra),
edição da Academia Nacional de Belas Artes, completados após a sua morte pelo seu
amigo e fiel colaborador Padre António Nogueira Gonçalves e que são, também,
absolutamente inovadores nos critérios de recenseamento e descrição de peças. Os
seus estudos de História da Arte tornaram-se incontornáveis para a investigação em
muitos campos da cultura dos nossos dias. É o caso, por exemplo, da observação
estilística das obras de arte no quadro dos seus programas iconográficos, das suas
especificidades técnicas e laborais, e das suas influências e derivações, bem como o
estudo do perfil dos comitentes e as suas relações com os artistas durante o processo
criativo.
Também na Etnografia os seus interesses se manifestaram, fruto do convívio
inicial com José Leite de Vasconcelos, gerando artigos nas revistas Águia e Terra
Portuguesa, ou a síntese Arte Popular Portuguesa, primeira sistematização no âmbito
da nossa Antropologia antes dos discursos de folclorização e descaracterização
associados à propaganda oficial do Estado Novo. Enquanto etnógrafo, arqueólogo e
historiador de arte, além de museólogo, fotógrafo, ensaísta, pedagogo e professor
universitário, Vergílio grangeou de justo renome internacional, dada a sua relação com
os principais nomes na investigação nessas áreas pluridisciplinares, e gerou uma obra
imensa, que a morte prematura aos cinquenta e cinco anos incompletou: por tudo
isso, tem de ser considerado uma das figuras máximas da cultura portuguesa do século
passado. Em fidelidade ao seu «ardente anelo da justiça e da igualdade perante a lei e
as condições gerais da existência, que lhe alentou o ideal de cidadania», diz Joaquim
de Carvalho em 1946 no prefácio às suas Obras (vol. I), que a Universidade de Coimbra
entendeu por bem reunir, «as três disciplinas conviveram fraternalmente no seu
espírito, tanto mais que as considerava metodologicamente da mesma maneira e com
idêntico sentido de objectividade: se a exploração do terreno determina o único
caminho admissível na Arqueologia, a colheita directa dos factos e dos testemunhos
documentais, auxiliada pela comparação de visu, pareceu-lhe ser também o método
idóneo da Etnografia e da História da Arte» (Joaquim de Carvalho, idem, 1946).
No campo da História da Arte, foi à luz dos princípios teóricos e metodológicos
de Vergílio que essa disciplina em boa verdade se iniciou em Portugal, sem aquela teia
formalista e visão redutora que era então dominante. Os seus interesses de estudo
não se limitavam a Alcobaça, à Batalha, aos Jerónimos, à Sé de Coimbra, aos Painéis de
São Vicente, a Vasco Fernandes, a João de Ruão, ou seja, aos grandes monumentos e
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‘nomes’, mas a uma visão patrimonialista que era, ao mesmo tempo, micro-artística e
globalizante, com atenção às artes decorativas, como o azulejo e a talha, o fresco e o
estuque, o esgrafito e a terracota, o embrechado e o brutesco, entre outras
modalidades artísticas até então sempre menorizadas. E privilegiou sempre a
inventariação exaustiva do património nacional, a sua salvaguarda, conservação e
revalorização, como um imperativo das políticas culturais, denunciando os maus
restauros, os furtos consentidos e as delapidações de acervos.
Era, ademais, um homem de causas, educado nos princípios republicanos e
defensor das liberdades cívicas. Foi militante do Partido Republicano português desde
a primeira hora, pertenceu às lojas maçónicas A Revolta, de Coimbra, e Acácia, de
Lisboa, detendo uma visão intelectual formada nos princípios cívicos de cidadania
republicana, a que sempre manteve fidelidade e se atestam em fases ainda pouco
esclarecidas, como a sua filiação maçónica, ou as ‘amizades perigosas’ com o grupo
democrático do comandante Aragão e Melo, que levariam à sua breve prisão no
Aljube, em 1932, por dar abrigo a um opositor à Ditadura. O reconhecimento das suas
altíssimas capacidades permitiu, porém, que em tempos difíceis pudesse prosseguir a
sua carreira universitária e museológica.
Avulta em toda a sua vasta obra uma personalidade extraordinária, com
múltiplos interesses, muitas vezes esquecida pela desmemória e ingratidão dos
homens mas que guarda plena actualidade e urge, por isso, voltar a conhecer.

Lisboa, 10 de Outubro de 2016
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A CRISE GLOBAL E AS
MUDANÇAS NA ARQUITECTURA
Por ALBERTO REAES PINTO

Resumo
O aumento do aquecimento global e as mudanças climáticas que estamos a
assistir, como consequência da utilização de energias fósseis e poluentes, a exploração
e o consumo, sem critério, dos nossos recursos naturais, a produção excessiva de
resíduos, o aumento da população mundial e a tendência da sua concentração nas
grandes cidades saturadas e poluentes, estão na base de Mudanças fundamentais na
nossa Sociedade.
Essas Mudanças afectam particularmente a arquitectura, o modelo de cidades
que pretendemos e como queremos tratar o nosso património para o futuro,
parecendo certo que os modelos que temos adoptado até aqui, parecem estar
esgotados.
É preciso encontrar novos modelos de gestão, de reabilitação e de regeneração
das cidades, com soluções que resolvam, entre outros, os problemas da energia e
mobilidade, da gestão de resíduos, da sustentabilidade do ambiente construído, do
emprego, da segurança.
Neste âmbito, torna-se fundamental o contributo que as Escolas de
Arquitectura e os seus Centros de Investigação, directamente relacionados com a
sociedade, possam dar, não só ao nível do conhecimento e da formação dos
arquitectos, mas também para encontrar soluções com criatividade e inovação, no
sentido de uma arquitectura mais sustentável, de identidade cultural, uma
arquitectura para o Desenvolvimento, pensada globalmente, mas que seja resultado
de uma acção local.
Palavras-chave: Desenvolvimento Sustentável, Construção Sustentável, Crise Global,
Mudança, arquitectura para o Desenvolvimento, Reabilitação Urbana.

Abstract
The rise in global warming and the climatic changes that are occurring as a
result of the use of polluting fossil fuels, the unrestricted use of natural resources, the
excessive production of waste and the increase in the world population along with its
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tendency to congregate in huge over-populated and polluting cities are the basis of
fundamental changes in our society.
These changes have a particular effect upon architecture, the model we want
for our cities and how we want to deal with our heritage for the future, given that the
models hitherto adopted seem to have run their course.
It is necessary to find new management models for the rehabilitation and
regeneration of cities, with solutions that include, amongst other things, problems of
energy and mobility, waste management, the sustainability of the built environment,
of employment and security.
Given these facts, the contribution that Schools of Architecture and their
Research Centers directly related to society are able to make becomes fundamental,
not just at the level of training of architect, but also in encountering creative and
innovative solutions for a more sustainable architecture, an architecture that retains
its cultural identity, an architecture that is based on the concept of global development
but whose results are based on a local action.
Keyboards: Sustainable Development, Sustainability Construction, Global Crisis,
Change, Architecture for Development, Urban Rehabilitation.

1 – Introdução
Esta comunicação refere a crise mundial e sistémica que estamos a assistir, de
ordem financeira, económica, ambiental, social e cultural, que está na base de
Mudanças fundamentais na nossa sociedade, e que exigem nova mentalidade e acção
urgente no sentido de Desenvolvimento Sustentável e da Construção Sustentável.
Estas Mudanças no sentido da Sustentabilidade, e que também se reflectem na
arquitectura e na formação dos arquitectos deverão, fundamentalmente, ser feitas
com a aplicação sistemática da ciência e da investigação, na procura de cenários e de
soluções mais adequadas para o desenvolvimento Futuro.
No que diz respeito à descarbonização do Planeta, e no âmbito da Indústria de
Construção, área onde se insere a actividade dos arquitectos, os edifícios são
responsáveis por cerca de um terço da produção global de dióxido de carbono, pelo
elevado consumo de energias fósseis, pela grande utilização de recursos naturais, sem
critério, e pela produção excessiva de resíduos. Quanto às Cidades consomem, a nível
mundial, cerca de três quartos de energia, fundamentalmente de energias fósseis e
produzam um montante semelhante da poluição global.
É, por isso, urgente a redução dos impactes ambientais negativos que esta
indústria produz e é necessária a sua integração no âmbito e princípios da Construção
Sustentável.
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Nesta comunicação, e relativamente à redução do aquecimento Global,
considera-se que as Universidades e seus Centros de Investigação (CI), podem ter um
papel muito significativo na procura de soluções criativas, inovadoras e tecnológicas
para o cumprimento das metas estabelecidas na recente Conferência de Paris COP 21.
Ainda no âmbito de Mudanças globais, que estamos a assistir, essas
Universidades e os seus Centros de Investigação poderão contribuir, também, para a
resolução sustentável dos nossos problemas locais, procurando incutir nos seus alunos
uma aprendizagem e uma formação para que possam ter uma intervenção eficiente na
área das cidades, nos edifícios novos e na reabilitação dos edifícios existentes.
Para tal, pretende-se uma formação do arquitecto mais sólida e de visão
abrangente da realidade onde actua, no qual a tendência é para uma maior ligação
entre a Arte, a Tecnologia e o Desenvolvimento, mais robusta científica (I&D) e
tecnologicamente, com capacidades de gestão de vectores importantes, no sentido da
transformação d uma realidade em mudança, para uma arquitectura mais sustentável,
de identidade cultural, mais durável, visando o Futuro
2 – Consciencialização e origens recentes da Sustentabilidade
O uso de energias fósseis e poluentes como suporte de políticas de crescimento
económico, que dão origem à produção de dióxido de carbono e de outros gases de
efeito de estufa, que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas, a
exploração e o consumo excessivo e, sem critério, dos recursos naturais, a produção
exagerada de resíduos, a dizimação das florestas, a poluição do ar e das águas, a crise
global financeira, económica e social, o fosso, cada vez maior, entre ricos e pobres,
tem posto em evidência a necessidade de mudança para as práticas adequadas a um
novo tipo de desenvolvimento, o Desenvolvimento Sustentável.
Assistimos, desde meados do século XX, a algo notável, que alguns autores
designam por grande aceleração (Hibbard, 2007). Caracteriza-se pelo crescimento
fortíssimo da população mundial, pela intensificação da tendência de globalização
económica e cultural, pelo uso intensivo de energia proveniente sobretudo dos
combustíveis fósseis, pelo desenvolvimento explosivo das tecnologias de informação,
comunicação e computação e, de um modo geral, pelo papel decisivo e de importância
crescente da tecnologia da interacção do homem com o ambiente (Santos, Filipe
Duarte, 2007).
O crescimento da população mundial tem sido feito rapidamente. Após a 2ª
guerra Mundial, verificou-se um grande desenvolvimento e concentração industrial e
uma explosão da natalidade, que estão na base de um grande crescimento económico,
suportado pela utilização intensa do carbono, com um consumo excessivo de recursos
naturais.
A população mundial, na segunda metade do século XX, era de cerca de 2,5 mil
milhões de habitantes e em 50 anos atingiu os 6 mil milhões de habitantes (United
Nations, 2013). Actualmente, a população mundial ultrapassa os 7,2 mil milhões e de
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acordo com o World Population Prospects: the 2012 revision, elaborado pelas Nações
Unidas, prevê-se que em 2050 a população mundial atinja os 9,6 mil milhões de
habitantes
Factores como o crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico
conduziram a que a economia global e as sociedades se sustentem numa lógica
economicista de crescimento, em detrimento das condições ambientais e sociais. Esta
opção de desenvolvimento, conduziu a maiores necessidades de acesso aos recursos
naturais e ao crescimento de sector da construção, cujos efeitos ambientais importa
avaliar. (Amado, M.P.; Reaes Pinto, A.; Alcafache, A.M.; Ramalhete, Inês, 2015).
O aquecimento Global, muito pela acção do homem e pela utilização de
energias fósseis e poluentes, e que produzem gases de efeito estufa, está a afectar
dramaticamente o sistema climático, que inclui a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera
(Santos, Filipe Duarte, 2007)
Nos últimos 50 anos, o aumento da temperatura média global foi de 0,13 oC por
década, cerca do dobro do valor correspondente aos últimos 100 anos (IPCC, 2007). No
Árctico o aumento da temperatura média tem sido maior, cerca do dobro do valor
global, com consequências potencialmente preocupantes para a criosfera (Duarte
Santos, 2007) e observa-se aumento da temperatura do nível do mar (entre 10 a 25
cm) e da precipitação média global (climate change 2014: Impacts Adaptation and
Vulnerability).
Segundo o Banco Mundial, a pobreza extrema e severa correspondem,
respectivamente, a um rendimento de um a dois dollars por dia, (corrigida a paridade
do poder de compra). Os excessos e as desigualdades são dramáticos e tendem cada
vez mais a aumentar, e as desigualdades entre países mais desenvolvidos e os em vias
de desenvolvimento, relativamente ao PIB per capita, são cada vez maiores. O número
de pessoas em pobreza extrema e severa, em 2001, era de 1200 e 2800 milhões
(UNMC, 2002)
2.1 – Desenvolvimento Sustentável
A questão da sustentabilidade, a sua relação com o desenvolvimento
económico e os problemas daaí resultantes, foram reconhecidos na década de 60,
muito pela influência do livro Silent Spring da autoria de Rachel Carson (1962). Este
livro menciona, pela primeira vez, flamingos mortos pela pela ingestão de alimentos
contaminados por pesticidas. Contudo, foi através do livro Limits to Growth, a pedido
do clube de Roma e escrito por Dennis e Donella Meadows (1972), que coordenaram
um grupo de investigação no MIT (Massachusetts Institute od Technology), que o
mundo, pela primeira vez, despertou e se consciencializou para os graves problemas
nele levantados. Neste livro eram apresentados vários cenários de desenvolvimento
em torno da interacção de várias variáveis, como o crescimento populacional, o
consumo de energia e de recursos naturais e concluía-se, que se a tendência de
crescimento se mantivesse, em menos de 100 anos, seriam atingidos os limites de
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crescimento da Terra, com o declínio da actividade industrial, por falta de recursos
naturais, o que levaria a um acelerado decréscimo populacional.
Este livro teve um forte impacte na opinião pública e na comunidade científica
e deu origem a uma forte confrontação de ideias.
O interesse por este tema da sustentabilidade chegou também às Nações
Unidas (NU) que organizaram uma conferência em Estocolmo em 1972, intitulada
Human Environment, no sentido de encontrar respostas para os problemas
relacionados com o Ambiente, a nível global.
Na sequência deste relatório, em 1984, as NU, considerando a importância dos
problemas ambientais globais, criaram a comissão World Commission on Environment
and Development (WCED), intitulada Comissão Brundtland. Esta comissão liderada pela
Srª Gro Harlem Brundtland produz, um relatório, Our Common Future (1987), no qual
se define o conceito de Desenvolvimento Sustentável que poderá ser entendido como
o que permite “satisfazer as necessidades do presente, sem comprometer a
possibilidade das gerações futuras poderem vir a satisfazer as suas próprias”.
Na sequência deste relat´rio as NU organizaram uma conferência internacional
intitulada Earth Summit (1992), realizada no Rio de Janeiro que produziu um
documento fundamental a Agenda 21 (1992). O objectivo era orientar o futuro e a
evolução de todas as actividades da nossa sociedade, incluindo a actividade da
indústria de construção, no sentido de conciliar o crescimento económico, com a
protecção global do ambiente e a qualidade de vida das pessoas. Este documento
define um plano de acção para uma mudança no sentido do Desenvolvimento
Sustentável, contendo medidas concretas de ordem financeira e tecnológica, sobre
enquadramento das NU.
Nesse sentido, e no que diz respeito à Indústria de Construção, há que
encontrar outros modelos de construção, com tecnologias mias produtivas, com
utilização de menor volume de matérias-primas e de mais materiais renováveis,
reduzindo assim os impactes negativos que resultam da exploração dos recursos
naturais, com diminuição dos resíduos, da poluição e do consumo de energia.
Neste âmbito, estas mudanças e exigências, que o Sector da Construção deve
adoptar e praticar, são necessárias para a sua conciliação com o Desenvolvimento
Sustentável e a Construção Sustentável.
2.2 – Construção Sustentável
O termo Construção Sustentável foi definido de uma forma estruturada por
Charles Kibert (1994, coordenador do CIB, grupo de trabalho TG16, Center for
Constrution and Environment, na School of Building Construction, no College of
Architecture, da Universidade da Flórida), para descrever responsabilidades da
indústria de construção em relação ao conceito e objectivos da Sustentabilidade.
Neste sentido a Construção Sustentável pode ser entendida como a que permite a
criação e manutenção de um ambiente construído responsável e saudável, assente na
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exploração, gestão e utilização criteriosa e eficiente dos recursos naturais disponíveis e
no respeito pelo ambiente e ecologia.
De acordo com Charles Kibert, o conhecimento existente e o diagnóstico à
indústria de construção, em termos de impactes ambientais, revelam que existe a
necessidade urgente de uma mudança para se atingirem os objectivos da
sustentabilidade.
3 – Características da Indústria da Construção
A indústria de construção de edifícios, área onde se insere a actividade dos
arquitectos e de outros actores que nela trabalham, em condições normais,
desempenha um papel relevante relativamente à economia nacional, pelos
investimentos mobilizados, pela participação no PIB e pela contribuição para a
formação bruta de capital fixo. Também é de sublinhar o volume de emprego que
absorve, o papel que desempenha de inter-relação e de arrastamento relativamente a
outras indústrias e à incorporação de matérias nacionais (Reaes Pinto, 2001).
A indústria de Construção constitui um dos maiores e mais activos sectores em
toda a Europa, representando 28,1% e 7,5% do emprego, respectivamente na indústria
e em toda a economia europeia. Com a facturação anual de 750 milhões de euros, este
sector representa 25% do mercado (Torgal, Pacheco F.; Jalali, Said, 2010).
No entanto, verifica-se que a indústria de construção é poluente e agressiva
para o ambiente, e é importante que tenhamos consciência que o impacte ambiental
negativo que esta indústria produz (conjuntamente com as indústrias paralelas
produtoras de grande diversidade de materiais), deve ser avaliado e pode ser
substancialmente reduzido.
De facto, a actividade da construção, consome cerca de 50% dos recursos
naturais disponíveis e produz aproximadamente 40% da totalidade dos resíduos
sólidos. Relativamente ao consumo energético, incluindo o consumo relativo à
exploração dos edifícios, atinge valores superiores a 40%, que estão na base das
principais emissões de gases que afectam negativamente o ambiente, sendo os
edifícios responsáveis por cerca de 30% dessas emissões. Tem especial relevância a
emissão de dióxido de carbono e de outros gases com efeito de estufa, que dão origem
ao aquecimento global e a alterações climáticas (Reaes Pinto, 2008).
É, portanto, indispensável e urgente a redução dos impactes negativos,
resultantes da actividade da Indústria de Construção, daí a necessidade e inseri-la no
âmbito e princípios da Construção Sustentável, o que implica uma mudança de
mentalidades de todos os actores que trabalham nesta área.
4 – A Sociedade em Mudança e a Arquitectura
A crise mundial e sistémica que estamos a assistir, o aquecimento global e a
degradação ambiental, a crise financeira, económica e social, o aumento da população
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mundial, a concentração nas grandes cidades saturadas, poluentes e inseguras, o
êxodo das populações dos países pobres e/ou em guerra, para os países
desenvolvidos, os desníveis sociais, a evolução muito rápida da ciência e da tecnologia,
são factores que estão na base de Mudanças fundamentais na nossa sociedade, que se
reflectem também na arquitectura e na formação dos arquitectos.
Estas Mudanças no sentido da Sustentabilidade e do maior equilíbrio entre as
vertente económica, protecção do ambiente e bem estar social, deverão,
fundamentalmente ser feitas, e também no que diz respeito à arquitectura, com a
aplicação sistemática da ciência e da investigação, na procura de cenários e de
soluções mais adequadas para o desenvolvimento Futuro (Duarte Santos, 2007).
Neste contexto, as Universidades e os seus Centros de Investigação, para além
do papel relevante, ao nível do conhecimento e da formação, podem ter um papel
muito significativo, trabalhando em conjunto com as empresas e as indústrias, no
sentido de contribuírem, para a contenção do aquecimento global, com soluções
inovadoras e tecnológicas para o cumprimento das metas estabelecidas na recente
Conferência de Paris, COP 21.
Esta Conferência, no seguimento de outras do mesmo âmbito, assume um
papel muito importante, pelo facto de ter promovido uma mobilização mundial, sem
precedentes, sobre as alterações climáticas e a justiça social. Nela se estabeleceram
acordos e metas, embora não totalmente controláveis, para a contenção do
aquecimento global, a um nível consideravelmente abaixo dos 2 oC e no limite máximo
de 1,5 oC, a partir da segunda metade deste século e o mais rapidamente possível. Esta
conferência evidenciou, no âmbito dos princípios de Desenvolvimento Sustentável, a
importância da utilização das energias renováveis e da eficiência energética, por
mitigação e sobretudo por inovação tecnológica.
Na área da arquitectura e da construção, os edifícios são responsáveis, nas
fases de construção, exploração e manutenção e até ao fim do seu ciclo de vida
(desconstrução e desmantelamento selectivo) por cerca de 30% da produção de
dióxido de carbono, pelo elevado consumo de energias fósseis (cerca de 30% do
consumo de energias globais e 60% do consumo eléctrico), pela grande utilização de
recursos naturais, sem critério, e pela produção excessiva de resíduos. Estima-se que
as Cidades, que ocupam aproximadamente 2% da superfície do Planeta, possam
consumir, a nível mundial, cerca de três quartos de energia, fundamentalmente de
energias fósseis, e que produzam um montante semelhante da poluição global.
Quanto à reabilitação, tem um papel muito importante na sustentabilidade dos
edifícios e no ambiente construído. Os edifícios existentes a reabilitar, nas cidades,
têm grandes potencialidades quanto à sua utilização, através de um processo de
recuperação e reabilitação sustentáveis. Utiliza menor quantidade de materiais,
reduzindo os impactes negativos ambientais resultantes da exploração e fabrico dos
materiais na construção, utiliza processos que induzem à economia de energia e água,
e produz menos resíduos relativamente à produção de fogos novos, prolongando o
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ciclo de vida dos edifícios, preservando a identidade do património construído e os
seus valores culturais. A Reabilitação pode ainda desempenhar um efeito de
arrastamento relativamente à dinamização do sector da construção, promovendo o
emprego e a economia local.
Quanto, ainda, às grandes Mudanças que estamos a assistir, na nossa
sociedade, afectam particularmente a arquitectura, o modelo de cidades que
pretendemos e como queremos tratar o nosso património, parecendo certo que os
modelos que temos adoptado até aqui, parecem estar esgotados (Reaes Pinto A.,
2013).
O contexto presente do desenvolvimento das cidades, coloca à arquitectura o
desafio de que com menor disponibilidade de recursos naturais, conseguir dar
resposta aos Princípios contidos no Programa que o Desenvolvimento Sustentável
exige. Existe hoje uma necessidade de garantia de que a Arquitectura contribua para a
construção da cidade inclusiva, em que as suas soluções sejam resultado da concepção
de um modelo prévio.
É preciso encontrar novos modelos de gestão, de reabilitação e de regeneração
das cidades, com soluções que resolvam, entre outros, os problemas da energia e
mobilidade, da gestão de resíduos, da sustentabilidade do ambiente construído, do
emprego e da segurança. E tem-se presente que nas cidades saturadas e poluentes
vivem mais de 50% da população total, que consomem grande quantidade de energias
fósseis e produzem excesso de emissões poluentes, para além de consumirem grandes
quantidades de recursos naturais, representando uma enorme carga para o ambiente.
A cidade é um organismo vivo, sempre em mudança. A época que vivemos é de
grandes alterações que se reflectem em três vertentes fundamentais da
Sustentabilidade – económica, social e ambiental – que necessitam de ser geridas de
forma mais equilibrada.
Estas mudanças devem fazer-se no sentido de inventar soluções para que a Cidade
possa dar resposta às necessidades do presente, não comprometendo o futuro,
evitando que se torne num organismo anquilosado e estabelecendo uma relação
melhor com os cidadãos.
Verificando-se, no desenvolvimento das Cidades, uma tendência de maior
densidade, de grande concentração, há que gerir a Cidade e encontrar soluções no
sentido de aproveitar os aspectos positivos que daí possam resultar, para a obtenção
de economias sistémicas, tais como as relativas às infra-estruturas de redes viárias, de
transportes, de energia, de água e esgotos, e de recolha de lixos. Dessa concentração
pode também resultar uma redução das superfícies impermeáveis, a oferta de mais
espaços verdes e o aumento da proximidade.
A cidade deve diversificar a sua oferta no sentido de aumentar a qualidade de
vida das pessoas, para que se sintam bem, para que possam ter melhores
oportunidades quanto à obtenção de habitação, de empregos, de bens e serviços, de
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cultura e de diversão, de mobilidades (com incentivo à mobilidade eléctrica) e de
redução da poluição.
Na dinâmica da Cidade, a melhor gestão do solo e a manutenção e reabilitação do
ambiente construído, são fundamentais para atrair o investimento e o interesse das
pessoas.
O grande desafio +ara as Cidades compactas e “verdes” é tornar possível a conciliação
de toda esta complexidade de vertentes, no sentido de maior eficiência de produção e
utilização sustentáveis.
Na época de globalização hegemónica, financeira e económica com certeza
com aspectos positivos, de divulgação da ciência, do conhecimento, da tecnologia, da
cultura e da arte, mas que também desvaloriza as culturas locais e a pluralidade de
formas de conhecimento, assistimos à divulgação e “imposição” de Modas, que muitas
vezes adaptamos facilmente, sem critério, não considerando os nossos recursos, as
nossas tecnologias, o nosso clima, a nossa cultura e identidade (Reaes Pinto, 2013).
Neste contexto, é também importante o contributo que as nossas Escolas de
Arquitectura possam dar, para a resolução sustentável dos nossos problemas locais,
procurando incutir nos seus alunos uma aprendizagem no sentido do conhecimento e
da capacidade de gestão de um maior equilíbrio entre as três vertentes fundamentais
que integram a formação do arquitecto – a vertente da arte, da visibilidade e da
cultura; a da ciência, investigação e tecnologia e a das ciências sociais e humanas.
Para um maior e mais qualificado protagonismo do arquitecto numa estratégia
de Arquitectura para o Desenvolvimento, nomeadamente na sua intervenção no
mercado potencial da reabilitação do ambiente construído e também no que diz
respeito aos edifícios novos, pretende-se que tenha uma formação mais robusta e de
visão abrangente, para uma arquitectura mais sustentável, de identidade cultural, mais
durável, com respeito pelas condições geográficas e bioclimáticas do lugar, que
potencie a eficiência energética e o uso de energias passivas e activas, com melhor
aproveitamento dos recursos naturais locais, dos materiais renováveis, com menos
energia incorporada. Materiais que possam ser recicláveis e reutilizáveis, no sentido de
uma economia circular, (em que a sua escolha seja também feita no sentido de serem
a base para a produção de novos materiais, com o objectivo de preservar a utilização e
valorização dos recursos, pelo máximo de tempo na economia, com o mínimo de
impactes), para que se possam reduzir os impactes negativos ambientais resultantes
da sua exploração e fabrico.
Também a utilização de tecnologias de aplicação desses materiais deve ser feita
no sentido de permitir a reversibilidade da organização dos espaços nos edifícios, para
que possam responder às necessidades das gerações futuras – uma arquitectura
pensada globalmente, mas que seja o resultado de uma acção local.

