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Editorial
Em cada editorial que escrevemos desta publicação periódica, mesmo
que a sua edição se tenha deixado de fazer em papel, sentimos que se
concretiza mais um esforço para a implementação da investigação universitária no campo das Artes Decorativas em Portugal. E temos em mente
que estes domínios em que a revista se move constituem um oceano fértil
de temáticas, sempre carente de mais e melhor elaborada investigação,
que relacione a observação das peças com a pesquisa arquivística, que
entrelace a realidade portuguesa com as influências internacionais e,
no específico do projecto de investigação do CITAR, fortaleça a ponte,
evidentemente necessária, entre as artes decorativas portuguesas e as
brasileiras, processo que se prolongou, em algumas áreas, até ao século XX.
Nos últimos tempos, procurámos aliar a investigação com a organização
de congressos científicos internacionais (II Congresso Ibero-americano de
História do Mobiliário, em Setembro de 2018, e o IV Congress on European
Jewellery, em Novembro de 2018), que permitam afirmar a centralidade de
diversas temáticas das artes decorativas, designadamente o mobiliário e
a joalharia. Outras continuam particularmente carentes de investigação,
como os têxteis – nas suas múltiplas vertentes e períodos históricos –,
tema tão vasto e em simultâneo tão ausente, em geral, de pesquisas nas
suas várias subdivisões. Por isso nos pareceu particularmente relevante
que este número da revista possua, directa ou indirectamente, artigos
nesta área temática, uns de referenciação, leitura e análise de fontes de
índole mais histórica, outro mais aplicado ao estudo da paramentaria.
Procurámos, ao longo da coordenação de mestrados e doutoramentos
da Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa – tanto de
Artes Decorativas como de Estudos do Património –, que houvesse um
maior número de trabalhos de investigação em Artes Decorativas, alguns
passíveis de dar à estampa também entre as páginas desta publicação
periódica. Alguns estudos doutorais chegaram a iniciar-se, mas nunca,
infelizmente, terminaram, como sucedeu na área do traje (e acessórios),
campo tão especialmente rico e fértil de fontes de diversa natureza, mas
tão ausente de pesquisas mais aprofundadas, que entrelacem as materializações portuguesas e as matrizes internacionais que as influenciaram.
A ponte para o Brasil é um imperativo das investigações em Portugal
na área das Artes Decorativas. Assim o indicam os estudos até hoje levados
Revista de Artes Decorativas
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a cabo e que tiveram a preocupação de cruzar informações de ambos os
lados do Atlântico. Também o pudemos comprovar nas pesquisas que
encetámos em diversas instituições museológicas, em igrejas, em casas
particulares e em arquivos brasileiros. Por vezes, surgem elementos de
uma riqueza surpreendente, tanto em termos materiais como das fontes
manuscritas, um universo que urge explorar com uma capacidade de
adaptação e de leitura das singularizações observadas.
Este número 7 da Revista de Artes Decorativas é iniciado com um
estudo de Joaquim Caetano que aborda a relevância da pintura a fresco
enquanto elemento decorativo de numerosas igrejas nos séculos XV e
XVI, em Portugal. Recorrendo a exemplos tomados de diversos templos
situados em várias regiões do país, o texto do autor permite-nos observar os
elementos ornamentais utilizados, que vão de representações iconográficas
cristãs até elementos heráldicos, de motivos fitomórficos até outros de
cariz geometrizante.
Segue-se um estudo assinado por Joana Lencart referente aos objectos
ofertados pelo rei D. Manuel I às igrejas da Ordem de Cristo, que muito
vieram a enriquecer os respectivos acervos. Estas peças vão desde têxteis,
em que se destacam os veludos e os damascos, às alfaias em metais
preciosos, valorizando a dignidade dos ofícios litúrgicos e reforçando a
ligação do soberano a esta ordem. Entre os templos que foram alvo dessas
distinções encontra-se, com natural primazia, o convento de Tomar,
seguindo-se as igrejas de Soure. Ao todo, diversas centenas de exemplares
foram ofertados pelo Venturoso, segundo a tabela publicada pela autora.
Isabel Drumond Braga oferece-nos um texto relativo a aspectos vivenciais
de um grupo especialmente significativo nas urbes portuguesas entre as
centúrias de Quinhentos e Setecentos, os artesãos têxteis, com especial
relação com o vestuário e o uso doméstico. Partindo de fontes relacionadas
com o Tribunal do Santo Ofício, a investigadora e professora da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa contribui com novos e significativos
elementos para o conhecimento de certos ofícios, nomeadamente dos
tecelões de sedas, veludos ou toalhas, respeitantes a várias localidades
do país, com total hegemonia das regiões do interior.
Com o texto de Rita Carlos temos ocasião de compreender de um
modo documentalmente preciso, a partir de uma diversidade de fontes,
informações sobre lojas dos ourives da prata na Rua dos Ourives da
Prata e na Rua Bela da Rainha, na segunda metade de Setecentos, com
a menção a múltiplos elementos sobre quem nelas exercia o seu ofício.
Esta especialista na ourivesaria da prata lisboeta do período em questão
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traz informações muito interessantes sobre o interior de algumas oficinas,
em termos do mobiliário e dos instrumentos nelas existentes, baseada
em alguns inventários orfanológicos existentes.
Ficamos a dever a António Cota Fevereiro novos contributos para o
conhecimento da Sala de Mármore do palácio da Ajuda, em Lisboa, com a
análise do mobiliário e da iluminação escolhidos para esta divisão. O estudo
deste autor ressalta a influência da natureza no interior das habitações,
que esta renovação de D. Luís e de D. Maria Pia exalta com especial
cuidado, e que poderá ter sido influenciada pela Maison pompéienne e
pelo palacete da princesa Mathilde Bonaparte, ambos na capital francesa.
Já o artigo de Maria João Mota apresenta a evolução do acervo têxtil
do Museu de Aveiro, nos 106 anos da existência desta instituição museológica. Com origem nos espólios das instituições religiosas nacionalizadas
em 1834, este núcleo é de uma grande riqueza tipológica, material e de
execução, sendo o respectivo percurso traçado pela sua conservadora,
designadamente as exposições que algumas das peças integraram, bem
como diversas acções de conservação nelas executadas ao longo deste
período dos séculos XX e XXI, atravessando as diversas direcções do museu.
Finaliza os artigos deste nº 7 da Revista de Artes Decorativas a análise
que Marize Malta, professora da Faculdade de Belas-Artes da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e importante impulsionadora dos estudos sobre
Artes Decorativas no Brasil, estabelece sobre o que significou decorar no
século XIX, neste país da América do Sul. Trata-se de uma reflexão em torno
de diversas acepções deste conceito, tanto em dicionários e enciclopédias,
como também no mundo das Letras, que tiveram uma importância real
na interpretação da constituição e recheio dos interiores, na respectiva
adaptação e enriquecimento, na centúria de Oitocentos, com um destaque
dado à figura de Luís Gonzaga Duque.
A encerrar a revista, uma lista das publicações que, ao longo dos anos,
o CITAR foi dando à estampa neste domínio, bem como das dissertações de
mestrado e das teses de doutoramento defendidas, para além de eventos
científicos organizados por este centro de investigação no âmbito das Artes
Decorativas, designadamente do mobiliário e da ourivesaria.
Porto, 15 de Dezembro de 2018

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
Director

Artigos

O papel decorativo da pintura a fresco
dos séculos XV e XVI em Portugal
Joaquim Inácio Caetano 1

Resumo:	Paralelamente à função catequética e devocional, a pintura a fresco dos séculos
XV e XVI no Norte de Portugal, tem um importante papel do ponto de vista
decorativo. Esse papel assume vários aspectos que vão desde a existência
de composições decorativas independentes, com vários tipos de linguagem
onde o grotesco tem uma presença significativa, passando pela imitação de
aparelhos construtivos, de retábulos e de tecidos como, por exemplo, no
segundo plano das composições figurativas, em frontais de altar e imitando
panos de armar a forrar a capela-mor, alguns com evidente intenção ilusionista.
Palavras chave: Pintura a fresco; composições decorativas; pintura ilusionista; séculos
XV e XVI
Abstract: T he fresco paintings from the 15th and 16th centuries in the North of Portugal,
parallel to its catechetics and devotional function, also has an important role
from a decorative point of view. That role takes on several aspects, from the
existence of independent decorative compositions, with several kinds of
language where the grotesque has a significant presence, to the mimic of
constructive gadgets, retables and fabrics - as seen, for example, in the second
plane of figurative compositions, in altar fronts and imitating textiles lining
the main Chapel, some with an evident illusionist intention.
Keywords: Fresco painting; decorative compositions; illusionist painting; 15th and 16th
centuries
Resumen: P
 aralelamente a la función catequética y devocional, la pintura al fresco de
los siglos XV y XVI en el norte de Portugal, tiene un importante papel desde
el punto de vista decorativo. Ese papel asume varios aspectos que van desde
la existencia de composiciones decorativas independientes, con varios tipos
de lenguaje donde el grutesco tiene una presencia significativa, pasando
por la imitación de aparejos constructivos, de retablos y de tejidos como, por
ejemplo, en el segundo plano de las composiciones figurativas, en frontales
de altar o imitando los tapices destinados a forrar la capilla mayor, algunos
con evidente intención ilusionista, percibiéndose que, en lo que respecta a
los motivos de imitación de tejidos, muchos de ellos tenían como referencia
tejidos propios de la época.
Palabras clave: Pintura mural; composiciones decorativas; pintura ilusionista; siglos XV y XVI
1

Investigador do ARTIS – IHA-FLUL; bolseiro FCT SFRH/BDP/98000/2013.
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Introdução
Quando se aborda o tema da pintura a fresco dos séculos XV e XVI em
Portugal em edifícios religiosos, de um modo geral os estudos são dirigidos
para a identificação e interpretação das representações, para a pesquisa
de autorias comuns, de encomendantes e de fontes iconográficas e para o
estudo dos materiais e das técnicas de execução. Estes assuntos são incontornáveis para um conhecimento profundo deste género pictórico que, nas
últimas duas décadas, tem sido objecto de várias investigações académicas
de doutoramento e mestrado e de estudos monográficos divulgados em
livros e artigos, tendo-se passado da negação da sua existência2 para um
conhecimento profundo no que diz respeito à quantidade de exemplares
existentes no território português e ao seu modo de produção (técnica,
pintores, oficinas, fontes iconográficas).
No entanto, com o olhar focado naquela que à primeira vista é a função
principal da pintura mural, catequética e devocional através da representação de santos ou de ciclos cristológicos e marianos, o papel decorativo
da pintura deste período, com poucas excepções3, não tem sido alvo da
atenção que merece, tendo em conta a importância que teve enquanto
elemento transformador da leitura do espaço físico. Na verdade, uma vez
que a pintura existente, na maior parte dos casos, corresponde apenas a
uma parte da que revestia os espaços, sendo esta situação mais notória
na área correspondente à capela-mor, é difícil fazer essa avaliação porque

2

3

A primeira publicação sobre a pintura a fresco dos séculos XV e XVI aparece somente em
1921: CORREIA, Vergílio – A pintura a fresco em Portugal nos séculos XV e XVI. Lisboa:
Imprensa Libânio da Silva, 1921.
Refiram-se os nossos trabalhos sobre a estereotomia dos aparelhos construtivos, quer sob o
aspecto do tratamento das juntas, quer nos revestimentos de imitação, CAETANO, Joaquim
Inácio – 400 anos a fingir ou os acabamentos nas paredes dos edifícios dos séculos XV e XVI.
Artis. Lisboa: Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras de Lisboa, n.º
5 (2006), pp. 125-144; CAETANO, Joaquim Inácio – Revestimentos de imitação da pedra em
Évora ou o gosto pela arquitectura erudita. Monumentos. Lisboa: Direcção Geral Edifícios
e Monumentos Nacionais, n.º 26 (Abril 2007), pp. 174-179 e, mais recentemente, sobre os
retábulos fingidos na pintura mural portuguesa, CAETANO, Joaquim Inácio – Retábulos
fingidos na pintura mural portuguesa. In GLÓRIA, Ana Celeste, coord. – O Retábulo no
Espaço Ibero-Americano. Forma, função e iconografia. Lisboa: Instituto de História da Arte
da FCSH- UL, 2016, vol. 1, pp. 353-365, assim como o de Luís Afonso sobre a decoração de
grotescos onde explora, sobretudo, o seu significado enquanto instrumento de propaganda do
poder, AFONSO, Luís – Ornamento e ideologia. Análise da introdução do grotesco na pintura
mural quinhentista in FERNANDES, Isabel Cristina F. – Actas do III Encontro sobre Ordens
Militares. Guerra, Religião, Poder e Cultura. Lisboa: Ed. Colibri/C. M. de Palmela, 1999, vol.
2, pp. 305-340.

O papel decorativo da pintura a fresco dos séculos XV e XVI em Por tugal

13

quase todas as pinturas deste período se encontram escondidas atrás de
retábulos não sendo possível, portanto, uma leitura de conjunto.
Contudo, se analisarmos dois ou três exemplos, poderemos perceber
essa capacidade que o uso das formas e da cor, algumas vezes de um modo
exuberante, tem para criar espaços ilusórios.
Mas antes de avançarmos, talvez seja oportuno esclarecer o que
entendemos por papel decorativo da pintura a fresco.
As campanhas pictóricas desta época teriam como principal objectivo
enriquecer os espaços religiosos com imagens que servissem como catecismo,
narrando as histórias dos Evangelhos e episódios associados à vida de
Cristo e de Maria assim como representar os santos da devoção local e os
taumaturgos a quem em momentos de aflição era hábito recorrer. Mas,
ainda que não fosse o principal objectivo, as igrejas e capelas ganhavam uma
nova expressão resultante das cores e formas que guarneciam as paredes.
Considerando também que a Igreja sempre utilizou outros materiais para
decorar e enriquecer os seus espaços (panos de armar, cortinas, frontais
de altar, retábulos) com maior expressão em cerimónias litúrgicas mais
importantes, porque não recorrer à pintura mural, com a sua capacidade
de imitar outros materiais, para substituir estas decorações que, além de
ter um custo menor, dura mais tempo e está sempre presente? É neste
sentido que entendemos o papel decorativo da pintura a fresco, quando,
conjuntamente com as representações figurativas, existem composições
complementares com o objectivo de preencher as áreas não utilizadas,
imitando, ou não, outros materiais. São desta situação bom exemplo o
conjunto pictórico da igreja de Santa Leocádia de Santa Leocádia, Chaves
(Fig. 7), onde, conjuntamente, com as cenas da vida de Jesus Menino se
observa uma banda de grotescos e elementos arquitectónicos fingidos assim
como o da igreja de Santo Cristo de Picote, Miranda do Douro (Fig. 1),
que, conjuntamente com o retábulo fingido com cenas da vida de S. João
Batista, existem tecidos fingidos.
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Fig. 1 - Igreja de Santo Cristo de Picote. Parede fundeira.

Alguns casos de pintura ilusionista
Vejamos o que resta4 da pintura da capela-mor da Igreja de Santa
Marinha de Vila Marim, Vila Real, onde se identificam duas portas fingidas,
estando uma delas entreaberta, a da parede Norte, de onde sai o sacristão
com as galhetas para a celebração (Fig. 2).
Esta igreja tem duas campanhas sobrepostas na parede fundeira,
vendo-se actualmente a mais antiga que é anterior à das paredes laterais
e, por isso, não se deve fazer uma leitura conjunta da pintura das paredes
laterais com a da parede fundeira onde, correspondente à segunda campanha, estavam pintadas as figuras dos mesmos três santos mas com outro
enquadramento. Não é difícil imaginar a transformação neste pequeno
espaço da capela-mor, provocada pela pintura. As paredes que mantinham
o granito à vista, despidas de qualquer ornamentação, são revestidas com
uma pintura onde as cores vivas, ocres e vermelhos, criam um ambiente
4

De todo o conjunto que revestiria integralmente as paredes deste espaço, só resta o que ficou
escondido pelo retábulo-mor, tendo sido destruído o que ficava à sua frente.
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mais quente e acolhedor e, além disso, altera a percepção física do espaço
com a introdução de duas portas fingidas, passagens ilusórias para o
exterior. Sendo uma pintura de temática não religiosa, sem as referidas
funções catequéticas e devocionais, podemos considerar que se trata de
uma componente decorativa do conjunto pictórico à semelhança do que
acontece com a representação de tecidos que também transformam a
percepção do espaço onde estão inseridos.

Fig. 2 - Igreja de Santa Marinha de Vila Marim. Parede Norte.

16

Joaquim Inácio Caetano

Conhece-se o pintor, que numa das pinturas atribuíveis ao seu corpus,
na Igreja de São Paio de Midões, Barcelos, assinou-a e datou-a «* ARNAUS
* F * 1535». A pintura de Vila Marim também está datada «1549».
Uma das características deste pintor é a sua inventividade e capacidade
de criar o espectáculo nas representações das figuras dos santos que,
apesar de serem sempre os mesmos, aparecem com uma leitura diferente5.
Veja-se, por exemplo, o modo como, na representação de São Bartolomeu
na Igreja de São Tiago de Folhadela, Vila Real, o artista cria uma noção de
tridimensionalidade do espaço através do modo como representa o diabo,
colocando-o no primeiro plano da composição com as garras apoiadas na
moldura fingida e olhar dirigido para o observador (Figs. 3 e 4).
Este mesmo pintor representou na capela-mor da Igreja do Mosteiro
de Fonte Arcada, Póvoa de Lanhoso, um friso de santos à escala natural
integrados nas arcaturas cegas e suportados por peanhas (Fig. 5), com
um enorme efeito de tridimensionalidade e de transformação ilusória do
espaço, reforçada pela pintura das arquivoltas e colunelos (Fig. 6). Quase
poderíamos afirmar que a representação das figuras é um pretexto para
alterar completamente o espaço, ficando a sua leitura remetida para
segundo plano.
Podemos referir outros casos em que, apesar desse efeito ilusório não
ser tão bem conseguido, a componente decorativa da pintura concorre
para um resultado final em que é notória a preocupação de ultrapassar a
simples representação das figuras ou cenas. Vamos encontrar uma situação
deste tipo na Igreja de Santa Leocádia, Santa Leocádia, Chaves, onde,
na capela-mor, com as suas paredes integralmente revestidas de frescos
datáveis da primeira quinzena do século XVI, resultado da encomenda
de D. Fernando Meneses Coutinho6, está pintado um ciclo temático de
Cristo Menino com a representação de seis cenas, três de cada lado, organizadas sem uma lógica aparente (Anunciação aos Pastores, Circuncisão,
Fuga para o Egipto, Matança dos Inocentes, Jesus entre os Doutores e
Visitação a Santa Isabel). Cada cena é limitada lateralmente por colunas
5

6

AFONSO, Luís U. – Arnaus, um fresquista do Renascimento. In CANTERA, Maria José
Redondo; SERRÃO, Vitor M. G. V., coord. – O Largo Tempo do Renascimento – Arte, Propaganda
e Poder. Lisboa: Ed. Caleidoscópio/Centro de História da UL, Dezembro 2008, pp. 85-100;
ROSAS, Lúcia Maria Cardoso – Arnaus. Um pintor a fresco no Norte de Portugal na 1.ª
metade do século XVI. In II Seminário Internacional Luso-Brasileiro Artistas e Artífices do
Norte de Portugal. In Artistas e Artífices no Mundo de Expressão Portuguesa. Porto: CEPESE,
2008, pp. 293-298.
SERRÃO, Vitor – O bispo D. Fernando de Meneses Coutinho, um mecenas do Renascimento
na diocese de Lamego. In COSTA, Marisa, coord. – Actas do Congresso Propaganda & Poder.
Lisboa: Edições Colibri, 2001, pp. 259-283.
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Figs. 3 e 4 - Igreja de São Tiago de Folhadela. São Bartolomeu e pormenor da mesma pintura.


Figs. 5 e 6 - Igreja do Mosteiro de Fonte Arcada (Foto SIPA, fig. 5).
Pintura entre as arcaturas e arquivoltas e colunelos pintados, respectivamente.
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fingidas representadas em primeiro plano e, ao longo de toda a parede,
limitando a parte superior das composições, corre uma platibanda que,
aparentemente, está num plano mais próximo do observador. Cada uma
das composições, por sua vez, é construída de modo a termos uma noção de
profundidade através da representação de vários elementos e figuras em
diferentes planos e, por fim, a parte inferior é rematada por um lambrim
onde se imita um paramento de pedras almofadadas em forma de ponta
de diamante. Uma vez mais, na primeira leitura deste conjunto, o que se
evidencia é a estrutura arquitectónica fingida vendo-se uma espécie de
loggie onde se desenrolam as várias cenas. Acrescente-se ainda o friso de
grotesco que ocupa todas a parte superior das paredes e, torna-se notória
a preocupação de, além da representação das várias cenas, transformar
o espaço visualmente, como se tratasse de um cenário (Fig. 7).

Fig. 7 - Igreja de Santa Leocádia de Santa Leocádia. Parede Norte da capela mor.
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Na Igreja de Nossa Senhora da Azinheira de Outeiro Seco, Chaves,
numa pintura da mesma autoria, utiliza-se uma solução semelhante com
colunata, entablamento e lambrim de imitação de aparelho almofadado.

Os painéis decorativos
Conjuntamente com as áreas de representação figurativa encontramos,
por vezes, zonas com uma área significativa e de grande imposição visual,
reservadas a uma decoração complementar que, não tendo uma intenção
ilusionista, contribuem par alterar a percepção do espaço através das
formas e da cor. Muitas vezes acompanham e rematam as figuras de santos
pintados na parede fundeira, estendendo-se, ou não, ao longo das paredes
laterais. Vejamos algumas destas situações.
Na Igreja de Santa Marinha de Vila Marim, Vila Real, numa pintura
datável da primeira década do século XVI7 situada na parede fundeira,
está representada Santa Marinha ao centro com São Bento à sua direita
e São Bernardo do lado contrário (Fig. 8).

Fig. 8 - Igreja de Santa Marinha de Vila Marim. Parede fundeira da capela-mor.

7

CAETANO, Joaquim Inácio – O Marão e as Oficinas de Pintura Mural nos Séculos XV e XVI.
Lisboa: Ed. Aparição, 2001.
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Tendo em conta que a parte superior desta parede, sem pintura, corresponde a um acrescento posterior, e que área triangular dessa zona é o que
resta de uma segunda campanha pictórica que cobria integralmente o que
é visível, tendo ainda por baixo a pintura da primeira campanha com uma
decoração igual à das zonas laterais, vemos que a área de representação
figurativa é de cerca de 1/3 da total, o que demonstra bem a preocupação
de enriquecer visualmente o conjunto dos santos representados através
da imitação, ainda que muito estilizada, de panos decorativos com motivos
em forma de quadrifólio. Além destes panos, por cima dos três santos, foi
pintada uma cena de caça, que estabelece uma relação evidente entre a
pintura e a posição social do seu encomendante e, no limite inferior, de
cada lado do altar que estava adossado à parede, uma pintura ilusionista
de imitação de paralelepípedos perspectivados.
Vamos encontrar situações semelhantes, com a utilização do mesmo
tipo de imitação de panos decorativos em pinturas executada pela mesma
Oficina8,também datáveis do primeiro quartel do século XVI, nas Igrejas
do Salvador de Bravães, Ponte da Barca (Fig. 9) e de São Martinho de
Penacova, Felgueiras (Fig. 10), havendo também nesta, composições decorativas vegetalistas, nitidamente influenciadas por iluminuras da época.


Figs. 9 e 10 - Igrejas do Salvador de Bravães e de São Martinho de Penacova, respectivamente.
8

Sobre as Oficinas de pintura mural no Norte de Portugal consulte-se a obra da nota anterior e
também CAETANO, Joaquim Inácio – Motivos decorativos de estampilha na pintura a fresco
dos séculos XV e XVI no Norte de Portugal. Relações entre pintura mural e de cavalete. Lisboa:
2011. Dissertação de Doutoramento em História na especialidade Arte, Património e Restauro
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2 Vols, (http://repositorio.
ul.pt/handle/10451/2829) e BESSA Paula – O mosteiro de Pombeiro e as igrejas do seu
padroado: mobilidade de equipas de pintura mural. In Actas do Colóquio Luso-Brasileiro de
História da Arte Artistas e artífices e a sua mobilidade no mundo de expressão portuguesa.
Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2005, pp. 440-447.
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Variando em termos de relação entre área figurativa e decorativa,
podemos apontar outros exemplos onde esta tem uma expressão igual ou
maior que a parte figurativa como na Igreja de Nossa Senhora da Anunciação de Quintela de Lampaças, Bragança onde, rematando lateralmente
a composição central, com a figuração da Assunção de Nossa Senhora, se
pode observar uma excelente decoração de grotescos com os elementos
pintados a cinzento e branco sobre um fundo vermelho, que se prolonga
pelas paredes laterais, não se sabendo até onde iria, uma vez o que resta
do conjunto pictórico está confinado à área que fica atrás do retábulo-mor (Fig. 11). Vamos encontrar situações idênticas, com composições de
grotescos numa organização semelhante, nas Igreja de Nossa Senhora
de Guadalupe de Mouçós, Vila Real e de São Miguel de Tresminas, Vila
Pouca de Aguiar, atrás do retábulo mor. Na Igreja de Santa Cristina de
Serzedelo, Guimarães, enquanto na capela-mor são também utilizadas
decorações de grotescos num esquema semelhante ao anterior, na nave
estão organizados em faixas verticais ao longo de toda a parede. Ainda nesta
mesma igreja, no anexo que foi construído como panteão e que actualmente
serve de sacristia, encontra-se uma composição figurativa representando
Santa Luzia envolvida por uma grande composição de grotescos (Fig. 12).


Figs. 11 e 12 - Igreja de Nossa Senhora da Assunção de Quintela de Lampaças e sacristia da Igreja
de Santa Cristina de Serzedelo, respectivamente.
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Não é nosso objectivo fazer o inventário de todos os casos semelhantes,
no entanto, parece-nos importante referir outros espécimes que possam
ilustrar os vários tipos de decoração associada. Assim, na Igreja de São
Martinho de São Martinho do Peso, Mogadouro, onde a pintura se encontra também atrás do retábulo-mor, de cada lado da composição central,
onde estão representados São Martinho em posição central, São Miguel
do lado do Evangelho e São João Baptista do lado contrário, existe uma
composição decorativa, sendo a do lado do Evangelho pintada ao romano
como refere Luís Afonso9: «No nosso país a mais antiga referência escrita
sobre a ornamentação ‘ao romano’ data de 1507. Esta referência encontra-se,
precisamente, no relato da visitação feita à Igreja de S. Martinho do Peso
do Peso pelos visitadores D. Diogo Rego e D. João Pereira no dia vinte de
Novembro de 1507. Através desse relato ficamos a saber que o comendador
Frei Duarte de Sousa ficou obrigado a mandar realizar um conjunto
fresquista na parede fundeira da capela-mor: [(...) fará pintar a parede
do dito altar de boas pinturas e tintas de obra romana ou de imagens
qual mais lhe prouver10]». Esta decoração em tons de cinzento sobre fundo
vermelho é constituída pela repetição de um motivo com a forma de duas
figuras, uma feminina e outra masculina, enfrentadas, que seguram
entre si uma taça e cujos membros inferiores terminam em enrolamentos
vegetalistas. No centro desta composição está um brasão heráldico dos
Távora (Fig. 13). No lado contrário o tapete decorativo é constituído pela
repetição de outro motivo em forma de flor de lis, de cor rosada, rodeada
de folhas de carvalho sobre fundo negro, tendo no meio um outro escudo
da Ordem de Cristo (Fig. 14).
A parte inferior desta parede tem um lambrim de imitação de paralelepípedos perspectivados e, nas paredes laterais, uma decoração em faixas
verticais de elementos vegetalistas de imitação de um tecido.

9

10

AFONSO, Luís Urbano de Oliveira – A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional
e o fim do Renascimento: Formas, Significados, Funções. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
/ FCT, 2009, vol. 2, p. 673.
DIAS, Pedro – Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1510 - Aspectos artísticos. Coimbra:
Instituto de História de Arte/Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1979, p. 43.
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Figs. 13 e 14 - Igreja de São Martinho de São Martinho do Peso.
Parede fundeira do lado do Evangelho e da Epístola, respectivamente.

Com o mesmo esquema de organização na parede fundeira, referimos
ainda outra de grande impacto visual, quer pelas formas decorativas quer
pelas cores fortes. Trata-se da pintura da Igreja do Salvador de Tabuado,
Marco de Canavezes, com três figuras em posição central, Cristo sentado,
São João Baptista à sua direita e São Tiago do outro lado, inseridos num
espaço abobadado, sendo os painéis decorativos laterais constituídos por
séries de pequenos elementos quadrangulares suspensos verticalmente,
sobre um fundo vermelho (Fig. 15). Encontrámos uma decoração semelhante em molduras de duas gravuras florentinas de 149511 que poderão
ter servido de fonte.

11

KRISTELLER, Paul – Gravures sur Bois. Illustrations de la Renaissance Florentine. Paris:
L’Aventurine, 1996, pp. 31-32.
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Fig. 15 - Igreja do Salvador de Tabuado. Parede fundeira.

A ornamentação ao romano (Fig. 16) tem, também, uma expressão
importante em Espanha, sobretudo em Aragão e no País Basco, tendo
uma designação própria local - pincelatura - sendo frequente encontrar
no mesmo espaço este tipo de decoração e revestimentos de imitação do
aparelho construtivo12. A introdução e difusão da nova gramática renas12

CRIADO MAINAR, Jesús – Sobre Campo de Azul y Carmín. Zaragoza: Fundación Teresa
de Jesús, 2006; ECHEVERRIA GOÑI – Pedro Luis, Contribución del País Vasco a las Artes
Pictóricas del Renacimiento. La pinceladura norteña. Vitoria: UPV/EHU, Ondare (1999), pp.
73-106; ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis – Obras de arte de la pinceladura alavesa del siglo
XVI. Los «cuadros» de Gardelegi. In VÉLEZ CHAURRI, José Javier, ECHEVERRÍA GOÑI,
Pedro Luis, SALINAS OCIO, Felicitas Martínez, coord. – Estudios de Historia del Arte en
memória de la Profesora Micaela Portilla. Alava: Diputacion Foral de Alava, 2009, pp. 261-272;
ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis – La pintura «Al Romano» del primer Renacimiento en
el retablo calceatense. Proceso e modelos internacionales. In La catedral calceatense desde
el Renacimiento hasta el Presente, Ed. Eduardo Azofra, 2009, pp. 69-114; ECHEVERRIA
GOÑI, Pedro Luis; GALLEGO SANCHEZ, Amaia – La pinceladura de la Parroquia de San
Cristóbal de Heredia (Alava). Akobe, n.º 7 (2006), pp. 19-30; ECHEVERRIA GOÑI, Pedro
Luis; VELEZ, Javier – El Retablo Mayor y la pinceladura de la parroquia de San Antolín de
Urbina (Separata). In Catálogo Monumental Diocésis de Vitoria IX Tomo, Fundación Caja de
Ahorros de Vitoria y Alava, 2007, pp. 232-263; ECHEVERRIA GOÑI, Pedro Luis; GALLEGO
SÁNCHEZ, Amaia – El retablo fingido y la pinceladura del siglo XVI en Bachicabo, obras del
pintor Juan de Armona. In Los retablos de la iglesia de San Martín de Bachicabo (Álava),
Diputación Foral de Álava, 2013, pp. 41-79.
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centista, associada à descoberta da domus aurea, na península Ibérica,
dá-nos uma ideia da importância que seria estar actualizado em relação
às novas modas decorativas que, independentemente de serem mais ou
menos apreciadas, eram uma demonstração de um estatuto de erudição
e de conhecimento da moda vigente.

Fig. 16 - Colegiada dos Corporales de Daroca, Aragão.
Pormenor das composições de candelabro da abóbada do tramo central.
Foto de Jesús Criado recolhida de CRIADO MAINAR, Jesús, Sobre Campo de Azul y Carmín, Fundación
Teresa de Jesús, Zaragoza, 2006, pág. 71.

Percebemos, pela análise das pinturas enumeradas, que a decoração
associada à representação figurativa não é apenas um mero complemento
para, eventualmente, preencher um espaço que não foi totalmente ocupado
por esta, antes corresponde a uma intenção de alterar visualmente o
espaço tornando-o mais acolhedor e, por outro lado, a uma expressão do
poder e gosto do encomendante. A escolha do tipo de decoração está, em
alguns espécimes, associada a uma questão da novidade de uma nova
gramática decorativa, como quando se pinta ao romano e que na maior
parte dos casos se traduz numa decoração de grotescos. Noutras pinturas,
percebe-se que há uma intenção de imitação de panos decorativos ainda
que de uma maneira pouco fiel a um eventual modelo, isto é, os motivos de
tecidos são reproduzidos de um modo muito estilizado, muitas vezes não
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se percebendo se correspondem, efectivamente, a um verdadeiro tecido,
situações que veremos mais adiante.
Fora deste esquema de complementaridade entre figuração e decoração,
conhecemos um único caso de pintura a fresco desta época, na Capela
da Glória da Sé de Braga (Fig. 17), onde as paredes são integralmente
revestidas por pintura decorativa constituída por painéis com diferentes
motivos associáveis à gramática decorativa gótica e outros de influência
mudéjar. É de referir que este tipo de decoração, de gosto mudéjar, aparece
também noutros locais, como no Convento de Cristo em Tomar, no Claustro
da Lavagem e por baixo da decoração visível na Charola (Fig. 18), num
lambrim do absidíolo da Sé de Braga, num arcossólio da Igreja da Graça
de Santarém, num silhar removido do seu local na Igreja de São João
Baptista de Reboreda, Vila Nova de Cerveira e em fragmentos de colunas
descobertos em escavações arqueológicas no Paço Real de Sintra (Fig. 19),
integrando-se «...na moda mourisca que vigorou em Portugal entre finais
do século XV e inícios do século seguinte, para a qual D. Manuel muito
contribuiu.»13

Fig. 17 - Capela da Glória da Sé de Braga.

13

AFONSO, Luís Urbano de Oliveira – A Pintura Mural Portuguesa entre o Gótico Internacional
e o fim do Renascimento: Formas, Significados, Funções. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian
/ FCT, 2009, vol. 2, p. 724.
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Fig. 19 - Palácio Real de Sintra. Fragmento de coluna pintada.
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A imitação de tecidos
A vertente decorativa da pintura mural desta época expressa-se,
também, de outro modo, associado à representação de retábulos14 que,
além de servirem como verdadeiros retábulos nas celebrações eucarísticas
são, frequentemente, acompanhados da imitação de tecidos em diversas
situações, como panos de armar a forrar as paredes, em frontais de
altar, a integrar o próprio retábulo e, também, como segundo plano nas
composições figurativas. Deste modo, o conjunto pictórico constituído pelo
retábulo e pelos panos, tem também um efeito transformador do espaço,
sem podermos dizer que se trata de uma verdadeira pintura ilusionista
uma vez que os efeitos são conseguidos, sobretudo, pela utilização da
cor e das formas e muito menos pela capacidade de representar a tridimensionalidade e a fidelidade a um modelo. Apesar disso, e como temos
vindo a referir, nestes casos a componente decorativa tem uma presença
que se sobrepõe à representação figurativa. Infelizmente, não chegou até
hoje nenhum conjunto completo, isto é, onde se mantenha a totalidade
do revestimento nas paredes da capela-mor porque, como é sabido, com a
chegada do retábulo barroco, a pintura mural perdeu a sua importância
tendo sobrevivido apenas a que ficou atrás desses retábulos. Só em alguns
casos em que estes foram desmontados, se recuperou a leitura da pintura
remanescente, implicando um exercício de imaginação para se ter a
percepção de como seriam os espaços, cheios de cor.
Vamos encontrar uma destas situações na Igreja de São Tiago de
Folhadela, Vila Real, onde, numa campanha datável da segunda década
de quinhentos, se representou um retábulo fingido na parede fundeira da
capela-mor, sendo as paredes laterais revestidas de uma pintura a imitar
tecidos de faixas verticais onde alternam fundos ocres e cinzentos com
motivos estampilhados a vermelho e preto, respectivamente (Figs. 20 a 22).

14

CAETANO, Joaquim Inácio – Retábulos fingidos na pintura mural portuguesa. In GLÓRIA,
Ana Celeste, coord. – O Retábulo no Espaço Ibero-Americano. Forma, função e iconografia.
Lisboa: Instituto de História da Arte da FCSH- UL, 2016, vol. 1, pp. 353-365 (http://hdl.
handle.net/10362/16423).
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Figs. 20, 21 e 22 - Igreja de São Tiago de Folhadela.
Parede Norte, fundeira e Sul da capela mor, respectivamente.

Neste caso, a intenção de fingir um pano de armar é reforçada pelo
modo como é feito o seu remate superior, imitando umas argolas presas
ao tecido que, por sua vez é pendurado em vários pregos, também estes
desenhados (Fig. 23). Provavelmente o remate inferior teria uma franja
fingida, como em outras pinturas, mas, devido ao seu mau estado de
conservação nesta zona, não se conservou. Este propósito de imitação de
tecido torna-se ainda mais notório, porque o segundo plano das figuras do
retábulo é resolvido com a imitação de um tecido lavrado, também com o
mesmo motivo, obtendo-se, assim, uma coerência e uniformidade de leitura.

Fig. 23 - Igreja de São Tiago de Folhadela. Pormenor da pintura da parede Norte.

Ainda que o motivo do tecido seja bastante estilizado, podemos associá-lo, numa visão geral e não de pormenor, a um tecido italiano das últimas
décadas de quatrocentos (Figs. 24 e 25). A forma quase circular é definida
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por dois arcos espessos e escuros enquanto os pormenores interiores são
dados por um ponteado

Figs. 24 e 25 - Padrão e pormenor de tecido italiano de final de quatrocentos.

Do que resta de alguns conjuntos pictóricos que revestiriam, se não a
totalidade do espaço interior da igreja, pelo menos toda a capela mor, vamos
encontrar situações semelhantes como na arruinada Igreja Paroquial de
Colmeal, Figueira de Castelo Rodrigo, onde se pode observar o que resta
de uma pintura, num dos tramos da nave, que imita um tecido de faixas
verticais, alternando o ocre e o vermelho nos fundos e com um motivo em
forma de palmeta estilizada (Figs. 26 a 28). Nesta pintura, o efeito de
pano pendurado é mais bem conseguido, representando-se a ondulação
da suspensão.

Fig. 26 - Igreja Paroquial de Colmeal. Pintura na parede Sul da Nave.
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Figs. 27 e 28 - Pormenores da pintura anterior.

Este tipo de tecido e de motivo é recorrente em várias pinturas do
distrito da Guarda, algumas delas fazendo parte do corpus de uma oficina
que identificámos anteriormente e que designámos por Oficina do Mestre
de Maçaínhas15, sobretudo integrados nos retábulos fingidos quer como
frontais de altar, quer como segundo plano da composição figurativa,
como na Capela do Espírito Santo de Maçaínhas, Belmonte, e na Igreja
de Nossa Senhora da Conceição de Aldeia Velha, Trancoso (Figs. 29 e 30).
15

Ver Nota 7.
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Figs. 29 e 30 - Capela do Espírito Santo de Maçaínhas, Belmonte e Igreja de Nossa Senhora da
Conceição de Aldeia Velha, Trancoso, respectivamente.
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Numa outra pintura deste concelho, na Igreja de Nossa Senhora da
Conceição de Aldeia Nova, Trancoso, que não fará parte do corpus da oficina
anteriormente referida, pois a figura representada, Nossa Senhora com
o Menino, não tem qualquer afinidade formal com as figuras das outras
pinturas, vamos encontrar o mesmo motivo organizado de um modo
semelhante acompanhando, de cada lado, a composição central (Figs. 31
e 32). Esta situação onde, por um lado as figuras de diferentes pinturas
não têm quaisquer afinidades entre si e, por outro lado, as composições
decorativas dessas mesmas pinturas parecem ter sido executadas pela
mesma mão, com um motivo igual e organizado da mesma maneira,
leva-nos a considerar a hipótese de, nesta época, existiram já pintores
que se dedicavam exclusivamente à parte decorativa da pintura integrando, provavelmente, várias equipas em função do trabalho existente.
A existência de outro elemento decorativo nesta pintura em forma de
enrolamentos vegetalistas, em tudo igual a outros de uma região mais
alargada, nomeadamente numa pintura da região de Sayago da província
de Zamora em Espanha, vem reforçar esta hipótese16.


Figs. 31 e 32 - Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Aldeia Nova, Trancoso.
Pintura na parede fundeira do lado do Evangelho e pormenor da mesma, respectivamente.
16

CAETANO, Joaquim Inácio – Um novo exemplar de pintura renascentista. A pintura mural
da Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Aldeia Nova, Trancoso. INVENIRE. Lisboa, n.º
10 (2015), pp. 24-28.
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De um modo geral, todas as pinturas que imitam panos pendurados,
representam sempre tecidos de faixas verticais, geralmente com duas cores
de fundo que alternam entre si e com motivos que, na maior parte dos casos,
são estilizações de modelos reais sem grande fidelidade, percebendo-se que
essa não seria a principal preocupação mas, antes, o efeito resultante dos
jogos cromáticos contrastantes. Depois, alguns pormenores remetiam, de
facto, para a ideia de tecido como a imitação de franjas no remate inferior
enquanto que a imitação da suspensão do tecido e das consequentes pregas,
raramente é representado.
Além dos casos anteriormente referidos, vamos encontrar este tipo de
situação na Capela de Santo Cristo de Castro Vicente, Mogadouro (Fig.
33), nas igrejas de São Martinho de São Martinho do Peso, Mogadouro
(Fig. 34), São Bartolomeu de Teixeira, Miranda do Douro (Fig. 35), São
Tiago de Adeganha, Torre de Moncorvo (Fig. 44), São Martinho de Couto
de Ervededo, Chaves (Fig. 36), São Tiago de Valadares, Baião (Fig. 37),
São Mamede de Vila Verde, Felgueiras (Fig. 38), São João Baptista de
Souto de Lafões, Oliveira de Frades (Fig. 39) e de Santa Luzia de Sarzeda,
Sernancelhe (Fig. 40).
Partindo do princípio que estas pinturas revestiriam toda a capela-mor,
o que hoje podemos observar são situações remanescentes, confinadas
ao espaço da parede fundeira e da parte das paredes laterais que fica
atrás do retábulo-mor em que, das referidas, apenas duas, nas igrejas de
Folhadela e de Vila Verde, estão totalmente visíveis porque, aquando do
seu restauro, o retábulo foi removido. As restantes continuam escondidas,
parcialmente cobertas por camadas de cal e muitas delas em mau estado
de conservação devido à pouca importância que se lhes tem dado e também
porque, muitas vezes este espaço compreendido entre o retábulo e a parede
serve de arrumo de material de limpeza e depósito de tudo o que já não
tem uso.
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Figs. 33 e 34 - Capela do Santo Cristo de Castro Vicente e Igreja de São Martinho de São Martinho
do Peso, respectivamente

Fig. 35 - Igreja de São Bartolomeu de Teixeira.
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Figs. 36 e 37 - Igrejas de São Martinho de Couto de Ervededo e de São Tiago de Valadares, respectivamente.


Figs. 38 e 39 - Igrejas de São Mamede de Vila Verde e de São João Baptista de Souto de Lafões,
respectivamente.
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Fig. 40 - Igreja de Santa Luzia de Sarzeda.

Temos que referir também duas outras pinturas no concelho de Miranda
do Douro, nas Igrejas de Santa Eufémia de Duas Igrejas (Figs. 41 e 42) e
de Nossa Senhora da Expectação de Malhadas, executadas pela mesma
oficina onde, o que consideramos ser uma imitação de tecido, aparece
num contexto diferente dos que temos vindo a enumerar. Enquanto o
que se vê nas paredes da capela mor são áreas ladeando as composições
figurativas, não se sabendo se continuavam pelo resto da parede, uma
vez que o conjunto pictórico já não existe na sua totalidade e de é crer
que, restando somente pintura na parte superior das paredes, ela deveria
revestir a sua totalidade, na parede fundeira esta mesma decoração remata
superiormente as composições figurativas. Outra particularidade tem que
ver como o próprio tecido, que não é representado em faixas verticais mas
como se fosse um único pano e cujo motivo nos remete para um tecido
francês do século XII17 (Fig. 43).