235

5 – Considerações finais
A crise mundial e sistémica que estamos a assistir, financeira, económica,
ambiental, social e cultural, está na base de Mudanças fundamentais na nossa
sociedade, que exigem nova mentalidade e acção urgente no sentido do
Desenvolvimento Sustentável e da Construção Sustentável.
Estas Mudanças no sentido da Sustentabilidade, e que também se reflectem na
arquitectura e na formação dos arquitectos, deverão, fundamentalmente, ser feitas
com a aplicação sistemática da ciência e da investigação, na procura de cenários e de
soluções mais adequadas para o desenvolvimento Futuro.
A Indústria de edifícios, área onde se insere a actividade dos arquitectos e de
outros actores, embora desempenhe um papel relevante relativamente à economia
nacional e internacional, é uma actividade que produz grandes impactes ambientais
negativos, com grande consumo energético e produção de gases de efeito de estufa,
que contribuem para o aquecimento global e mudanças climáticas que estamos
dramaticamente a assistir.
Daí a necessidade urgente de inseri-la no âmbito e princípios da Construção
Sustentável.
Neste sentido, as Universidades e os seus Centros de Investigação, podem ter
um papel muito significativo, não só na procura de soluções criativas, inovadoras e
tecnológicas para o cumprimento das metas estabelecidas na recente Conferência de
Paris COP 21, no âmbito da redução do aquecimento Global, como para a resolução
sustentável dos nossos problemas locais, procurando incutir nos seus alunos uma
aprendizagem no sentido da sua capacidade de transformação, com conhecimento, da
realidade onde intervêm, e da capacidade de encontrar soluções sustentáveis, para a
sua intervenção eficiente nas áreas da cidade, nos edifícios novos e na reabilitação dos
edifícios existentes.
Pretende-se uma formação do arquitecto mais sólida e de visão abrangente da
realidade onde actua, na qual a tendência é para uma maior ligação entre a Arte, a
Tecnologia e o Desenvolvimento, mais robusta científica (I&D), e tecnologicamente, e
com capacidades de gestão de vectores importantes, no sentido da transformação de
uma realidade em mudança, para uma Arquitectura para o Desenvolvimento, mais
sustentável, de identidade cultural, mais durável, visando o Futuro.

Lisboa, 14 de Novembro de 2016
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ARTE PÚBLICA, O LUGAR DO CONFLITO
CURTA REFLEXÃO SOBRE A ORIGEM DA ESCULTURA
Por CLARA MENÉRES

Boa tarde. Foi com muito gosto que aceitei o convite da Srª Presidente da
Academia Nacional de Belas Artes, Prof.ª Doutora Natália Correia Guedes, a quem
agradeço a oportunidade de falar de assuntos da minha profissão, temas sobre os
quais tenho reflectido ao longo dos muitos anos da minha actividade como escultora.
Como sabem, o tema que hoje vou abordar é “Arte Pública, o lugar do conflito”.
Antes de tratar dos vários modelos de conflito, vou tentar caracterizar a
Escultura, uma arte tão especial, frequentemente mal compreendida. Todos sabem
que é uma das Belas-Artes e que, junto com a Pintura e a Arquitectura, constitui o
núcleo fundador das Artes Visuais, reconhecido desde os primórdios da nossa cultura.
A escultura sempre esteve relacionada com a Arquitectura, porque são ambas
tridimensionais. Actualmente, no imaginário colectivo, a Escultura está associada à
Pintura e poucas vezes é relacionada com a Arquitectura com a qual tem muito maior
afinidade. Creio que se deve em grande parte aos museus e ao mercado da arte, onde
as obras expostas partilham os mesmos espaços, nas salas de exposição e nas galerias
de venda ao público.
Se olharmos para o passado, ao contrário do que observamos no panorama
moderno, a Arquitectura e a Escultura estiveram ligadas desde as primeiras expressões
estéticas da humanidade, a começar pela pré-história, no culto dos mortos e nos
monumentos funerários.
Estes aspectos da Escultura, que são pouco referidos, são importantes para que
se compreenda o tipo de linguagem artística de que estamos a tratar. A escultura, é a
mais antiga das formas de expressão artística que a humanidade utilizou. Segundo
Leroi-Gourhan, as primeiras manifestações conhecidas do homem primitivo que o
distinguiram do resto dos primatas e dos outros seres vivos foi o reconhecimento das
formas e a percepção da morte como uma vivência pessoal.
É a surpresa da morte, ou seja, a capacidade que o ser humano tem,
relativamente aos animais, de confrontado com a morte do semelhante, se colocar no
lugar dele e reflectir. Quer dizer, ver no outro, no morto, como num espelho, o seu
futuro, a sua finitude.
Esta reflexão perceptiva, este trauma, é o princípio da cultura que levou o
Homem a criar o culto dos mortos, o monumento perene à sua memória, a religião e,
mais tarde, a escrita. Muito antes da construção do templo de Göbekli Tepe, no
sudeste da Turquia, há mais de 10.000 anos, já o Homem de Neandertal enterrava os
seus mortos, numa manifestação de temor e respeito.
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Aquando muito mais tarde, milénios depois, na arte figurativa, se realizaram
retratos, estes foram sempre a tentativa de recriar um “duplo”, substituindo o
desaparecido pela sua memória. É por isso que se verifica tanta agressividade contra
retratos escultóricos de pessoas conhecidas, em nada comparáveis com os retratos
pintados que não têm esse peso, pois a pintura é imagem. Contrariamente, a escultura
figura sempre a “coisa” e arca com as consequências.
Passemos agora ao outro aspecto da escultura que é o reconhecimento das
formas, que me parece ser o primeiro elemento da “hominização”, como diria Teilhard
de Chardin.
Para se compreender bem esta raiz primária, básica e ancestral da Escultura
convém voltar a Leroi-Gourhan: um paleontólogo e pensador que muito aprecio. No
seu livro Le Geste et la Parole diz ele, e (passo a citar), estas “são as mais antigas
manifestações de carácter estético-religioso e podemos classifica-las em dois grupos:
as que testemunham os comportamentos em relação à morte e as que testemunham
as reacções perante o insólito na forma”. Mais adiante afirma que foram encontrados
em escavações objectos (e passo a citar) que “são os primeiros testemunhos
certificados do reconhecimento das formas. É também a primeira manifestação, muito
importante, da procura do fantástico natural. O sentimento estético que cresce em
direcção ao mistério das formas bizarras, conchas, pedras, dentes ou defesas, fósseis,
pertence certamente a um estrato muito profundo do comportamento humano. (…) A
arte figurativa propriamente dita é precedida por algo mais obscuro e geral que
corresponde uma visão reflectida das formas”.
Estamos perante os primórdios de uma arte que praticamos q que vem das
profundezas de ser. Nestes dois elementos geradores da cultura humana primitiva
encontramos as razões da Escultura. O reconhecimento das formas é um elemento
primordial da evolução humana, é parte integrante deste caminhar em direcção à
consciência. Mexe com a vida e a morte, com o início da percepção das formas e com o
modo como estas se articulam, para aí desvendarmos o sentido da criação, do real e
da natureza. É o principio da linguagem visual.
Frank Trommenschlager, um psicanalista que estuda os textos de LeroiGourhan diz que “a linguagem simbólica dominou o pensamento humano desde as
origens do Homem até hoje e permitiu que a humanidade fizesse enormes progressos.
No entanto, tomando o caminho libertador da abstracção, a linguagem eliminou na
representação conceptual, as formas preceptivas animadas que alimentam as pulsões
do corpo. A harmonização preexistente ao estado natural entre corpo e espírito, mão e
cérebro, ficou assim quebrada. A escrita e o livro promoveram o progresso da ciência e
da comunicação, mas acentuaram ainda mais o afastamento do simbólico”.
Este estudioso aborda um tema que me apaixona. É para mim uma experiência
quotidiana aperceber-me como as artes estão relacionadas com a percepção sensorial
e muito particularmente com os sentidos que cada uma trabalha. É um dado adquirido
incluir a escultura no grupo das artes visuais, o que está parcialmente certo, embora
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seja um critério dominado pelo conceito de percepção visual, ignorando
completamente o sentido do tacto, que implica e a apreensão física do espaço e do
tempo.
Quando digo física quero significar a palpação manual, o contacto dos corpos e
todas as experiências lúdicas, pulsionais e libidinais que lhe estão associadas.
A Escultura sempre usou os materiais mais básicos, os mais presentes na
natureza, os mais acessíveis. A argila, a que podemos chamar a lama, a terra. E as
pedra, pela sua durabilidade, pelas suas formas.
Olhemos para a cultura megalítica, as antas, as estátuas menhir, pensemos
como é que as pedras eram escolhidas e organizadas nesses monumentos funerários.
Também usaram ossos e madeiras, embora destas últimas poucos testemunhos
tenham chegado ao nosso conhecimento. Mas não temos dúvidas de que a escultura
utilizou os materiais mais simples e os mais elementares. Imaginemos o que é para um
escultor, a partir de uma pedra, transformá-la e dar-lhe um sentido, fazer dela um
meio de comunicação, quer simbolicamente, quer como linguagem com os outros
seres humanos. É muito duro e difícil. Eu costumo dizer: por um calhau a falar, à
pancada. Portanto, a energia vital necessária para a transformação de materiais muito
rijos, é imensa. Julgo que essa característica é um dos elementos que concorrem para
o facto de a Escultura ser cada vez menos praticada e, diria eu, cada vez menos
apreciada.
O modelo comercial das artes contemporâneas mistura as linguagens e não
distingue as diferenças, uniformizando segundo as funções ou a utilidade dos objectos.
No século XIX alguém dizia, com graça que, numa visita a uma exposição, a escultura
era aquilo em que se tropeçava quando uma pessoa dava três passos atrás para ver
melhor uma pintura. A escultura estava sempre no meio da sala, em cima de plintos,
obstáculos no percurso normal dos visitantes.
Por outro lado, a Escultura tem uma outra característica de que também se fala
muito pouco, pois a energia necessária que é investida para a transformação de
materiais rijos, difíceis, normalmente não é só uma energia física e muscular, é
também uma energia pulsional e libidinal.
Voltando aos temas fundadores da Escultura podemos defini-los como sendo:
- o diálogo entre vida e morte, Eros e Tanatos;
- o reconhecimento das formas;
- a energia pulsional indispensável ao seu domínio e modelação a fim de as
transformar.
São estes os polos que constituem o fulcro do conflito criador que caracteriza
esta linguagem artística.
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Escultura e Poder
É pelo desejo de perenidade, pela vontade de deixar a memória da sua
existência, não só pela imagem, mas também pela palavra, e mais tarde pela palavra
escrita, que o Homem quer manter vivo para os outros humanos o seu pensamento, a
sua existência, a sua história, a descrição dos factos da sua vida. É o que vemos
representado nos monumentos que recordam a existência das pessoas importantes.
Ou seja, quem tinha poder deixava memórias, monumentos e textos escritos.
Os outros eram esquecidos…
Ainda hoje sabemos que, por exemplo, na Idade Média, não havia assentos de
casamento, testamento ou factos da vida dos pobres. Esses não precisavam de registo.
Os documentos que existem, e dos quais temos memória, referem-se a pessoas com
funções e bens consideráveis, ou seja, poder.
Habitualmente apenas os reis e os poderosos tinham meios para mandar fazer
estas obras, monumentos destinados a perdurar, em elogio próprio ou dos Deuses que
personificavam. Todos recordamos as obras dos Faraós do Antigo Egipto e outros
monumentos mandados construir por imperadores.
A arte pública é uma produção artística que, desde sempre, esteve
directamente relacionada com o público, entendido no seu sentido de polis –
cidade/sociedade – como também no de gestão do poder, não só porque as esculturas
dependerem da posição do encomendante mas, também, devido à perenidade dos
materiais empregues.
A escultura, tomada na sua expressão monumentalista, foi apanágio de
ditaduras e, sobretudo, da expressão do poder político. Ainda temos as praças das
nossas cidades cheias de heróis e santos realizados durante o tempo do Estado Novo.
A escultura, aliada à arquitectura, marcou espaços públicos como, por exemplo, os
Palácios da Justiça. Qualquer monumento que se coloque num espaço marca-o com a
sua carga simbólica. Aliás, não há objectos neutros ou indiferentes.
Este costume perdurou até à época contemporânea e manifestou-se de modo
bem visível no séc. XX no tempo das ditaduras fascista, COMUNISTA E NAZI.
Em Portugal, o Estado Novo copiou este modelo e rodeou-se de escultores que
executaram obras dentro da ideologia do Estado. Na viragem socialista, todos estes
artistas foram marginalizados e em grande parte esquecidos pelos historiadores da
Arte, se em outras áreas da actividade social, nomeadamente as outras profissões
liberais não sofreram de tal repúdio, isto quer dizer que a escultura conserva, desde
tempos imemoriais, a marca da associação ao poder sofrendo as respectivas
consequências. É de sublinhar a diferença de tratamento na opinião pública entre
Francisco Franco ou Leopoldo de Almeida e Almada Negreiros. O resultado desta
contra-ideologia foi a promoção de obras escultórias sem qualquer valor simbólico, o
mais desligado possível do sentido que as motivou (como é o caso do monumento a D.
João II, de Manuel Rosa), reduzindo a escultura a formas abstractas. Favorecem-se
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esculturas decorativas, chegando mesmo à produção de obras que são mero
equipamento urbano, ao mesmo título que fontes, bancos, iluminação, etc.
Actualmente, assistimos a um desacreditar da Escultura, na forma que lhe é
conhecida desde há milénios, para ser substituída por outras expressões efémeras e
pela imagem, sobretudo se for facilmente reprodutível. Creio que a produção de arte
deixou de ser uma forma de saber, ou de comunicar um conhecimento, para passar a
mero entertainment.
Frequentemente, a arte pública é confundida com “arte colocada em espaços
públicos” ou com “monumentos” e “estátuas”. Na realidade, o conceito de arte
pública tem vindo a definir-se nas últimas décadas, sobretudo a partir da altura em
que o monumento tradicional, obra figurativa, alegórica, com função memorial ou de
homenagem, tem sido posto em causa.
A arte não é uma mais-valia decorativa que se acrescenta a espaços públicos e
privados e aquela que merece reflexão, é a que se interroga e coloca as questões
essenciais: do seu objecto, linguagem e finalidade.
Mais recentemente, a arte pública tem surgido como uma nova área de
investigação, renascendo à luz de novas problemáticas e interpretações, num campo
de pesquisa interdisciplinar que apela aos domínios da economia, sociologia, psicologia
social, filosofia e, naturalmente, das doutrinas políticas. Procuraremos nesta reflexão,
ter em conta as teorias subjacentes às obras dos artistas e ao modo como estes as
realizam e justificam.
Como não é possível tratar no tempo disponível todos os aspectos que a arte
pública envolve, vou seleccionar alguns casos cuja especificidade é exemplar e que
podem constituir exemplos a partir dos quais se entendam as principais questões
deste tipo de arte.
Começarei por um autor estrangeiro, americano, um artista conhecido com
obras espalhadas por todo o mundo, inclusive no nosso país, em Serralves. O artista é
Richard Serra e a obra chama-se Tilted Arc. Esta escultura foi colocada na Federal Plaza
de Nova Iorque em 1981 e retirada em 1985, depois de acesa polémica, abaixoassinados e artigos na imprensa que deram origem a um livro The destruction of Tilted
Arc. A propósito da sua obra irei levantar alguns dos principais problemas da arte
pública contemporânea utilizando as palavras do autor.
Começarei por considerar dois aspectos da arte pública que nos permitirão
reflectir sobre os vários modos como o artista pode lidar com o acto de interferir no
espaço público e as suas consequências. Os pressupostos de Serra contrariam os
objectivos ideológicos do poder instituído, criando à partida uma situação de
antagonismo. E começo por citá-lo: «preciso de trabalhar em oposição aos
constrangimentos do contexto, de modo a que a obra não possa ser lida como
afirmação de ideologias discutíveis e do poder político. Não me interessa a arte como
afirmação de cumplicidade». Este tipo de discurso tem o inconveniente de criar um
conflito de interesses entre quem paga e o autor. No caso de Serra, considerado no
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meio artístico nova-iorquino como um artista do establishment, não foi a instituição
governamental que encomendou a escultura quem levantou problemas.
A conflitualidade instalou-se noutro nível, entre o criador e o público, ao qual a
obra foi supostamente destinada. Serra optou por uma posição estética que lhe é
comum, produzindo um objecto de arte minimal, que «foca a noção da especificidade
do sítio», concebendo uma obra que, pela sua dimensão e posicionamento,
«deslocasse ou alterasse a função decorativa da praça». De facto, instalou uma
enorme chapa curva de aço corten que, num dos abaixo-assinados foi apelidada de
«gigantesca tira de ferrugem […] que para nós é um insulto». Escusado será dizer que,
do outro lado da trincheira, junto do artista, estavam críticos, curators, comissários e o
próprio director do MoMA (o célebre Museu de Arte Moderna de N. Y.) que, em
revistas da especialidade como Art in America e Artforum, defenderam esta obra.
Este caso é exemplar, pelas pessoas que envolveu, pela amplitude da discussão
e por ter sido abundantemente documentado. Richard Serra também é uma
personalidade especial, como uma visão muito própria do seu trabalho, dos desafios
que provoca e de como os justifica. Diz ele: «Estou interessado num tipo de trabalho
em que o artista é o criador (e passo a citar) de um “anti-environment” apropriando-se
do lugar e gerando uma situação própria, que divide ou declara a posse desse
território. […] Parece existir neste país, neste momento, especialmente em escultura, a
tendência para fazer peças que sirvam a arquitectura. Não estou interessado em
trabalhos estruturalmente ambíguos ou em esculturas que satisfaçam princípios de
design urbano. Sempre me pareceu uma atitude maneirista e uma necessidade de
reforçar o status quo da estética vigente. A maior parte da arquitectura que tem sido
construída é horrenda. Estou interessado em escultura que é não-utilitária e nãofuncional… qualquer função é uma disfunção. Não estou interessado em escultura que
convencionalize metáforas de conteúdo ou que assimile o espírito das estruturas
arquitectónicas, porque não existe nenhuma metafísica socialmente partilhada».
Neste texto encontramos referências aos principais problemas postos pela arte
pública contemporânea. A obra de arte pública coloca de imediato um primeiro nível
de conflitualidade com o poder instituído, por causa dos equívocos muito comuns
entre o artista e a entidade encomendadora, no que diz respeito à obra de arte e aos
conceitos estéticos envolvidos.
Logo a seguir, desenha-se um segundo tipo de confronto relacionado com a
partilha do local e a interdisciplinaridade. Quando o escultor se apropria do sítio,
marca-o física e simbolicamente, criando uma situação própria da escultura,
estruturalmente diferente do design urbano, da arquitectura e do paisagismo,
disciplinas que podem ser participantes do projecto mas nunca dominantes.
A implantação da obra no local instaura uma problemática relacionada com a
noção de “site specific”. Interferir no território levanta conflitos, sobretudo quando há
preexistência de relações afectivas, de memória, de uso, de partilha, de posse. É
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preciso estabelecer os limites da interferência na apropriação do espaço e na criação
de situações novas.
Finalmente quando a obra chega a ser realizada, dá-se o impacto da opinião
pública. Quase sempre, geram-se novos equívocos, baseados na diferença de
conceitos sobre as funções da arte e a participação dos cidadãos em julgamentos
estéticos. Por vezes, a disputa toma foros mediáticos e vence a força de opinião
prevalecente. Ver esculturas retiradas de praças é uma ocorrência muito mais
frequente do que se julga.
Arte pública em Portugal
Basta dar uma volta pelas nossas cidades, circular pelas estradas para ver o
resultado do esforço de introduzir objectos de arte em espaços públicos. De facto, nas
últimas décadas, a arte e a cultura começaram a ser consideradas uma mais-valia que
podia trazer dividendos políticos e sociais.
Houve a leva das fontes e depois a moda das esculturas para as rotundas de
entradas às cidades e vilas. Estas intervenções têm vindo a ser, frequentemente,
entregues a pessoas que desconhecemos dos meios profissionais. De facto, estas
manifestações de arte pública, tornam patente aos olhos de todos o baixo nível
cultural dos nossos autarcas, governantes e pessoas que ocupam cargos de chefia.
Claro que é preciso ressalvar a pequena quantidade de obras de arte de grande
qualidade que, entretanto, se vai fazendo, e todos os artistas e agentes culturais que
constituem honrosas excepções à regra.
De modo geral, no nosso país, as ideias chegam tarde e sempre importadas,
sem cultura e inteligência que as enquadre, sem reflexão prévia. Os políticos, os
dirigentes, os que não têm tempo para se ocupar da arte, deixam essas decisões para
aqueles que lhes parecem estar dentro do assunto.
Quando os dirigentes são ainda mais ignorantes, julgam que “essa coisa” da
arte é uma questão de gosto e de opinião pessoal e então entregam o melhoramento
de uma praça ou de um lugar público “a um rapaz que eu conheço, que é muito jeitoso
e não leva caro”. Neste quadro, vale a pena fazer um exercício de tipificação da
incultura artística dominante.
O modelo estético é quase sempre do séc. XIX. Muitos autarcas chumbariam de
novo o monumento a Balzac de Rodin pelas mesmas razões que o foi na Paris da
época. Por vezes, é mais fácil fazer aceitar uma escultura abstracta, desde que seja tão
anódina quanto um objecto de equipamento urbano porque, ao menos essas peças
nem se percebem, nem levantam problemas.
Depois, vem o preconceito político. Já que se gasta dinheiro público que seja
investido em obra ideologicamente justificada: tem que ser monumento, homenagem,
comemoração, memória, elogio, póstumo… e, se possível, partidário.
Quando o artista consegue chegar à fase de execução, tem de dialogar com
quem ignora o processo artístico – tanto sob o ponto de vista intelectual, como formal
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e técnico – quase sempre manifesto nas condições em que a encomenda é feita. O
escultor é contactado depois de uma cadeia de outros profissionais e decisores terem
tomado posição, pedindo-se-lhe a mera execução técnica de ideias pré-concebidas.
Como os dirigentes desconhecem as funções da arte e do artista, também não
sabem como formular uma encomenda.
Apesar deste quadro negativo, há que nomear as excepções. Algumas
autarquias, sobretudo de orientação comunista, têm encontrado maneiras positivas de
gerir o sector da arte pública. Mas é difícil, num país em que as questões culturais se
põem num nível tão baixo, reflectir sobre o modo como a arte deve estar ao serviço da
sociedade.
Resumindo e concluindo, podemos definir quatro grandes áreas de conflito na
Arte Pública.
A primeira refere-se ao desnível de cultura entre o artista e a entidade
encomendadora. Normalmente, o objecto da encomenda assenta sobre equívocos
culturais e conceptuais. Quando o escultor diz “Arte” está a pensar em coisas
totalmente desconhecidas do interlocutor. Todas as conversas e negociações
posteriores são artes de diplomacia para tentar resolver os desentendimentos.
A segunda área de conflito é consequência da colectivização da primeira. Por
vezes é possível conquistar a confiança do encomendador ou, em casos raríssimos,
com pleno acordo e entendimento deste, pôr de pé um projecto inovador. Mas o
público, na posição de utente, por vezes sente-se defraudado e exige que a peça seja
retirada, o que já aconteceu várias vezes no nosso país.
A terceira área é a do conflito entre os escultores e os outros profissionais que
vêm na produção destes objectos um mercado apetecível. Já falamos das empresas
que projectam fontes luminosas e electrónicas e dos “artistas de rotundas”, que
muitas vezes são recrutados entre os arquitectos, os designers, os desenhadores ou,
simplesmente, os amigos. A título de breve exemplo, vi-me envolvida recentemente
numa situação em que tive de me pronunciar, em Fátima, sobre uma proposta de
monumento apresentada por um maqueiro. Tudo é possível, sobretudo num país onde
não há qualquer organização profissional que define competências e defenda os
escultores, quer seja sindicato, associação ou ordem.
A quarta área de conflito é com os opinion makers. A Arte Pública é um tema
pouco estudado entre nós, sempre tratado em referência a outras expressões
artísticas, nomeadamente as que se expõem em galeria, quando a problemática da
escultura de ar livre se aproxima mais da arquitectura e dos métodos construtivos, que
das artes de produção de imagem.
De facto, no nosso país, não há a prática de uma crítica de arte pública que tão
necessária se torna para informar os encomendadores e formar a opinião geral. Este
sector da produção artística, que surgiu como nova área de trabalho, e que tem vindo
a adquirir uma presença cada vez maior nos nossos espaços urbanos e cívicos tem de
ser tratada com a atenção e o respeito que as populações merecem. Também é
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verdade que esta lacuna se enquadra num sector muito mais amplo, porque se tem
negligenciado a crítica de todas as produções culturais públicas, a começar pelo
urbanismo (ou a falta dele), a arquitectura, o paisagismo e, agora, a arte pública. A
consequência evidente da falta de intervenção num sector cultural de tão grande
importância, tem-se reflectido na deterioração da nossa paisagem urbana e rural,
atingindo proporções irreversíveis.
Estamos em tempo de reflectir sobre todos estes fenómenos, nomeadamente
no âmbito da cultura portuguesa. Eu própria assisti a obras de escultura serem
agredidas ou retiradas das praças públicas. É um fenómeno que por vezes adquiriu
grande violência e que nunca vi acontecer noutras expressões artísticas.
Aliás não é um fenómeno nacional. Convém referir a destruição de
monumentos por todo o mundo, de que recordarei apenas três exemplos:
- a destruição do retrato do Saddam Hussein e a forma como foi dada a notícia
nas televisões de todo o mundo;
- a demolição dos budas pelos talibãs na Turquia;
- a decapitação do retrato de Salazar.
Portanto, a Escultura tem sido objecto da polarização de questões religiosas e
políticas, congregando na sua realidade tridimensional ódios e desejos de destruição
que estão relacionados com a natureza desta expressão artística e com os níveis de
consciência que esta linguagem estética suscita, os quais são mal aceites numa cultura
hipócrita que cultiva o “delicodoce” e o entretenimento.