17

VIOLET-LE-DUC, M. – Dictionnaitre Raisonné du Mobilier Français, Tome troisième. A. Morel
Éditeurs, 1874. Decoração da parte baixa dianteira da Alva de S. Thomas Becket conservada no
Tesouro da Catedral de Sens, Séc XII. https://archive.org/details/dictionnairerai03violuoft/
page 26 (2018.11.20; 18:00).
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Fig. 41 - Igreja de Santa Eufémia de Duas Igrejas. Parede Sul da capela mor.

Figs. 42 e 43 - Igreja de Santa Eufémia de Duas Igrejas. Pormenor da parede Sul da capela mor e
tecido francês do século XII, respectivamente.
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Notas finais
O papel decorativo da pintura a fresco dos séculos XV e XVI em Portugal,
com predominância de casos no Norte do país, não se esgota nas tipologias
que temos vindo a definir. Existem outras situações em que as áreas decorativas não têm um carácter ilusionista mas, tão só, de preenchimento de
uma área que não foi totalmente ocupada pela representação figurativa ou
envolvendo essas composições como se fossem molduras mais elaboradas.
A imitação de têxteis, com maior ou menor fidelidade a um modelo
real, aparece, maioritariamente, na capela mor e, em menor número de
casos, no arco triunfal. Esta situação deve estar relacionada com o facto de
este espaço ser o mais sacro e mais nobre da igreja e, consequentemente,
da responsabilidade do clero ou da nobreza que se encarregaria da sua
decoração, percebendo-se que, em alguns casos, as encomendas teriam em
conta o que de mais recente se fazia em termos de gosto, como é o caso das
referências de pinturas ao romano sendo, por isso mesmo, uma demonstração de poder no sentido em que, deste modo mostravam que estavam
a par das modas europeias. Na nave, as pinturas estão relacionadas com
encomendas de confrarias e de particulares que mandam pintar os santos
da sua devoção, muitas vezes correspondendo a diferentes campanhas
pictóricas não havendo, portanto, um programa iconográfico e iconológico
comum às várias pinturas e, consequentemente, sem uma componente
decorativa associada.
Devido às vicissitudes e maus tratos por que passou, da pintura a fresco
desta época conservam-se muito poucos conjuntos revestindo integralmente
a capela mor, não se podendo ter uma verdadeira noção da transformação
visual do espaço produzida pela presença da pintura. No entanto, na Igreja
de São Tiago de Adeganha, Torre de Moncorvo (Fig. 44), cujas pinturas
foram restauradas há poucos anos e tendo o retábulo-mor sido desmontado
para ser também ele restaurado, houve a oportunidade de ver o que resta
sem quaisquer interferências de leitura, percebendo-se a sua capacidade
de criar o espectáculo, que resulta da utilização exuberante da cor e da
imitação tecidos de modo a montar uma encenação e criar um ambiente
de riqueza e de envolvimento à figura São Tiago e, também, de conforto
e deslumbramento.
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Fig. 44 - Igreja de São Tiago de Adeganha. Capela mor

Esta questão, do papel decorativo da pintura a fresco desta época, não
se esgota nesta análise pois a imitação de tecidos aparece também noutro
contexto, dentro das próprias composições figurativas, como segundo
plano das figuras representadas criando, assim, um ambiente de luxo e
contribuindo desse modo para o enriquecimento da decoração espacial.

Objetos de culto, vestimentas e
livros oferecidos por D. Manuel I
a igrejas da Ordem de Cristo
Joana Lencart 1

Resumo:	O Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos que
ho ducque Dom Manuell governador da Hordem de Jhesu Christo emviou
pera as igrejas da dicta Hordem foi redigido entre 1489 e 1494 e regista
as doações que D. Manuel, governador da Ordem de Cristo e duque de
Beja, fez em benefício de algumas igrejas da Ordem. Neste Livro foram
registadas doações a 20 igrejas da Ordem de Cristo. Os objetos doados
são, sobretudo, alfaias litúrgicas e paramentos necessários ao culto, mas
também retábulos e livros diversos. Os tecidos ricos, como os damascos e
os veludos, e os metais nobres, como o ouro e a prata, deixam entrever a
valiosa doação que D. Manuel fizera às igrejas da Ordem de Cristo de que
era Governador.
Palavras-chave: Ordem de Cristo; D. Manuel, duque de Beja; igrejas; objetos litúrgicos.
Abstract:	The Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos que ho
ducque Dom Manuell governador da Hordem de Jhesu Christo emviou pera as
igrejas da dicta Hordem was written between 1489 and 1494 and records
the donations that Don Manuel, governor of the Order of Christ and Duke
of Beja, sent to some churches of the Order. Donations to 20 churches of
this Order have been registered in this book. The objects donated are,
above all, liturgical objects and vestments necessary for worship, but also
various altarpieces and books. Rich textiles, such as apricots and velvet,
and noble metals, such as gold and silver, reveal the precious gift Don
Manuel had made to the churches of the Order of Christ.
Keywords: Order of Christ; Don Manuel, Duke of Beja; churches; liturgical objects.
Resumen: El Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos que ho
ducque Dom Manuell governador da Hordem de Jhesu Christo emviou pera
as igrejas da dicta Hordem fue redactado entre 1489 y 1494 y registra las

1

Doutoramento em História – FLUP; investigadora CEPESE (https://orcid.org/0000-00020795 -5139).
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donaciones que Don Manuel, gobernador de la Orden de Cristo y duque
de Beja, envió a algunas iglesias de la Orden. En este libro se registraron
donaciones a 20 iglesias. Los objetos donados son, sobre todo, alfiles
litúrgicas y paramentos necesarios para el culto, pero también retablos y
libros diversos. Los tejidos ricos, como los albaricoques y los terciopelos, y
los metales nobles, como el oro y la plata, dejan entrever la valiosa donación
que el duque había hecho a las iglesias de la Orden de Cristo.
Palabras clave: Orden de Cristo; Don Manuel, duque de Beja; iglesias; objetos litúrgicos.

Introdução
No dia 23 de agosto de 1484, D. Manuel, então com 15 anos, recebe
das mãos de D. João II o mestrado da Ordem de Cristo. A confirmação
canónica desta nomeação só chegou três anos mais tarde, quando
D. Manuel atingiu a maioridade2. Durante este período, D. Manuel,
enquanto administrador do mestrado, praticamente não emitiu qualquer documento. Porém, a partir do momento em que é confirmado
pelo pontífice no mestrado da Ordem de Cristo, em 1487, D. Manuel
promulga abundante documentação. Logo no ano seguinte, aprovou um
Regimento de visitação das igrejas, comendas, pessoas e bens da Ordem
de Cristo3, com o objetivo de conhecer o património da instituição 4.
Em 1492, ainda duque de Beja, mas já presumível herdeiro de D. João
II, reúne capítulo geral da Ordem de Cristo, em Tomar5 onde foram
tomadas importantes deliberações sobre a vida interna da instituição.
Entre outras resoluções, mandou redigir um livro que compilasse as

2

3

4

5

Bula “Romanus Pontifex” de 1487 (publ. LENCART, Joana – Pedro Álvares Seco: a retroprojeção
da memória da Ordem de Cristo no século XVI. Porto. Tese de doutoramento apresentada à
Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 2018, pp. 464-469).
Publ. BRANCO, Manuel da Silva Castelo – Visitações na Ordem de Cristo até finais do séc.
XVI. In FERNANDES, Isabel Cristina e PACHECO, Paulo, eds. – As Ordens Militares em
Portugal e no sul da Europa. Lisboa: Ed. Colibri e Câmara Municipal de Palmela, 1997,
pp. 422-427.
Os regimentos de visitação eram um conjunto de normas entregue pelo Mestre aos visitadores
com orientações precisas sobre a forma de efetuar a visita às igrejas, comendas e restante
património da Ordem. Os visitadores, segundo as definições da Ordem de Cristo de 1503,
eram eleitos em capítulo geral, de três em três anos, podendo também ser nomeados pelo
Mestre ou governador da Ordem (SILVA, Isabel Luísa Morgado de Sousa – A Ordem de
Cristo (1417-1521). In FONSECA, Luís Adão da, ed. – Militarium Ordinum Analecta. Porto:
Fundação Engº António de Almeida, 2002, vol. 6, pp. 248-249. Inhttp://www.cepesepublicacoes.
pt/portal/pt/obras/militarium-ordinum-analecta-n.o-6.).
TT (Torre do Tombo), Ordem de Cristo/Convento de Tomar, liv. 234, 1ª parte, f. 3r.
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escrituras mais importantes da milícia 6 (só concretizado mais tarde,
no reinado de D. Sebastião); ordenou a construção dos grandes pátios
na entrada da igreja do convento, adornou a igreja de “ricas obras e
graciosas pinturas” e mandou fazer um coro para os religiosos7.
Entre 1489 e 1494, D. Manuel fizera generosas doações a diversas
igrejas da Ordem de Cristo, de joias, vestimentas, ornamentos e livros,
da qual resultou o Livro em que som assentadas as vistimentas joyas
e ornamentos que ho ducque Dom Manuell nosso senhor regedor e
governador da Hordem da cavalaria de Jhesu Christo emviou pera as
igrejas da dicta Hordem8, que será objeto de estudo neste trabalho e
que se encontra publicado no apêndice documental.

As doações de D. Manuel às igrejas da Ordem de Cristo
Os objetos que D. Manuel mandou entregar a certas igrejas da Ordem
de Cristo, entre 1489 e 1494, refletem as necessidades de cada um
desses templos. Esta lista engloba uma diversidade de paramentos de
tecidos ricos como os veludos, damascos, sedas e cetins, e de tecidos mais
humildes como o linho e a sarja; de peças de ourivesaria do quotidiano
litúrgico, muitas delas de ouro e prata; de retábulos, de estátuas de
santos e de diversos livros, indispensáveis ao culto9.
As doações anotadas neste Livro poderão não refletir todos os objetos
que o referido duque terá enviado para todas as igrejas da Ordem. Na
realidade, este Livro apenas regista doações a cerca de 20 igrejas da
instituição, circunscritas, em Portugal continental, à região centro do
país, num retângulo formado por Soure, Tomar, Idanha-a-Velha e Nisa10.
Tenhamos presente que a Ordem de Cristo detinha igrejas em todas
6

7
8

9

10

Facto atestado pelo cronista da Ordem de Cristo, Pedro Álvares Seco (TT, Ordem de Cristo/
Convento de Tomar, liv. 234, 1ª parte, f. 3r).
TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, liv. 234, 1ª parte, f. 29v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1; LIMA, Henrique de Campos Ferreira – Livro que ssom assentadas
as vestimentas, joias e ornamentos, que o ducque dom Manuel nosso Senhor Regedor e
Governador da Ordem da Cavallaria de Jesus Cristo, emviou para as igrejas da dita Ordem.
Anais da União dos Amigos dos Monumentos da Ordem de Cristo. Tomar: Instituto para a
Alta Cultura, 1942, vol. 1, tomo 1, pp. 228-236; Lisboa: Imprensa Lucas & Compª, 1944,
vol. 2, pp. 7-24.
Sobre o vocabulário dos objetos de culto ver: ROCCA, Sandra Vasco; GUEDES, Natália Correia;
ROQUE, Maria Isabel; GUERREIRO, Dália, eds. – Thesaurus: vocabulário de objectos do
culto católico. Universidade Católica Portuguesa / Fundação da Casa de Bragança, 2004.
Destas 20 igrejas, menos de um terço corresponde aos arquipélagos atlânticos (Madeira,
Açores e Cabo Verde).
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as dioceses do reino – Braga, Porto, Lamego, Viseu, Guarda, Coimbra,
Lisboa, Évora e Silves – e que não estão refletidas neste livro11. Há
ainda outra circunstância que deverá ser tida em consideração. Este
documento poderá apenas refletir as necessidades das igrejas visitadas
na sequência da visitação ordenada por D. Manuel em 148812, e de que
se desconhecem as localidades. Coloca-se ainda uma outra questão:
seria este o único livro de bens doados ou existiriam outros?
O Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos é
um livro em papel, incompleto, truncado e mutilado, de que restam 108
folhas, 67 das quais estão em branco. A encadernação é em pergaminho
com um fecho em pele. A numeração dos fólios é de época até ao f. 282.
Faltam os ff. 58-59; 64; 70-99; 101-112; 114-126; 128-134; 146-148;
163-263 e termina no f. 286, desconhecendo-se se seria o final do livro.
Neste Livro foram registadas doações a 20 igrejas da Ordem de
Cristo, porém, como está truncado, não dispomos das doações relativas
a outras sete, mas cuja identificação conhecemos em virtude de estarem listadas na tabuada, ou índice, do referido livro. Assim, o livro
contempla doações às igrejas de Tomar (convento de Cristo; igreja de
Santa Maria do Castelo; igreja de Santa Maria do Olival; igreja de S.
João; igreja das Pias e igreja das Olalhas), à igreja de Dornes, às igrejas
de Soure, às igrejas de Pombal (S. Pedro, Santa Maria, S. Martinho
e uma outra cujo nome não é indicado), às igrejas de Castelo Branco,
às de Idanha-a-Velha, à igreja de Nisa e à de Arez. No que respeita
aos arquipélagos atlânticos, foi assente uma doação à igreja de Gaula,
na ilha da Madeira; às igrejas das ilhas de S. Miguel e Graciosa, nos
Açores e às da ilha do Fogo, em Cabo Verde.
Devido às lacunas de diversas folhas, e comparando com o índice
do livro, faltam as descrições das doações às igrejas da ilha do Porto
Santo, do arquipélago da Madeira; às igrejas das ilhas de Santa Maria,
Terceira, S. Jorge, Faial e Pico, nos Açores; e falta também o registo
das doações às ilhas de Santiago, em Cabo Verde.
A 8 de fevereiro de 1492, D. Manuel manda entregar a Fr. Bartolomeu,
sacristão do convento de Tomar, e para o dito convento, sede da Ordem

11

12

Em 1517, D. Manuel promulga novo regimento de visitação às igrejas, comendas e demais
bens da Ordem de Cristo (TT, Gaveta 7, mç. 15, nº 2), onde foram registadas mais de 70
localidades com igrejas da Ordem (SILVA, A Ordem de Cristo (1417-1521), pp. 274-282).
No título relativo às igrejas de Nisa, o autor é claro quando refere que um determinado
ordinário fora feito “per mandado dos visitadores” (TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 60v).
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de Cristo13, três vestimentas (uma de brocado e duas de damasco)14, um
manto carmesim com a divisa da esfera15, quatro capas (três de brocado
e uma de damasco), quatro frontais (um para o altar mor e três para os
altares pequenos, que estão à volta da charola), 14 coxins em brocado,
cetim e veludo, três capelos (de brocado e damasco), uma alva com amito,
27 cordéis das vestimentas, duas cortinas e um reposteiro com as iniciais
e armas de D. Manuel e guarnecido com troçais de ouro16, cinco panos,
sete aras sagradas, um turíbulo de prata e quatro retábulos17. A Luís de
Góis, recebedor do convento, D. Manuel mandou entregar diversas peças
de prata mandadas fazer para o convento, nomeadamente, um cálice com
patena, dois castiçais, um gomil, uma bacia para lavar as mãos, quatro
galhetas e uma píxide para hóstias. D. Manuel mandou ainda lavrar um
turíbulo de prata para o convento, o qual foi entregue a Pedro Afonso,
contador do mestrado. O convento recebeu ainda uma alcatifa, mandada
comprar por Álvaro Pereira, com o dinheiro das meias anatas, e entregue
a Fr. João da Cal18.
Ainda em fevereiro de 1492, outras cinco igrejas de Tomar receberam
doações de D. Manuel. A igreja de Santa Maria do Castelo19, através do seu
tesoureiro Jorge Eanes, recebeu uma cortina de sarja vermelha e verde,
13

14

15

16
17

18
19

Quando a Ordem de Cristo foi fundada, em 1319, a sua sede foi estabelecida em Castro
Marim. Porém, é provável que a sede nunca tenha sido aí instalada, pois a primeira e segunda
ordenações da milícia, de 1319 e de 1321, e a quarta, de 1326, estabeleciam como residência
do Mestre a localidade de Castelo Branco (LENCART, Joana – As ordenações inéditas da
Ordem de Cristo de 1319 e 1323 – estudo comparativo com as de 1321 e de 1326. População e
Sociedade. Porto: CEPESE 26 (2016), p. 122. In http://www.cepesepublicacoes.pt/portal/pt/
obras/populacao-e-sociedade-n-o-26; Monumenta Henricina. Coimbra: Comissão Executiva
do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, vol. 1, pp. 144-152). Em 1357, a
sede da Ordem foi definitivamente instalada em Tomar e, em novembro, já foi aí celebrado
o capítulo geral (Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), ALC. 218, f. 146v).
Vestimentas “eram todos os paramentos com que um sacerdote se revestia para celebrar, e […]
constava de amicto, alva, cingulo, manipolo, estola, planeta” (VITERBO, Joaquim de Santa
Rosa – Elucidário das palavras, termos e frases que em Portugal antigamente se usaram.
Lisboa: A. J. Fernandes Lopes, 1865, vol. 2, p. 268).
Manto, o mesmo que casula (VITERBO – Elucidário, ob. cit., vol. 2, p. 77). D. Manuel recebera
de D. João II a divisa da esfera, em 1483 (TAVARES, Maria José Pimenta Ferro – As doações
de D. Manuel, duque de Beja, a algumas igrejas da Ordem de Cristo. Do Tempo e da História.
Lisboa: Instituto da Alta Cultura/ Centro de Estudos Históricos da Faculdade de Letras de
Lisboa, nº 4 (1971), p. 155, nt. 5).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 5r-5v.
Apesar de indicar quatro retábulos, só são descritos três: um da Adoração dos Reis Magos,
outro da Visitação a Nossa Senhora e outro de Nossa Senhora do Leite (TT, Gaveta 7, mç.
18, nº 1, f. 6r).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 5r-6v.
Situada na cerca de Tomar (TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, liv. 2, f. 361r).
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um frontal e uma vestimenta de pano de linho, uma caldeira de água
benta, uma bacia de ofertas, dois castiçais de metal, um turíbulo de metal e
duas imagens de pedra pintadas de ouro e azul, uma representando Santa
Catarina e outra S. Brás20, dois dos santos mártires de grande devoção
na Ordem de Cristo21.
A igreja de Santa Maria dos Olivais, principal igreja da vigairaria de
Tomar22 recebeu, pelo seu tesoureiro e clérigo de missa, Estevão Gonçalves, três vestimentas brancas de pano de linho, compridas e com cruzes
vermelhas; uma cortina de sarja, com uma cruz vermelha, um pelicano e
um pavão matizados; meia dúzia de galhetas de estanho; dois castiçais de
metal23; uma caldeira de metal para água benta; uma bacia para ofertas,
também de metal e um manto de veludo carmesim com a divisa da esfera
nas costas. Quando D. Manuel reuniu capítulo geral, em 1492, mandou
entregar a esta igreja, pelo vigário de Tomar, que, por sua vez, as entregou
a Bartolomeu Seabra, ouvidor, um pontifical de brocado roxo raso com
tiras de veludo carmesim; duas vestimentas, uma de veludo carmesim
com tiras de brocado roxo e outra de brocado raso roxo com tiras de veludo
carmesim; uma capa de brocado raso roxo com tiras e capelo de veludo
carmesim e franja às cores no capelo24.
A igreja de S. João Batista de Tomar, mais tarde reconstruída e ampliada
por D. Manuel25, recebeu, através do seu capelão, Diogo Vaz, dois castiçais
de metal e três varas e meia de toalhas26.
D. Manuel mandou entregar à igreja de Pias, no termo de Tomar, pelo
seu capelão, Rui Mendes, uma cortina de linho pintada com aves e outros
motivos; uma vestimenta de linho, comprida, com uma cruz vermelha; dois

20
21

22

23

24
25

26

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 7r.
Veja-se o trabalho de Pedro Dias sobre as igrejas da Ordem de Cristo visitadas entre 1507
e 1510 (DIAS, Pedro – Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1510. Aspectos artísticos.
Coimbra: Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
1979).
A igreja de Santa Maria dos Olivais é a única igreja paroquial de Tomar e o seu vigário é
instituído pelo prior e por apresentação do Mestre e convento de Tomar (TT, Ordem de Cristo/
Convento de Tomar, liv. 11, f. 16r).
O escrivão não indica o metal, apenas que é “meão”, ou seja, medíocre (COUTO, António Maria
do – Diccionário da maior parte dos termos homónymos e equívocos da Lingua Portugueza.
Lisboa: Typographia de António Jozé da Rocha, 1842, p. 254).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 8r-8v.
D. Manuel mandou reedificar esta igreja em 1511 (TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar,
liv. 2, ff. 344v-345r).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 9r.
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castiçais27; uma caldeira para a água benta; uma bacia para ofertas; um
frontal de linho com a cruz de Cristo a vermelho; um turíbulo de arame28;
uma âmbula para o óleo de crisma e dois pares de galhetas de estanho.
Álvaro Almeida entregou ainda ao referido capelão dois castiçais grandes
de açofar29, para a dita igreja. Também D. Manuel, no dito capítulo geral
que fez em 1492, mandou entregar ao vigário de Tomar, por Fr. João da
Cal, para a igreja de Pias, uma vestimenta de damasco branco “com suas
almategas compridas do mesmo teor”30.
Para a igreja das Olalhas, no termo de Tomar, D. Manuel enviou ao
capelão João Peres, uma cortina de solia31 verde e vermelha; uma vestimenta branca de linho com uma cruz vermelha; uma bacia para ofertas;
dois castiçais pequenos e duas galhetas32.
Segue-se uma listagem de peças que parece repetir a maioria dos objetos
já enumerados anteriormente, como é o caso dos retábulos, das aras, dos
coxins e outros utensílios33. Porém, há uma descrição pormenorizada de
mais 16 pontificais34, de 30 vestimentas35, de 10 frontais36 e 11 capas37,
todos de ricos tecidos como brocados, damascos, veludos e cetins e com
adornos vários, como ouro e “pello”. As vestimentas são todas “compridas
com suas alvas e amytos e estollas e manypollos e cymtas”38. Três frontais,
um dos quais de cinco panos, estão referidos como tendo “a dicta cruz [de
Cristo] no meo”39. As capas são particularmente ricas, de brocado, veludo e

27

28

29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39

Relativamente a estes castiçais, o escrivão acrescenta “estes diz que furtarom quando roubarom
a igreja” (TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 10r), mas não se percebe quando tal sucedeu.
Arame é uma “composição de metaes, de que resulta um amarello, de que se fazem bacias,
fio, candieiros, etc.” (SILVA, António de Moraes – Diccionario da Lingua Portugueza. Lisboa:
Officina de Simão Thadeo Ferreira, 1789, tomo 1, p. 106).
Açofar, “certo metal de mesturas” (LEÃO, Duarte Nunes de – Origem e Ortographia da
Lingua Portugueza. Lisboa: Typographia Rollandiana, 1784, p. 67).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 10r.
Solia, “certo panno, ou droga, de que pellos annos de 1300 se vestiam em Portugal senhoras
nobres e distinctas” (VITERBO – Elucidário, ob. cit., vol. 2, p. 220); e também “huma droga
de lãa vulgar usada antigamente” (SILVA – Diccionario da Lingua Portugueza, ob. cit., tomo
2, p. 414).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 11r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 12r-13r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 13v-14r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 14r-15v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 15v-16r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 16r-17r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 15v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 16r.
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pelo, quatro têm franjas de fio de ouro, duas têm representadas, no capelo,
a Saudação a Nossa Senhora e outra Nossa Senhora com os Apóstolos40.
Para a igreja de Dornes, enviou o duque D. Manuel duas vestimentas
brancas de linho com a cruz da Ordem, uma cortina de sarja, dois castiçais
grandes de arame, um turíbulo, também de arame, uma caldeira de
água benta, uma âmbula de estanho para óleo, uma bacia de arame para
ofertas, dois pares de galhetas e um frontal de linho com três figuras não
descriminadas. Além destas ofertas, D. Manuel mandou entregar a Fr.
João, vigário da vila, uma vestimenta de veludo carmesim com a sua alva,
estola, manípulo, amito e cinto41.
Para as igrejas de Soure foram enviadas três vestimentas de seda,
uma de damasco branco, outra de damasco preto e outra de damasco
azul; duas dalmáticas de damasco azul; uma capa também de damasco
da mesma cor, três vestimentas de pano de linho da Bretanha com cruzes
vermelhas da Ordem de Cristo; duas cortinas de sarja vermelha para os
altares; dois frontais de pano grosso com a representação da Saudação;
várias peças em arame, nomeadamente, duas bacias para oferta, dois
turíbulos, dois castiçais pequenos e quatro grandes e uma caldeira para
água benta; foram entregues oito galhetas pequenas e uma âmbula para
óleos, em estanho; recebeu, ainda, dois batistérios e quatro livros, “dous
myssaes pequenos de missas privadas”, “huum feriall gramde perffecto”
e um saltério “perfecto” comprado pelo almoxarife42. Em particular para
a igreja de Santiago de Soure foi enviado um retábulo com três imagens
do lado de dentro, representando S. João, Santiago e Santo André e, do
lado de fora, a Saudação de Nossa Senhora43. No capítulo geral de 1492,
D. Manuel fez entregar a Vasco Botelho, por um Afonso Eanes, morador
em Soure, especificamente para esta vila, um pontifical comprido de
brocado raso roxo com uma tira de veludo roxo, uma vestimenta comprida
em veludo carmesim e com uma fita de brocado raso roxo e uma capa de
brocado raso roxo com fita e capelo de veludo roxo com uma franja de
fitas de cor amarela, verde e carmesim que tinha representada a divisa
da esfera “borlada” no peito44.