Lisboa, 28 de Novembro de 2016
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[Selecção de Esculturas projectadas pela escultora Clara Menéres durante a esta
conferência]
1. 1968 – A Menina Maria Amélia que vive na Rua do Almada

Do livro de visitantes do Museu de Amarante – “O meu protesto indignado
contra o miserável desacato praticado contra um museu sério e até admirável pelo seu
riquíssimo recheio artístico, pela direcção deste mesmo Museu, permitindo que se
exponha nele um grupo escultório caracterizado pela mais porca e miserável
pornografia, que só seria admissível num bordel muito reles. O desacato é tão grave
que transcende as paredes deste Museu, ofendendo e conspurcando os moradores
honestos desta nobre Vila de Amarante. Ass: Torcato Sousa Tavares”.
2. 1969 – O Relicário

1ª Página do Jornal de Notícias Museu Soares dos Reis Conspurcado e a carta
que a minha mãe me escreveu.
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3. 1973 – Jaz morto e arrefece o menino de sua mãe (F. Pessoa)

(o Júri, a referência de Marcelo Caetano à escultura nas “Conversas em
Família”, Martins Correia e o título “O Herói”).
4. 1974 – Grupo Acre – Pintura da Rua do Carmo.

1975 – Fita amarela – Clérigos – Porto.
(As cenas dos polícias, dos tiros e a notícia nos jornais. Nas outras acções eu fui
parar à cadeia e o Lima Carvalho ao hospital).
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5. 1977 – Mulher-Terra-Viva

1977 – 1ª Versão – “não te metas na minha vida”, a barriga vergastada, o
incêndio.
1977 – 2ª Versão – O conflito diplomático, o Perfeito na inauguração, “A
vedeta” da Bienal XIV, S. Paulo.
1997 – 3ª Versão – Destruída em Serralves.
6. 1991 – Monumento à Catarina de Bragança em Queens
(Fiquei entre os 10 primeiros. Concorreu J Cutileiro. A história da recepção no
aeroporto como artigo religioso e o transporte para o Hotel Plaza junto do Central Park
em NY, Donald Trump. A contestação da sociedade negra de Queens contra a Catarina
de Bragança por ser uma rainha negreira).
7. 1991 – Monumento do Viajante em Guimarães
(O conceito do site specific que foi completamente esquecido)
8. 1993 – Monumento a Willy Brandt no Porto

(O projecto que foi alterado três meses antes da inauguração por Mário Soares,
as agressões ao retratado por razões políticas)
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9. 2004-2005 – Quatro anjos do Sameiro, Gabriel, Miguel, Rafael e Anjo de Portugal

(De novo o problema das datas, o caso do Cristo-Rei da portela, o transporte
em camião TIR, o restauro).
10. 1990-2016 – Fonte das águas ferventes – CGD.
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A OBRA ESCULTÓRICA DE JOSÉ JOÃO BRITO
Por ANTÓNIO PEDRO FERREIRA MARQUES

Dados biográficos
A vida artística de José João Brito contempla uma diversidade de géneros. O
tema desta comunicação incide unicamente na apresentação da obra escultórica que
este artista tem vindo a realizar, com destaque para os aspetos mais relevantes, sem a
pretensão de constituir uma abordagem exaustiva.
Desde o período de formação inicial até ao tempo presente, é possível
estabelecermos quatro ou cinco linhas classificativas, que vão desde os trabalhos de
finalidade escolar até à escultura íntima mais recente, passando pela escultura pública
e pela medalhística associada à numismática.
Sem obedecer a uma perspetiva histórica, a orientação metodológica seguida
procura estabelecer referências cronológicas exatas que possibilitam o entendimento
do processo evolutivo da obra e da dimensão criativa do autor.
José João Brito nasceu em Coimbra, em 1941. Foi nesta cidade que iniciou os primeiros
estudos. Em 1956, quando frequentava o 4º ano do liceu, perdeu a Mãe e, nesse ano,
foi viver com o Pai para a Murtosa1.
Retomou os estudos no Externato D. Egas Moniz, em Estarreja. Num período de
indecisão quanto à escolha de uma carreira futura, Ema Huet Canossa, Professora de
Física, motivou-o para concorrer a Belas-Artes2. Matriculou-se no Curso de Escultura
da Escola Superior de Belas-Artes do Porto, em 1962.
Foi aluno dos Professores Escultores Barata Feyo, Gustavo Bastos, Charters de
Almeida, José Rodrigues, José Grade e Eduardo Tavares.
Entre 1952 e 1967, Carlos Ramos, “professor admirável e infatigável defensor
dos princípios modernos"3, ocupou o cargo de diretor da Escola de Belas-Artes do
Porto, criando um clima de motivação e de grande abertura para o desenvolvimento
do ensino artístico. Em 1967, Manuel de Guimarães realizou um documentário sobre o

1

Filho de Maria Pereira Machado Carneiro de Brito e de José Eduardo Carneiro de Brito, médico do Concelho da
Murtosa. Em 1969, casa com Ana Maria Bracinha Brito e nascem dois filhos: em 1971, Duarte Miguel Brito e, em
1973, Dinis Manuel Brito.
2 As competências vocacionais de José João Brito estão expressas no testemunho do Dr. José Maria Gonçalves,
amigo de infância do escultor, que assistiu, com frequência, à realização de pequenas peças de escultura em ferro,
sob o olhar atento de Alexandrino de Matos, o “Tio Alexandre”, mestre ferreiro da Murtosa.
3 Duarte, Carlos S. – Arquitetura em Portugal no Século XX: Do Modernismo ao Tempo Presente. In: A.A.V.V.
(Coordenação Fernando Pernes). Panorama Arte Portuguesa no Século XX. Porto: Campo de Letras / Fundação de
Serralves, 1999, p. 361.
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ensino das Belas Artes, centrado na Escola do Porto, em que José João Brito surge, em
plena atividade, numa aula de escultura.
O percurso académico de José João Brito emerge de um modelo de ensino
artístico evoluído, assente numa estética criativa, contrária aos interesses da arte
oficial de então. Em 1967, completa o Curso Complementar de Escultura da ESBAP,
com Louvor e Distinção. Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, em 1966. Prémio
de Escultura Teixeira Lopes, em 1967. Nesse mesmo ano, obteve também o 1º Prémio
de Escultura na 6ª Exposição da Queima das Fitas da Universidade do Porto. Em 1968,
obteve o 1º Prémio de Cerâmica, no IV Salão de Aveiro.
Raros são os artistas que conseguem dedicar-se exclusivamente à carreira
artística. José João Brito não foi exceção. Terminado o curso e após uma passagem
breve pelos Liceus Nacional de Aveiro e D. João de Castro4, foi convidado para ocupar
uma vaga do 5º Grupo, no Colégio Militar, instituição onde exerceu funções docentes
até ao limite do tempo de serviço5.
Durante cerca de trinta anos integrou os corpos diretivos da Sociedade
Nacional de Belas Artes. Em 2007, foi nomeado Sócio de Ouro da Cooperativa Árvore,
no Porto.
Para além da obra pública, desde 1967, tem vindo a criar um extenso
curriculum como participante em exposições individuais e coletivas, em Portugal e no
estrangeiro, em diversas áreas das artes plásticas, mas, sobretudo, através da
escultura e da medalhística. Está representado em coleções nacionais e estrangeiras,
nomeadamente, no Museu Amadeu de Souza Cardoso, em Amarante, no Centro
Cultural da Caloura, em S. Miguel, nos Açores, no Museu de Numismática da Casa da
Moeda, em Lisboa, na Galeria “Lugar do Desenho”, em Estremoz, na Casa Fernando
Pessoa, em Lisboa, e no British Museum of London.
Escultura pública (estatuária de circunstância)
Fernando de Azevedo estabelece uma diferença entre escultura íntima e escultura pública.
Considera “estatuária de circunstância” a obra pública de José João Brito. Apesar do contexto
retórico que prejudicou o significado da obra de arte em espaços públicos, não podemos
generalizar o peso negativo da “escultura de encomenda” que ficou associada à propaganda
política do Estado Novo. A escultura pública de José João Brito reflete linguagens diversificadas
e percorre a carreira artística do escultor, desde o período de formação até aos nossos dias.
Inicialmente, tributária dos princípios que garantiam a autonomia da “Escola do Porto”, não
difere muito da influência estética de Barata Feyo e dos seus discípulos. Sintética, bem
modelada, quer em relevo, quer em vulto perfeito, a obra inicial, localizada principalmente no
concelho da Murtosa, corresponde ao que de melhor se produziu na época. Gradualmente, a
modelação cede lugar à articulação de planos, em estruturas metálicas com acentuada
expressão geométrica.
4

No ano letivo de 1967-68, foi Professor de Desenho no Liceu Nacional de Aveiro e no ano seguinte exerceu
funções docentes, durante três meses (1º período), no Liceu D. João de Castro.
5 Iniciou a carreira no Colégio Militar no dia 6 de Janeiro de 1969.
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1. Por ordem cronológica, é autor das seguintes obras:

Bisonte, escultura em ferro pintado, realizada em 1967, para a antiga loja Altamira, na
Av. Duque de Ávila. A peça, em relevo, uma evocação abstratizada do bisonte de
Altamira, estava situada no interior do edifício6.
Monumento ao Reitor Araújo e Castro, Murtosa (1968). Representa a efígie do
homenageado, em relevo, sobre um bloco de pedra.
S. Miguel Arcanjo, relevo em cimento, realizado, em 1970, para o Instituto de S.
Miguel, no Outeiro de S. Miguel, na Guarda. A figura, de corpo inteiro, escavada no
plano, representa a luta de S. Miguel com o dragão.
Monumento ao Professor Doutor Pinto Barbosa, Murtosa (1970). Monumento
inaugurado em 13 de setembro de 1970, no mesmo dia em que foi inaugurado o
hospital da Murtosa. Natural do concelho da Murtosa, o Professor Doutor Pinto
Barbosa foi Professor Catedrático do Instituto Superior de Ciências Económicas e
Financeiras e Sócio Efetivo da Academia das Ciências de Lisboa7. O monumento retrata
o homenageado, num busto em bronze, em cima de um pedestal em granito, situado
num espaço público, junto do atual Centro de Saúde da Murtosa.
Monumento à Justiça para o Palácio da Justiça, em Albergaria-a-Velha (20 de Abril de
1980). Figura singela que se contrapõe à fachada austera do edifício do tribunal,
fugindo ao estereótipo das “justiças” adossadas à parede. Destaca-se, pela singeleza
da vertical que dialoga com a horizontalidade da fachada do edifício.
Monumento ao Emigrante Murtoseiro, Cidadão do Mundo, na Murtosa (16 de
Agosto De 1981). Por iniciativa do Presidente da Câmara, Padre António Morais da
Fonseca, o Escultor José João Brito é convidado para realizar um monumento de
homenagem ao emigrante murtoseiro. O monumento representa um “marinhão”, em
mangas de camisa, que transpõe uma estreita passagem para o “outro mundo”, o
mundo da emigração. A abertura é definida por dois blocos de betão, uma alusão à
paisagem da Ria, onde estão esgrafitadas formas que sugerem elementos naturais da
região.
Monumento à Varina, Mulher da Murtosa, Praia da Torreira (1982). Por instância do
Padre António da Fonseca, ainda Presidente da Câmara, o escultor José João Brito é
convidado para realizar um monumento, na sequência da homenagem prestada ao
emigrante murtoseiro, mas na versão feminina. A escultura representa a mulher da
6

Hoje, a escultura não se encontra no local, sendo o paradeiro desconhecido.
O Professor Doutor Pinto Barbosa desempenhou o cargo de Ministro das Finanças, de 1955 a 1965, foi
representante de Portugal no Banco Mundial, entre 1961 e 1966, e no Fundo Monetário Internacional (FMI) entre
1966 e 1974, e foi o 8.º Governador do Banco de Portugal de 1966 a 1974, demitindo-se com a Revolução de 25 de
Abril de 1974. Entre 1974 e 1978, foi consultor do Banco de Pagamentos Internacionais, em Basileia. Regressando a
Portugal a 20 de Setembro de 1978, leccionou na Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa até se
jubilar, em 1987. Em 1989, foi editado o livro Nova Economia em Portugal - Ensaios em homenagem a António
Manuel Pinto Barbosa.
7
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Murtosa, na figura de uma varina. A escultura de José João Brito evoca de forma
sintética e simbolicamente um tipo social, hoje em vias de extinção.
Monumento a Nossa Senhora dos Navegantes, Murtosa (1982). Relevo em bronze
adossado a uma estrutura de outro autor, junto do cais de desembarque dos
pescadores da Ria.
Monumento ao Padre António Morais da Fonseca, Murtosa (1985). Monumento
construído após a morte trágica do Padre António Joaquim Morais Tavares da Fonseca,
Presidente da Câmara Municipal da Murtosa, entre 1977 e 1985. Trata-se de um busto
em bronze, cortado pela cintura, numa atitude habitual, de braços cruzados.
Lateralmente, encontra-se uma placa com a seguinte inscrição: homenagem ao padre
António Morais da Fonseca, 1º presidente da Câmara Municipal da Murtosa
democraticamente eleito.
Monumento ao Padre Domingos Pinho, Freguesia do Bunheiro (1987). Busto do
Reitor da Igreja do Bunheiro, para a Junta de Freguesia do Bunheiro, na Murtosa. Foi
executada uma segunda versão em 2015, para substituir a peça original que foi
furtada.
Monumento a Fernando Pessoa, Praça Cidade do Luso, Olivais, Lisboa (4 de Junho de
1988). Encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, por ocasião da comemoração do
centenário do nascimento do poeta. A peça, com cerca de quatro metros de altura,
recortada em chapa de ferro zincado pintado de preto, deu origem a uma edição de
múltiplos, que contribuíram para uma ampla divulgação da figura do poeta associado à
cidade de Lisboa.
Monumento a D. Francisco Rendeiro, Murtosa (1989). D. Francisco Fernandes
Rendeiro nasceu a 15 de dezembro de 1915 e faleceu a 19 de maio de 1971. Natural da
Murtosa (Diocese de Aveiro), este prelado da Ordem dos Pregadores (Dominicanos) foi
bispo do Algarve e de Coimbra. Durante o seu percurso pastoral, este dominicano foi
apelidado de «padre do sorriso» e, depois de ser nomeado bispo coadjutor do Algarve
(22 de dezembro de 1952), foi denominado «bispo do sorriso». O busto de bronze, em
plano italiano, define com subtileza o caráter do retratado.
Monumento à Justiça, Vouzela (1991). A figura, fundida em bronze e em vulto
perfeito, de pé, a meio da escadaria que dá acesso ao Palácio da Justiça de Vouzela,
ostenta as Tábuas da Lei.
Busto em bronze do pianista e compositor português Domingos Bomtempo (1992),
para o Civic Theatre de Joanesburgo, oferecido pela Fundação Engenheiro António de
Almeida, em nome da Comunidade Portuguesa na África do Sul.
Busto do Dr. Aguiar Branco (1992), em Montalegre, com o patrocínio da Fundação
Engenheiro António de Almeida.
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Monumento ao Bombeiro, Murtosa (1 de Agosto de 1993). Composição que
representa um jovem bombeiro em plena ação contra o fogo. A escultura em bronze
destaca-se do fundo, em betão descofrado, que sugere um incêndio de grandes
proporções.
Relógio carrilhão no C&A – Edifício Palladium, Porto (1994). Figuras de Almeida
Garrett, Camilo Castelo Branco, Infante D. Henrique e São João Baptista no relógio
carrilhão, no cruzamento da Rua Passos Manuel com a Rua de Santa Catarina. Por
iniciativa da firma C&A, é criado um pólo de atração, que congrega quatro figuras
ligadas à cidade do Porto, que se movimentam numa plataforma giratória.
Monumento de Homenagem a D. Manuel Lobo, Colónia del Sacramento, Uruguai
(1995). A Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses
convidou o Escultor José João Brito para assinalar a presença de Portugal, no Rio da
Prata, no local onde, no séc. XVII, D. Manuel Lobo edificou um forte. O monumento
sugere uma bandeira, em chapa ondulada, donde se destaca a Cruz de Cristo.
Esculturas da Estação do Metropolitano do Martim Moniz, Lisboa (1997). Intervenção
no Cais da Estação do Martim Moniz (Socorro), com relevos em pedra alusivos à
Tomada de Lisboa e ao episódio de Martim Moniz. A figura alusiva a D. Afonso
Henriques faz jus ao ditado português, “em terra de cegos, quem tem um olho é rei”.
Relevo decorativo (1997), em amarelo de Negrais, para o interior das instalações do
McDonald’s, em Odivelas.
Monumento aos 25 anos do Poder Autárquico (2002). Por iniciativa da Câmara
Municipal de Loures, o monumento com caráter geométrico abstratizante localiza-se
num espaço público, numa das entradas da cidade. Um esquadro em pedra, símbolo
do rigor, é suportado por um triângulo de grande dimensão, que representa a
hierarquia do poder.
Monumento a Manoel de Oliveira, Aldoar (2003). Trata-se de uma escultura
“fotograma” composta pelo retrato de Manoel Oliveira, recortado numa chapa de aço
inoxidável escovado, que se sobrepõe a outro “fotograma” onde surge uma figura
também recortada que evoca o filme “Douro, Faina Fluvial”, tendo como pano de
fundo uma sugestão da Ponte D. Luís I. O conjunto está colocado sobre um plinto de
granito preto polido. O monumento está situado nas instalações da “Escola Básica do
2º e 3º Ciclos Manoel de Oliveira, em Aldoar, no Porto, perto do local onde o
realizador residiu durante muitos anos. Foi inaugurado no dia 12 de Dezembro de
2003, data do 95º aniversário de Manoel de Oliveira.
Monumento Comemorativo do Nascimento do Colégio Militar, 200 Anos, Feitoria,
Oeiras (2003). A escultura, em cobre pintado de preto, está situada junto da feitoria do
Colégio Militar, em S. Julião da Barra, no local onde o Marechal Teixeira Rebelo fundou
esta instituição de ensino. A escultura assinala o bicentenário do Colégio Militar.
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Monumento à Barretina, Colégio Militar, Lisboa (2003). Situado dentro das
instalações do Colégio Militar, no Largo da Luz, a escultura representa uma barretina
sustentada pelos braços de três alunos, o “rata”, o mais novo, o graduado e o exaluno. A escultura, em chapa de ferro recortado e pintado, traduz o carácter simbólico
da barretina, como elemento de ligação de gerações.
Grupo Escultórico “Tragédia no Mar”, Matosinhos (2005). No dia 2 de Dezembro de
1947, naufragaram, entre a Aguda e Leixões, as traineiras “D. Manuel”, “Rosa
Faustino”, “Maria Miguel” e “S. Salvador”. Foi a maior tragédia marítima na costa
portuguesa8. Com base num quadro de Augusto Gomes, com o mesmo título, José
João Brito executa um grupo escultórico com cinco figuras, que evoca os órfãos e as
viúvas, num grito pungente de terror. Com o mesmo carácter expressionista do quadro
de Augusto Gomes, um expressionismo que lembra a pintura de inspiração social de
Cândido Portinari, o grupo escultórico está situado em pleno areal, na praia de
Matosinhos.
Monumento em Memória do Padre António Pereira de Figueiredo, Mação (2009).
António Pereira de Figueiredo (1725-1797) foi um padre português que se destacou
como latinista, historiador, canonista e teólogo. Defensor da política pombalina,
combateu os Jesuítas e denunciou os abusos da cúria romana. O seu trabalho mais
importante foi a tradução da Bíblia da Vulgata Latina para a língua portuguesa. O
monumento evoca o “Livro”, donde se destaca uma figura, recortada numa página,
representando o “Homem”.
Homenagem a Cristóvão Falcão, Parque dos Poetas, Oeiras (2013). José João Brito transfigura
um torso feminino deitado, num bloco de mármore de Estremoz. A memória descritiva do
monumento traduz de forma sintética a dimensão poética da obra: “Tal como em Cristóvão
Falcão, poeta de meados do século XVI, se descobre um discurso intenso de dramatismo e
ternura sensual na figura da pastora que é a sua amada, na écloga “Crisfal”, igualmente nesta
escultura se entrevê o movimento do amor. No redondo da forma e da linha que revela um
corpo feminino deitado se percebe um lirismo, ao mesmo tempo emotivo e de alto poder de
sugestão.”
2. O percurso escultórico de José João Brito conta, ainda, com a realização das
seguintes obras9:

Busto do Comandante José Carlos Luna, para a corporação dos Bombeiros Voluntários
de Estremoz.
Monumento ao Marechal Teixeira Rebelo, fundador do Colégio Militar, Junta de
Freguesia da Cumieira – Vila Real. Evocação, em relevo, da figura do Marechal, no
local onde nasceu.

8

Perderam-se cento e cinquenta e duas vidas e salvaram-se seis. Do acidente resultaram setenta e uma viúvas e
mais de cem órfãos.
9 Seleção de José João Brito, entre outras obras.
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Escultura abstrata em aço inoxidável para a agência da Caixa Geral de Depósitos, em
Oliveira de Azeméis.
Aforro. Mealheiro com forma de punho ampliado, em bronze, para a agência da Caixa
Geral de Depósitos de Tondela.
Retrato do Tenente General D. Luís da Costa de Sousa de Macedo (Mesquitella).
Medalhão no átrio principal do Colégio Militar.
Busto do Tenente General Jaime Banazol, Diretor do Colégio Militar, no pós 25 de
Abril. Museu do Colégio Militar.
Busto do Infante D. Affonso, fundador do Instituto de Odivelas. O busto do Infante D.
Affonso, irmão de D. Carlos.
Retrato, em relevo, da Dr.ª Deolinda Santos, Diretora do Instituto de Odivelas,
durante três décadas e meia.
Busto do Mestre Herculano Pimentel. Na Federação Portuguesa de Esgrima, uma
evocação à memória do notável Mestre d’Armas.
Retrato, em relevo, do Senhor Francisco Pinto Balsemão, no Instituto Sª Luzia,
Guarda.
Homenagem ao Eng.º Jorge Macedo Casais (FERESPE). Cubo em cavilha, com a figura,
do homenageado, recortada em chapa preta, na fundição de ferro e aço, FERESPE, na
Trofa.
Busto de Francisco da Cunha Sottomayor Barbosa, na Praça Francisco Barbosa, em
Estarreja, por iniciativa do Rotary Club.
Retrato de Rodrigo Louro, busto situado no jardim do Colégio Manuel Bernardes, em
Lisboa.
Retrato do Dr. Augusto César Ramos, relevo executado para o átrio do antigo
Externato D. Egas Moniz, em Estarreja. Com a extinção do Externato, a peça foi
removida para local desconhecido.
Retrato do Padre Donaciano de Abreu Freire. Relevo destinado à Escola Secundária de
Estarreja, em homenagem ao ilustre pedagogo, por iniciativa da Associação dos
Antigos Alunos do Externato D. Egas Moniz e da Escola Secundária de Estarreja.
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Numismática e medalhística
No texto que Maria Rosa Figueiredo dedicou a José João Brito, no catálogo da
Exposição de Medalha e Moeda do Grupo Anverso Reverso, promovida, em 2009, pela
Imprensa Nacional Casa da Moeda, a autora retrata o artista e a obra, neste caso, a
produção de moedas e medalhas comemorativas10, começando por explicar o motivo
do convite dirigido, pelos membros do Grupo, ao escultor:
“Desta vez, porém, os membros do Anverso/Reverso decidiram convidar
alguém que, embora não integrando o agrupamento, apresentava uma obra
que se identificava com a sua, perseguindo ideais e objetivos comuns. É deste
“mais um” que vos vou falar sucintamente, o escultor José João de Brito.
Personalidade discretíssima, mas com curriculum vasto e presença constante
em todas as mostras medalhísticas, José João de Brito tem apresentado
sistematicamente ao mundo a “sua sucata”, como humoristicamente apelida a
sua produção – não apenas nas exposições da FIDEM, onde nunca falhou desde
a XX em Estocolmo (1985), até à mais recente, a XXX, em Colorado Springs
(2007), mas também nas grandes mostras nacionais, como a realizada em 1991,
na Bélgica, aquando da Europália em que Portugal foi país tema, e as coletivas
“A medalha em Portugal de 1960, até aos nossos dias” (1999) e “A medalha na
Casa da Moeda, do séc. XVIII à atualidade” (2004).
José João de Brito (…) tem assim contribuído para a reinvenção da medalha
como objeto de arte, não fugindo a características que lhe são essenciais –
como a sua dimensão de objeto contido numa mão adulta – mas apostando na
sua possível tridimensionalidade pela combinação de elementos ajustáveis e,
sobretudo, dotando-a de uma leitura lúdica, condicente com o seu modo de ser
carinhoso e displicente.
Enquanto as suas moedas, de belo desenho, assumem pela necessidade óbvia
uma maior seriedade, as medalhas têm um caráter mais de brincadeira: o nónio
de Pedro Nunes que simula o seu próprio movimento (“500 Anos do
Nascimento de Pedro Nunes”, 2002), a câmara dos “100 Anos de Cinema”
(1997) que roda sobre si própria, a vela enfunada da caravela de Pêro Vaz de
Caminha e, sobretudo, a minha preferida, a medalha de Fernando Pessoa (“50º
Aniversário da Morte de Fernando Pessoa”, 1985), que, com um ligeiro
impulso, corre, corre, sem parar, numa fuga de ilusionismo e imaginação tão ao
gosto pessoano. Por último, bem demonstrativa da simplicidade total de que
José João de Brito é capaz, chamo a atenção para o rasgo profundo e
comovente da medalha dedicada ao 25 de Abril de 1974/Movimento das Forças
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José João Brito é autor de cerca de uma centena de medalhas, de 1974 a 2016.
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Armadas (prova de chumbo), simbólico da transformação provocada na
sociedade portuguesa pela revolução dos cravos.”
A escultura numismática de José João Brito é constituída pelas seguintes moedas
comemorativas, executadas pela Imprensa Nacional Casa da Moeda:
•
•
•
•
•
•
•
•

1998 – 500 Anos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Prata, 1000$.
1998 – 75º Aniversário da Liga dos Combatentes, Prata, 1000$.
2000 – Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, Prata, 1000$.
2004 – Alargamento da União Europeia, Prata, 8€.
2006 – Moeda Evocativa de D. Afonso Henriques, Ouro, ¼ €.
2009 – Torre de Belém, Património da Humanidade, Cn, 2,5€.
2011 – Bicentenário das Linhas de Torres, Cn, 2,5€.
2012 –Jogos Olímpicos de Londres, Cn e Cn e Ouro, 2,5€.

As medalhas comemorativas, em parte referidas no texto de Maria Rosa
Figueiredo, inserem-se, salvo algumas exceções, nas edições da INCM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1974 – 75 Anos da Água do Castelo (1899-1974), Edição da Empresa.
1974 – Homenagem ao 25 de Abril e ao MFA, Edição da Galeria 111.
1985 – 50º Aniversário da Morte de Fernando Pessoa, INCM.
1992 – Evocação do Arquiteto Carlos Ramos, Edição do Autor.
1992 – Álvaro Siza Vieira – Prémio Pritzker, Edição do Autor.
1995 – 500 Anos do Achamento do Brasil, Descobrimentos Portugueses, edição
do autor.
1995 – Medalha Comemorativa dos 100 Anos do Cinema, INCM.
1997 – 850 Anos da Tomada de Lisboa, INCM.
2002 – 500 Anos do Nascimento de Pedro Nunes, INCM.
2003 – Medalha Coimbra Menina e Moça, Capital Nacional da Cultura, INCM.
2008 – Manoel de Oliveira – 100º aniversário, INCM.

Escultura íntima
Ao longo da carreira de escultor, José João Brito cultivou uma obra paralela de
pequeno formato, geralmente, por iniciativa própria. Algumas peças são alusivas ao
mundo das artes e das letras; outras representam personalidades históricas e figuras
do povo, como, por exemplo, os múltiplos encomendados pela Câmara Municipal de
Matosinhos, com base num quadro de Augusto Gomes, que reúne, numa sólida
composição, várias figuras do mar representativas da faina de pesca.
Sem enquadramento cronológico, podemos pôr em relevo as seguintes obras:




Retrato/Árvore de Florbela Espanca
Gioconda (transfiguração)
Marquês de Pombal
261






Afonso Henriques
Almada Negreiros, Português sem Mestre
Alentejo a Viu Nascer
Rei e Rainha

Por iniciativa da INCM, merecem destaque os seguintes múltiplos de escultura:
•
•
•
•
•

Fernando Pessoa
Almada Negreiros
Camilo Castelo Branco
Mário de Sá-Carneiro
Vasco da Gama

Retratos intimistas (anti-estatuária)
Um dos aspetos mais originais da obra de José João Brito é a longa série de
peças de escultura, com cerca de um palmo de altura, uma espécie de tânagras
contemporâneas, em poliuretano compacto, que representam figuras notáveis da
cultura portuguesa.
Fernando de Azevedo, no prefácio do catálogo da exposição realizada em 1987,
na Galeria Lapub, chama a atenção para o “imaginário popular cerâmico e de tabuleiro
de feira que ainda hoje se vê”, depois de estabelecer uma breve divisão de categorias:
“O caso é que quer os guaches como as pequenas esculturas saúdam,
saudavelmente, mitos e presenças. Fernando Pessoa, Almada, Picasso
estão para a primeira categoria; entre outros mais, José de Guimarães,
José Rodrigues, Eurico, António Tabucchi, eu próprio – valha-me Deus,
por tão grandes companhias – pertencemos à segunda. Com uns e com
outros, entre mitos reconhecidos e presenças reconhecíveis, José João
de Brito fabrica o seu saborosíssimo e figurado almanaque de
celebridades.”
Vasco Graça Moura, no texto que dedica a José João Brito, por ocasião da
exposição na Galeria Verney, em Oeiras, em Dezembro de 1997, evoca as peças que
considera mais relevantes e cujo perfil traça emblematicamente:
“São personagens modeladas com ternura, ironia, complacência, grande
destreza e economia de meios, e enquadradas num esboço (….) e assim
sucessivamente.”
Ainda a propósito da exposição na Galeria Verney, Maria João Fernandes
refere, num artigo que escreveu para o Jornal de Letras, com o título “JJB, A Escultura
do Afecto”:

262

“No ano do centenário do nascimento de Picasso, em 1981, ao começar
a mexer em barro, saiu-lhe para espanto seu, a primeira figurinha. (…)
Das mãos diligentes do escultor começaram a surgir, uma após outra, as
figuras de uma consagração afectuosa do talento e da arte: José
Rodrigues, Armando Alves, Fernando Pessoa, em várias versões, Almada
Negreiros, Camilo, Stravinsky, numa galeria infindável de celebridades.
(…) A escala não anula a monumentalidade das figurinhas, são pequenos
monumentos que se perfilam entre os nossos objectos do quotidiano.”
Cristina Azevedo, no prefácio do catálogo da exposição “Retratos – JJB –
Escultura”, na Galeria Municipal de Loures, em 2001, compara a atitude de José João
Brito com a de Cristino da Silva e de Columbano, quando retrataram a geração
romântica e a geração naturalista, e acrescenta que o século XX foi “pouco pródigo em
fixar os seus protagonistas”:
“Deixar o sinal de uma geração de escritores, ou de pintores, em
pequenas esculturas/réplica que fixam gestos e olhares, e onde a ironia
não é indiferente, é uma forma dinâmica de trazer o tempo do passado
ao presente e de o projectar no futuro, insistindo igualmente que cada
um de nós se deve confrontar com os nossos ídolos. Aqui, o respeito e a
distância transformam-se em convivialidade, que exprime as
potencialidades de um diálogo da alma como diria Platão. Desperta em
nós forças projectivas, reacende consolos e desconsolos, sem a fraqueza
do papel de impressão fotográfica ou a distância do quadro pendurado
na parede. Por fim, nas nossas mãos, pode estar a figura de Picasso ou
de Eugénio de Andrade. Que intimidade desmedida.”
Uma parte significativa dos retratos intimistas encontra-se, assim, repartida:
•

•

•
•
•

Almada Negreiros, Álvaro Siza Vieira, Amadeo, Armando Alves, Carlos Ramos,
Charters de Almeida, Emília Nadal, Eurico Gonçalves, Fernando de Azevedo,
Fernando Lemos, Fernando Lanhas, Fernando Távora, Helder Batista, João
Cutileiro, José Augusto França, José de Guimarães, José Malhoa, José
Rodrigues, Júlio Resende, Lima Carvalho, Marcelino Vespeira, Nikias Skapinakis,
Nuno San Payo, Picasso, Sebastião Rodrigues, Souto Moura, Vieira da Silva.
Agustina Bessa Luís, Alexandre Herculano, Almeida Garrett, António Tabucchi,
Camilo Castelo Branco, David Mourão-Ferreira, Eça de Queirós, Eugénio de
Andrade, Fernando Pessoa, João de Deus, Jorge Amado, José Cardoso Pires,
José Carlos Vasconcelos, José Saramago, Liberto Cruz, Mário de Sá-Carneiro,
Pedro Tamen, Tomás de Figueiredo, Vergílio Ferreira, Vasco Graça Moura,
Vitorino Nemésio.
Manoel de Oliveira.
Stravinsky, Verdi, Chopin.
Dr. José Maria Gonçalves, Dr. Paulo Mendo, D. Maria Amélia Menano Seruya.
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•
•
•

Vasco da Gama, Infante D. Henrique.
Santo António, S. João Baptista, S. Cosme, S. Damião.
Papa João XXIII.

Síntese
Podemos afirmar que a obra escultórica de José João Brito constitui o domínio mais
relevante da produção artística do escultor, que contempla, ao longo da carreira,
outras vertentes da expressão criativa: desenho, pintura, cerâmica, serigrafia,
ilustração.
Tivemos oportunidade de avaliar a dimensão da obra pública, em que de certo
modo se integra a longa série de medalhas e moedas, por sua vez, em estreita
associação com a poética intimista da escultura de pequeno formato.
O fio condutor do percurso criativo de José João Brito manifesta-se com a mesma
liberdade inventiva, quer no domínio da figuração, quer no domínio da abstração.
Inteligente, irónico, sensível, o Escultor surpreende-nos pelo recorte da forma, pela
economia de meios e pelo impacto da ideia.
A obra de José João Brito constitui um exemplo de reconhecida probidade no
cenário atual das artes plásticas, principalmente no domínio da escultura, merecendo
uma ampla divulgação académica, com base no estudo aprofundado da sua trajetória
como artista contemporâneo.