40
41
42
43
44

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 16v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 25r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 30v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 30v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 30r-31r.
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Para a vila de Pombal foram enviadas doações para quatro igrejas,
mas apenas são nomeadas três: S. Pedro, Santa Maria e S. Martinho45.
Para a primeira igreja, não identificada46, foram enviados dois cálices de
prata com patena, um em prata dourada e outro em prata branca e duas
vestimentas, uma de damasco branco com a divisa da esfera e outra de
damasco azul com uma risca vermelha de damasco no meio47. Para a igreja
de S. Pedro, D. Manuel enviou duas vestimentas de linho, novas; quatro
galhetas de estanho; uma cortina de pano e um frontal “com lavores”;
dois castiçais, uma bacia para ofertas e um turíbulo, tudo em arame48.
Para a igreja de Santa Maria de Pombal foi enviado, a mando do duque,
uma vestimenta de pano de linho, dois castiçais grandes de arame, um
batistério e um missal “novo das myssas e festas do cumum”49. A igreja de
S. Martinho recebeu uma cortina de sarja e um frontal “de lavores”; duas
vestimentas de pano de linho, novas; dois pares de galhetas, em estanho;
dois castiçais e um turíbulo, em arame; uma caldeira de água benta e um
missal50.
No capítulo geral de 1492, D. Manuel mandou dar a Castelo Branco
uma capa de brocado com “savastro e capello de veludo roxo e franja de
retros de cores”, a qual foi entregue a Mateus Álvares, por determinação
do visitador Pero de Sousa, tendo-a recebido Fr. João da Cal, em março de
1493. Antes do referido capítulo, D. Manuel mandara entregar, a Castelo
Branco, um pontifical de brocado de veludo carmesim de pelo51.
As igrejas de Idanha-a-Velha receberam uma vestimenta de “lemço
com seus aparelhos”, uma âmbula para óleo, uma pedra de ara e quatro
galhetas52.
Para as igrejas de Nisa, D. Manuel enviou a Gonçalo de Pina, almoxarife,
três vestimentas, uma de veludo carmesim com a divisa da esfera nas
costas, com alva, estola, manípulo e cordão, outra vestimenta completa
de damasco azul e vermelho e outra, também completa, de damasco preto;
uma capa de damasco azul e vermelho; duas dalmáticas de damasco azul
45

46

47
48
49
50
51
52

As igrejas que a Ordem de Cristo tinha em Pombal eram três: S. Pedro, Santa Maria e S.
Martinho (TT, Ordem de Cristo/Convento de Tomar, liv. 11, ff. 59r-61r), desconhecendo-se
qual o nome da quarta a que se referiria o escrivão.
Na fonte, o nome da igreja corresponde a um espaço em branco (TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1,
f. 35r).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 35r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 36r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 37r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 38r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 45r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 55r.
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e vermelho forradas de pano de linho amarelo; um frontal de altar, em
linho pintado; uma cortina de solia pintada “com seu sobreceo” com as
cruzes da Ordem; uma caldeira para a água benta, em metal; um turíbulo
e dois castiçais grandes, em arame; quatro galhetas e umas âmbulas, em
estanho; uma bacia grande em cobre para ofertas; vários livros, entre os
quais um místico, um missal e um ordinário feito pelo clérigo Pedro Eanes
por ordem dos visitadores; um batistério, um retábulo e quatro castiçais
“que levarom os juizes que o dicto senhor mandou dar”53; um cálice com
patena dourada em certas zonas e que pesava três marcos. Expressamente
mandados entregar às igrejas de Nisa, por D. Manuel, no capítulo de 1492,
foram uma capa de brocado roxo raso com fita e capelo de veludo carmesim,
um pontifical, comprido, de brocado raso roxo com fitas de veludo azul e
uma vestimenta, comprida, de veludo azul com fitas de brocado raso roxo.
Estes ornamentos foram entregues a Álvaro Martins, almoxarife de Nisa,
por ordem de Álvaro Pereira, em março de 149354.
Para a igreja de Arez, D. Manuel enviou um cálice de prata com patena;
duas vestimentas, uma de linho branca, forrada de entretela55 preta com
alva, amito e manípulo sem estola e outra de seda, completa; uma sarja de
solia com a cobertura pintada com a divisa, um frontal de linho pintado;
duas galhetas; um turíbulo e uma bacia grande para ofertas, de arame;
uma âmbula de estanho; uma caldeira; dois castiçais grandes, um missal
e um batistério56.
Rui Penteado entregou a Álvaro Fernandes para a igreja de Gaula, na
ilha da Madeira uma vestimenta com seus aparelhos57.
A ilha de S. Miguel recebeu através de João Afonso, capelão, uma
vestimenta “com seu atavio”, uma pedra de ara, quatro galhetas, uma
caldeira de água benta e uma âmbula. Vasco Pereira levou para a ilha
uma vestimenta e mais quatro galhetas. D. Manuel mandou ainda para
a ilha, por João Martins, recebedor, dois sinos e quatro eixos para os
mesmos, quatro cruzes da Flandres e dois castiçais, registados em carta
de junho de 148958.

53
54
55

56
57
58

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 60v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 60r-61r.
No documento “forrada de bocassym preto” (TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 65r). Bocaxim é
uma tela encerada para entretelar vestidos (SILVA – Diccionario da Lingua Portugueza, ob.
cit., tomo 1, p. 185).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 65r-65v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 67r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 100r-100v.
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Diogo Vaz, escrivão do almoxarifado da ilha Graciosa, recebeu dois
pares de corporais, umas obradeiras, duas lâmpadas e quatro galhetas,
cuja doação foi registada em carta de 1490. Pero Correia, capitão da
ilha desde 1486, levou para a ilha um missal “de forma” e seis galhetas,
recebidos por Pero de Barcelos59.
Para a ilha do Fogo, em Cabo Verde, foram transportadas quatro galhetas,
uma vestimenta “com todos seus aparelhos” e uma pedra de ara. Fernão
Gomes, capitão da ilha, recebeu de Luís de Góis, recebedor do convento,
diversos objetos assentes no livro de Diogo Marques, escrivão, a saber, um
retábulo do apóstolo S. Filipe, com as armas e a divisa da esfera; um cálice
de prata; uma cortina de altar, de linho, pintada; um frontal também de
linho; um sino para a igreja e dois castiçais da Flandres60.
Após registar os objetos entregues a certas igrejas da Ordem de Cristo, o
escrivão faz uma súmula das peças que o duque D. Manuel mandou entregar
a alguns dos seus oficiais para serem levadas para o convento da Ordem
e posteriormente distribuídas pelas igrejas, cuja listagem está datada de
3 de março de 1493. Porém, a entrega poderá não ter sido logo efetivada
por grassar a peste em Tomar, tendo Álvaro Pereira aconselhado Fr. João
da Cal a guardar as peças durante algum tempo61. Assim, o guarda-roupa
do duque, Fernão Lopes, entregou a Álvaro Pereira, contador do mestrado,
78 peças, algumas das quais já descritas anteriormente: 16 pontificais,
30 vestimentas, 10 frontais e 22 capas62. A assinalar que, na margem das
folhas, junto da descrição de algumas peças, está indicado o nome da igreja
para onde teriam sido enviadas, sendo que algumas dessas igrejas não estão
enumeradas nas listagens precedentes. Assim, ficamos a saber que também
foram enviadas peças para o Machico, Funchal, Santa Cruz, Santa Maria
da Luz e Porto Santo, no arquipélago da Madeira; para o Faial, Angra e
Santa Maria, nos Açores; para Praia e Santiago, em Cabo Verde; e para
Santa Maria de Belém63, mais tarde mosteiro dos Jerónimos. Neste sentido,
alguns pontificais seriam entregues no Funchal (2), no Machico (1), Nisa
59
60
61

62

63

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 135r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 155r.
“Ao tempo que faleiciam em Tomar de pestinencia disse Alvaro Pereira a Frey Joham da Call
samchristão do convento que guardasse as vistimentas e ornamentos” (TT, Gaveta 7, mç. 18,
nº 1, f. 267v).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 264r-267v. A descrição das peças é igual à das ff. 13v-17r, porém,
aqui só são descritas 11 capas (descrição completa em TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 267r-267v).
A ermida de Santa Maria de Belém foi, em 1502, entregue à Ordem de S. Jerónimo, por
D. Manuel, por escambo com a igreja de Nossa Senhora da Conceição, antiga sinagoga de
Lisboa (SANTOS, Cândido dos – Os Jerónimos em Portugal: das origens aos fins do século
XVII. Porto: JNICT, 1996, p. 290).
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(1), Soure (1), Pombal (1) e Santa Maria do Olival (1). Das 30 vestimentas,
foi indicado à margem que seriam enviadas para Santa Maria do Olival
(2), Funchal (2), Castelo Branco (1), Machico (1), Faial (1), S. Miguel dos
Açores (1), Santa Cruz da ilha da Madeira (1), Santa Maria de Belém (1),
Santa Maria de Angra (1), Soure (1), Pombal (1), Nisa (1), Santa Cruz na
Praia (1), ilha de Santiago (2)64, ilha de Santa Maria (1), Porto Santo (1)
e Santa Maria da Luz, na Madeira (1). Das 22 capas apenas é indicado à
margem que foram entregues a Angra (1), Castelo Branco (1), Machico (1),
Soure (1), Nisa (1), Pombal (1), Funchal (1) e Santa Maria do Olival (1).
Luís de Góis, recebedor do tesouro de D. Manuel, e Jacob Sampaio,
ourives do duque, entregaram ao mesmo Álvaro Almeida diversos objetos
em prata para o convento de Tomar, assinalando o peso dos mesmos.
Luís de Góis entregou dois castiçais grandes dourados, de cardos65;
uma bacia de prata “de bastiães de folhageens com a cruz de Christos no
meo”66, dourado nas bordas e o fundo branco, um pouco danificado; um
gomil cinzelado, dourado em certas zonas, mas “amolgado no pe pola
borda em alguumas partes”67; um cálice e patena de prata dourada, com
uma fenda pequena na borda; duas galhetas de prata branca, sem eixos,
e outras duas galhetas grandes cinzeladas, de cinzel baixo, com a cruz
de Cristo nas coberturas; e ainda uma caixa para hóstias com a cruz de
Cristo em cima68.
Por sua vez, Jacob Sampaio confiou ao dito Álvaro Pereira várias peças,
entre as quais, quatro lâmpadas, 48 cadeias, quatro esmaltes com a Cruz
de Cristo e outros quatro com a divisa da esfera que pesavam, no total, 49
marcos, seis onças e cinco oitavas; e ainda uma lâmpada grande de prata,
cujo corpo pesava 11 marcos e seis onças69.
Álvaro da Costa, moço da câmara do duque de Beja, atesta que recebeu
de Álvaro Pereira as peças de Luís de Góis, a 28 de agosto de 1494 e as
de Jacob Sampaio a 27 de agosto desse ano70. Por sua vez, Luís de Góis
confirma que recebeu ainda de Álvaro Costa, a 13 de setembro de 1494,
64

65
66
67
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69
70

O escrivão assinala que uma vestimenta foi para a “ilha de Santiago na parte de Rodrigo
Afonso” (TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 265v). Rodrigo Afonso era capitão donatário da parte
norte da ilha de Santiago, do arquipélago de Cabo Verde, em 1485 (MARQUES, João Martins
da Silva, ed. – Descobrimentos Portugueses. Lisboa: Instituto Nacional de Investigação
Científica, 1988, vol. 3, pp. 281-283). A outra vestimenta foi para a igreja da parte sul da ilha.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 268r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 268r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 268r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 268r-268v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 269v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, ff. 268v e 269v.
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uma cruz grande dourada “cobrada”, que pesava 59 marcos e meia onça;
um cálice com patena dourado; duas galhetas brancas pequenas e uma
caixa de hóstias, branca, indicando os respetivos pesos71.
O livro das joias, vestimentas e objetos de culto acrescenta um título
com o dinheiro enviado para as obras do convento de Tomar, nos últimos
quatro meses de 1491, num total de 249 mil reais de prata. O escrivão
assinala que 120 mil reais resultaram da fusão de um cesto de prata, com
o qual se fabricou moeda em Lisboa72; e 39 mil que o duque já recebera
de D. João de Sousa, pela venda de uma herdade em Évora, no valor de
140 mil reais73.
Por fim, no referido Livro, ainda foram assentadas duas listas de peças
para o arquipélago dos Açores, mas como se desconhecia como fora feita a
repartição pelas igrejas das ilhas, apenas se enumeraram. Rui Penteado
deu a Fr. Gonçalo, que fora vigário da Praia, para as ilhas dos Açores, sete
vestimentas de pano francês “com seus atavios e huuma cruz de Christo”;
sete cortinas de sarja vermelha; 14 castiçais grandes de açofar para círios;
sete frontais com a cruz de Cristo; 28 galhetas; sete pedras de ara com
caixas de ouro; sete caldeiras grandes para água benta, de latão; sete
caixas para óleo, de estanho, e sete bacias de latão para ofertas74. Para
as ilhas dos Açores foram ainda levadas três vestimentas, uma de cetim
verde, outra de damasco roxo e outra de lenço75 com os seus aparelhos; e
duas alvas, também de lenço com seus aparelhos76.
Sistematizamos na Tabela 1 as igrejas da Ordem de Cristo em função
das doações de D. Manuel, duque de Beja77. Identificámos 34 tipologias
diferentes de objetos oferecidos pelo governador da Ordem de Cristo a 19
igrejas da instituição.

71
72
73
74
75

76
77

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 282v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 282r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 282r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 285v.
Lenço é “toda a tela de linho, e de algodão” (SILVA – Diccionario da Lingua Portugueza, ob.
cit., tomo 2, p. 15).
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 286r.
Veremos, mais à frente, que outras doações estão enumeradas na fonte, mas não especificam
a igreja.
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Gráfico 1 – Número de objetos doados por
D. Manuel às igrejas da Ordem de Cristo
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Fonte: TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1

Avaliando os objetos oferecidos por D. Manuel a algumas igrejas da
Ordem de Cristo, podemos afirmar que os objetos de apoio ao culto, como
os castiçais e as galhetas, assim como os turíbulos e as caldeiras de água
benta e as aras, estavam no topo das preocupações do administrador da
Ordem relativamente à dotação das igrejas, logo seguidos das peças de
indumentária usadas por aqueles que asseguravam o culto nessas igrejas,
nomeadamente as vestimentas, as capas e os pontificais. Daqui podemos
extrair duas conclusões: por um lado, em finais do séc. XV, as igrejas da
Ordem estavam carenciadas destes objetos e por outro, a preocupação em
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dotar as mesmas de objetos de culto, de grande valor, que fossem reflexo
Joana Lencart
do poder da Ordem e, em breve, da própria monarquia.
No gráfico que se segue, indicam-se as igrejas da Ordem de Cristo
que receberam doações de D. Manuel, por ordem decrescente de objetos
atribuídos.

Gráfico 1 - Número de objetos doados por D. Manuel às igrejas da Ordem de Cristo
Gráfico 1 - Número de objetos doados por
D. Manuel às igrejas da Ordem de Cristo

Fonte: TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1Fonte: TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1

Pela observação do gráfico, concluímos que o convento de Tomar, por
ser a sede da Ordem de Cristo, foi a igreja que mais doações recebeu de
D. Manuel. Soure, Nisa e Santa Maria do Olival, lugares de implantação
tradicional da Ordem também foram agraciadas com bastantes bens.
Ainda as ilhas de S. Miguel e Graciosa, nos Açores, foram beneficiadas com
generosas doações. Aliás, é notável a preocupação de D. Manuel em dotar
os arquipélagos atlânticos de alfaias litúrgicas que permitissem a correta
celebração do culto divino. A este facto não terá sido alheia a doação que
D. João II fez ao duque D. Manuel, em 1489, das ilhas da Madeira, Cabo
Verde, Terceira e Graciosa78.
Numa época intensamente marcada pela religiosidade, a simbologia
decorativa das alfaias litúrgicas assumia um caráter fundamental nas
celebrações religiosas em geral. Podemos facilmente imaginar a luz das velas
a reluzir nos candelabros e castiçais criando um ambiente místico entre os
78

MARQUES – Descobrimentos Portugueses, ob. cit., vol. 3, pp. 350-356.
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celebrantes e o público assistente. Podemos constatar tratarem-se de peças
de grande elegância decorativa, buscando uma ascensão ao imaterial, ao
divino79. A decoração de cunho arquitetónico e os elementos decorativos
vegetalistas seriam uma constante nestas realizações, a par dos símbolos
do próprio duque de Beja. A aplicação de esmaltes nas cruzes de Cristo e
nas esferas, divisa de D. Manuel, realizadas pelo ourives do duque, Jacob
Sampaio, refletem uma técnica decorativa muito em voga na Europa
medieval, sendo a Catalunha um importante centro de realização de
placas esmaltadas80.
Os materiais dos tecidos citados na fonte são variados. Os tecidos
ricos, como as sedas, os veludos e os damascos vinham de Castela e de
Itália81. Porém, havia, em Portugal, uma importante indústria da seda,
em particular na região de Bragança82. Havia boas produções de linho
no Algarve, Beira e Entre Douro e Minho83, mas também se importava
linho da Bretanha84. Os bons panos de lã vinham da Flandres, Castela,
Itália, Inglaterra e França85. Duas vestimentas entregues ao convento
de Tomar são de brocado minhoto carmesim, o que prova a produção
nacional de seda86.
D. Manuel manda entregar diversos objetos de ouro e prata, branca e
dourada, alguns cinzelados; mas também são referidas alfaias em estanho,
cobre, metal, latão e arame. Da Flandres chegam ainda quatro cruzes87
e dois castiçais88. Umas são peças novas, outras nem tanto, e algumas
estavam mesmo danificadas, como tivemos ocasião de referir acima. Jacob
Sampaio, ourives do duque de Beja, foi encarregado de consertar uma
cruz do convento, segundo o escrivão “pera a aver de correger o pee della
que nom emcaxava. E asy huum braço que he britado e certos pilares. A
79

80
81

82

83
84

85
86
87
88

SILVA, Nuno Vassallo e Silva – A ourivesaria como ‘micro-arquitectura’. In PEREIRA, Paulo,
dir. – Do “modo” gótico ao manuelino. História da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores,
1995, p. 91.
SILVA, A ourivesaria como ‘micro-arquitectura’, vol. 2, p. 96.
MAGALHÃES, Joaquim Romero de – A indústria. In MATTOSO, José, ed. – História de
Portugal. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993, vol. 3, p. 284.
D. Afonso V estabeleceu o monopólio do fabrico da seda nas comarcas de Trás-os-Montes e
da Beira (CASTRO, Armando de – Seda. In SERRÃO, Joel, dir. – Dicionário de História de
Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, 1985, vol. 5, pp. 522-523).
MAGALHÃES – A indústria, ob. cit., p. 284.
Em Soure foram entregues três vestimentas de “linho de Bretanha” (TT, Gaveta 7, mç. 18,
nº 1, f. 30r).
MAGALHÃES – A indústria, ob. cit., p. 284.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 14r.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 100v.
TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 155r.
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qual cruz per todas suas peças grandes e pequenas pesou cinquoenta e
nove marcos e meo”89. A mesma cruz foi devolvida ao convento pelo dito
ourives, que a entregou a Álvaro Pereira em dezembro de 1494.
Infelizmente a fonte nada revela acerca dos mestres dos retábulos e
das estátuas de santos que D. Manuel mandara fazer para as igrejas da
Ordem. Tanto podiam ter sido mestres portugueses como estrangeiros90.
Os livros que as igrejas recebem estão, naturalmente, associados ao culto.
São, como vimos, missais, saltérios e livros místicos91.