Lisboa, 12 de Dezembro de 2016
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Fig. 1 – José João Brito: Aula de Composição de Escultura, na ESBAP,
sob orientação do Professor Charters de Almeida.

Fig. 2 – Bisonte, na antiga loja Altamira.

Fig. 3 – José João Brito: modelação da figura do
“Emigrante, cidadão do mundo”.

Fig. 4 – Monumento à Varina,
Mulher da Murtosa.
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Fig. 5 – Monumento ao Padre António Morais da Fonseca.

Fig. 6 – Monumento a Fernando Pessoa, Olivais.

Fig. 7 – Relógio carrilhão, C&A, Porto.
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Fig. 8 – Cais da estação do Metro do Martim Moniz.

Fig. 9 – Monumento a Manoel de Oliveira, Aldoar.

Fig. 10 – Grupo escultórico “Tragédia no Mar”, Matosinhos.
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Fig. 11 – Maquete do monumento a Cristóvão Falcão, Oeiras.

Fig. 12 – Moedas de coleção comemorativas:
2012 - Jogos Olímpicos de Londres.

Fig. 13 – Homenagem ao 25 de Abril e ao MFA.

Fig. 14 - “Alentejo a Viu Nascer”.
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Fig. 15 – Retrato/Árvore de Florbela Espanca.

Fig. 16 – Gioconda.

Fig. 17 – Almada Negreiros,
Português sem Mestre.

Fig. 18 – Retratos intimistas.
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ELOGIOS ACADÉMICOS

ELOGIO DO PROFESSOR ESCULTOR
JOAQUIM CORREIA
Por JOAQUIM MANUEL LIMA CARVALHO

Escrever sobre o Professor Escultor Joaquim Correia é uma honra e um prazer,
pois, por felicidade, herdei o seu lugar na cadeira número três da Academia Nacional
de Belas-Artes. Espero continuar a honrar o seu legado como Académico e seguir o seu
exemplo como artista.
O escultor Joaquim Emídio Oliveira Correia nasceu, na Marinha Grande, a 26 de
Julho de 1920, filho e neto de “velhos” mestres vidreiros. O seu pai, pintor vidreiro, foi,
sem dúvida, o primeiro e o grande motivador para que o jovem Joaquim Emídio
seguisse a carreira artística. Joaquim Emídio fez os estudos primários na sua terra natal
e, em Leiria, realizou os estudos secundários, beneficiando, nesta cidade, do ensino de
um grupo de professores-artistas, entre os quais figuram os escultores Luís Fernandes
e Narciso Costa e os pintores Miguel Barrias e Lino António.
É também nesta cidade que conhece o Poeta Afonso Lopes Vieira que o
entusiasma a seguir um curso de Belas-Artes. Recetivo às motivações do pai, dos
professores e do poeta Afonso Lopes Vieira, vem para Lisboa, em 1938, para
frequentar o 1º ano do curso de Escultura na Escola de Belas-Artes, tendo sido a
matrícula negada por questões de ordem curricular.
Em 1940, é admitido na Escola de Belas-Artes do Porto, onde frequenta o 1º
ano, findo o qual regressa a Lisboa, para concluir os restantes anos do curso de
Escultura, na Escola de Belas-Artes desta cidade. Enquanto estudante, vive na casa do
seu amigo e protetor Afonso Lopes Vieira, no Largo da Rosa, na Costa do Castelo. Em
Lisboa, Joaquim Correia colhe ensinamentos, como jovem estudante, de Mestre
Simões de Almeida (Sobrinho), e beneficia, para a sua formação cultural, do convívio
com figuras ímpares da cultura portuguesa, que o seu amigo Poeta Afonso Lopes Vieira
lhe proporciona, nomeadamente, Reinaldo dos Santos, Aquilino Ribeiro, António
Sérgio, Jacinto Simões, entre outros. Como estudante, tem já atelier, na Travessa do
Guarda-Joias, próximo do Palácio da Ajuda, onde faz retratos dos colegas e amigos,
retratos que vão ser uma constante na sua obra, ao longo da carreira.
Conclui o curso de Escultura, em 1947, com uma peça de vulto perfeito,
“Orfeu”, tendo obtido a classificação de dezoito valores e a atribuição do Prémio Rui
Gameiro. Ainda como estudante, participa em exposições, na Sociedade Nacional de
Belas-Artes, com retratos que são muito apreciados, sendo um deles adquirido pelo
Museu Nacional de Artes Contemporânea.
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Em 1948, desloca-se, em visita, a Espanha e a França, mas é em Paris que
concentra a atenção e estuda a obra de Auguste Rodin. De regresso a Portugal,
completa a formação, colaborando com escultores de nomeada, primeiro, com
Francisco Franco, depois, com o Escultor Barata Feyo e, por último, com o Escultor
António Duarte. Terminada a sua formação em Portugal e estando apto para
prosseguir novas experiências fora do país, parte, em 1951, para Itália, com uma bolsa
de estudo concedida pelo Instituto de Alta Cultura.
Itália vai ter grande importância na sua obra, pela motivação que recebe do
Escultor Marino Marini e pelo apreço e estímulo de vários artistas, sobretudo de
Giacomo Manzú. Terminada a sua Bolsa, regressa a Lisboa e inicia a carreira
profissional como escultor. Participa em concursos públicos, como estatuário de
monumentos oficiais, nunca deixando de executar retratos e cultivar outros géneros
de escultura, como a medalhística e o baixo-relevo. Afirma-se como escultorestatuário, realizando dezenas e dezenas de peças de grande vulto.
Na 1ª Exposição de Artes Plásticas organizada pela Fundação Calouste
Gulbenkian, em 1957, recebe o 2º prémio de Escultura. Em 1958, recebe a Medalha de
Ouro, na Exposição Internacional de Bruxelas.
Paralelamente à sua atividade de escultor, dedica-se ao exercício da docência e,
em 1964, realiza provas públicas para Professor Titular de Escultura, na Escola Superior
de Belas-Artes de Lisboa. Como Professor Titular de Escultura, dá início a uma nova
reforma do ensino artístico, com a colaboração de outros colegas: João Fragoso,
António Duarte, Carlos Amado, Helder Baptista, entre outros.
Em 1966, a Academia Nacional de Belas-Artes elegeu-o Vogal Correspondente
e, no ano seguinte, é convidado, pelo Diretor do Ensino Superior, para Diretor da,
então, Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Neste cargo, que exerce com
entusiasmo, nos seus quarenta e seis anos, abre o ensino das Belas-Artes a novos
docentes – assistentes que iniciam com compreensão um novo rumo pedagógico;
complementa esta ação com iniciativas artísticas e pedagógicas: cria uma biblioteca de
livros de arte; abre uma galeria de arte, onde expõe obras de Auguste Rodin; organiza
uma exposição de gravuras do séc. XVIII e XIX; funda o Centro de Calcografia, a
funcionar nas instalações da Escola Superior de Belas-Artes e que contribuiu para
fomentar a grande qualidade artística dos gravadores afetos ao centro.
Em simultâneo com estas atividades, como Diretor e Professor de Belas-Artes,
foi membro do Conselho de Fomento da Cultura do Instituto de Alta Cultura e vogal da
Junta Nacional de Educação. Ainda no campo artístico, mas fora do âmbito estatal, foi
responsável pela Galeria de Arte do Jornal Diário de Notícias, durante certo tempo. A
Galeria estava instalada no Chiado, lugar tão apreciado e frequentado pelo Escultor
Professor Joaquim Correia.
Mas neste espaço de tempo em que Joaquim Correia se afirma como escultor e
como professor, entre meados de 40, até 1974, vai terminar uma fase da sua vida: o
despacho da Junta de Salvação Nacional, presidida pelo General António Spínola,
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demite o Diretor da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, retirando, assim, o
Professor Joaquim Correia da gestão da Escola e, por extensão, da docência do curso
de escultura.
No campo artístico, a revolução de Abril 74 alterou completamente todo o
sistema de encomendas, podendo dizer-se que interrompeu toda a escultura
estatuária pública. Aparentemente o Escultor iria abandonar a escultura, mas isso não
aconteceu. Dedicou-se a fazer escultura, por sua conta e risco, principalmente,
retratos e medalhas de edição de autor. Ao mesmo tempo, realiza medalhas para a
editora Verbo e aceita encomendas de individualidades, artistas e escritores, em
Espanha, a par de outras obras encomendadas por entidades religiosas.
Após os ventos políticos serenarem, em 1976, o processo de saneamento, que
lhe fora intentado, foi arquivado por falsidade de acusações, tendo o despacho da
Direção Geral do Ensino Superior motivado uma grande alegria, pondo termo à
profunda amargura que o acompanhava. Ainda em 1976, é encarregado pelo
Ministério da Cultura para proceder à organização do Museu Nacional do Vidro.
Em 1988, retoma as suas funções como professor titular na sua velha Escola
Superior de Belas-Artes, já muito próximo da idade do jubileu, em 1990. A Direção da
Escola, em 1991, faz-lhe uma homenagem que inclui uma publicação com
depoimentos de várias personalidades das Artes e das Letras – Juvenal Esteves, Miguel
Faria, António Valdemar, António Duarte, Lagoa Henriques, Carlos Amado – e uma
exposição retrospetiva da sua obra, em cuja organização participaram os Professores
Luís Filipe Abreu, Carlos Amado, António Pedro Marques e Lima Carvalho.
Em 1995, recebe o Prémio “Gustavo Cordeiro Ramos”, concedido pela
Academia Nacional de Belas-Artes. Em 1996, é-lhe atribuída a Medalha de Ouro da
ANBA e o prémio de aquisição de uma obra sua. Neste mesmo ano de 96, a Câmara
Municipal da Marinha Grande organiza uma exposição de homenagem e disponibiliza
um edifício para museu das suas esculturas.
Em 1997, no mês de Dezembro, encontrando-se o Escultor Joaquim Emídio
Oliveira Correia com 77 anos, o Município da Marinha Grande inaugura o Museu
Joaquim Correia, que acolhe o espólio doado pelo artista à sua terra natal.
Posteriormente, Joaquim Correia foi agraciado com a comenda da Ordem Militar de
Sant’Iago da Espada. Deixou-nos para sempre, em fevereiro de 2013, aos 92 anos.
É importante refletir no conjunto de peças que Joaquim Correia, como escultor,
realizou. Sendo Joaquim Correia um escultor já conceituado e com um curriculum rico,
como artista, a sua obra – retratos, medalhas, estatuária de encomenda e escultura
não subordinada à encomenda oficial-estatal – pode organizar-se em 3 ou 4 grupos
temáticos e estéticos, com um grande número de peças em cada grupo.
Considero os seus retratos como uma parte importante da sua obra, pela
liberdade de execução, pela captação de expressão formal, como também pela
expressão contida do retratado, resultado das duas personalidades presentes, a do
retratado e a do autor, que arrasta o retrato para uma riqueza textural e para uma
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modelação vibrante. São estes retratos que afirmam a grande qualidade do escultor.
Esta coleção de retratos cria empatia e atenção nos seus admiradores, como no caso
do seu grande amigo Juvenal Esteves que escreve “o primeiro núcleo é fortemente
sublinhado pelo denominador comum da arte do retrato. O facto é significante, pois
Joaquim Correia elabora a sua obra numa época em que mercê de preconceitos sóciopolíticos, esta imagética entra no nosso meio em eclipse quási completo na Pintura
que é a sua forma de representação com mais tradição no mundo ocidental”.
Outro grupo que sublinho é a coleção enorme de medalhas realizadas a partir
de 1951 até ao final da sua carreira: dezenas de medalhas, muitas de edição de autor
(após 1974), que permitiram ao escultor mais liberdade e talvez mais empenho. Podese selecionar, entre as medalhas mais tradicionais, um conjunto de medalhas mais
expressivas na textura, no relevo, nas marcas do fazer que testemunham o ato de
modelar e de riscar diretamente nas superfícies, aparente descuido de acabamento
quase só possível em medalhas de edição de autor. Sobre as medalhas, o Escultor
António Duarte escreve: “Joaquim Correia sendo hoje um dos criadores mais
destacados neste género, contribuiu fortemente para o seu renascimento entre nós”.
O 3º agrupamento é certamente o mais conhecido e o mais visto: a estatuária
de encomenda estatal ou municipal, onde quase todos os artistas escultores
trabalharam, desde Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, que foram
mestres de ofício e iniciadores deste género, como os seus colegas João Fragoso,
Martins Correia, Gustavo Bastos e outros. Todos receberam encomendas de estátuas
para exaltar os feitos lusitanos nos descobrimentos, em batalhas, em figuras alegóricas
à Justiça, encomendas com preceitos declarados ou mesmo com conceitos assumidos
por todos, o que fez que estas estátuas perdessem características individuais da
linguagem escultórica. Joaquim Correia também seguiu esta corrente, mas apesar do
sentido retórico, o seu génio criativo afirma-se claramente. Foram importantes, apesar
de tudo, estas esculturas, porque foi com estas encomendas que os artistas escultores
puderam subsidiar as peças mais livres e mais íntimas, como aconteceu com Joaquim
Correia.
Num subjetivo 4º agrupamento, é de salientar as esculturas de vulto, mais
livres e menos subordinadas à tradição do Estado Novo: são peças em bronze quase
sempre, como o retrato do Poeta Afonso Lopes Vieira, cabeça, a figura em movimento
“O Salto”, em S. Pedro de Moel, o Torso Nu, de 1947, “O Orfeu”, a escultura do Poeta
Afonso Lopes Vieira, agora em corpo inteiro. Joaquim Correia manifesta na definição
da Figura do Poeta a sua capacidade de tratamento plástico dos volumes. No torso de
mulher nua evoca a linguagem do escultor Aristide Maillol.
Joaquim Correia foi um escultor de uso de materiais nobres, empregou quase
sempre o bronze, material com plasticidade para acolher todas as hesitações, todos os
gestos da modelação; é um material fiel ao autor. O bronze, na escultura, é o
contraponto do óleo na Pintura: vivem diretamente do seu executante.
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Como diz o próprio Joaquim Correia, numa entrevista feita pelo Dr. Joaquim
Gamboa, em 1982, a propósito do bronze: “é aquele que nunca se nega a recolher com
a maior fidelidade a mais pequena expressão que eu queira introduzir na Forma.”
É nesta preferência pelo bronze, que permite maior expressão emocional, que
Joaquim Correia encontra o prazer da textura das superfícies, que a luz acentua, quase
como na pintura onde cria a ilusão de volumes. Encontrou muito cedo este prazer, a
ver e a estudar as esculturas de Auguste Rodin, nos baixos-relevos de Giacomo Manzú,
nas superfícies rugosas das formas quase abstratas de Marino Marini.

Lisboa, 7 de Abril de 2015
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ELOGIO ACADÉMICO A
NUNO TEOTÓNIO PEREIRA
Por FRANCISCO BERGER

É grata a incumbência de falar sobre o Arquitecto Nuno Teotónio Pereira, figura
destacada no panorama da Arquitectura Portuguesa do século XX e deste principio do
século, não só como profissional de mérito, mas também pelo muito que interveio na
nossa vida política e na defesa dos direitos dos arquitectos.
Como cidadão pugnou na defesa dos ideais da Democracia Cristã, o que lhe
valeu, por várias vezes a prisão pelo antigo regime, e ficará também ligado à luta dos
arquitectos pelo reconhecimento dos direitos da profissão.
É pois uma acrescida responsabilidade ter vindo eu a ocupar o seu lugar agora,
pela sua merecida passagem a Membro Honorário desta Academia.
Nasceu em Lisboa em 1922, frequentou e diplomou-se em Arquitectura na
Escola de Belas Artes de Lisboa no ano de 1949. Ainda durante o curso estagiou com o
Mestre Carlos Ramos (pai), e desde então o seu atelier fez escola para as gerações de
arquitectos que se seguiram, e para dezenas de jovens estagiários que com ele
colaboraram.
Muitos foram os que ao longo da extensa carreira tiveram o privilégio de ver os
seus nomes ligados ao dele nas obras em que colaboraram.
Quanto ao extenso elenco das suas obras e sem ter a veleidade de as enumerar
todas, distinguimos as que por diversas razões se tornaram mais conhecidas e por
vezes polémicas. O Bloco das Águas Livres de 53/56 em que colaborou o arquitecto
Bartolomeu Costa Cabral, e que foi, nos aos da sua construção, uma obra inovadora
sob vários aspectos e que ainda hoje se mantêm actual. Com uma certa influência de
Corbusier e do seu Bloco de Marselha, visto que além dos sete pisos de fogos de
habitação, tem um piso de escritórios, uma lavandaria colectiva, comércio no piso
térreo, ateliers e sala de festas no terraço, além duma garagem para os utentes, bem
como uma inovadora circulação em galeria para serviços.
Alem destas inovações há que assinalar a estreita colaboração com diversos
pintores e decoradores no enriquecimento estético dos espaços colectivos e inclusive
no ajardinamento dos espaços fronteiros.
As suas preocupações sociais estão patentes nas muitas obras para habitação
económica que projectou, em que se destacam as torres e bandas para os Olivais em
que com ele colaborou além de Bartolomeu Costa Cabral, Nuno Portas.
Pelas suas convicções religiosas o nosso visado lutou abnegadamente por uma
renovação da arquitectura religiosa em Portugal, moderna e sem o saudosismo dos
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modelos tradicionais. São patentes essas ideias desde a sua primeira Igreja no Alentejo
para a aldeia de Águas em que colaborou o Mestre Frederico George e culmina na
Igreja do Sagrado Coração de Jesus em Lisboa1.
Aqui é manifesto o corte com o passado e com todas as igrejas mesmo as que a
precederam. Até a igreja de Fátima, a mais moderna à época, ainda está arreigada a
um padrão arcaizante.
A preocupação de integrar no desenho da cidade e nas ruas circundantes o
conjunto formado pelo templo propriamente dito e todo o restante conjunto, capelas,
auditório, residências e cafetaria permitindo o atravessamento e ligação entre
arruamentos, são algo de original.
A volumetria, a assimetria, a deslocação do eixo do templo em relação ao altar
são outros elementos que a distinguem e a singularizam.
O emprego de blocos de betão sem revestimento é, em nosso entender, o mais
controverso dos aspectos desta obra inovadora.
Não nos deteremos naquela que foi a sua obra mais controversa, o edifício de
escritórios conhecido pelo “Franginhas”, em que a conhecida modéstia do autor é aqui
um pouco negada, e as ditas franjas algo excessivas.
Outra obra do início dos anos oitenta de grande interesse é o Conjunto
Habitacional do Restelo, onde colaboram com Teotónio Pereira, Nuno Portas, Pedro
Botelho e João Paciência.
Neste projecto em vez de construções em altura, são apresentadas bandas
contínuas com o máximo de cinco pisos mas, no conjunto, obtendo alta densidade. As
habitações usufruem algumas de um pequeno jardim, outras são em duplex.
As suas intervenções mais importantes na área do urbanismo foram o Plano
Geral de Urbanização de Castelo de Vide e o programa Polis da Covilhã.
Outro aspecto da sua vida que merece o nosso respeito e admiração é a sua
actuação no plano cívico, social e político.
As suas preocupações sociais ficaram desde cedo patentes na sua participação
em 1948 no 1º Congresso Nacional de Arquitectura em que com o arquitecto Manuel
Costa Martins apresentou a comunicação “Habitação Económica e Reajustamento
Social”, ainda como estagiário.
Sempre com estas preocupações em mente foi consultor da Caixas de
Previdência relativamente a construções económicas. Logo em 1949 foi proposto para
o Sindicato Nacional dos Arquitectos onde ingressou.
No mesmo sentido de preocupação social interessou-se pela habitação operária
tendo publicado vários artigos sobre este assunto; desde a génese dos pátios e vilas
decorrentes da industrialização no século XIX, até aos bairros sociais da primeira
República e do Estado Novo, sem esquecer os bairros operários de iniciativa privada
como os bairros Grandela ou o Estrela d’ Ouro.
1

Arquitectura e Cidadania – Atelier Nuno Teotónio Pereira – CCB.
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A sua actuação política foi relevante como representante activo do que ficou
conhecido como o movimento dos católicos progressistas que se rebelavam contra as
guerras do ultramar e que se reuniam na capela do Rato. Desta sua actuação corajosa
e militante resultou na sua prisão pela PIDE onde foi torturado e apenas foi libertado
no 25 de Abril, com a abertura da prisão de Caxias.
Membro fundador do MES e seu impulsionador enquanto durou, nunca depois
disso deixou de pugnar pelos seus ideais, e agora apenas a sua debilidade física
causada pela provecta idade, tem 93 anos e está praticamente cego, lhe causa um
certo afastamento da actividade.
Homem simples e exemplar marcou de forma indelével a arquitectura do nosso
tempo.
Aqui lhe rendo a minha sincera e humilde homenagem, e desejo que continue a trilhar
o caminho que tão bem percorreu até hoje.

Lisboa, 5 Maio de 2015
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A PROPÓSITO DO ACADÉMICO DE MÉRITO
JOSÉ AUGUSTO FRANÇA
Por VITOR SERRÃO

No momento em que a Academia Nacional de Belas Artes recebe das mãos do
Pintor Ricardo Leite o retrato de José Augusto França, nosso antigo presidente, para
figurar na galeria de retratados, é da maior justiça destacar, em breves palavras, o
perfil deste excepcional historiador, crítico de arte, ensaísta, romancista e pedagogo.
Não se trata de uma figura qualquer. O Prof. França é o maior nome da História da
Arte no nosso país e uma referência no contexto da comunidade científica
internacional. Exemplo de argúcia crítica e intervenção cívica, trabalhador infatigável,
mestre de tantas gerações de historiadores e artistas, ele é o verdadeiro patriarca da
História da Arte – o decano num campo de estudos que renovou em moldes definitivos
enquanto disciplina científica, dotando-a de novas metodologias e modos de ver.
A biografia é conhecida. Nasceu em Tomar em 16 de Novembro de 1922 (no
mesmo dia de José Saramago, o Prémio Nobel da Literatura), fez estudos em Lisboa e
Paris, é diplomado pela École d’ Hautes Études e doutorado pela Sorbonne em paris, e
é catedrático jubilado da faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Foi presidente da
Association Internationale des Critiques d’Art (AICA), membro honorário do Comité
International d´Histoire de l´Arte de várias academias em Portugal e França. Dirigiu o
Centro Cultural Português de Paris da Fundação Calouste Gulbenkian. Em 1992
recebeu a Grã-Cruz da Ordem da Instrução Pública e a Medalha de Honra da Cidade de
Lisboa.
Autor de obra monumental, infatigável produtor de análises, referência sempre
renovada das Artes e Letras, abriu novas metodologias e um inovador entendimento
sociológico das artes. Da obra imensa, destacam-se os títulos Lisboa Pombalina e o
Iluminismo (1965), A Arte em Portugal no Século XIX (1966), A Arte em Portugal no
Século XX (1974), O Modernismo na Arte Portuguesa (1979), História da Arte Ocidental,
1780-1980 (1987), O Romantismo em Portugal (1993), Lisboa, História Física e Moral
(2008), Memórias para o Ano 2000 (2000) e o Recente Diálogo entre o Autor e o Crítico
(2015), que são obras de referência incontornável. Dirigiu ao longo de um quarto de
século (1971-1996) a revista Colóquio-Artes, cujo aparecimento foi um erro trágico e
deixou um vácuo não preenchível.
O trabalho de José Augusto França no campo da História da Arte é também
marcante no campo da pedagogia universitária: formou gerações de alunos, tanto na
Sociologia da Arte, com recorte francasteliano, como na Museologia, na Curadoria de
Exposições, com novos horizontes de referência. É um crítico, um historiador, um
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romancista probo e sensível, irónico e mordaz, sempre aberto à inovação. Da obra de
romancista, também larga, destacam-se a título de exemplo Natureza Morta (1949), A
Bela Angevina (2005), A Guerra e a Paz (2009) ou Mina e as Coincidências (2011). Por
tudo isto e muito mais, o nosso Mestre (como lhe chamamos por respeito e devoção) é
o homem integral que viveu sempre um percurso de descobertas em que pensa,
resiste e não se submete, sempre em nome das artes, da cultura e da dignidade. Nome
de prestígio internacional, é uma honra para a Academia Nacional de Belas Artes
contar com um membro com tais qualificações humanas e científicas.

Lisboa, 19 de Maio de 2015
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ELOGIO A DOMINGOS SOARES BRANCO
Por JOSÉ LARANJEIRA SANTOS

Agradeço, desde já, a honra que me foi concedida, com o convite de proferir o
elogio de Domingos Soares Branco, meu antecessor. Na prestigiante cadeira, nesta
Academia, a qual vim ocupar, facto de que muito me orgulho. Muito obrigado.
Permitam-me que comece por lembrar, em pinceladas não tão bem alinhadas –
(a minha linguagem é preferencialmente plástica) como aquelas com que Soares
Branco merecia ser elogiado não só pela dimensão do seu talento, mas também da sua
obra, lembrar – dizia eu – o seu percurso artístico que, no inicio da sua carreira se
revelou logo promissor.
No fim da vida, ao olhar para trás, sentiu-se, com certeza plenamente realizado,
por assistir à cabal concretização do seu grande sonho de menino (como ele muitas
vezes confidenciava) ser Escultor. E eu, como seu colega e admirador, acrescentaria:
um grande e talentoso Escultor. Aliás, Soares Branco pode considerar-se, um artista
multifacetado, com a sua vida inteiramente dedicada à arte, nas suas mais
diversificadas vertentes. Com efeito, além de trabalhar o barro, a pedra, distinguiu-se
ainda no desenho, na aguarela, no guache, na gravura, na ilustração de livros, na
cerâmica no restauro e na criação de vitral de betão.
O seu espólio artístico ficará eternamente presente, na praça pública, no
interior de Instituições, Museus, Templos, em habitações particulares, para fruição de
privilegiados coleccionadores.
A sua obra é vastíssima, espalhando-se pela capital e por várias cidades, vilas e
aldeias do País, enriquecendo o seu urbanismo ou perpetuando, em bustos e outras
peças, Patronos ou Mecenas que se notabilizaram nas suas terras, em qualquer área.
O espólio artístico de Soares Branco convida à sua fruição, em vários Museus,
como Museu Militar, Museu Numismático da Casa da Moeda, jardins do Museu do
Traje, em variadas Instituições como a sede da Sociedade Histórica da Independência,
Casa da Imprensa, Sport Lisboa e Benfica, Banco Totta e Açores, sede da Cruz
Vermelha Portuguesa.
Esculturas de cariz religioso, muitas delas de grandes dimensões, foram
expostas à veneração dos fiéis de rito católico. Na igreja de São João de Brito, a Estátua
do Padroeiro. A Estátua de Santo António com o Menino Deus, inaugurada em Maio de
1982, aquando da visita a Portugal do Papa João Paulo II, na praça, agora valorizada,
onde se pode visitar a Igreja e o Museu como nome do Santo.
Na Igreja do Palácio das Necessidades, a imagem de Nossa Senhora de Fátima,
com réplica na Vista Alegre.
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Na Igreja de S. João de Deus, além de algumas imagens que homenageiam
santos, em barro cozido, policromado, destaca-se, na nave principal a Escultura
representativa de S. João de Deus, que impressiona, pelo seu significado: o patrono do
templo ampara um doente e suporta a cruz, com romã, criação artística, bem
conseguida, com que o autor pretende lembrar a acção humanitária de S. João de
Deus.
Destacando peças de grande porte é importante mencionar, em Fátima, uma
estátua de Nossa Senhora, em mármore branco, com 4 metros, num recinto de oração,
outra em mármore de Estremoz, de 3 metros, no recinto do Santuário e o Calvário
Húngaro, em mármore de Estremoz em Valinhos.
A convite de colegas arquitectos, após a saída da postura urbana camarária, em
que se recomenda a utilização de motivos decorativos de arte, a valorizar a traça do
edifício habitacional, Soares Branco executou vários baixos relevos decorativos a
sobrepor nas portas de várias vivendas, por exemplo, no Bairro do Restelo, de vários
prédios, na Avenida Brasil, todos eles em cimento de uma ou várias cores.
Além do cimento e outros materiais tradicionais (o barro cozido, a pedra, quase
sempre em talhe directo, o acrílico, a esferovite, a porcelana, Soares Branco a certa
altura apaixonou-se pelo aço inox, recortado a laser, técnica em que foi pioneiro, em
que se distinguiu, tendo sido considerado um dos seus maiores executantes, em
Portugal. Neste contexto, lembro o monumento de homenagem a Sá Carneiro
inaugurado em 1980. Embora polémico, veio valorizar, com a sua dignidade, a Praça do
Areeiro, a que foi destinado, hoje de Sá Carneiro.
Ultrapassando fronteiras geográficas, o acervo escultórico de Soares Branco
pode encontrar-se nos Açores (Ilhas do Faial, do Pico, de S. Miguel), África do Sul,
Angola. Aqui é de referir várias figuras expostas à devoção dos fiéis, na Igreja da
Sagrada Família, em Luanda, Arábia Saudita, Cabo Bojador, (aqui uma réplica, com
ligeira adaptação, do padrão de Diogo Cão) Canadá, Estados Unidos da América, Hawai
(aqui ainda outra réplica do Padrão de Diogo Cão), Itália, Japão, Macau, Marrocos,
Moçambique, Suécia.
Soares Branco nasceu em Lisboa. Frequentou o Liceu Pedro Nunes, tendo a sua
preparação artística sido entregue à orientação de Leopoldo de Almeida, cujo ateliê
começou, desde cedo, a frequentar. Também lhe eram familiares as Oficinas de Barata
Feyo, Álvaro de Brée, Simões de Almeida, Anjos Teixeira, Lázaro Lozano. Neste
ambiente, foi moldando e cimentando a sua formação clássica.
Preparou-se, com o intuito de ser admitido à prova de admissão à Escola
Superior de Belas Artes de Lisboa, seguindo o Curso de Escultura, que frequentou com
excelência, pelo que lhe foi atribuída, em 1953, e após defesa da sua tese de fim de
curso, subordinado ao tema “O espírito da Europa” a classificação máxima (20 valores).
Trata-se duma figura suportando um facho, coberto por um panejamento,
como se fossem duas asas, sugerindo a expansão do espírito europeu, a englobar o
mundo.
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A classificação obtida mereceu-lhe ainda o Prémio Maria Helena Ruy Gameiro,
concedido, nesse ano, pela Escola, ao seu melhor aluno.
Viria assim a Escola Superior de Belas Artes a ser a sua segunda casa. À
consagração como aluno, sucedeu-se um não menos brilhante percurso, como mestre,
como Académico.
Logo, em 1957, fazendo jus a este seu reconhecido perfil, preparou candidatos
para o exame de admissão à ESBAL.
Em 1958, foi convidado para assistente tendo-lhe sido atribuída a docência de
Desenho de Estátua, Desenho Modelo e Escultura decorativa.
Em 1963, apresentou-se, a concurso na sua escola, tendo defendido, com a
prova “Modelo Nu”, a tese dos dançarinos. Obteve mérito absoluto e o grau de
professor agregado. O grau máximo, na carreira académica de professor catedrático,
obtém-no com Mérito próprio, após a sua participação no concurso aberto, para o
efeito, pela ESBAL, concurso subordinado ao tema “Homem – Teatro”.
Abrangeu este concurso além da prova Escultórica de “Modelo Nu” em gesso, o
desenvolvimento de temas que ele executou, em composição de chapa de cobre, em
talhe-directo, cinzelado, soldado a liga de prata.
Foram-lhe atribuídos, por mérito próprio, o grau de académico correspondente
desta Academia, em 1983, e, mais tarde, em 1998, o grau de Académico efectivo.
Em 1989, recebeu do Governo Autónomo dos Açores, o convite para orientar,
na Academia das Artes de Ponta Delgada, aulas de Desenho, Pintura e Escultura.
Apraz-me registar, neste contexto, um pormenor interessante, que fala por si e
que talvez alguns desconheçam. Soares Branco preparou a Princesa Beatriz de Sabóia
para sua entrada na Escola Superior de Belas Artes de Turim. O final da sua carreira
académica aconteceu, com o seu jubileu, em 1995, após uma docência exercida, com a
maior dignidade e profissionalismo, durante mais de 45 anos. Prestigiou, sem dúvida
como Mestre, a Escola de Belas Artes e, como Académico, esta Academia. Saído Soares
Branco duma escola figurativa, clássica, pontificada, então, por grandes mestres que,
necessariamente, teriam de o marcar, a sua obra mostra, contudo, aqui e ali, a
tentativa bem conseguida, reveladora das suas características pessoais e subjectivas,
de sair do “espartilho” em que foi formado, atingido, por vezes, a expressão
abstractizante.
Lembre-se, a este propósito, o Cristo crucificado, que domina a sala das sessões
da Rádio Renascença. A sua execução é feita com pregos soldados, resgatados das
ruínas dum prédio pombalino, do século XVIII. A figura toca pelo seu realismo, embora
depurada e sem cruz. É impressionante como o artista consegue sugerir recorrendo a
uma expressão plástica bastante original e rejeitando os cânones clássicos, o
sofrimento de Cristo, mas deixando indiferente o observador.
Dentre as expressões plásticas que S.B. explorou, a Medalhística. Embora esta
forma de expressão artística não tivesse constituído disciplina independente no seu
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currículo escolar, o artista fez-lhe a sua primeira abordagem, nas aulas de Simões de
Almeida (Sobrinho) e Simões de Almeida, seus professores de desenho.
Aliás, desde cedo, Soares Branco fora tocado pela beleza das pequenas obrasprimas, saídas do talento desse grande Mestre da Medalhística, João da Silva de que
foi grande admirador.
Nesta vertente, Soares Branco pode considerar-se um inovador: pondo de lado
a superfície circular da medalha, impondo o seu subjectivismo e quando os
encomendadores lho permitiam preferenciava-lhe a forma insólita não circular,
abrindo mão da tradição clássica, o que revelava bem a sua criatividade, o seu sentido
de estética. Dois exemplos bem elucidativos: a medalha, em forma de prato, a marcar
o tributo a um restaurante e a medalha oferecida a todos os participantes dum jantar
de homenagem, promovido pela Tábua Rasa.
De entre as duas centenas de medalhas que nasceram da sua inspiração a
maior parte delas, em forma circular, de cujos cunhos se multiplicaram, sendo
milhares espalhadas por todo o mundo, vou referenciar, ao acaso, apenas algumas
expostas, creio eu, nesta Academia e que, a par doutras, anos a fio, deram resposta a
várias encomendas: as de homenagem ao Dr. Fernando da Fonseca (1966) e ao Dr.
Francisco Gentil Martins (1989); Junta Autónoma das Estradas - cinquentenário ao
serviço da comunidade (1976); seiscentésimo quinquagésimo aniversário do
falecimento da Rainha Santa – Câmara Municipal de Estremoz (1986), I Congresso
Extraordinário de Advogados Portugueses (1989) etc. etc.
Soares Branco teve o privilégio, o gratificante privilégio, por que aliás anseia
qualquer artista plástico, antes de partir, ver o seu espólio carinhosamente reunido
numa oficina Museu.
Depois de ter destruído inúmeros gessos e cunhos, ter oferecido muitos
modelos em gesso a Instituições e Empresas e alguns originais a Amigos, Soares
Branco, em boa hora, celebrou, com a Câmara Municipal de Mafra (para quem aliás já
trabalhara, executando peças escultóricas, expostas na praça pública e na Escola
Prática de Infantaria) um convénio.
O objectivo deste convénio seria que, em contrapartida à doação do espólio do
artista à Câmara, os seus Edis providenciassem para vir a ser aberta, ao público, uma
“Oficina – Museu”, com o nome do seu patrono. Este espaço serviria, a um tempo, de
local de exposições ou de arquivo das peças do doador (escultura, desenho e aguarela)
e de realização e cursos de aprendizagem de desenho e outras formas de expressão
plástica, com o objectivo de despertar ou estimular capacidades artísticas, latentes ou
já em gestação, em potenciais candidatos, desde a infância à terceira idade. O projecto
avançou e a cerimónia da inauguração oficial da “Oficina Museu Soares Branco”
realizou-se, no dia 20 de Dezembro de 1991, com a presença das Entidades Municipais,
do doador, dos seus familiares, admiradores e amigos, entre os quais tive o gosto de
me incluir.
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Testemunhei, pois, o gratificante prazer, a mal contida emoção, que esta bem
conseguida iniciativa despertou em Soares Branco. Estes sentimentos perpassaram na
lição de arte, que ele proferiu, e com que deu brilho à sessão; dissertando sobre
algumas peças inseridas na exposição permanente naquele espaço, que além do mais,
veio valorizar, na vertente cultural, a já tão interessante vila de Mafra, enriquecendo,
pela sua fruição, os seus Munícipes e visitantes.
Deu-me incomensurável prazer lembrar e partilhar convosco, meus caros e
ilustres pares, o percurso artístico de Soares Branco para o reafirmar como artista,
como Mestre. Que dizer dele como homem, como amigo? Sem abordar esta faceta, o
seu perfil não ficaria completo.
Tive o privilégio de conhecer Soares Branco aqui, nesta Escola, em cujos
corredores nos cruzamos, na longínqua década de 1950. No entanto, a diferença de
idade entre os dois, embora escassa, não permitiu que o nosso convívio fosse, desde
logo íntimo, mas sim formal, um tanto cerimonioso, ele já se revelava então um
professor Escultor, e eu, ainda um desconhecido principiante nas artes plásticas.
Uns anos mais tarde, ao atingir o fim do meu curso de escultura, tive de me
debater com um grande problema: o de conseguir disponibilizar um espaço, onde
pudesse executar a minha tese - peça escultórica de grandes dimensões, a apresentar
a um júri, de cuja apreciação iria depender a minha classificação final.
Soares Branco, ao tomar conhecimento desta situação, ofereceu-me, para o
efeito, a cedência, de um dos seus espaços de trabalho - duas lojas, no bairro de
Alvalade, então em franco desenvolvimento.
Os nossos primeiros contactos ficaram, por assim dizer, por aqui passaram-se
os anos. No início da década de 1970, viemos a encontrar-nos nos ateliês dos
Coruchéus, espaços que a Câmara Municipal de Lisboa acabava justamente de
inaugurar, destinados em exclusivo a artistas plásticos. O destino quis alojar-nos porta
com porta (a ele, foi atribuído o ateliê 1, a mim, um pouco mais tarde, o ateliê 2). Por
ali ficámos, sempre óptimos vizinhos.
A amizade iniciada numa empatia fácil, foi-se cimentando numa sã e profícua
camaradagem.
Quantas vezes Soares Branco me bateu à porta, desabafava comigo problemas
pessoais, pedia-me opinião sobre os seus trabalhos; solicitado, dava sugestões sobre
os meus “Eh pá, o que estás a fazer? “ Eh pá, venho desabafar… calcula tu que…isto e
aquilo… Muitas vezes, o que acontece a qualquer artista, a inspiração não lhe estava
de feição… saía do ateliê, dava uma voltinha pelas ruas próximas ou batia à minha
porta para me convidar para um café no quiosque dos Coruchéus. Com outro alento,
outra energia, retomava o que deixara em mãos.
Era generoso, era muito prestativo o Soares Branco. Franqueou, durante anos,
a porta do seu ateliê a outros colegas escultores que, dedicados mais à docência,
precisavam de espaço físico, para poderem satisfazer uma ou outra encomenda. Eu
testemunhei muitos destes gestos de solidariedade.
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Mais tarde, a sua oficina, por sua iniciativa, quase sempre aos sábados de
manhã, virava tertúlia. Soares Branco, fazendo jus à sua vocação de pedagogo,
começou a receber discípulos, que pretendiam iniciar-se no mundo das artes plásticas.
Tendo consciência de que o desenho é o cerne da criação artística, procuravam
nele o conselho sabedor e amigo, para, perante o modelo, poderem com a desejada
mestria e dentro da liberdade de expressão, conceber os seus “croquis” de desenho,
forma plástica em que Soares Branco foi exímio, pelo seu traço firme, espontâneo,
subjectivo.
Era assim Domingos Soares Branco, o Mestre Escultor que, como seu membro
distinto, muito prestigiou – repito – a Escola Superior de Belas Artes e esta Academia.
Era assim o Soares Branco, o meu colega, o meu vizinho, o meu amigo, perante
cuja memória me curvo, com profunda admiração e indelével saudade.

Lisboa, 2 de Fevereiro de 2015
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ELOGIO ACADÉMICO A JOÃO FRAGOSO
Por ANTÓNIO VIDIGAL*

Depois da minha eleição como Académico Efectivo, para ocupar a Cadeira nº 20
que, antes de mim, fora ocupada pelo Professor e Escultor João Fragoso fiz, como me
competia, o elogio do meu antecessor.
Este acto aconteceu, não numa reunião ordinária da Academia mas, ao
contrário, em sessão pública, numa reunião extraordinária, para isso convocada.
Na impossibilidade de localizar o texto que então li, pede-me a Senhora
Presidente que, de novo, faça o Elogio Académico de João Fragoso.
Tendo-o feito na altura devida e no modelo que me foi pedido, vou hoje fazê-lo
num contexto diferente.
Alguém me falou há anos que, anteriormente, era uso incluir no Elogio
Académico, alguns daqueles que nos antecederam na mesma cadeira.
Vou, por isso, referir a minha relação pessoal com os três Académicos que me
precederam neste lugar.
Sentaram-se nesta cadeira, antes de mim, o Dr. João Coto, O Professor Escultor
Leopoldo de Almeida e, finalmente, o Professor Escultor João Fragoso.
De maneiras diferentes, tive com todos eles alguma relação, ainda que, com os
dois primeiros, ela tenha sido pontual.
Gostava, por isso de, neste Elogio, referir os três e a relação e influência que, de
algum modo, tiveram no meu percurso, que artístico, quer académico.
No final dos anos cinquenta tinha uma relação de amizade com um grupo de
pessoas, católicas militantes, que colaboravam activamente na sua Paróquia. Na
Basílica da Estrela.
Não recordo a finalidade nem sequer pormenores mas, foi-me por elas pedido
que fizesse um “pergaminho” para ser apresentado numa cerimónia da Paróquia.
Manifestei a minha pouca apetência para a pintura e a total ignorância na
técnica da iluminura.
Uma das pessoas que constituíam este grupo, era uma filha do Dr. João Coto,
então Director do Museu Nacional de Arte Antiga, que para ele me encaminhou.
Estive várias vezes com ele no seu gabinete, não apenas por este motivo mas
também na sequência da minha posterior admissão na ESBAL.
Pessoa de grande afabilidade e de conversa cativante privilegiou-me, num dos
nossos primeiros encontros, com um gesto que me deixou, até hoje, uma emoção