Considerações finais
O Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos
regista diversos objetos que D. Manuel, enquanto duque de Beja e administrador da Ordem de Cristo, manda entregar a cerca de duas dezenas
de igrejas da dita Ordem, após o levantamento feito das necessidades
desses templos, decorrente das visitações ordenadas pelo mesmo duque
em 1488. No capítulo geral da Ordem de Cristo, que mandou reunir no
convento de Tomar, em 1492, D. Manuel mandou ainda entregar diversas
peças a igrejas da Ordem.São igrejas circunscritas à região centro do
país, região de implantação tradicional da Ordem de Cristo, mas também
igrejas de certas ilhas dos arquipélagos atlânticos, que a Ordem recebera
recentemente do próprio monarca D. João II, em 1489. Concretamente,
trata-se de alfaias litúrgicas e de objetos indispensáveis ao culto, como
paramentos, cálices, castiçais, crucifixos, retábulos, breviários, missais,
entre outros.
Muitos dos objetos oferecidos, além de serem de ricos tecidos, como as
sedas e damascos, e de metais nobre, como o ouro e a prata, exibiam as
89
90

91

TT, Gaveta 7, mç. 18, nº 1, f. 286v.
Conhecem-se alguns nomes de escultores quatrocentistas portugueses. Na segunda metade
do séc. XV, o escultor mais notável terá sido João Afonso, formado nas oficinas do Mosteiro da
Batalha. De finais desta centúria e princípios da seguinte, destacam-se Diogo Pires-o-Velho
e Diogo Pires-o-Moço. O mestre flamengo Olivier de Gant colaborou, mais tarde, nas obras
da charola do convento de Cristo, em Tomar (GOULÃO, Maria José – Figuras do Além. A
escultura e a tumulária. In PEREIRA, Paulo, dir. – Do “modo” gótico ao manuelino. História
da Arte Portuguesa. Lisboa: Círculo de Leitores, 1995, vol. 2, pp. 159-161).
Sabemos que, no início do séc. XVI, a igreja de Santa Maria dos Olivais, em Tomar, tinha
34 livros, entre obras de caráter litúrgico, de espiritualidade e de direito canónico, como
um missal flamengo oferecido por D. Manuel (MARQUES, José – Aspectos culturais em
visitações de Ordens Militares. In FERNANDES, Isabel Cristina, ed. – Ordens Militares:
Guerra, Religião, Poder e Cultura. Lisboa: Ed. Colibri e Câmara Municipal de Palmela, 1999,
vol. 2, p. 26). Sobre os livros existentes nas igrejas da Ordem de Cristo, no início do séc. XVI,
veja-se DIAS – Visitações da Ordem de Cristo de 1507 a 1510, ob. cit., pp. VII-LXXIII.
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armas e a esfera armilar, divisa de D. Manuel, sinais claros da afirmação
do prestígio social e do poder económico do duque de Beja que, em breve,
se tornaria rei de Portugal e senhor de um vasto império. D. Manuel
aposta nesta dialética entre os poderes seculares e temporais, entre a
imagem do Mestre e a do futuro Rei, que, no caso da Ordem de Cristo,
é assumida pela mesma pessoa.
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[APÊNDICE DOCUMENTAL 92]
1492-1494
Livro onde estão declaradas as vestimentas, joias e ornamentos que D. Manuel,
duque de Beja e governador da Ordem de Cristo, mandou entregar ao convento
de Tomar e demais igrejas da Ordem.
TT, Gaveta 7, mç.18, nº 1
[f. 2r] Livro em que som assentadas as vistimentas joyas e ornamentos que ho
ducque Dom Manuell nosso senhor regedor e governador da Hordem da cavalaria93
de Jhesu Christo emviou pera as igrejas da dicta Hordem.
[f. 3r] Tavoada
Titulo de Tomar aas folhas
V
em que he
Titulo de Dornes
XXV
Titulo de Soure
XXX
Titulo de Pomball
XXXV
Titulo de de Castell Bramco
RV
Titulo da Idanha a Velha
LV
Titulo de Nyssa
LX
Titulo d’Ares
LXV
Titulo da ilha da Madeira
LXXVII
Titulo da ilha do Porto Samto
LXXXV
Titulo da ilha de Samta Maria
LRV
Titulo da ilha de Sam Miguell
C
Titulo da ilha Terceira de Jhesu Christo
CXV
[f. 3v] Titulo da ilha de Sam Jorge
CCXXXII
Titulo da Graciosa
CXXXV
Titulo da ilha do Fayall
CR
Titulo da ilha do Piquo
CRIII
Titulo da ilha de Samtiago
CRVI
Titulo da ilha da ilha [sic] do Fogo
CLV
Titulo do dinheiro que foy emviado atom pera as obras do comvemto IcLXXXII
[f. 5r] Tomar
Estas cousas emviou o ducque nosso senhor pera o comvemto
Item huuma vistimenta de brocado de crimysym com suas almategas do mesmo
theor todas compridas. Esta vistimenta mandou sua senhoria dar pera Castel Branco
e foy entregue a Pero de Sousa visitador per Frey Joham da Caal samchristão.

92

De uma maneira geral, foram usadas as normas de transcrição paleográfica de COSTA, Avelino
de Jesus – Normas gerais de transcrição e publicação de documentos e textos medievais e
modernos. 3ª edição muito melhorada, Coimbra, 1993.

60

Joana Lencar t

Item vistimemta de damasto [sic] preto com suas almategas todas compridas de
huum theor. Soomente lhe falece huum manypollo.
Item outra vistimemta de damasco bramco com suas almategas compridas do
mesmo theor. Esta vestimenta mandou o senhor duque que se desse aas Pias e
foy entregue ao vigairo de Tomar.
Item huum mamto de crimysym de devisa d’espera com estola e manypollos.
Item quatro capas, convem a saber, tres de brocado e huuma de damasco preto
sem capello.
Item quatro coxiins dous de brocado crimysym e dous de çatim azull raso.
Item seis coxiins de veludo crymysym.
Item dous capellos de brocado das sobredictas almategas.
Item huuma alva com seus regaços de çatim raso pardo com seu 94 amito.
Item dous coxiins de veludo negro.
Item mais dous coxiins de brocado.
[f. 5v] Item huum capello de damasco bramco.
Item sete aras sagradas.
Item vimte sete cordees de vistimentas bemtas.
Item huuma corrediça de cortina de çatim raso verde e vermelho de tres panos
e meo e de tres covados cada pano.
Item huum pano de çatim raso azull e quatro panos de quatro covados menos
sesma de comprido.
Item huum reposteiro a metade de veludo verde e roxo e a outra metade de damasco
verde e roxo bordado de çatim alionado com suas letras por cima guarnecido
com troçaes d’ouro e as armas do dicto senhor na metade e he forrado de pano
de linho bramco.
Item huum tribullo de prata bramco que pessa oito marcos e meo e mea onça de
prata.
Item huuma cortina pera ho altar moor de damasco bamdada de coores. Huum
pano verde e outro pardo e nom tem costaneira.
Item huum fromtall pera ho altar moor do mesmo theor das coores da dicta cortina.
Item tres fromtaes pera os altares pequenos que estam de redor da charolla do
theor mesmo da cortina.
[f. 6r] Item quatro retavolos, convem a saber, huum da nacença de Nosso Senhor
quando os tres reix [sic] magos vierom adorar. E outro quando ho anjo veo visitar
Nossa Senhora. E outro de Nossa Senhora que esta dando de mamar a seu Filho.
As quaes cousas som entregues a Frey Bertolameu samcristaão que hora he do dicto comvemto com as outras que
os mestres e governadores passados hy derom.
Em VIIIº dias de fevereyro de LRII.
Item foram emtregues a Luis de Goes estas peças de prata que o dicto senhor
mamdou fazer pera o dicto connvemto.
94

Rasurado avito.
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Item huum calez de prata todo dourado com sua patana dourada que pessou
quatro marcos menos meo95 reall.
Item dous castiçaes dourados que pesarom quatorze marcos menos tres reaes e meo.
Item huum agomill dourado em partes que tem tres marcos cimquo onças tres
reaes e meo.
Item huum bacio d’agoas maãos dourado que pessou quatro marcos e quatro reaes.
Item duas galhetas gramdes e duas pequenas que pesam todas cimquo marcos
tres onças dous reaes e meo.
[f. 6v] Huuma boceta d’osteas que tem huum marco e cimquo onças e quatro
reaes e meo.
As quaes cousas foram entregues a Luis de Goes
recebedor do thesouro como dicto he.
Item mandou o dicto senhor lavrar huum tribullo de prata d’obra de macenaria
que pesou96 oito marcos e meo e mea onça o qual foy emtregue a Pedro Afonso
comtador de Tomar pera o dicto convemto.
Item huuma alcatifa que mandou comprar Alvaro Pereira do dinheiro das meas
anadas que foy emtregue a Frey Joham da Caall.
[f. 7r] Estas cousas emviou ho dicto senhor pera Samta Maria do Castello que
ora som emtregues a Jorge Eannes thesoureiro em VIIIº de fevereyro de LRII.
Item huuma curtina de sarja vermelha e verde.
Item huum fromtall de pano de lynho.
Item huuma caldeira d’agoa bemta.
Item huuma bacia d’oferta.
Item huuma vestymenta de pano de linho.
Item dous castiçaes de metal.
Item huum tribullo de metall.
Item duas imageens de pedra ricas pintadas d’ouro e d’azull. Huuma de Santa
Catarina e outra de Sam Bras.
[f. 8r] Estas cousas emviou o dicto senhor pera Santa Maria d’Olivall
emtregues a Estevam Gonçalvez crerigo de missa e thesoureiro da dicta igreja.
Item tres vistimentas bramcas de pano de linho de todo compridas com cruzes
vermelhas.
Item huuma curtina de sarja com huuma cruz vermelha e com huum pilicano e
huum pavam matizados.
Item mea duzea de galhetas d’estanho.
Item dous castiçaes de metall meãos.
Item huuma caldeira pera agoa bemta de metall.
Item huum bacio pera oferta do dicto metall.
Item huum mamto de veludo cremysym con divisa d’espera nas costas della.
95
96

Rasurado huum.
Rasurado.
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Item emtregou Alvaro Pereira dos ornamentos que o senhor ducque mandou dar
pera as igrejas quando se fez o cabiidoo ao 97 vigairo de Tomar huum pontifical de
brocado roxo raso com savastros de 98 veludo crimysim todo inteiro sem cordões
pera Samta Maria do Olival.
[f. 8v] Item emtregou mais o dicto Alvaro Pereira ao dicto vigairo duas
vistimentas, convem a saber, huua de veludo crimisym com savastros de
brocado roxo raso e a outra de brocado raso roxo com savastro de veludo
velutado crimysym.
Item emtregou mais o dicto Alvaro Pereira ao dicto vigairo huuma capa de brocado
raso roxo com savastro e capelo de veludo velutado crimysym e franja no capelo
de retros de coores.
As quaes peças que asy o dicto vigairo recebeo logo emtregou a Bertolameu de
Seabra que ora he seu ouvidor 99 na villa de Tomar perante mym scripvam.
[f. 9r] Estas cousas emviiou o dicto senhor pera Sam Joham emtregues a Diogo
Vaaz capellam
Item dous castiçaes de metall.
Item tres varas e mea de toalhas.
[f. 10r] Estas cousas emviou o dicto senhor pera a igreja das Pias emtregues a
Ruy Mendez capelam
Item huuma cortina de linho pimtada com aves e outras cousas.
Item huuma vistimenta de linho comprida com huuma cruz vermelha.
Item dous castiçaes estes diz que furtarom quando roubarom a igreja.
Item huuma caldeira pera agoa bemta.
Item huum bacio pera a oferta.
Item fromtall de linho com huuma cruz vermelha de Christos.
Item huum tribollo de arame.
Item huuma ambulla pera oleo e crisma.
Item dous pares de galhetas d’estanho.
Item emtregou Alvaro Pereira a Ruy Mendez capellam que ora he da igreja das
Pias dous castiçaes grandes d’açofar.
Item dos ornamentos que o duque nosso senhor tiinha dado pera o convento
ante do cabiido que atras som carregados em seu tytolo mandou Sua Senhoria
que se desse aa igreja das Pias huuma vistimenta de damasco branco com suas
almategas compridas do mesmo teor que foy entregue ao vigairo de Tomar per
Frey Yoham da Cal.

97
98
99

Rasurado.
Rasurado brocado.
Rasurado e.
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[f. 11r] Pera a igreja das Olalhas emviou o dicto senhor estas cousas emtregues
a Joham Pirez capellam.
Item huuma curtina de solia verde e vermelha.
Item huuma vestimenta branca com huuma cruz vermelha de pano de linho.
Item huuma bacia pera a oferta.
Item dous castiçaes pequenos.
Item duas galhetas.
[f. 12r] 100
Item huuma vistimenta de borcado crimysym com suas almategas do mesmo
theor compridas.
Item outra vistimenta de damasco preto com suas almategas todas compridas de
huum theor somente lhe falece huum manypollo.
Item outra vistimenta de damasco bramco com suas almategas compridas do
mesmo theor.
Item huum manto de crimysym de divysa de espera com estola e manypollos.
Item quatro capas, convem a saber, tres de borcado e huuma de damasco preto
sem manypollo.
Item quatro coxiees dous de borcado crimysym e dous de çatym azull raso.
Item seis coxiees de veludo crimisym.
[f. 12v] Item dous capellos de borcado das sobredictas almategas.
Item huuma alva com seus regaços de çatym raso pardo com seu amyto.
Item dous coxies de veludo negro.
Item mais dous coxies de borcado.
Item huum capello de damasco branco.
Item sete aras sagradas.
Item vymte e sete cordooes de vistimentas bentas.
Item huuma coredoyra de quartyna de çatym tasso [sic] verde e vermelho de tres
panos e meo de tres covados cada pano.
Item huum pano de çatym raso azull de qu<a>tro panos de quatro covados menos
sesma de comprido.
Item huum raposteiro a metade de veludo verde e roxo e a outra metade de
damasco verde e roxo bordado de çatym alyonado com suas letras por cyma
guarnycido com troçaes d’ouro e as armas do dicto senhor metade e forado de
pano de lynho bramco.
[f. 13r] Item huuma cortina pera o altar mor de damasco bandada de cores com
pano verde e outro pardo e nam tem costaneiras.
Item huum frontall pera o altar mor do mesmo theor das cores da mesma quartyna101.
Item quatro retavollos, convem a saber, da nacença de Nosso Senhor quamdo os
tres reis magros veeram adorar.

100
101

Sem título. Não indica a igreja a foram entregues as peças.
Palavra corrigida no início.
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E102 outro quamdo o amjo veo vysytar Nosa Senhora.
E outro de Nosa Senhora que esta damdo de mamar a seu Filho.
Item h103.
[f. 13v] Item dezaseis pomteficaes, convem a saber, huum de borcado de pello
crymysym todo imteiro chaão com sua forcadura.
Item outro pomteficall de borcado bramco rasso com seus savastros de veludo roxo.
Item outro borcado rasso roxo com seus savastros de veludo cremysym.
Item outro de borcado rasso com seus savastros de veludo roxo.
Item outro pomtificall de veludo avelutado cremysym com seus savastros de
borcado bramco.
Item outro de veludo emcarnado com savastros de borcado bramco.
Item outro de veludo bramco com seus savastros de borcado roxo.
Item outro de borcado roxo com savastros de veludo roxo.
[f. 14r] Item outro de veludo cremysym com savastros de veludo roxo bor[…]
ado104 de boyas.
Item outro de veludo avelutado cremysym com savastros de borcado bramco.
Item outro de veludo azull com savastros de borcado bramco.
Item outro de çatim cremysym com savastros de borcado bramco.
Item outro de damasco bramco com savastros e bordadura de veludo cremysym.
Item outro de damasco preto com savastros de veludo preto.
Item outro pomteficall de borcado roxo com savastros de veludo cremysym.
Os quaes pomteficaes todos sam crompridos somente lhes falece os cordoes dos
capellos.
Item trimta vistimentas convem a saber huuma de borcado mynhoto cremysym
com savastros de borcado bramco.
Item outra vistimenta de borcado roxo105 com savastros de çatim avelutado
cremysym.
[f. 14v] Item outra de borcado bramco rasso com savastros de borcado rasso roxo.
Item outra de borcado bramco rasso com savastros de veludo emcarnado.
Item outra de borcado mynhoto cremysym com savastros de borcado roxo rasso.
Item outra vistymenta de veludo azull com savastro de borcado rasso bramco.
Item outra de veludo roxo com savastro de borcado rasso bramco.
Item outra de çatim velutado cremysym com savastro de borcado bramco rasso.
Item outra de çatim avelutado cremisym com savastro de borcado rasso bramco.
Item outra de de veludo roxo com savastro de borcado bramco rasso.
Item outra de veludo cremisym com savastro de borcado rasso roxo.
Item outra de çatim avelutado cremisym com savastro de borcado raso bramco.
Item outra de de veludo bramco com savastro de veludo avelutado cremisym.
Corrigido sobre o sinal de Item.
Nada mais foi acrescentado nesta página.
104
Palavra corrigida, tanto pode ser borcado como bordado.
105
Palavra corrigida sobre cremysym.
102
103
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[f. 15r] Item outra de veludo cremisym com savastro de borcado rasso roxo.
Item outra de veludo cremysym com savastro de borcado roxo.
Item outra de çatim avelutado cremisym com savastro de borcado rasso bramco.
Item outra de veludo azull com savastro de borcado roxo.
Item outra de veludo cremisym com savastro de borcado bramco rasso.
Item outra de veludo azull com savastro de borcado rasso roxo.
Item outra vistimenta de veludo roxo com savastro de borcado rasso roxo.
Item outra de veludo pardo com savastro de brocado rasso roxo.
Item outra de veludo azull com savastro de brocado roxo.
Item outra de veludo cremysym com savastro de brocado roxo.
Item outra de veludo pardo com savastro de borcado roxo.
[f. 15v] Item outra de veludo azull com savastro de borcado roxo.
Item outra de damasco bramco com savastro de veludo avelutado cremysym.
Item outra de damasco bramco com savastro de borcado bramco de pello.
Item outra de veludo cremysym com savastro de borcado roxo rasso.
Item outra vistimenta de borcado rasso roxo com savastro de cremysym de çatim
avelutado cremysym.
As quaes vistimentas sam todas compridas com suas alvas e amytos e estollas e
manypollos e cymtas cada huma de seu theor, como em cyma he declarado.
De fromtaes dez peças, convem a saber, huum de cimquo panos tres de borcado
rasso bramco e dous de veludo avelutado cremesym com a cruz de Christos no
pano do meo.
[f. 16r] Item outro fromtall de cimquo panos tres de borcado bramco e rasso e os
dous panos de veludo azull com a dicta cruz no meo.
Item outro de tres panos dous de borcado bramco rasso e huum de veludo cremysym
avelutado.
Item outro de tres panos dous de brocado bramco e huum de veludo cremisym.
Item outro de tres panos dous de borcado roxo rasso 106 e huum 107 de veludo azull
no meo.
Item outro de tres panos dous de borcado rasso bramco e huum de veludo avelutado
cremysym.
Item outro de tres panos dous de borcado rasso rox[o] e huum de veludo azull.
Item outro de tres panos dous de borcado rasso roxo e huum de veludo cremisym.
Item outro de tres panos dous de borcado roxo e huum de veludo azull.
Item outro de tres panos dous de borcado rasso bramco e huum de veludo cremisym.
[f. 16v] Item huuma capa de ricomas com seu savastro rico e capello com a
saudaçam de Nossa Senhora com sua framga <toda> d’ouro 108 de redor do capello.
Item outra capa de borcado bramco de pello com savastro rico e capello e saudaçam
de Nossa Senhora e sua framga d’ouro e retros cremisym.
Rasurado e huum de veludo avelutado.
Rasurado cremisym.
108
Rasurado e retros cremisym.
106
107
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Item outra capa de borcado cremysym sobre rico com seu savastro rico e capello
com framga d’ouro e cremisym.
Item outra capa como a de cima de borcado cremisym sobre rico com savastro rico
e capello em a quall esta Nosa Senhora com os apostollos e o capello framgado de
framga de borcado e retros cremisym.
Item outra capa de borcado de pello alionado com savastro de veludo avelutado
cremisym e capello outrosy framgado de retros cremisym verde e amarello.
[f. 17r] Item outra capa de borcado de pello bramco com savastro e capello de
veludo avelutado cremisym com framga a redor do capello d’ouro e retros bramco.
Item outra capa de borcado de pello alyonado com savastro e capello de veludo
avilutado cremisym com sua framga de retros.
Item outra capa de borcado bramco rasso com savastro e capello de veludo
cremisym com framga de retros.
Item outra capa de borcado rasso roxo com savastro e capello de veludo roxo com
sua framga.
Item outra capa de como a de cyma de veludo raso roxo com savastro e capello
de veludo roxo e framgado o capello de retros de cores.
Item outra capa de borcado raso bramco.
[f. 25r] Titulo de Dornes
Emviou o duque nosso senhor pera a igreja do dicto lugar estas cousas.
Item duas vistimentas brancas de pano de linho com cruzes da Hordem.
Item huuma cortina de sarja.
Item dous castiçaes gramdes d’arame.
Item huum tribollo d’arame.
Item humma caldeira d’agoa bemta.
Item huuma ambula d’estanho pera ollio.
Item huum bacio d’arame pera oferta.
Item dous pares de galhetas.
Item huum fromtall de pano de linho com tres figuras.
Item dos ornamentos que estavam no convento no tempo da senhora ifante
mandou o duque nosso senhor dar a igreja de Dornes huuma vistimenta de veludo
crimysym com sua alva estola e manypolo amito e cinta que foy entregue a Frey
Joham vigairo da dicta villa.
[f. 30r] Titulo de Soure
Pera as igrejas de Soure emviou o dicto senhor as cousas que se ao diante
seguem.
Item tres vistimentas de seda perfectas, convem a saber,
huuma de damasco branco
e outra de damasco azull
e outra de damasco109 preto.
109