*

Escultor.
Académico Efectivo da Academia Nacional de Belas Artes.
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profunda. Falando de iluminuras, dirigiu-se ao cofre que tinha no seu gabinete
retirando dele e depositando nas minhas mãos, com delicadeza, um pequeno livro: o
LIVRO DE HORAS DE D. MANUEL I.
Só por este acto, e não tendo dele um conhecimento profundo, merece que eu,
postumamente, aqui o elogie e manifeste a minha gratidão.
Sucedeu-lhe na Academia o Escultor Leopoldo de Almeida.
No meu tempo de aluno da ESBAL, aluno de todos os Mestres que ali
leccionavam, nunca fui aluno do Mestre Leopoldo. Mestre dos Mestres que havia
naquela Casa, onde hoje, infelizmente, só há professores.
Quero no entanto referi-lo pois, indirectamente, há entre nós um elo
profissional.
Num concurso de escultura para um monumento, a que eu concorrera e de
cujo júri ele fazia parte, perante a oposição de um arquitecto, também do júri,
fundamentada na impossibilidade de execução da base da minha proposta, o Mestre
Leopoldo afirmou que era viável a sua construção, por meio de traçados
estereotómicos.
E, com essa defesa, o primeiro prémio foi-me atribuído.
Era eu aluno do terceiro ano de escultura da ESBAL e os meus concorrentes
mais directos meus professores.
Não posso ignorar e deixar de elogiar a isenção e verticalidade demonstradas
pelo Professor Leopoldo de Almeida e tanto mais quanto, entre os outros
concorrentes, para além de colegas, mantinha, com alguns deles, laços de amizade
próxima.
E é a técnica da estereotomia que, anos mais tarde, venho a aplicar a grande
parte da minha escultura em madeira. É a estereotomia o elo que, profissionalmente,
nos une.
O Mestre e eu.
A minha relação com João Fragoso, tem características diferentes. Desde logo
porque se prolongam no tempo: começam com um desconhecido e acabam com um
amigo.
Depois pelas diferentes fases porque passamos.
E é uma relação que, toda ela, se envolve nas diferentes fases da minha carreira
profissional e começa de uma forma curiosa: uma paragem de autocarros; um par de
namorados; um desconhecido que passa num carro verde.
O desconhecido tem uma cabeça que impressiona pela força que transmite e
pela beleza da forma. É uma cabeça Apolínea. Que a memória ainda mantém.
A rapariga é neta de um docente de pintura da ESBAL.
O rapaz faz uns desenhos.
O avô dela vê-os, oferece-se para lhe dar aulas de desenho e estimula-o a
concorrer à ESBAL.
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É admitido e encontra ali o desconhecido do carro verde que, dantes, via passar
junto à paragem do 22 na rua da Estrela.
É desta fase que guardo as primeiras memórias de relação pessoal com João
Fragoso. Que tomo contacto com a força que a sua escultura nos transmite e nos
influência.
Ele “talha” o barro. Não modela um material plástico. Trata-o quase como
pedra e é essa a expressão que lhe confere.
Mas ensaia outros materiais e expressões plásticas.
Entra, instintivamente, pelo minimalismo e manifesta-nos o seu espanto
quando viaja para os Estados Unidos e se depara com a arte minimal. E comenta-nos:
- Mas aquilo é o que eu estou a fazer!
Com o meu afastamento da Escola, só voltamos a encontrar-nos na altura em
que ele me convida para seu Assistente e mantemos uma relação profissional que
evolui normalmente numa relação pessoal progressiva. E de amizade.
Natural das Caldas da Rainha e contemporâneo de António Duarte (separa-os
um ano), sem descendentes, manifesta a intenção de legar o seu espólio ao Museu
José Malhoa. À sua terra.
O projecto de ampliação é feito, o financiador encontrado e o obstáculo
também: a estranha relação dos Caldenses com o Hospital Termal e o seu património.
Para efectuar a construção seria necessário abater algumas árvores. Tudo ali é
intocável. Mesmo as árvores que, naturalmente, um dia vão morrer. E, então, nem
árvores, nem museu.
Mas a intenção de João Fragoso de deixar o seu espólio unido mantém-se.
Uma noite, em sua casa, informa-me que, finalmente, encontrara o local: em
Faro.
Em Faro?
Fora criada, por essa altura (1987), na Câmara Municipal das Caldas da Rainha,
uma “Comissão para a Educação e Cultura”, que promoveu todos os trabalhos e
estudos que levaram à criação da ESAD.
Como integrei essa Comissão, aproveitei para alertar para o que soubera e
manifestar o meu desagrado pela solução.
Partiu dessa Comissão todo o esforço que levou a que se concretizasse o sonho
de João Fragoso de ver a sua obra na sua terra, com um Museu pessoal e ao lado do
Museu do seu contemporâneo e amigo António Duarte.
E foi no edifício de ateliers do seu Museu, que tiveram início as aulas do
primeiro ano lectivo da ESAD.
Poderia também alongar-me pelas exposições que fizemos pelos Estados
Unidos e Macau mas, sobretudo, pelas que fizemos em França, por onde viajamos
mais do que uma vez, sempre com a boa disposição e as estórias do Mestre.
293

Mas isso seria uma outra estória.
Onde caberiam as suas distracções, o seu sentido de humor e as suas
observações sempre oportunas.
Mas quero referir o nosso último encontro, que guardarei para sempre na
memória.
O Simpósio de Escultura em Pedra das Caldas da Rainha, encerra
tradicionalmente com uma sardinhada.
Ali nos encontramos.
No fim do almoço, dirigíamo-nos em grupo para outro local e eu conversava
com João Fragoso. Com o passinho curto, elegante no seu fato de linho branco,
comentou-me:
- Imagine você que agora acontece-me uma coisa estranha. Estaciono o meu
carro e, depois, esqueço-me onde o deixei.
E não voltamos a ver-nos.

Lisboa, 7 de Julho de 2015
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ELOGIO ACADÉMICO A MANUEL REYS SANTOS
Por ISABEL SILVEIRA GODINHO

Manuel Reis Santos nasceu em 1929 em Lisboa e faleceu em 2012 a 15 de
Maio.
Em 1941 concluiu o curso de habilitação às Belas Artes, frequentou a Escola
Industrial António Arroio.
Em 1942/43 frequenta a Escola Superior de Belas Artes, mas desiste dos cursos
de Escultura e Pintura, embora continuasse na aula de Desenho do escultor Leopoldo
de Almeida. Volta ao curso de Pintura nas aulas nocturnas dos Cursos Livres da
Sociedade Nacional de Belas Artes, sendo discípulo de Domingos Rebelo, Emérito
Nunes e Manuel Bentes.
Em 1945 Mestre Emérito Nunes convida-o para colaborar como restaurador de
pintura no atelier do pintor Abel de Moura (cuja vaga ocupou neste Academia desde
2004 até à sua morte. em 2012.Nesse atelier, hoje Instituto de Restauro iniciou-se na
técnica de conservação de quadros.
Em 1966 parte para Roma com uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian,
tendo estagiado no Instituto Central de Restauro de Roma e no Centre International
d’Études pour la Conservation des Biens Culturels.Em Roma visitou museus, palácios,
pinacotecas e fez visitas de estudo em centros de restauro.
Em 1967 foi o responsável pelo tratamento e restauro de pinturas do Palácio de
Oeiras, após as graves inundações ai ocorridas.
Em 1968 como bolseiro do Instituto de Alta Cultura vai para o Institut Royal du
Patrimoine Artistique em Bruxelas e aperfeiçoa os métodos de restauro, de integração,
etc.
Em 1969 o Instituto José de Figueiredo torna-se o verdadeiro instituto de
restauro e Reys Santos é nomeado chefe de divisão de Pintura. Em Amesterdão
participa numa reunião do ICOM sobre conservação de obras de arte.
Em 1970 participa em Lisboa no Congresso Luso Espanhol com a comunicação
“Conceito Adoptado no Preenchimento de Lacunas para uma melhor Valorização da
Pintura”. Em Nova Iorque participa no Congresso do IIC (Internacional Institute of
Conservacion) com a comunicação “Conservation of Stone and Wooden Objects”.
Em 1972 viaja para Madrid para assistir a uma reunião do ICOM sobre
Conservação e Restauro e em Lisboa participa no Congresso do IIC “Conservation of
Paintings and Graphic Arts”.
Também é professor no curso de Conservação e Restauro do Instituto José de
Figueiredo e em 1983 é encarregado da conservação e restauro das pinturas a integrar
o novo Museu de Arte Contemporânea da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Em 1988 é proposto pelo pintor Ayres de Carvalho e pelo escultor António
Duarte como Vogal da Academia Nacional de Belas Artes aqui colaborou na realização
do inventário do património pictórico da instituição e os seus ficheiros word foram a
base para a elaboração do inventário de pintura realizado em 2014 por dois técnicos
da Academia Esses ficheiros foram adaptados para estar de acordo com as normas de
inventário da DGPC.
Em 2004 é nomeado Académico Efectivo desta Academia e em 2009 é
nomeado Vice-Presidente.
Como pintor participou em muitas exposições colectivas em Portugal e no
Estrangeiro e ganhou vários prémios, havendo a destacar o prémio Aquisição da
ANBArtes em 2006. Iniciou as exposições individuais em 1957 e em 2002, em Leiria,
apresentou a sua última exposição individual. Participou em inúmeras publicações,
como revistas e jornais e a sua obra pictórica está presente em muitos museus,
câmaras municipais, Fundação Calouste Gulbenkian, colecções particulares.
Como pintor aceitou várias encomendas para execução de cópias de quadros
de grandes pintores. Também se estreou no “retrato” e colaborou em ateliers de Artes
Gráficas e Publicidade.
Recordo este Mestre com ternura. Como professor deixou gratas recordações.
Sendo um Mestre amigo e afável, que nos cumprimentava com um sorriso.
Manuel Reys Santos foi meu professor no Curso de Conservador de Museu e
posteriormente, estando eu já a trabalhar no PNA desde Novembro de 1980,
colaborou muito no restauro da pintura de cavalete e pintura mural. Foi várias ao
Palácio para escolher as pinturas que iam ser restauradas no Instituto. Em 17 de Março
de 1981 já eram enviadas pelo Palácio três telas para restauro, tal como uma pintura
de João Vaz entregue em 12-02-1982. Em 13-01-1983 lembro-me de entregar três
telas – Retrato de carpinteiro, pedreiro e escrivão do Paço da Ajuda.
Mestre Reys Santos escreveu “uma obra de arte é essencialmente produto do
espírito, portanto há que respeitá-la na sua integridade”. Assim sendo, respeitemos o
Mestre Reys Santos, que foi como que uma obra de arte neste Portugal em que eu vivi.
Muito Obrigada.

Lisboa, 6 de Outubro de 2015
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ELOGIO ACADÉMICO
PROF. DOUTOR PEDRO DIAS
Por PEDRO CANAVARRO

Exma. Senhora presidente da Academia Nacional de Belas Artes,
Caros Académicos,
Tive a honra, em Junho de 2012, de ter sido informado de que fora eleito
Académico Efectivo da Academia Nacional de Belas Artes, ocupando a cadeira nº 5
desta quase bicentenária Instituição. Compete-me, assim, recordar quem me
antecedeu neste lugar procurando o perfil, com que mais se distinguiu, o Académico
Prof. Doutor António Pedro Machado Gonçalves Dias.
O Senhor Prof. Doutor Pedro Dias, como mais comummente é conhecido,
nasceu em Coimbra a 2 de Novembro de 1950. É Professor Catedrático da Faculdade e
Letras da Universidade daquela cidade, categoria que atingiu em 1990, integrado no
Instituto de História da Arte onde foi docente activo durante décadas tendo obtido o
grau de Doutor em 1982 nessa área, sendo o primeiro docente a concretizá-lo.
Já. Em 1979, por sua iniciativa, fora criada na Universidade de Coimbra a
Licenciatura em História da Arte, como variante da Licenciatura em História e
juntamente com José Augusto França e Carlos Alberto Ferreira de Almeida, também
nas Universidades de Lisboa e Porto, sendo por sua iniciativa, a criação na
Universidade de Coimbra, em 1993, do Mestrado em História da Arte.
Como se constata pelo seu extenso e notável currículo, tem um número imenso
de trabalhos dados à estampa, o que muito o enriquece, dos quais salientamos o
campo preferencial da investigação, não só em Portugal, através dos seus livros de
temáticas sobretudo ligadas ao estilo manuelino, à escultura europeia do
Renascimento e à escultura maneirista, como também sobre a história da arte
portuguesa no mundo, não deixando de abordar perspectivas arquitectónicas e
urbanísticas. Esse mesmo interesse na investigação e publicação dos seus trabalhos
também se alarga ao estudo das relações entre o nosso país com a Europa, a África, as
Américas e o Oriente.
Publicou mais de 140 livros dos quais três receberam o prémio José de
Figueiredo da Academia Nacional de Belas Artes: em 1982, pela obra A Arquitectura de
Coimbra na transição do Gótico para a Renascença. 1490-1540; em 1987, pelo livro
Nicolau Chanterene, escultor da Renascença e em 1994, por A Arquitectura Gótica
portuguesa. Em 1991 foi galardoado por um trabalho em co-autoria intitulado Flandres
et Portugal com o Prémio Duc d’Arenberg concedido na Bélgica. Em 1994 foi-lhe
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atribuído pela Associação Portuguesa de Museologia o prémio do melhor catálogo do
ano, o qual elaborou para a exposição Álvaro Pires de Évora, um Pintor Português na
Itália de Quatrocentos. Em 2002, foi a vez do Prémio Gulbenkian de História da Arte
pela publicação do livro A Arquitectura dos Portugueses em Marrocos, 1415-1769. Em
2003, recebeu o Prémio Vasco Valente do Círculo José de Figueiredo, do Porto, com o
livro O Contador das Cenas Familiares; o Quotidiano dos Portugueses de Quinhentos na
Índia, na decoração de um móvel indo-português. Em 2005, o Prémio Gulbenkian da
Academia Portuguesa e História para temas sobre a presença portuguesa no mundo,
pelo livro História da Arte Luso-Brasileira – Urbanização e Fortificação. Em 2006, o
Prémio Fundação Oriente atribuído por um júri da Academia Portuguesa de História,
pelo livro De Goa a Pangim, Memórias Tangíveis das Capitais do Estado Português na
Índia. Em 2007, novamente o Prémio Fundação Oriente da Academia Portuguesa da
História pelo livro Portugal e Ceilão, Baluartes, Marfim e Pedraria e em 2009 recebeu o
Prémio Gulbenkian da Academia Portuguesa de História – Presença Portuguesa no
Mundo, pela obra A Arte de Portugal no Mundo em quinze volumes.
No âmbito destas publicações enumeradas, desenvolveu trabalhos de
investigação em vários países europeus como a Espanha, a França, a Itália, a Holanda e
a Alemanha, e, como Bolseiro do Instituto Nacional de Investigação Cientifica da
Fundação Calouste Gulbenkian esteve no Brasil e Índia, tendo estado integrado cinco
anos no Centro de História da Sociedade e da Cultura do Instituto Nacional de
Investigação Científica.
Pedro Dias esteve ligado, como consultor ou colaborador, na realização de
várias exposições internacionais tais como a XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura
do Conselho da Europa, em Lisboa 1983; no Pavilhão de Portugal e na exposição
intitulada El Arte em Torno a 1492; no âmbito da Expo’92 de Sevilha; assim como na
Uma Aventura de Séculos para Inventar o Futuro na Expo de Génova 1992 e na Circa 92
na National Gallery de Washington e na Encompassing the Globe. Portugal and the
World in the XVIth and XVIIth Centuries na Smithsonian Institution de Washington em
2007. Também foi comissário científico ou geral de outras exposições tais como, no
estrangeiro O Tempo das Feitorias, em Antuérpia em 1991 e, em Portugal, entre 1992
e 2003 em várias mostras realizadas no Museu de Arte Antiga em 1992, no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo em 1994, em Tomar e Viseu no mesmo ano, no Museu de
São Roque em Lisboa e no Palácio Nacional da Ajuda em 1997, no Centro Cultural de
Macau em 1999 e outras, em Coimbra integradas no programa Coimbra capital
Nacional de Cultura em 2003.
As temáticas de todas estas exposições estão preferencialmente relacionadas
com os Descobrimentos Portugueses, o período manuelino e a pintura europeia do
Renascimento.
Não podemos esquecer porém toda a sua louvável acção desenvolvida a nível
museológico e na salvaguarda do património, conservação e restauro tanto no âmbito
da arte sacra como civil.
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De entre os cargos oficiais que desempenhou, destacam-se o de Presidente da
Comissão Científica do Grupo de História da Faculdade de Letras de Coimbra de 1982 a
2009; o de Director do Instituto da História da Arte da mesma Universidade, entre
1976 e 1992 e entre 1995 e 2003; o Director do Museu Nacional de Machado de Castro
de 1 de Junho de 1984 a 4 de Março de 1986; o de Delegado da Secretaria de Estado
da Cultura para a Zona Centro, o de Vogal do Conselho Editorial da Imprensa Nacional
– Casa da Moeda, Vogal do Conselho Consultivo do Instituto Português do Património
Arquitectónico e Arqueológico de 1992 a 1994, Vogal do Grupo de Trabalho de História
da Arte da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses de 1989 a 1996, Vogal do Conselho Científico da Comissão Nacional para
as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses de 1996 e 1997, e ainda Vogal no
Conselho Cultural de “Coimbra Capital Nacional de Cultura 2003”. Exerceu ainda entre
1 de Fevereiro de 2004 e 9 de Julho de 2005 o cargo de Director-Geral do Instituto dos
Arquivos nacionais da Torre do Tombo e de 28 de Julho de 2011 a 14 de Setembro de
2012 o cargo de Director-Geral da Biblioteca Nacional de Portugal.
Com estas notáveis qualidades de estudo, investigação e pragmatismo,
tornava-se natural que viesse a ser convidado para diversas academias como a
Academia Nacional de Belas Artes, a Academia da Marinha, a Academia Portuguesa de
História, a Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, a Real Academia
de Bellas Artes de la Puríssima Concepcíon de Valladolid, a Real Academia de
Extremadura de Ciências, Letras y Artes e a Sociedade de Geografia de Lisboa. Foi
também membro do Comité Internacional de História da Arte até 2007.
Pedro Dias recebeu diversas condecorações entre elas a Medalha de Mérito de
Belas Artes. Classe Ouro, pela Academia Nacional de Belas Artes em 1983; em 2003
recebeu a Medalha de Mérito Cultural. Classe de Ouro do Instituto Luso-Árabe para a
Cooperação; a 13 de Dezembro de 2005 foi agraciado pelo Senhor Presidente da
República com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique e em 2008, a
Assembleia Municipal de Coimbra atribuiu-lhe, por unanimidade, a Medalha de Ouro
da Cidade.
No que se refere à sua presença nesta Academia, o Prof. Doutor Pedro Dias
torna-se Académico Correspondente a 9 de Fevereiro de 1981 e Académico Efectivo a
12 de Outubro de 1982, procurando levar a cabo nestas funções de 1994 a 2000 a
conservação do património artístico desta Academia, a organização do inventário
artístico do Distrito da Guarda assim como propondo a organização e publicação dos
catálogos de obras de arte pertencentes a esta Academia. Apresenta ainda uma cartaproposta para projectos de investigação de Académicos assim como uma outra para
que a sessão de encerramento do ano académico tenha em conta as comemorações
do IVº centenário da morte de Francisco de Holanda em 1985, não deixando de
salientar o interesse na publicação de uma enciclopédia de arte portuguesa.
A 12 de Março de 2001, escreve ao Presidente da Academia Nacional de Belas
artes, Prof. Augusto Pereira Brandão, uma carta a renunciar a ser membro desta
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Academia, ou seja à cadeira nº 5 para a qual foi eleito a 12 de Outubro de 1982;
sugerindo porém a criação de uma delegação da Academia em Coimbra. Contudo, só
em 28 de Abril de 2012 é que solicita de novo o seu afastamento desta Academia
devido a incompatibilidades profissionais e seu estado de saúde. O Presidente de
então, António Valdemar, aceita o pedido, declarando que oportunamente ser-lhe-ia
prestada a devida homenagem em carta de 24 de maio de 2012. Esse afastamento
oficializa-se no Diário da República, 2ª série, nº 234 de 11/12/2012. O Prof. Doutor
António Gonçalves Dias é assim oficialmente considerado Académico Jubilado desta
Academia.

Lisboa, 3 de Novembro de 2015
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ELOGIO A
JOÃO GUILHERME LOUREIRO DE FIGUEIREDO
Por JOÃO DUARTE

Fiquei embaraçado quando soube, na devida altura, da eleição para membro
efectivo desta Academia por consenso dos respectivos vogais. Assim sendo, resta-me
agradecer tamanha honra.
Admirar é aceitar, com generosidade, coragem e sem ressentimento, o talento,
o génio e a beleza.
A capacidade de admirar é essencial para todo o progresso, e cada ser que vive,
ocupa um lugar próprio na sociedade, cuja dimensão se determina pela força viva que
o preenche.
Quando esse impulso cessa de actuar é que nos apercebemos da sua falta e da
sua grandeza
Justificadas estas palavras introdutórias, entremos, de seguida, na apreciação
da obra do meu eminente antecessor da décima primeira cadeira.
É de elementar justiça evocar, neste momento, o seu nome, na Academia que tanto a
prestigiou.
Permitam-me que estas minhas palavras sejam de homenagem ao saudoso
Técnico de Armaria, seu nome completo, João Guilherme Loureiro de Figueiredo.
Nascido em 16 de Abril de 1922 em Lisboa. Após o liceu, iniciou o curso de
Construção de Obras Públicas e Minas do Instituto Industrial de Lisboa, que não
concluiu por, entretanto ter entrado para a Polícia Judiciária. Nesta instituição
frequentou um curso elementar e três cursos de aperfeiçoamento, tendo por concurso
público ascendido em 1955, ao posto de Chefe da Polícia Judiciária.
De muito novo, teve a vocação de se ter dedicado à armaria e seu tratamento,
possuindo uma colecção de grande qualidade, uma enorme biblioteca e uma pequena
mas bem equipada oficina em sua casa.
Em 1960, o Director do Museu Militar ao reconhecer o seu valor, levaram o
General Chefe do Estado-Maior do Exército, em Maio de 1961, a nomeá-lo vogal da
Comissão de Identificação de Armaria e Armas Ligeiras, a funcionar no Museu Militar,
de que era Presidente o Brigadeiro Belarmino Raúl de Barros e Vasconcelos.
Em Julho de 1962, foi obrigado a abandonar a Polícia judiciária, pois foi
escolhido pelo Ministro do Exército, e desenvolveu actividades técnicas ligadas à
armaria, heráldica e à história de arte.
Em Dezembro de 1964, publicou, na Revista Museu um artigo com o título
Conceitos Sumários para a Limpeza, Restauro, Exposição e Conservação da Armaria.
301

A convite da Direcção do Museu Nacional de Arte Antiga, em Maio de 1965,
preparou e conduziu uma visita guiada sob o tema – A Armaria Representada na
Pintura Portuguesa, exposta no Museu Nacional de Arte Antiga.
O mesmo aconteceu no Museu Nacional dos Coches em 1967, a convite da
Doutora D. Maria José de Mendonça, para proceder à identificação e investigação das
peças que existem naquele museu.
Em 1967 foi eleito para os corpos gerentes da Associação Portuguesa de
Museologia – secretário da direcção – para o biénio 1968-1969.
Foi conferido em 1968, pelo Conselho Director o título de sócio correspondente
do Museu de Armas Ferreira da Cunha de Petrópolis – Rio de Janeiro – Brasil.
Esta instituição também publicou a 2º edição do artigo com o título “ Conceitos
Sumários para a Limpeza, Restauro, Exposição e Conservação da Armaria”.
Em 1969, por convite da Fundação Calouste Gulbenkian, procedeu ao
tratamento, conservação e identificação da colecção de Armas Antigas da Casa Pinto
Basto nas Gaeiras, destinada ao Museu de Óbidos, onde se encontra exposta.
O Director Geral do Ensino Superior e de Belas-Artes nomeou-o em 1970 para a
peritagem de um núcleo de Armas Antigas a exportar para o estrangeiro.
Em 1971, publicou, no Boletim nº 2 da Câmara Municipal de Cascais o artigo
Um par de pistolas do Museu Conde Castro Guimarães, descrevendo o tratamento que
ministrou às referidas peças e a sua identificação.
Ainda em 1971, a Fundação Calouste Gulbenkian concedeu-lhe uma bolsa de
estudo para enriquecer os seus conhecimentos, para Madrid, Paris e Londres. Aí
trabalhou cerca de um mês, nas oficinas de Conservação de Armaria na Torre de
Londres, com vista à aprendizagem de novas técnicas e processos.
Durante os anos de 1971 a 1973 a convite da Fundação Calouste Gulbenkian,
procedeu ao tratamento do núcleo de armas dos séculos XVI a XIX no Museu Municipal
da Figueira da Foz, num total de 126 peças.
Em 1972, foi nomeado pelo director Geral dos Assuntos Culturais do Ministério
da Educação Nacional, para estudar duas peças de artilharia antigas.
Com um grupo de investigação orientado pela directora do Museu Nacional de
Arte Antiga e pelo Director do Centro de Estudos de Arte e Museologia, colaborou na
parte de armaria, no estudo histórico e iconográfico do retábulo de Santa Anta, sendo
posteriormente sido publicado o respectivo relato.
Em 1974 foi a convite do Instituto de Investigação Científica de Angola –
Departamento de Museologia – para efectuar o registo e a identificação de armas do
Museu da Cidade de Luanda.
Também nas Comemorações do Cinquentenário da Academia, efectua uma
comunicação com o título Armaria Representada em alguma Pintura Portuguesa nos
séculos XV, XVI e XVII.
Em 12 de Julho de 1983 recebe a Medalha de Mérito – classe ouro da Academia
Nacional de Belas-Artes.
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Nesse mesmo ano, passou a fazer parte do Conselho Municipal de Lisboa, em
representação da Academia Nacional de Belas-Artes.
Em 1984, acedeu temporariamente ao Serviço do Exército para dar aulas, de
armaria (da Idade Média ao século XIX), Noções de Heráldica de Ordens de Cavalaria e
Militares – de condecorações (Portuguesas e Estrangeiras) e Bandeiras – e História de
Arte, integradas no 1º curso de Formação de Especialistas em Armamento Ligeiro e
Material de Artilharia com interesse Museológico destinado a oficiais do exército.
Decorreu no EME de Maio de 1984 a Abril de 1985.
De Outubro de 1987 a Junho de 1988, foi convidado pela direcção do serviço
Histórico Militar, e leccionou a Cadeira de Armaria no 1º Curso de Introdução à
Museologia Militar – curso de pós-graduação destinado a Oficiais do Exército.
A 7 de Novembro de 1989 foi eleito Vice-Secretário da Academia Nacional de
Belas-Artes.
Foi eleito em 1990 Vice-Presidente da Mesa da Assembleia – Geral dos Corpos
Gerentes da Associação Portuguesa de Museologia.
Efectuou peritagens em armas antigas, por solicitação do Vice-Presidente do
Instituto Português do Património Cultural, sendo a última peritagem em 1990.
Na exposição A Rota do Oriente integrada na Europália -91, em Bruxelas no ano
1990 – 1991, seleccionou e estudou o conjunto da armaria dos Séculos XV, XVI, XVII,
que depois foi apresentada no Japão em 1993. As Armas Utilizadas nos
Descobrimentos portugueses, integrado no catálogo Via Orientális
As condições expositivas de armaria foram substancialmente melhoradas na
década de 1990, do Paço Ducal de Vila Viçosa, altura em que o respectivo inventário,
revisto foi aprofundado e publicado por João Loureiro de Figueiredo.
Autor do livro com o título Armaria do Paço Ducal de Vila Viçosa.
Foi eleito Secretário da Academia de Belas-Artes em 1992.
Foi Comissário da Exposição de Armaria Portuguesa, exposta em Macau em
1993, elaborando o respectivo catálogo.
Colaborou com o Visconde de Vila Nova de Gaia, anotando, revendo
tecnicamente, desenhando os esquemas e seleccionando as gravuras que ilustram o
livre Glossário Armeiro – século XI e XII, da autoria daquele estudioso investigador,
publicado em 1993, pela Fundação da Casa de Bragança.
Em 1998 foi eleito Secretário Perpétuo da Academia Nacional de Belas-Artes.
Nesse mesmo ano, elaborou os textos na parte referente a artilharia dos
séculos XV e XVI – do catálogo da Exposição Vasco da Gama e a Índia, que teve lugar
em Paris, na Capela da Sorbonne, organizada pela Fundação Calouste Gulbenkian.
Recebeu várias condecorações como: A Medalha de Ouro de Mérito
Académico, a Medalha Militar de Prata, de Serviços Distintos e a de Comendador da
Ordem do Infante D. Henrique
Faleceu em 6 de Novembro de 2009.
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O meu insuficiente conhecimento directo, humano e profissional do meu
antecessor da cadeira número onze de Vogal efectivo, coloca-me em delicada posição
perante o Homem e a sua Obra e revela em grande parte, a pobreza da presente
comunicação. Portanto, desde já publicamente peço desculpa desta certeza, perante
os distintos confrades, lamentando a modéstia destas palavras, mas sendo sinceras e
mostrando respeito pela memória da forte personalidade que, como vogal efectivo
esteve à altura das responsabilidades da Academia Nacional de Belas-Artes.
Tenho dito.

Lisboa, 1 de Dezembro de 2015
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ELOGIO AO PROFESSOR ARQUITECTO
RUI JOSÉ DE SOUSA CARDIM
Por ANTÓNIO PEDRO FERREIRA MARQUES

Ex.mª Senhora Presidente da ANBA – Academia Nacional de Belas-Artes,
Professora Doutora Natália Correia Guedes
Ex.mº Senhor Vice-Presidente, Professor Doutor Victor Veríssimo Serrão
Ex.mº Senhor 1º Secretário, Professor Pintor Luís Filipe Abreu
Ex.mº Senhor 2º Secretário, Professor Escultor António Vidigal
Ex.mº Senhores Académicos, insignes confrades
O elogio do Académico Professor Arquitecto Rui José de Sousa Cardim, que se
encontra em condições de honrar-nos com a sua presença, é uma singela evocação do
perfil de um distinto membro desta Academia e esperamos que constitua o ponto de
partida para uma justa homenagem ao seu elevado mérito e prestígio. Manifesto, por
isso, o meu maior apreço por ser seu sucessor na cadeira nº 7 da Academia Nacional
de Belas-Artes, que procurarei dignificar com o maior empenho e dedicação.
Nas breves linhas que se seguem faremos referência à formação inicial, estudos
de especialização e pós-graduação do Professor Arquitecto Rui Cardim. A carreira
profissional incidirá na dupla vertente do ensino e da arquitectura. Assim, em primeiro
lugar, serão abordados os aspectos mais relevantes, relativos à docência, à
investigação, à participação em provas académicas e aos estudos e publicações de que
é autor. Posteriormente, no que respeita à carreira profissional em Arquitectura,
faremos uma breve alusão aos principais projectos de arquitectura e de desenho
urbano. Por último, referiremos as Associações e Comissões a que pertence e a
participação na ANBA.
Formação inicial, estudos de especialização e pós-graduação
O Professor Arquitecto Rui José de Sousa Cardim nasceu em Grândola, no dia
28 de Abril de 1932. Desde cedo denotou um forte espírito para o desenho, que
cultivou até hoje. Em 1956, ingressou no curso de Escultura, que frequentou durante
três anos. Apesar da motivação para frequentar o curso de Arquitectura, matriculou-se
em Escultura, ponderando a possibilidade de transitar de curso. Porém, o Decreto-Lei
da Reforma do Ensino Superior, em 1957, não lhe permitiu a transferência de curso.
Completou o 7º ano, na alínea H, para realizar o exame de admissão ao Curso de
Arquitectura.
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A adaptação do curso à nova Reforma exigiu um esforço acrescido para cumprir
uma estrutura curricular que foi posteriormente alterada, com a anulação de várias
disciplinas e a criação de unidades curriculares de substituição. Completou o Curso de
Arquitectura, na Escola Superior de Belas-Artes, com a classificação final de 17 valores.
Em 1968, realizou uma visita de estudo seguida de um estágio na Alemanha, no
âmbito dos edifícios termais no Vale do Reno. Efectuou estudos de especialização no
Laboratório Nacional de Engenharia Civil, de 1969 a 1971, sobre Programação
Arquitectónica de Edifícios. Realizou várias visitas de estudo a Escolas de Arquitectura
Britânicas. Foi equiparado a Bolseiro pelo Instituto Nacional de Investigação Científica
(INIC) e Bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, para a realização de estudos de
pós-graduação no estrangeiro.
Em 1977, durante a estadia em Londres, ponderou várias alternativas de pósgraduação na Universidade de Londres e, no ano seguinte, inscreveu-se na
Universidade de Dublin (University College of Dublin / School of Architecture), para
frequentar um curso de pós-graduação em Master of Science em Arquitectura.
Elaborou a dissertação, cuja defesa realizou em 21 de Dezembro de 1979 e obteve o
grau em 29 de Abril de 1980. Como bolseiro, viveu durante um ano em Dublin.
Escreveu a dissertação em inglês, tendo como orientador principal o Professor
Doutor Arquitecto Brendon Murphy. A dissertação, datada de 1979, teve como objecto
de estudo o ambiente e construção da Arquitectura e, como título, Environmental
Perception. The Study of Two Towns: estudo ambiental comparado de uma vila
irlandesa, Cowve, e de uma vila portuguesa, Montalegre.
Em 1999, na qualidade de Equiparado a Bolseiro visitou Escolas de Arquitectura
nos Estados Unidos da América, em New York e Boston, com o objectivo de estudar as
tendências recentes do ensino da Arquitectura nas Escolas Americanas e estabelecer a
comparação com a formação em Arquitectura nas Escolas Europeias.
Carreira profissional I: docência, investigação, participação em provas académicas
O Professor Arquitecto Rui Cardim foi Assistente na Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, de 1966 a 1976. Leccionou Desenho e Métodos Gráficos nos
cursos preparatórios de Engenharia, Matemática e Física. Em 1970, ingressou na ESBAL
como Assistente do 4º Grupo de Disciplinas do Curso de Arquitectura, em regime de
acumulação com a actividade docente na Faculdade de Ciências, até 1976. Leccionou
Organização de Projectos e Estaleiros, Higiene e Equipamento, 1ª e 2ª Partes, sob
regência do Professor Arquitecto Carlos Antero Ferreira.
Entre 1977 e 1979, como parte integrante do curriculum dos estudos de Pósgraduação em Arquitectura em Escolas Britânicas, participa na docência do 4º ano do
curso de Arquitectura, na University College Dublin.
Em 1981, realizou provas públicas para o título de Professor Agregado do Curso
de Arquitectura da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, no 4º grupo de disciplinas.
A dissertação teve como título Ambiente e Construção da Arquitectura.
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Com a integração do Departamento de Arquitectura da ESBAL na Universidade
Técnica de Lisboa transitou para a categoria de Professor Auxiliar. Realizou provas
públicas para provimento de um lugar de professor do 4º Grupo de Disciplinas do
Curso de Arquitectura. Foi nomeado Professor Titular e acedeu a Professor Associado.
Em 1989, foi nomeado Professor Catedrático da Faculdade de Arquitectura (FA) da
Universidade Técnica de Lisboa e, em 1991, obteve a nomeação definitiva.
Com início em 1991, ocupou o cargo de Professor Coordenador da Secção de
Tecnologias e Ciência Construtiva da FA/UTL. Em 1992, foi eleito Presidente do
Conselho Pedagógico da Faculdade de Arquitectura. A partir de 1993, ocupou o cargo
de Presidente do Departamento de Arquitectura da FA/UTL. Foi representante
português do Ensino Universitário de Arquitectura, na Comissão Consultiva para a
Formação no Domínio da Arquitectura na Comunidade Europeia, de 1991 até 2013,
por designação do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e do
Ministério da Educação e por nomeação do Conselho das Comunidades Europeias, em
Bruxelas.
Organizou e coordenou o 1º curso de Mestrado em Tecnologias da Arquitectura
e Qualidade Ambiental, na FA/ Departamento de Arquitectura da UTL, em 1992.
Organizou, dirigiu e coordenou vários cursos de pós-graduação, no âmbito da
Arquitectura Ambiental, das Energias Alternativas, da Metodologia Construtiva e do
Equipamento Social.
Orientou projectos de mestrado e de doutoramento e participou como vogal,
arguente e presidente em dezenas de júris de provas académicas de mestrado,
doutoramento e agregação e para provimento de lugares de Professor Associado e de
Professor Catedrático.
Realizou actividades de investigação científica e tecnológica e estudos no
âmbito da Arquitectura Ambiental, Construção de Arquitectura, Ambiente Energético e
Arquitectura, Iluminação e Acústica Arquitectural. Em 1989, foi-lhe concedido o
Projecto de Investigação Centro Cultural CPL – Arquitectura Ambiental, no âmbito do
Programa Mobilizador de Ciência e Tecnologia.
Participou em diversos encontros, colóquios, congressos, seminários, como
representante da Faculdade de Arquitectura. Em 1981, promoveu e coordenou um
ciclo de conferências, em Lisboa, sobre Tecnologia da Arquitectura, Urban Design e
Pós-Graduações em Arquitectura, proferidas nos auditórios da Fundação Calouste
Gulbenkian e Sociedade de Geografia pelos Professores Arquitectos convidados: Cathal
O’Neill, Brendon Murphy e Philip Geoghegan.
Após 42 anos de carreira profissional, como arquitecto e como professor,
solicitou a aposentação da FA/UTL, que lhe foi concedida em 2001.
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Estudos e publicações (cadernos de apoio pedagógico)
É autor de diversos estudos, comunicações e publicações sobre Arquitectura
Ambiental, Arquitectura Contemporânea, Formação em Arquitectura e Património
Arquitectónico.
Na revista GHEA da FA, coordenada pela Professora Catedrática Maria João
Madeira Rodrigues, publicou, em 1998, o artigo com o título: Investigação em
Arquitectura; o conceito de Arquitectura como “Investigação fundamental” e como
“Investigação Aplicada”, apoiado em documento da Comissão Consultiva para a
Formação em Arquitectura da Comunidade Europeia.
De 1993 a 1999, no âmbito da Arquitectura Ambiental, da Iluminação Natural,
da Acústica em Arquitectura e dos Modelos Estruturais em Arquitectura, publicou
vários fascículos de apoio pedagógico com o título “Cadernos de Arquitectura.
Publicou, também, as lições anuais da disciplina de Ambiente de Arquitectura.
Mensalmente, de 2004 a 2005, organizou e coordenou um ciclo de
conferências, denominado Re(Conhecer) o Património, promovido pela Sociedade de
Geografia de Lisboa (SGL), Secção de Estudos do Património, com a colaboração do
Presidente da Sociedade, Professor Catedrático Luís Aires de Barros e de diversas
personalidades que foram convidadas a expor e a debater, em público, visões sobre os
temas do Património em estudo.
Carreira profissional II: arquitectura (projectos de arquitectura/desenho urbano)
O Professor Arquitecto Rui Cardim é autor de um vasto leque de projectos de
Arquitectura e de Desenho Urbano. Tem procurado relacionar o exercício profissional
com a investigação e docência em Arquitectura Ambiental. A obra que tem vindo a
realizar obedece a várias vertentes, entre as quais podemos salientar a vertente
biofísica e a vertente psico-cultural. É Prémio Valmor e Prémio Municipal de
Arquitectura, prémios atribuídos em 1987, como autor do projecto de Arquitectura do
Instituto Jacob Rodrigues Pereira, um equipamento educativo e assistencial, que, entre
outras funções, acolhe uma Escola e Lar para crianças surdas-mudas.
Iniciou a carreira profissional, em 1966, como Arquitecto no Instituto de Obras
Sociais (IOS). Em 1974, o IOS foi integrado na CEC, e nesse mesmo ano foi nomeado
Arquitecto-Chefe da Comissão de Equipamentos Coletivos. Durante o período em que
colaborou com este organismo, executou projectos no âmbito de um Programa Base
de equipamento destinado à 1ª e à 2ª infância. As instalações escolares que concebeu
assentam num princípio de modelação tipo e não na repetição de um projecto tipo,
como se verifica nos infantários de Grândola e de Alcácer do Sal, realizados em 1976.
Ainda na área das instalações escolares, é autor de unidades de equipamento
destinadas ao Ensino Especial e a Escolas de Formação Profissional. No primeiro caso,
salienta-se a intervenção em diversas instalações de Infantários e de Jardins de
Infância. Contam-se entre os vários Centros de Formação Profissional, os edifícios de
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Águeda, Aveiro e Setúbal, entre outros. No plano assistencial, o Arquitecto Professor
Rui Cardim é também autor de Centros de Dia e Lares da 3ª Idade, em Montalegre e
em Lisboa.
No âmbito da reabilitação do património, teve uma importante acção
interventiva na recuperação das “Aulas de Música”, no Convento de Xabregas e na
reconstrução do Hotel/Pousada da Roda, em Manteigas, que integra um antigo centro
termal da Serra da Estrela. É também autor do projecto de recuperação histórica da
primeira escola dos padres da Companhia de Jesus, o Convento do Coleginho, antigo
convento de Santo Antão-o-Velho, situado na R. Marquês de Ponte de Lima, em
Lisboa. Elaborou a proposta de revitalização da zona histórica do castelo, em
Montalegre.
Por último, o “exercício profissional” contempla a abordagem do Desenho
Urbano: planos de urbanização de Montalegre e Boticas; estudo urbanístico de uma
zona de Belém; estudo de revitalização do Largo do Campo Pequeno; construção da
estação e sub-estação de Olivais Sul, posteriormente estação de Olivais: projecto
ligado à construção da Linha D, Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa, e ao
alargamento da rede à zona da Expo’98, com intervenções plásticas dos artistas Nuno
de Siqueira e Cecília de Sousa.
Destacámos os exemplos mais representativos, mas poderíamos acrescentar
outras realizações, nomeadamente, ambientes para deficientes, colónias de férias,
instalações habitacionais e equipamento público.
Após a aposentação, o Professor Arquitecto Rui Cardim fez uma reconstituição
dos projectos de arquitectura realizados desde 1970. A partir de 1994, tem vindo a
reunir os principais projectos num livro que está a completar, intitulado “Imagens e
Projectos / Obras de Arquitectura.
Associações e Comissões a que pertence
Em 1982, o Professor Arquitecto Rui Cardim foi classificado como “expert” e
inscrito como consultor no Programa de Assistência Técnica da Organização das
Nações Unidas. É membro de catorze Associações e Comissões, entre as quais
merecem destaque a Ordem dos Arquitectos, a Association of University College
Dublin/UCD, a Comissão Consultiva para a Formação no Domínio da Arquitectura da
Comunidade Europeia, a European Association for Architectural Education, a
Associação Europeia para a Criatividade, a Sociedade de Geografia de Lisboa, onde
exerce o cargo de Presidente da Secção de Estudos do Património e a Academia
Nacional de Belas-Artes, que conhece desde estudante.
Participação na ANBA - Academia Nacional de Belas-Artes
Em 1966, como finalista do curso de Arquitectura e no âmbito da disciplina de
Projecto/Composição de Arquitectura do 6º ano, o projecto final desse ano lectivo,
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que obedeceu ao tema Novo Aeroporto de Lisboa, foi selecionado por um júri em
conjunto com a ANBA e foi publicado no “Boletim da ANBA nº 8/ MCMLXVI”.
Em 1967, um ano depois de ter completado o curso, participou numa Missão
Estética na Ilha da Madeira, promovida pela ANBA. Durante um mês dedicou-se ao
Estudo da Habitação Rural Típica, tendo sido organizada uma exposição dos trabalhos,
no Funchal, nesse mesmo ano, e em Lisboa, no ano seguinte.
Como Académico Correspondente, o Professor Arquitecto Rui Cardim esteve
presente em várias reuniões e palestras da ANBA, a partir de 1998. Em 2004, foi
admitido como Membro Efectivo da ANBA, tendo apresentado, então, o elogio do
Professor Doutor Arquitecto João Rosado Correia, seu antecessor na cadeira nº7 da
ANBA. Posteriormente, apresentou uma comunicação sobre as Tendências
contemporâneas do Ambiente da Arquitectura/Desenho Urbano, que aguarda
publicação.
A par da participação em diversas sessões ordinárias, extraordinárias e
comemorativas, foi Delegado da Comissão Administrativa dos Prémios da ANBA,
integrando Júris e estando presente em várias sessões de entrega de prémios.
Em Novembro de 2014, foi eleito para fazer parte da actual “Mesa”, na
qualidade de 2º Secretário, mas, por motivos de saúde, não aceitou o cargo e
apresentou um pedido de exoneração, nos termos do Art.º 8º dos Estatutos da ANBA.

Lisboa, 5 de Janeiro de 2016
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