No documento dasmasco, mas o primeiro s está rasurado.
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Item duas almategas de damasco azull com let[r]as per ho meo de damasco
crymysym.
Item huuma capa de damasco azull com suas bamdas e capellete de damasco
crymysym.
Item tres vistimentas de pano de linho de Bretanha com cruzes vermelhas da
Hordem todas perffectas.
Item duas cortinas de sarja vermelha pera os altares.
Item dous fromtaes de pano grosso da Saudaçom.
Item dous bacios d’arame pera oferta.
Item dous tribullos d’arame.
Item quatro castiçaes grandes d’arame.
[f. 30v] Item huuma caldeira d’arame pera agoa bemta.
Item oito galhetas pequenas d’estanho.
Item huuma ambulla d’estanho pera olios.
Item dous myssaes pequenos de missas privadas.
Item dous boutisteiros.
Item huum feriall gramde perffecto.
Item huum salteiro perfecto que o almoxarife comprou.
Item huum retavollo per a igreja de Samtiago com tres imageens em elle. Huuma
de Sam Joham e outra de Samtiago e outra de Samt’Amdre e de fora a Saudaçom
de Nossa Senhora.
Item dous castiçaes d’arame pequenos.
Item dos ornamentos que o duque nosso senhor ordenou pera as igrejas da Hordem quando fez o cabiido mandou dar aa dita villa de Soure estes ornamentos,
convem a saber, hum pontifical todo comprido e acabado de brocado raso roxo
com savastro de veludo roxo.
[f. 31r] Item huuma vistimenta toda comprida e acabada de veludo crimysym
com savastro de brocado raso roxo.
Item mais huuma capa de brocado raso roxo com savastro e capello de veludo
roxo com franja de retros de coores amarelo verde e crimysym e com devysa da
espera borlada em a parte do peito. Os quaes ornamentos recebeo Vasco Botelho
per huum Afoms’Eannes morador em Soure criado do dicto rico homem per carta
do dicto Vasco Botelho e conhecimento seu.
[f. 35r] Titulo da villa de Pomball
Per a igreja da dicta villa emviou o duque nosso senhor estas cousas que se
seguem.
Item huum calez dourado com sua patana do dicto theor.
Item outro calez de prata bramca com sua patana.
Item huuma vistimenta de damasco111 bramco com a divisa d’espera.
110

110
111

Espaço em branco correspondente a cerca de duas palavras.
Palavra corrigida no início.
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Item outra vistimenta de damasco azull com huuma listra vermelha de damasco
per o meo.
[f. 36r] Pera a igreja de Sam Pedro da dicta villa emviou o dicto senhor estas
cousas.
Item duas vistimentas de pano de linho novas.
Item quatro galhetas d’estanho.
Item dous castiçaes d’arame.
Item huuma cortina de pano com lavores.
Item huum fromtall do dicto theor.
Item huuma bacia d’arame pera a oferta.
Item huum tribullo d’arame.
[f. 37r] Per a igreja de Samta Maria da dicta villa emviou o dicto senhor estas
cousas que se seguem.
Item huuma vistimenta de pano de linho.
Item huum bautisteiro e huum myssall novo das myssas e festas do cumum
Item dous castiçaes gramdes d’arame.
[f. 38r] Per a igreja de Sam Martinho da dicta villa emviou o dicto senhor estas
cousas.
Item huuma cortina de sarja de lavores.
Item huum fromtall do dicto theor.
Item duas vistimentas de pano de linho novas.
Item dous pares de galhetas d’estanho.
Item huuma caldeira d’agoa bemta.
Item dous castiçaes d’arame.
Item huum tribullo d’arame.
Item huum myssall.
[f. 45r] Titulo de Castel Branco
Item dos ornamentos que o duque nosso senhor mandou dar aas igrejas da Hordem
quando fez o cabiido ordenou pera Castel Branco huuma capa de brocado roxo com
savastro e capello de veludo roxo e franja de retros de cores. A qual foy entregue
a huum Mateus Alvarez que Pero de Sousa visitador mandou por e elle a recebeo
de Frey Joham da Call 112 per huum conhecimento fez per Joham de Monperez.
A XVI de março de LRIIIº.
Item outrosy levou das vistimentas que o dicto senhor ante do cabido tiinha dado
ao convento huum pontifical perfecto de brocado de veludo crimysym de pello
segundo se mostrava pello dicto conhecimento.

112

Rasurado segundo.
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[f. 55r] Titulo da Idanha a Velha
Item huuma vistimenta de lemço com seus aparelhos.
Item huuma ambolla pera olio.
Item huuma pedra d’ara.
Item quatro galhetas.
[f. 60r] Titulo de Nyssa
Estas cousas emviou o dicto senhor pera as igrejas da dicta villa as quaes cousas
sam emtregues a Gonçalo de Pina almoxarife.
Item huuma vistimenta de veludo crymisym com a devisa do dicto senhor nas
costas que he a espera com sua alva e estolla e manypollo e cordam que lhe eu
comprey.
Item huuma vistimenta com todo o que lhe pertence de damasco de bamdes azull
e vermelho.
Item outra vistimenta de damasco preto com todo o que lhe pertence.
Item huuma capa de damasco azull e vermelho.
Item duas almategas de damasco azull e vermelho com suas almategas forradas
de pano de linho amarello.
Item huum fromtall d’altar de pano de linho pimtado.
Item humma cortina de soliia pimtada com seu sobreceo com as cruzes da Hordem.
Item huuma caldeira d’agoa bemta de metall.
Item huum tribullo d’arame.
Item quatro galhetas d’estanho.
[f. 60v] Item huumas ambollas d’estanho.
Item dous castiçaes grandes d’arame.
Item huum bacio gramde de cobre pera oferta.
Item huum livro mystigo.
Item huum myssall.
Item bautisteiro com as benções.
Item huum retavolo.

que levarom os juizes que o dicto senhor mandou dar.
Item quatro castiçaes.
Item huum calez com sua patana dourada em partes de pesso de tres marcos.
Item huum ordinario que fez Pedr’Eanes crelego em a dicta villa per mandado
dos visitadores.
[f. 61r] Item dos ornamentos que o duque nosso senhor hordenou pera as igrejas
da Hordem quando fez o cabiidoo mandou dar aa igreja de Nysa huuma capa de
brocado roxo raso com savastro e capelo de veludo crimysym e da redor do capelo
113
enxarrafas da retros de coores.
E mais huum pomtifical todo comprido e acabado de brocado raso roxo com
savastros de veludo azul.
E mais huuma vistimenta de veludo azul com savastro de brocado raso roxo toda
comprida.
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Os quaes ornamentos foram entregues a Alvaro Martinz almoxarife de Nysa per
mandado d’Alvaro Pereira e conhecimento.
Fecto a XXV de março de LRIIIº.
[f. 65r] Titulo d’Ares
Per a igreja d’Ares enviou o dicto senhor estas cousas que se seguem.
Item huum calez de prata de marco e meo e tres reaes de prata com sua patana.
Item huuma vistimenta de linho branca forrada de bocassym preto com sua alva
e amito e manypollo sem estolla.
Item outra vistimenta de seda com todo o que lhe pertence.
Item huuma sarja de solia com sobreceo pimtada com a divisa.
Item huum fromtall de linho pimtado.
Item duas galhetas.
Item huum tribullo d’arame.
Item huum ambola d’estanho.
Item huum bacio gramde de 114 arame pera oferta.
Item huuma caldeira.
[f.65v] Item huum missall.
Item huum boutisteiro.
Item dous castiçaes gramdes.
[f. 67r] Titulo da ilha da Madeira
Item emtregou Ruy Penteado a Alvaro Fernandez Baldaya pera a igreja de Gaulla
huuma vistimenta com seus aparelhos.
[f. 100r] Titulo da ilha de Sam Miguel
Item a Joham Afonso capellam da Maya que hora he vigairo da ilha de Samta
Maria foram entregues estas cousas que se seguem.
Item huuma vistimenta com seu atavio.
Item huuma pedra d’ara.
Item quatro galhetas.
Item huuma caldeira d’agoa bemta.
Item huuma ambulla.
Item levou Vasco Pereira per a dicta ilha huuma vistimenta e mais levou quatro
galhetas.
[f. 100v] Item mandou o dicto senhor per a ilha de Sam Miguel per Joham Martinz
que foy recebedor estas cousas.
Item dous sinos.
E quatro cruzes de Frandes.
E quatro eixos pera os sinos.
E dous castiçaes.
Per carta a XI de junho de LXXXIX e conhecimento.
114

Rasurado estanho.
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[f. 135r] Titulo da ilha Graciosa
Item dous pares de corporaes.
E huumas obradeiras.
E duas lampadas.
E quatro galhetas.
As quaes cousas foram entregues a Diogo Vaaz scripvam do almoxarifado da
dicta ilha per carta a VIII de fevereiro de IIICLR e conhecimento.
Item levou Pero Correa capitam da dicta ilha o anno de LXXXVI estas cousas
pera a dita ilha as quaes recebeo de Pero de Barcellos em conhecimento.
Item huum missal de forma.
E seis galhetas.
[f. 155r] Titulo da ilha do Fogo
Item huuma vistimenta com todos seus aparelhos.
Item quatro galhetas.
Item huuma pedra d’ara.
E outras cousas dado o dicto senhor per Luis de Goes recebedor do tesouro
em huum livro de que Diogo Marquez foy escripvam entregues a Fernam Gomez
capitam da dicta ilha que se segue.
Item huum retavollo de Sam Filipe com as armas e divisa d’espera.
Item huum calez branco de prata de marco e meo.
Item huuma cortina d’altar de pano de linho pimtada.
Item huum fromtall do dicto theor.
Item huuma campaã per a igreja.
Item dous castiçaes de Frandres.
[f. 264r] Estas som as cousas que Fernam Lopez garda roupa do dicto senhor
duque emtregou [a] Alvaro Pereira fidalgo de sua casa e contador115 no mestrado de Christus per mandado do dicto senhor pera as aver de emviar pera as
igrejas do dicto mestrado.
Item. Entregou Fernam Lopez a Alvaro Pereira de pontificaes dezasseis pontificaes116, convem a saber, huum de brocado de pello crimisym todo 117 inteiro chaão
com sua forcadura.
E outro pontificall de brocado branco raso com seus savastros de veludo roxo.
E outro de brocado raso roxo com seus savastros de veludo crimisim118.
E outro de brocado raso branco com savastros de veludo crimisim.
E outro de brocado roxo com seus savastros de veludo roxo119.

A palavra está escrita por extenso, mas tem abreviatura por cima, que está riscada.
Na margem direita XVI p.
117
Palavra rasurada.
118
Na margem direita Machiquo.
119
Na margem esquerda Nisa entregue. Na margem direita a mesma anotação, mas rasurada.
115
116
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E outro pomtifical de veludo velutado crimisim com seus savastros de brocado
branco120.
E outro de veludo encarnado com seus savastros de brocado branco.
E outro de veludo branco com121 seus savastros de brocado roxo.
[f. 264v] E outro de brocado roxo com seus savastros de veludo roxo122.
E outro de veludo crimisim com savastros de veludo roxo borlado de boyas.
E outro de veludo velutado crimisim com savastros de brocado branco.
E outro de veludo azull com savastros de brocado branco.
E outro de çatim crimisim com savastros de borcado branco123.
E outro de 124 damasco branco com savastros e bordadura de veludo crimisim125.
E outro de damasco preto com savastros de veludo preto.
E outro 126 pomtificall de brocado roxo com savastros de veludo crimisim127.
Os quaes pontificaes todos som compridos somente lhe falece os cordões dos capellos.
Item. Entregou mais o dicto Fernam Lopez ao dicto Alvaro Pereira de vistimentas
trinta peças128,
Convem a saber, huuma <vistimenta> de brocado minhoto crimisim com
savastro de brocado branco129.
E outra vistimenta de brocado raso roxo com savastro de çatim velutado
crimisim130.
E outra de brocado branco raso com savastro131 de brocado raso roxo.
E outra de brocado branco 132 raso com savastro de veludo encarnado.
E outra de brocado minhoto crimisim com savastro de brocado raso roxo133.
[f. 265r] E outra vistimenta de veludo azull com savastro de brocado raso branco.
E outra de veludo roxo com savastro de brocado raso branco134.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado branco135.
E outra de çatim velutado crimisim com savastro de brocado branco raso.

Na margem direita Funchall.
Palavra corrigida.
122
Na margem esquerda Soure entregue.
123
Na margem esquerda Pombal. Rasurado Castel Branco.
124
Rasurado brocado branco.
125
Na margem esquerda Funchal.
126
Rasurado de br.
127
Na margem esquerda Santa Maria do Olival.
128
Na margem direita XXX p.
129
Na margem esquerda Funchall.
130
Na margem esquerda Castel Branco.
131
Palavra corrigida.
132
Rasurado com.
133
Na margem esquerda Machiquo.
134
Na margem esquerda Fayal.
135
Na margem esquerda Sam Miguel.
120
121
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E outra de çatim velutado crimisim com savastro de brocado raso branco136.
E outra de veludo roxo com savastro de brocado branco raso137.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado raso roxo138.
E outra de çatim velutado crimisim com savastro de brocado raso branco139.
E outra de veludo branco com savastro de veludo velutado crimisim.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado raso roxo.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado roxo140.
E outra de çatim velutado crimisim com savastro de brocado raso branco141.
E outra de velludo azull com savastro de brocado roxo142.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado branco raso143.
E outra de veludo azull com savastro de brocado raso roxo144.
[f. 265v] E outra vistimenta de veludo roxo com savastro de brocado raso roxo145.
E outra de veludo pardo com savastro de brocado raso roxo146.
E outra de veludo azull com savastro de brocado roxo147.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado raso roxo.
E outra de veludo pardo com savastro de brocado roxo.
E outra de veludo azull com savastro de brocado roxo.
E outra de damasco branco com savastro de veludo velutado crimisim148.
E outra de damasco branco com savastro de brocado branco de pello.
E outra de veludo crimisim com savastro de brocado roxo raso149.
E ha outra vistimenta de brocado raso roxo com savastro de çatim velutado
crimisim150.
As quaes vistimentas som todoas compridas com suas alvas e amitos e estollas
e manipollos e cimtas cada huuma de seu theor como em cima he decrarado.

Na margem esquerda Funchal.
Na margem esquerda Santa + [Cruz] ilha da Madeira.
138
Na margem esquerda Santa Maria de Beleem.
139
Na margem esquerda Santa Maria d’Angra.
140
Na margem esquerda Soure entregue.
141
Na margem esquerda Pombal.
142
Na margem esquerda Nisa entregue.
143
Na margem esquerda Santa + [Cruz] na Praya.
144
Na margem esquerda Ilha de Santiago na parte de Rodrigo Afonso.
145
Na margem esquerda Ilha de Santa Maria.
146
Na margem esquerda Porto Santo.
147
Na margem esquerda Ilha de Santiago na parte do sul.
148
Na margem esquerda Santa Maria da Luz da ilha da Madeira.
149
Na margem esquerda Santa Maria do Olival.
150
Na margem esquerda Santa Maria do Olival.
136
137
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[f. 266r] Item entregou mais o dicto Fernam Lopez ao dicto Alvaro Pereira
de frontaes dez peças151.
Convem a saber, huum de cinquo panos de brocado raso branco e dous de
veludo velutado crimisim com a cruz de Christos no pano do meio.
E outro frontal de cinquo panos tres de brocado branco raso e os dous panos
de veludo azull com a dicta cruz no meo.
E outro de tres panos dous de brocado branco raso e huum de veludo velutado
crimisim.
E outro de tres panos dous de brocado branco e huum de veludo crimisim.
E outro de tres pano dous de brocado raso roxo e huum no meo de veludo azull.
E outro de tres panos dous de brocado raso branco e huum de veludo velutado
crimisim.
E outro de tres panos dous de brocado roxo raso e huum de veludo azull.
E outro de tres panos dous de brocado raso roxo e huum de veludo crimisim.
E outro de 152 tres panos dous de brocado roxo e huum de veludo azull.
E outro de tres panos dous de brocado raso branco e huum de veludo crimisim.
[f. 266v] Item emtregou o dicto Fernam Lopez ao dicto Alvaro Pereira de capas
vimte e duas peças153.
Convem a saber, lhe emtregou huuma capa de ricomas com seu savastro
riquo154 e capello com a Saudaçom de Nossa Senhora e sua franja arredor do
capello toda d’ouro.
E outra capa de brocado branco de pello com seu savastro riquo e capelo da
Saudaçam de Nossa Senhora com sua franja d’ouro e retros crimisim.
E outra capa de brocado crimisim sobrerriquo com seu savastro riquo e capello
com franja d’ouro e crimisim.
E outra capa como a de cima de brocado crimisim sobrerriquo com savastro
riquo e capelo em o qual esta Nossa Senhora com os Apostollos e ho capelo franjado
de franja de brocado e retros crimisim.
E outra capa de brocado de pello alionado com savastro de veludo velutado
crimisim e capelo outrossy franjado de retros crimisim verde e amarelo.
E outra capa de brocado de pelo branco com savastro e capello de veludo
velutado crimisim com franja arredor do capelo d’ouro e retros branco.
[f. 267r] E outra capa de brocado de pelo alionado com savastro e capelo de
veludo velutado crimisim com sua franja da retros.
E outra de brocado branco raso com savastro de veludo crimisim e capello
com franja da retros.
E outra de brocado raso roxo com savastro e capelo de veludo roxo com sua
franja155.
Na margem direita X p.
Rasurado brocado.
153
Na margem direita XXII p.
154
Rasurado de cinco imageens.
155
Na margem esquerda Angra.
151
152
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E outra capa como ha de cima de brocado raso roxo com savastro e capelo de
veludo roxo e franjado o capelo de retros de coores156.
E outra capa de brocado raso branco com savastro e capello de brocado crimisym
e franja no capelo d’ouro e retros crimisim157.
E outra de veludo velutado crimisim com savastro e capelo de brocado de pello
crimisim e franja da retros de cores no capelo.
E outra como a de cima de veludo velutado crimisim com savastro e capello
de brocado de pelo crimisim e franja d’ouro e retros crimisym arredor do capello.
E outra de brocado de pelo crimisim com savastro de veludo velutado crimisym
e capello com franja d’ouro e retros crimisim.
E outra de damasco branco com savastro e capelo de veludo crimisim e franja
da retros de coores arredor do capello.
[f. 267v] E outra capa de damasco preto com savastro e capelo de veludo preto
e franja de retros preto arredor do capello.
E outra de brocado raso roxo com savastro de veludo roxo e capello franjado
da retros de coores158.
E outra de brocado raso roxo com savastro e capelo de veludo crimisim e franja
da retros de coores arredor do capello159.
E outra de brocado de pelo crimisim <minhoto> com savastro e capelo de
veludo roxo e franja da retros de coores arredor do capello160.
E outra de brocado roxo raso com savastro e capello de veludo velutado
crimisym e franja da retros de coores no capello161.
E outra de brocado branco raso com savastro e capello de brocado de pello
crimisim e franja d’ouro e da retros crimisim no capelo.
E ha outra capa de brocado raso roxo com savastro e capello de veludo velutado
crimisim e franja no capello da retros de coores162.
Ao tempo que faleiciam em Tomar de pestinencia disse Alvaro Pereira a Frey Joham
da Call samchristão do convento que guardasse as vistimentas e ornamentos atras
escriptos o qual disse a mym que os tynha em cima e por lenbrança me requereo
Alvaro Pereira que o asentasse aquy. E asynou aquy o dicto Frey Joham a III
dias de março de LRIII annos.
[ASSINATURAS] FREY JOHAM SACRISTÃO

Na margem esquerda Castel Branco entregue.
Na margem esquerda Machiquo.
158
Na margem esquerda Soure entregue.
159
Na margem esquerda Nisa emtregue.
160
Na margem esquerda Ponbal.
161
Na margem esquerda Funchal.
162
Na margem esquerda Santa Maria do Olival.
156
157

DIOGO MARQUEZ
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[f. 268r] Titulo da prata que Luis de Goyes recebedor do tesouro do senhor
duque emtregou a Alvaro Pereira fidalgo de sua casa e comtador no mestrado
de Christos pera aver de emtregar no convento.
Item. Emtregou Luis de Goes ao dicto Alvaro 163 Pereira dous castiçaes de prata
grandes dourados todos de cardos que pesaram, convem a saber, huum pesou seis
marcos sete onças e seis reaes e outro castiçal pesou seis marcos e sete onças e
sete reaes, que valem ao todo treze marcos e sete onças e cinquo reaes.
Item lhe emtregou mais huum bacio de prata dourado de bastiães de folhageens
com a cruz de Christos no meo, o qual era dourado pollas bordas e no fundo e pelo
meo branco tiinha huumas manchas mal douradas 164 e furado per muitas partes
da mesma obra. O quall pesou quatro marcos e quatro reaes.
Item lhe emtregou mais huum agomill de cizel baixo dourado em partes que
pessou tres marcos cinquo onças e cinquo oytavas amolgado no pe pola borda em
alguumas partes.
Item lhe emtregou mais huum calez de prata dourado todo com sua patana com
huuma fenda pequena na borda que pesou tres marcos sete onças sete oitavas e
mea com a patana.
[f. 268v] Item. Mais emtregou o dicto Luis de Goes ao dicto Alvaro Pereira duas
galhetas de prata brancas sem eyxos que pesarom huum marco e sete onças e
sete reaes.
Item lhe emtregou mais outras galhetas grandes 165 cizeladas em partes de cizel
baxo com a Cruz de Christus nas cuberturas que pesarom tres marcos seis onças
e tres oitavas.
Item lhe emtregou mais huuma 166 boceta d’osteas com a cruz em cima toda de
prata que pesou huum marco e cinquo onças e quatro oitavas.
Eu Alvaro da Costa moço da camara do duque digo que e verdade que receby
d’Alvaro Pereira huum calez dourado com sua patana e huumas galhetas grandes
e outras mais pequenas e huuma buceta d’osteas as quaes peças receby assy como
em cima sam escritas per mandado de seua senhoria e porque e verdade fiz este
e assyney. Em Setubal a XXVIII dias d’agosto de 1494.
[ASSINATURA]
ALVARO DA COSTA
167

[f. 269v] Prata que Jaco Çapayo ouriviz do senhor duque emtregou a Alvaro Pereira
em guarda em quamto elle vay a Lixboa aviar o que lhe compre.
Item. Damlapadas [sic] pequenas quatro corpos com suas sobralampadas. E quatro
trepees dellas. E vinte e tres grilandas. E vinte e quatro capuchos. E quarenta
e oito cadeas. E quatro esmaltes da Cruz de Christos. E outros quatro esmaltes
Rasurado.
Rasurado.
165
Rasurado.
166
Rasurado.
167
De outra mão.
163
164
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d’esperas divisa do senhor duque. E quarenta e dous tornees. E noventa pregos
grandes. E doze pregos pequinos todo de prata que pesou quarenta e nove marcos
seis onças cinquo oitavas168.
Item huuma lampada grande de prata o corpo soomente della que pesou onze
marcos seys onças169.
170
Eu Alvaro da Costa moço da camara 171 do duque digo que e verdade que receby
per mandado de sua senhoria d’Alvaro Pereira todas estas peças suso escriptas as
quaes pessaram sesenta marcos e meo e tres onças de prata. E porque e verdade
fiz e asyney este per minha maão. Em Setubal aos XXVII dias d’agosto de 494.
[ASSINATURA]

ALVARO DA COSTA

[f. 282r] Titulo do dinheiro que he emviado a Tomar pera a despesa das obras
do convento.
Item em Santarem a 172 dias de 173 de LRI foram enviados aa dita villa cento e
vinte mil reaes per Marcos Lopez scripvam das conpras do duque os quaees se
ouveram do cesto da prata que se desfez e lavrou em moeda em Lixboa174.
Item a XIX d’outubro da dita era foram emviados a Tomar per Pero Coresma
moço da camara do dito senhor quarenta mil reaes175 os quaes entregou a Luis
de Goees recebedor do tesouro.
Item a VII dias do mes de novembro da dita era foram enviados aa dita villa per
Diogo Pirez escudeiro do dito senhor cynquoenta myll reaes176 os quaees entregou
o dito Luis de Goees do dinheiro que tem recebido pera a despesa do seu oficio.
Item a XIIII do mes de dezenbro foram emviados a Alvaro Pereira pera as obras
do convento per Pero Lopez carpenteiro cem cruzados que valem XXXIX mil
reaes177 os quaees se ouveram de Dom Joham de Sousa em parte de pago dos CR
mil reaes que a de dar per compra da herdade d’Evora que foy do craveiro que
lhe ora foy vendida per o dito preço.
[f. 282v] Eu Luis de Goes diguo que he verdade que receby d’Alvaro da Costa esta
prata que segue, convem a saber, cynquo alampadas de prata branquas huuma
grande e quatro pequenas e a grande pesa onze marquos e seis onças e as quatro
pesarom vinte marquos duas onças e mea e quatro sobre alampadas que pesarom
sete marcos e huuma onça e vinte e quatro capuchos que pesarom cynquo marcos
Na margem direita indicado o valor da soma RIX marcos VI onças V oitavas.
Na margem direita indicado o valor XI marcos VI onças.
170
De outra mão.
171
Rasurado de sua.
172
Espaço em branco.
173
Espaço em branco.
174
Na margem direita CXX mil reaes.
175
Na margem direita R mil reaes.
176
Na margem direita L mil reaes.
177
Valor indicado na margem direita.
168
169
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e duas onças e vinte e tres grylandas que pesarom dous marquos e meo e duas
onças e dous reaes e corenta e oito cadeas que pesarom dez marquos e duas onças
e quatro tempes e outo esmalltes quatro grandes e quatro pequenos e quatro tem
esperas e quatro cruzes de Cristos e noventa pregos grandes e doze pequenos e
corenta e dous tornes e pesou tudo tres marquos e duas onças e seis reaes e mais
receby huma cruz grande dourada cobrada que pesou toda cynquoenta e nove
marquos e mea onça e mais huum calez dourado com sua patana que pesou tres
marquos e sete onças e seis reaes e duas gualhetas grandes branquas que pesarom
tres marquos e seis onças e duas gualhetas branquas pequenas que pesarom
huum marquo e cynquo onças e huma boceta d’osteas branqua que pesa huum
marquo e cynquo onças e tres reaes.
E porque he verdade que receby esta prata em cyma conteuda lhe dey este feyto
e asynado per mim aos XIII dias de setembro de IIIIC LRIIIIº anos.
[ASSINATURA]
LUIS DE GOES
[f. 285v] Lembrança das cousas que Ruy Penteado deu a Frey Gonçalo vigairo
que foy da Praya pera as Ilhas dos Açores as quaes se nom assentaram em seus
titulos de cada huuma ilha por que nom se sabia ora como foram repartidas.
E por que outras alguumas cousas tem o dicto senhor duque mandado dar aas
igrejas das dictas ilhas per Diogo Marquez 178 que la enviou por contador que
aquy nom sam assentadas por agora.
Item de vistimentas de pano frances com seus atavios e huuma cruz de Christo
						
		
VII peças.
Item de cortinas de sarja vermelha
VII peças.
Item de castiçaes grandes d’açofer pera cirios
XIIII peças.
Item de fromtaes com a dita Cruz de Christos
VII peças.
Item de galhetas
XXVIII peças.
Item de pedras d’ara com caxas de oiro
VII peças.
Item de caldeiras grandes de latam per agoa benta
VII peças.
Item de caxas d’estanho pera olio
VII peças.
Item de bacias de latam pera oferta
VII peças.
[f. 286r] Na recadaçom de Pero de Barcelos da conta que lhe foy tomada o anno de
LXXXV estam179 estas vistimentas levadas em despesa ao dicto Pero de Barcellos
e nom se da razom a quem foram emtregues nem pera que igreja se derom.
Item de vestimentas de çatim verde
I peça.
Item de vestimentas de damasco roxo
I peça.
Item d’alvas de lenço com seus aparelhos duas
II peças.
Item de vistimentas de lenço com suas alvas e aparelhos
I peça.

178
179

Rasurado seu con.
Corrigido sobre estas.
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As quaes diz que foram fectas per mandado do dicto senhor pera levarem aas
ilhas. 180Levou as Simam Martinz de Lixboa e disse a mym que as entregara em
Evora a Diogo da Silva.
[f. 286v] A XXII dias d’outubro de LRIII per mandado d’Alvaro Pereira contador
etc. foy entregue a Jaco Çapayo ourives do senhor duque per Frey Joham da Cal
samchristão em o convento de Tomar 181 huuma cruz do dicto comvento pera a
aver de correger o pee della que nom emcaxava. E asy huum braço que he britado
e certos pilares. A qual cruz per todas suas peças grandes e pequenas pesou
cinquoenta e nove marcos e meo.
[ASSINATURA] 
JACO ÇAPAYO
A vinte nove dias de dezenbro do anno do nacimento de Nosso Senhor de mil IIIIc
LRIIII por que Jaco Çapayo estava de camynho pera Lixboa tornou a entregar
a Alvaro Pereira a cruz em cima contheuda com todas suas peças que outra vez
foy todo pesado e entregou cinquoenta e nove marcos e meo e por certidam delo
se asentou aquy no dicto dia mes e era. Diogo Marquez que o escripvy. E asynou
aquy Alvaro Pereira.
[ASSINATURA] 
ALLVARO PEREIRA
Eu Alvaro da Costa moço da camara do duque digo que e verdade que receby
d’Alvaro Pereyra per mandado de sua senhoria esta cruz suso escrita ha qual
pesou cimcoenta e nove marcos e mea onça. E por que e verdade fiz este e asyney
em Setubal aos XXVII dias d’agosto de 494.
[ASSINATURA] 

180
181

De outra mão.
Rasurado a cruz.
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Cultura material, trabalho e
conflituosidade. Os artesãos
têxteis (séculos XVI-XVIII)1
Isabel M. R. Mendes Drumond Braga 2

Resumo: D
 esempenhando uma atividade regulamentada quer ao nível da produção
quer ao nível da progressão na carreira, com as tradicionais fases de aprendiz,
oficial e mestre, a tecelagem era um dos muitos ofícios ligados ao vestuário
e aos têxteis domésticos. A produção era, regra geral, em pequena escala,
em casa dos próprios tecelões e destinava-se à venda local. Partindo de
fontes manuscritas inexploradas para o estudo das actividades laborais da
Época Moderna, nomeadamente processos do Tribunal do Santo Ofício da
Inquisição, pretende estudar-se as atividades dos tecelões, em especial os
seus bens materiais, particularmente os que se relacionam com a profissão
que desempenhavam, mas também os conflitos em que se envolviam com
outros tecelões, o que preparavam e vendiam e em que contextos.
Palavras-chave: Tecelões, Cultura Material, Santo Ofício, Portugal, séculos XVI-XVIII
Abstract: P
 erforming a regulated activity in terms of production and in terms of career
progression, with the traditional stages of apprentice, officer and master,
the weavers was one of many offices related to clothing and home textiles.
Production was generally done in small-scale, at home and was intended for
local sale. From untapped manuscript sources for the study of work activities
in Modern Era, particularly the procedures of the Holy Office of the Inquisition,
we intends to study up the activities of weavers, especially their material goods,
particularly those that relate to their profession, but also the conflicts between
them, what did they produce and sold and in which contexts.
Keywords: Material Culture, Holy Office, Weavers, Portugal 16th-18th centuries
Resumen: E l textil, una actividad regulada tanto a nivel de producción como en lo relativo
a las fases existentes dentro de la profesión – aprendiz, oficial y maestro –, era
uno de los muchos oficios ligados a la vestimenta y los textiles domésticos.
La producción era, por regla general, a pequeña escala, se llevaba a cabo en
1
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casa de los propios tejedores y estaba destinada a la venta local. A partir de
fuentes manuscritas, todavía sin explorar para el estudio de las actividades
laborales de la Época Moderna, en particular procesos del Tribunal del Santo
Oficio de la Inquisición, pretendemos estudiar las actividades de los tejedores,
en concreto sus bienes materiales, aquellos que estaban relacionados con la
profesión que desempeñaban, pero también los conflictos en los que se veían
envueltos con otros tejedores, lo que producían y vendían y en qué contextos.
Palabras clave: Tejedores, cultura material, Santo Oficio, Portugal, siglos XVI-XVIII

1. Os têxteis e os tecelões na Época Moderna
Sabe-se relativamente pouco acerca dos diferentes ofícios durante a
Época Moderna, apesar de os mesmos terem sido omnipresentes. Se houve
artesãos que realizaram atividades banais, uma parte significativa dos
mesmos possuía conhecimentos especializados e alguns dedicavam-se a
tarefas delicadas e, por vezes, particularmente qualificadas. Porém, o
mundo laboral do passado português tem merecido pouca atenção por
parte dos historiadores. Qual a formação de quem exercia os ofícios?
Como e durante quanto tempo se realizava a aprendizagem? Quem eram
os clientes e que rendimentos auferiam os artesãos pelo seu trabalho?
A que tipo de vida poderiam aspirar? Eis algumas perguntas a que
gostaríamos de poder responder, centrando-nos nos artesãos ligados à
tecelagem e partindo de fontes aparentemente inusitadas, isto é, processos
do Tribunal do Santo Ofício de Coimbra que foram movidos a elementos
deste grupo socioprofissional, ao longo dos séculos XVI a XVIII3. Se é
3

A documentação inquisitorial tem sido aproveitada muito especialmente para estudar o
funcionamento do Tribunal do Santo Ofício, designadamente as vítimas e a repressão. Nos
últimos anos, tem começado a ser evidente o potencial destas fontes para o estudo de outras
realidades. Recordemos, por exemplo, estudos sobre a literacia, a alimentação das minorias
étnico-religiosas, a sociabilidade, a cultura material, as actividades profissionais e a vida
nos cárceres. Cf., respetivamente, MARQUILHAS, Rita – A Faculdade das Letras. Leitura
e Escrita em Portugal no século XVII, Lisboa: Imprensa Nacional Casa da Moeda, 2000;
CASTILLO GÓMEZ, Antonio – Escrito en Prisión. Las Escrituras Carcelarias en los siglos
XVI y XVII. Península. Revista de Estudios Ibéricos. Porto, nº 0 (2003), pp. 147-170; BRAGA,
Isabel M. R. Mendes Drumond – A Alimentação das Minorias no Portugal Quinhentista. In
Do Primeiro Almoço à Ceia. Estudos de História da Alimentação, Sintra: Colares Editora,
2004, pp. 11-33 (disponível on line em https://www.academia.edu/6581297/); MOTT, Luís
– Meu Menino Lindo: Cartas de Amor de um Frade Sodomita, Lisboa (1690). Luso-Brazilian
Review. Madison, nº 38, (2001), pp. 97-115; IDEM – In Vino Veritas: Vinho e Aguardente no
Quotidiano dos Sodomitas Luso-Brasileiros à Época da Inquisição. In VENÂNCIO, Renato
Pinto; CARNEIRO, Henrique, org. – Álcool e Drogas na História do Brasil, São Paulo:
Alameda; Belo Horizonte, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, 2005, pp. 47-70;
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Bens de Hereges. Inquisição e Cultura Material
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muito claro que o exercício dos ofícios estava devidamente regulamentado,
através das corporações4, ao mesmo tempo que também se sabe que as
edilidades marcavam os preços dos bens, faltam-nos muitos outros dados
que permitam caracterizar a vivência, os patrimónios, as solidariedades
e os conflitos quotidianos do mundo artesanal. Alguns trabalhos sobre
grupos específicos, tais como alfaiates5, pintores6, impressores7, diversos
ofícios ligados ao couro8, ladrilhadores9, confeiteiros10, impressores11, sem
esquecer as informações contidas nos protocolos notariais sobre arquitetos,

4

5

6

7

8
9

10
11

(Portugal e Brasil, séculos XVII e XVIII). Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra,
2012 (disponível on line em https://www.academia.edu/7228198/9); IDEM – Confeiteiros
na Época Moderna: Cultura Material, Produção e Conflituosidade. In SOARES, Carmen;
MACEDO, Irene Coutinho de, org., Ensaios sobre o Património Alimentar Luso-Brasileiro.
Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2014, pp. 165-192 (disponível on line em
https://www.academia.edu/9095235/); BRAGA, Paulo Drumond – Cabeleireiros e Inquisição
no Portugal Setecentista. Revista de Artes Decorativas. Porto, nº 4 (2011), pp. 179-195 e
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Viver e Morrer nos Cárceres do Santo Ofício, Lisboa:
A Esfera dos Livros, 2015.
Sobre esta temática, cf. LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos.
Subsídios para a sua História, com um estudo de Marcelo Caetano. Lisboa: Imprensa Nacional
de Lisboa, 1943-1946. 2 vols. Algumas informações resumidas em IDEM – As Antigas Corporações dos Ofícios Mecânicos e a Câmara de Lisboa, Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa,
1942; IDEM – A Casa dos Vinte e Quatro. Subsídios para a sua História, Lisboa: Imprensa
Nacional de Lisboa, 1948. Cf. ainda CAETANO, Marcelo – A História da Organização dos
Mesteres na Cidade de Lisboa. Braga: [s.n.], 1959. Alguns dados foram sumariados em
PEREIRA, Esteves – Subsídios para a História da Indústria Portuguesa. Com um Ensaio
sobre as Corporações e Mesteres por Carlos da Fonseca. Lisboa: Guimarães Editores, 1979.
BEIRANTE, Maria Ângela – Ao Serviço da República e do Bem Comum. Os Vinte e Quatro
dos Mesteres de Évora, paradigma dos Vinte e Quatro da Covilhã (1535). Lisboa: Centro de
Estudos Históricos, 2014.
FERREIRA, J. A. Pinto – Os Mesteirais na Administração Pública em Portugal. Subsídios
para o Estatuto desta Classe. Compromisso e Estatuto da Confraria dos Alfaiates do Porto.
Porto: Edições Maranus, 1951; SILVA, Maria da Graça de Barros – Leis e Saberes do Ofício
de Alfaiate na Época Moderna. O Caso da Cidade de Lisboa Setecentista. Lisboa: Tese de
Mestrado em História Moderna apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa, 2012.
SERRÃO, Vítor – O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses [Lisboa]:
Imprensa Nacional Casa da Moeda, 1983.
MARTINS Maria Teresa Esteves Payan – A Censura Literária em Portugal nos séculos
XVII e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2005, Idem – Livros Clandestinos e
Contrafacções em Portugal no século XVIII. Lisboa: Colibri, 2012.
PEREIRA, Franklin, Ofícios do Couro na Lisboa Medieval. Lisboa: Prefácio, 2008.
CARVALHO, Rosário Salema de – O Regimento do Ofício de Ladrilhadores da Cidade de
Lisboa. Revista de Artes Decorativas. Porto, nº 5 (2012), pp. 79-105.
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond– Confeiteiros na Época Moderna: Cultura Material […].
MARTINS, Maria Teresa Esteves Payan – A Censura Literária em Portugal nos séculos XVII
e XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2005.
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escultores, entalhadores, pintores e outros artistas12, bem como os dados
presentes nos contratos de aprendizagem de vários ofícios envolvendo
crianças abandonadas13, são de relevância diferenciada, quer em Portugal
quer no Brasil colonial, onde a presença de escravos tornava o mundo
artesanal particularmente diferente14.
Na Época Moderna, a seda teve papel relevante em alguns pontos da
Europa, em especial, em Granada15, Florença16, Veneza17 e Lyon18, além de
outras cidades, em especial da Península Itálica19, independentemente das
importações que eram levadas a cabo do Oriente e até do conhecimento
12

13

14

15

16

17
18

19

SERRÃO, Vítor – Documentos dos Protocolos Notariais de Lisboa referentes a Artes e Artistas
Portugueses (1563-1650). Lisboa: [s.n.], 1989.
ALVES, Milene Loirinho Gonçalves – Aprendizagem de Ofícios pelas Crianças Confiadas à
Real Casa dos Expostos de Lisboa (1777-1812). Lisboa: Dissertação de Mestrado em História,
especialidade de História Moderna e Contemporânea, apresentada à Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, 2013.
Cf. FAZENDA, José Vieira – As Bandeiras de Ofícios. Revista do Instituto Histórico-Geográfico
Brasileiro. Rio de Janeiro, tomo 86, vol. 140 (1919), pp. 131-136; RABELLO, Elizabeth Darwiche – Os Ofícios Mecânicos e Artesanais em São Paulo na segunda metade do século XVIII.
Revista de História. São Paulo, vol. 56, nº 112 (1977), pp. 575-588; MENESES, José Newton
Coelho – Homens que não Mineravam: Ofícios Mecânicos nas Minas Gerais Setecentistas.
In RESENDE, Maria Efigénia Lage de; VILLALTA, Luiz Carlos, org. – História de Minas
Gerais. As Minas Gerais Setecentistas. Belo Horizonte, Autêntica, Companhia do Tempo,
2007, vol. 1, pp. 377-399; LIMA, Carlos A. M. – Artífices no Rio de Janeiro (1790-1808).
Rio de Janeiro: Apicuri, 2008; MARTINS, Mônica de Souza – Entre a Cruz e o Capital. As
Corporações de Ofícios no Rio de Janeiro após a Chegada da Família Real 1808-1824. Rio de
Janeiro: Garamond, 2008. Sobre os ofícios mecânicos e suas insígnias cf. MENESES, José
Newton Coelho de – Discrição nas Cores e Efeitos nas Formas: Emblemas, Simbologias e
Manifestações de Identidade dos Ofícios Mecânicos no Mundo Português dos séculos XVIII
e XIX. In MENDONÇA, Júnia Furtado de, org. – Sons, Formas, Cores e Movimentos na
Modernidade Atlântica: Europa, Américas e África. São Paulo: Annablume; Belo Horizonte,
Fapemig, 2008, pp. 401-426. Sobre as corporações, as festas e os conflitos, cf. SANTOS,
Beatriz Catão Cruz – O Corpo de Deus na América. A Festa de Corpus Christi nas Cidades
da América Portuguesa – século XVIII. São Paulo: Annablume, 2005, pp. 85-92; IDEM – Os
Senhores do Tempo: a Intervenção do Bispado na Procissão de Corpus Christi no século XVIII.
Tempo. Niterói, nº 33 (2012), pp. 165-190.
Cf. LECERF, Florence – La Sociedad Granadina de Principios del siglo XVI: contratos de
Aprendizaje y Cartas de Servicio. In MONTOYA RAMÍREZ, María Isabel; ÁGUILA ESCOBAR,
Gonzalo, coord., La Vida Cotidiana a través de los Textos (ss. XVI-XX). Estudios. Granada:
Editorial Universidade de Granada, 2009, pp. 17-46.
BATTISTINI, Francesco, Gelsi Bozzoli e Caldaie – L’Industria della Seta in Toscana (sec.
XVI-XVIII). Florença: Leo S. Olschki, 1998.
AAVV, Le Vie della Seta e Venezia. Roma: Leonardo De Luca Editore, 1990.
ARIZZOLI-CLEMENT, Pierre, GASTINET-COURAL, Chantal– Soieries de Lyon: Commandes
Royales au XVIIIe siècle. Lyon: Musée Historique des Tissus, 1998.
Cf. SCIARROTA, Silvana – Artigiani. La Rete dei Mestrieri e l’Organizzazione del Lavoro a
Salermo (1734-1764). Salermo: Edisud Salermo, 2011.
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de excentricidades como a seda de aranha (Nephila madagascariensis) de
Madagáscar20. Portugal teve um papel irrelevante nesta matéria, tanto mais
que importou têxteis, apesar de também os exportar pontualmente para
Castela, para a Península Itálica e para África21. Por cá foram produzidos
panos de lã, linho e seda, numa geografia que é conhecida. Assim, se os
primeiros eram mais significativos, em especial, nas zonas próximas da
fronteira e ao longo da cordilheira central, o que se deve relacionar com
a transumância dos rebanhos; o linho estava difundido por todo o Reino
– só em Lamego, durante o século XVI, se estimaram 2.000 tecedeiras
de linho e de estopa – enquanto a seda se fabricava com monopólio de
comercialização, desde 1475, em resultado do privilégio obtido pelo duque
de Bragança. Produzia-se seda nas zonas de Évora, Lamego, Lisboa, Porto,
Vila Viçosa e Viseu e na comarca de Trás-os-Montes22. Recorde-se que, em
1747, um testemunho local considerou que em Bragança havia mais de 150
teares23, enquanto, no final do século XVIII, sabe-se que já eram 200 e 407
os artesãos de seda24. Também se importava de Granada25 e, mais tarde,
do Oriente. A entrada de mão-de-obra estrangeira deu algum impulso ao
sector têxtil mas só na segunda metade do século XVIII, com a criação da
Real Fábrica da Seda, a indústria conhecerá alguma prosperidade ainda
que limitada.
As atividades têxteis compreendiam uma enorme diversidade de artesãos
ligados à preparação do fio, à tecelagem, aos acabamentos dos tecidos, e
ainda aos bordados, passamanaria, cordoaria, tapeçaria, sem esquecer os
20
21

22

23
24

25

PEERS, Simon – Golden Spider Silk. Londres: Victoria and Albert Publishing, 2012.
Cf. SEQUEIRA, Joana – O Pano da Terra. Produção Têxtil e, Portugal nos finais da Idade
Média. Porto: Universidade do Porto, 2014, pp. 153-169. Cf. ainda CAÑAS PELAYO, Marcos
Rafael – Tácticas y Medidas de Protección Social: El Estabelecimiento de Comerciantes
Portugueses en el Reino de Córdoba (siglos XVI-XVII). Yakka. Revista de Estudios Yeclanos.
Alicante, nº 20 (2015), pp. 563-575.
Sobre a produção de seda em Portugal, na Idade Média, cf. SEQUEIRA, Joana – O Pano da
Terra […], pp. 57-68.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs. 1807-1, 1808-1, 1809-1, 1812-1, 2133-1, 8564.
MADUREIRA, Nuno Luís, coord. – História do Trabalho e das Ocupações. Lisboa: Celta,
2001, vol. 1 (A Indústria Têxtil), p. 80.
PEREIRA, J. M. Esteves – Subsídios para a História da Indústria […], p. 116; FARINHA,
Luís – Subsídios para a Caracterização da Indústria Têxtil em Portugal nos séculos XV e
XVI. História e Sociedade. Lisboa, vol. 1 (1978), pp. 3-7; GARCIA, João Carlos – Os Têxteis no
Portugal dos séculos XV e XVI. Finisterra, Revista Portuguesa de Geografia. Lisboa, vol. 21,
nº 42 (1986), pp. 337-338; BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – A Produção Artesanal.
In DIAS, João José Alves, coord. – Portugal do Renascimento à Crise Dinástica, (=Nova
História de Portugal, direção de Joel Serrão e A. H. de Oliveira Marques). Lisboa: Presença,
1998, vol. 5, pp. 185-186.
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que confecionavam têxteis domésticos e vestuário26. Neste estudo apenas
nos interessam os artesãos ligados à tecelagem, em particular, mas não
exclusivamente, da seda. Se a preparação da lã era muito complexa,
implicando divisão aturada das tarefas e empregando muita mão-de-obra
masculina, uma vez que implicava enorme esforço físico, já a do linho era
entendida como uma prática feminina e doméstica por excelência. No que
se refere à preparação da seda, implicava uma divisão mínima de trabalho,
basicamente alicerçada no fiar, dobar e torcer27.

2. Santo Ofício e mundo laboral: os tecelões
Partindo dos processos inquisitoriais movidos a tecelões, tentemos
conhecer um pouco mais das suas atividades, patrimónios, conflitos e
solidariedades. Embora a investigação não seja exaustiva e tenha apenas
abrangido o tribunal de Coimbra, estamos perante um total de 78 processos
decorridos entre 1581 e 1748, movidos a 71 homens, com idades compreendidas
entre os 15 e os 62 anos. 37 eram casados, 30 solteiros e quatro viúvos.
Os réus foram residentes em várias localidades do Reino, com destaque
para Bragança (48), Chacim (quatro) e Montemor-o-Velho (quatro). Outras
localidades ficaram mais escassamente representadas: Ameal, Campo de
Víboras, Carção, Escalhão, Miranda, Mizarela, Mogadouro, Porto, Sendim,
Varge e Vila Flor, com um representante cada, e ainda Meixedo e Vinhais,
com dois28. No entanto, estes documentos forneceram nomes e pontuais
informações acerca de várias centenas de outros tecelões, os quais eram
familiares, vizinhos ou conhecidos dos réus.
Embora todos estes artesãos têxteis processados fossem cristãos-novos
ou houvessem parte de cristãos-novos, e tivessem sido processados por
judaísmo29, o sincretismo religioso era evidente. Se mantinham algumas
práticas judaicas, também não deixavam de seguir o catolicismo, e a isso
eram obrigados, chegando alguns a integrar confrarias30 o que significava
26

27

28
29

30

Cf. a este respeito, História do Trabalho e das Ocupações, vol. 1 […] e SEQUEIRA, Joana – O
Pano da Terra […], pp. 123-132.
Cf. IDEM, Ibidem, p. 13. Para Espanha, cf. TORRAS ELIAS, Jaume – Fabricantes sin Fábrica:
en el Camino de la Industrialización: los Torelló, 1691-1794. Barcelona: Crítica, 2018.
Cf. anexo 1.
Tenha-se em consideração que a atividade têxtil teve significado entre os judeus durante a
Idade Média. Cf. BEIRANTE, Maria Ângela – Ao Serviço da República e do Bem Comum
[…], p. 23.
Sobre confrarias de tecelões em Espanha e no espaço italiano, neste caso tendo em conta os
estrangeiros, cf., respetivamente, NIETO SÁNCHEZ, José A. – Asociación y Conflicto Laboral
en la Madrid del siglo XVIII. In LÓPEZ BARAHONA, Victoria e NIETO SÁNCHEZ, José A.,
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não apenas uma maneira de desviar as atenções dos cristãos-velhos como
também formas de integração e de prestígio social31. Por exemplo, Marcos
da Costa, de 30 anos, natural de Bragança e morador no Porto, detido
em 1660, fez saber que estava a dever à confraria de Nossa Senhora da
Rosa, sita na igreja matriz de Bragança, 3.950 réis do dinheiro que havia
recebido de esmolas e de enterros no tempo em que fora tesoureiro da dita
confraria32, enquanto no processo de Daniel Ferreira, de 19 anos, natural e
morador em Chacim, preso em 1697, refere-se que Diogo Cardoso deixara
em testamento uma verba de 6.000 réis de esmola à Misericórdia com a
condição de ser enterrado na igreja, concretamente onde “nunca se enterrara
ninguém”33. Eis uma marca de enorme sincretismo: o sepultamento em
terra virgem numa igreja da Misericórdia, uma irmandade de prestígio
significativo que acabará, em alguns casos, por não admitir cristãos-novos.

31

32
33

coord., El Trabajo en la Encrucijada: Los Artesanos Urbanos en la Europa de la Edad Moderna.
Madrid: Los Libros de la Catarata, 1996, pp. 262-273; LANARO, Paola – Corporations et
Confréries: les Étrangers et le Marchá du Travail à Venise (XVe-XVIIIe siècles). Working Paper.
Department of Economics Ca’ Foscari University of Venice. Veneza, nº 20 (2008), disponível on
line em <http://econpapers.repec.org/scripts/redir.pf?u=http%3A%2F%2Fwww.unive.it%2Fme
dia%2Fallegato%2FDIP%2FEconomia%2FWorking_papers%2FWorking_papers_2008%2FWP_
DSE_lanaro_20_08.pdf;h=repec:ven:wpaper:2008_20 > (2015.12.20).
Recorde-se que as confrarias, em princípio, estavam abertas a todos. Porém, o pagamento
da quota anual implicava, desde logo, a exclusão dos mais carenciados. Por outro lado,
ressalve-se que algumas colocavam entraves à entrada de cristãos-novos. Cf., sobre esta
questão concreta, ARAÚJO, Ana Cristina – Corpos Sociais, Ritos e Serviços Religiosos numa
Comunidade Rural. As Confrarias de Gouveia na Época Moderna. Revista Portuguesa de
História. Coimbra, tomo 35 (2001-2002), p. 291, relativamente à irmandade das Almas e de
São Cosme de Alrote; COUTINHO, Maria João Pereira, FERREIRA, Sílvia – As Irmandades
da Igreja de São Roque. Tempo, Propósito e Legado. Revista Lusófona de Ciência das Religiões.
Lisboa, nº 5-6 (2004), pp. 201-216; REIS, Maria de Fátima – A Confraria da Avé-Maria do
Convento de São Bento de Santarém: Afirmação e Prestígio dos Estatutos de Limpeza de
Sangue. In BARRETO, Luís Filipe [et al.], coord. – Inquisição Portuguesa. Tempo, Razão e
Circunstância. Lisboa: São Paulo: Prefácio, 2007, pp. 225 – 230. O mesmo também acontecia
em Espanha, cf. por exemplo, MORENO VALERO, Manuel – Religiosidad Popular en Córdoba
en el siglo XVIII. In ÁLVAREZ SANTALÓ, C.; BUXÓ, María Jesús; RODRIGUEZ BECERRA,
S., coord. – La Religiosidad Popular. Barcelona: Anthropos, 1989, vol. 3 (Hermandades,
Romerías y Santuarios), pp. 489-499; CARASA SOTO, Pedro – Historia de la Beneficencia
en Castilla y Leon. Poder y Pobreza en la Sociedad Castellana. Valladolid: Universidad de
Valladolid, 1991, p. 144.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1521.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
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2.1 A aprendizagem do ofício
A aprendizagem dos ofícios têxteis estava devidamente regulamentada pelos
regimentos. Sabe-se, por exemplo, pelo de Lisboa, de 1559, que anualmente
eram escolhidos dois oficiais examinadores, aos quais cabia impedir que “uma
pessoa ponha tenda do dito ofício na dita cidade e seu termo sem primeiro
ser visto e examinado pelos ditos examinadores”, sob pena de 1000 reais de
multa34. Os candidatos deveriam “assentar um tear tão direito e ao nível
como cumpre a bom oficial e para se a obra fazer boa e desenganadamente
e assim mais saberá urdir uma teia na conta que merecer e assim saberá
a conta dos fiados daquilo que o oficial souber fazer e do que souber fazer
os ditos examinadores lhe passarão sua carta de exame somente e de mais
não e este sob a dita pena os quais saberão muito bem tecer de toda a sorte
de pano e de toda maneira e conta necessária à dita tecedura em que for
examinado ou houver de ser examinado ou examinada a pessoa que o for”35.
O exame custava 300 reais aos nacionais e o dobro aos estrangeiros.
O regimento de 1572 não alterou estas determinações. Porém, outra
documentação do século XVII precisou alguns outros aspetos relevantes. Por
exemplo, um assento de 17 de maio de 1629, ordenou que “quando alguma
mulher tecedeira pedir licença para ter tenda aberta de seu ofício se dê vista
aos juízes do dito ofício […] para informarem a mesa se as tais mulheres
são casadas e de boa vida e costumes e nenhuma mulher poderá ter mais de
um só tear nem terão aprendiz sob pena de qualquer que o contrário fizer”36
pagar 4000 réis para a cadeia onde fica presa durante 10 dias, metade para
a cidade e metade para quem a acusar. Outro assento, de 17 de agosto de
1634, determinou que “nenhuma mulher seja tecedeira de tear alto sem
primeiro ser aprovada por António Fernandes, a São Roque, e Domingos
Martins, ao postigo de Santo André”, os juízes para examinarem as mulheres
“por evitar os muitos inconvenientes que há de as tais mulheres não serem
examinadas e sendo-o como o regimento deste ofício dispõe haverem-no de
ser pelos juízes ordinários do dito ofício o que não convém, e os nomeados

34

35
36

LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, pp. 724-725.
Em outros espaços, as corporações obedeciam a propósitos diferentes. Cf. SONKAJÄRVI,
Hanna – A Religião como Meio de Inclusão e de Exclusão nas Corporações de Ofícios de
Estrasburgo (1681-1789). Topoi. Revista de História. Rio de Janeiro, vol. 12, nº 23 (2011),
pp. 193-205.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, pp. 725-726.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 732.
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para estes exames de mulheres lhe passarão suas certidões quando acharem
que são suficientes”37.
O regimento de 1782 atualizará as determinações, ao mesmo tempo que
equiparou os juízes aos pais, na tradicional metáfora presente nos tratados
de teoria política que referem os monarcas como pais dos súbditos. Assim,
determinou que “os juízes de qualquer corporação são como pais de toda ela,
obrigados a punir-lhe os erros e ensinar-lhe os acertos, não só com a palavra,
mas ainda mais com o exemplo”38, para continuar esclarecendo que “como
da perícia dos oficiais depende a perfeição das obras e nela consiste não só o
argumento do ofício, mas o desengano do povo, será só aprovado para exercer
este ofício, como mestre, e com a carta aquele oficial ou obreira desta cidade
e seu termo que souber fazer o seguinte: apontuar um pente, que fique certo,
tendo doze puas em cada ponto, e o último ficará com doze fora o puão do
oreleiro, e o pente será de qualquer conta que os juízes lhe derem. Apontará
as oito prexadas para o lisso do mesmo pente que fiquem certos os pontos
das prechadas com os do pente. Fará um liso do mesmo pente, que fique
certo sem crescer, sem faltar cadeia e muito direito. Urdirá uma teia na sua
devida conta, carregá-la-á no tear, repassá-la-á no liso e no pente e lhe tecerá
meia vara. Mas o homem saberá de mais o repasso empuartado e armar ou
assentar hum tear com os preceitos necessários [indica sete preceitos]”39.
Às mulheres eram exigidos os mesmos conhecimentos: “será obrigada por
especulativo estes preceitos e medidas para as dizer ao carpinteiro quando
lhe for assentar o tear. Sendo necessariamente preciso que eles e elas saibam
procurar os fios na urdideira, tirando-os pela palheta para que se não crie a
teia”40. Mais se esclarece que “sucedendo que o oficial ou obreira não tenha
toda a precisa e indispensável aptidão para ser examinado, no que se devem
os juízes haver com muita cautela e sem comiseração alguma porque neste
ato consiste uma das principais circunstâncias da felicidade deste ofício em
razão de que não pode dar boa disciplina o mestre que não tem a necessária
qualidade de ciência e o dano que disto resulta vem a cair no todo e comum
do ofício, o mandarão os juízes novamente exercitar por aquele tempo que
lhe parecer, mas de forma que não possa ser menos de um ano e sem que
apresente atestação do mestre ou mestra em cuja loja exercitou não será
admitido a novo exame. Se ainda depois suceder que não tenha adquirido
as luzes precisas o mandarão aprender por mais seis meses de sorte que só
37
38
39
40

LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, pp. 732-733.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 739.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, pp. 741-742.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 742.
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depois de estar bem qualificado no exame descrito, no presente capítulo, lhe
passarão a sua certidão para com ela requerer carta ao supremo senado da
câmara”41.
O regimento previu ainda que, quando qualquer oficial ou obreira
pedisse exame, só seria admitido caso apresentasse atestação do mestre
ou mestra com quem tinha aprendido, na qual deveria estar declarado o
inicio e o término da aprendizagem, o qual seria conferido com o assento
da matrícula. O oficial deveria aprender durante dois anos e a obreira um.
A partir da aprovação e na qualidade de mestre ou mestra poderá abrir
loja42. Finalmente, o regimento esclarecia que os juízes não podiam avaliar
os parentes nem os que consigo tinham aprendido e que cabia aos mestres
matricular os aprendizes43.
O tempo de aprendizagem variava de acordo com o género. Quatro
anos para os homens e três para as mulheres “porque tendo menos obras
que manufaturas lhe não é preciso tanto tempo”. Por outro lado, depois da
aprendizagem, passariam a oficiais, por declaração do mestre, o que ficaria
averbado às matrículas. Seria então aberta matrícula de oficial ou de obreira.
Finalmente, dois anos “antes que se examine ou possa pedir licença à câmara
para abrir loja, a mulher “trabalhará somente hum ano pois este lhe bastará
para se aperfeiçoar, atendendo-se a que tem menos que executar”44. O regimento
ainda advertiu os mestres no sentido de serem benevolentes e justos: “Devem
os mestres e mestras deste ofício tratar bem a seus aprendizes, olhando-os
com amor e caridade, não sendo muito rigorosos no castigo, porque não tem
tanta circunstância quaisquer erros, descuidos ou outros incidentes que se
encontrarão na puerilidade de semelhantes indivíduos, mas também não
devem permitir-lhes, nem deixar de lhes castigar as negligências ou faltas
daquele cuidado a que são obrigados como aprendizes”45.
As viúvas dos mestres poderiam manter as suas lojas com oficiais mas sem
aprendizes “porque não podem educa-los com a aptidão necessária, porém
os que ficarem por morte de seus maridos os poderão conservar se tiverem
já vencido meio tempo”46. Porém, se as viúvas fossem também mestras do
ofício então logo que falecesse seu marido não poderiam manter oficiais e
chamariam obreiras”. Caso se voltassem a casar com homens com profissões
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LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, pp. 742-743.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 743.
LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 744.
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diferentes teriam que fechar as lojas. Não era possível haver mulheres nas
lojas de homens e vice-versa47.
Os processos movidos aos tecelões em estudo não são particularmente
ricos acerca de questões relativas à aprendizagem do ofício48. De qualquer
modo, no de Henrique de Sá, de 23 anos, tecelão de sedas, natural de
Mogadouro e morador em Bragança, preso em 1695, foi referido o ensino de
vários artesãos na sua oficina. Por exemplo, em duas denúncias feitas por
aprendizes, referem-se informações sobre o facto de estarem em simultâneo
na oficina do mestre: Bartolomeu Afonso, “solteiro, filho de Francisco Pires
e de Dominguas Affonço, natural do lugar de Sarzeda termo desta cidade
de Bragança, o qual de prezente está aprendendo a arte da seda em caza de
Henrique de Sa christam novo desta mesma cidade e este cazado com Maria
de Sa christam nova, e este Henrrique de Sa he filho de Phellipa Nunces
veuva christam nova”49 e Bartolomeu Pires, solteiro, filho de Francisco Pires,
lavrador, natural e morador do lugar de Sarzedas, termo de Bragança, “que
aprende a arte da seda em casa de Henrique de Sá”50. O próprio réu também
deu a conhecer a sua aprendizagem, em Bragança, cerca de seis anos antes,
em casa do tecelão de sedas Gabriel Nunes. Nessa época havia por lá um
outro aprendiz, Rafael Dias, e ambos combinaram judaizar51.
Numa denúncia de Maria Ferreira, constante do processo de Diogo
Ferreira, de 30 anos, tecelão de sedas, natural de Vinhais e à data da prisão
morador em Bragança, foi referido o final da aprendizagem de seus tios, cerca
de 1689. A denunciante recordou que, em Chacim, em casa de seu tio Diogo
Ferreira, tecelão de sedas, “estando ambos sós na occazião que o mesmo com
seos irmãos vierão da dita cidade para a dita villa de Chacim por haverem
acabado de aprender o officio de teceloens e de haver falecido o mestre que os
insinava que era seu cunhado e arm[a]ndo os seos teares não nas cazas em
que vivião por lhe não cab[er]em nellas mas em outras que para o dito efeito
alugarão hi[ndo] ella confitente para as mesmas não só pella rezão de ser
s[ua] sobrinha mas tãobem pella curiosidade de os ver tecer”52. Nos processos
dos irmãos do réu constam informações complementares. Eram também
tecelões de seda e foram presos no mesmo dia. Manuel Ferreira, de 26 anos,
residente em Chacim, segundo denúncia de Manuel Correia, cristão-velho,
47
48

49
50
51
52

LANGHANS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos […], vol. 2, p. 749.
Sobre a aprendizagem dos ofícios têxteis para a Época Medieval, cf. SEQUEIRA, Joana – O
Pano da Terra […], pp. 123-127.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6977.
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residente em Bragança, afirmou conhecer o réu “de quinze annos a esta parte
por elle testemunha aprender o oficio em caza do cunhado do reo e falar com
elle varias vezes”53. António de Sá, morador em Chacim, afirmou conhecer o
réu há cerca de 14 anos, por aquele ter aprendido o ofício em Bragança em
casa de um primo dele testemunha54. Da aprendizagem de Daniel Ferreira,
de 19 anos, o mais jovem dos três irmãos, sabe-se que compreendeu duas
fases, a primeira em Bragança, durante dois anos e meio, até que adoeceu e
o foram buscar; e, a segunda, com seu irmão Manuel Ferreira, em Chacim.
No testemunho de André Ferreira: “avera sete annos pouco mais ou menos o
dito reo se absentara desta dita cidade pera a villa de Chacim aonde asistira
sempre e não sabe nem ouviu diser que viesse mais a esta dita cidade e se
fora pera a dita villa por causa de lhe morrer seu cunhado Belchior Rodrigues
nesta dita cidade que avera nove annos pouco mais ou menos he falecido
com o qual elle testemunha aprendera o oficio por lhe faltarem dous annos
os acabara de cumprir com Manoel Ferreira irmão do dito reo”55. Ou seja, as
informações constantes destes processos não nos fornecem dados acerca do
tempo médio de aprendizagem, nem das condições em que a mesma tinha
lugar, ao contrário do que acontece em relação a outros ofícios, em que os
dados são mais completos56. De qualquer modo, torna-se claro que as casas
de residência eram os lugares em que também funcionavam as oficinas, o
que também acontecia com outros mesteres57.
É suposto que os mestres tinham a obrigação de ensinar os aprendizes
e que estes tinham que se sujeitar a fazer os mais variados recados, mesmo
que alheios ao ofício. Ao mestre cabia igualmente dar-lhes casa e comida
e alguns não se esqueciam de os sujeitarem a alguns castigos e até de os
expulsarem. Veja-se o caso de Daniel Ferreira, de 19 anos, natural e morador
em Chacim, preso em 1697, o qual, nas contraditas, confessou ter inimigos
em resultado de alguns problemas com aprendizes. Assim, “Domingos Lopes
o Ruivo seos filhos nettos noras alem das contraditas que lhes tem arguido
são seos inimigos tambem porque elle reo e seos irmãos lhe tinhão tomado
hum seo filho para emsinarem ao seo officio de tecelão de sedas e lhes darem
algum castigo e o lançarem fora fiquarão todos os sobredictos seos inimigos”58.
53
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55
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Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 5278.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 5278.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
Cf. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Os Confeiteiros Portugueses na Época Moderna:
Cultura Material, Produção e Conflituosidade […].
No caso dos mouriscos granadinos, tal nunca acontecia. Cf. LECERF, Florence – La Sociedad
Granadina de Principios del siglo XVI: contratos de Aprendizaje […], p. 20.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
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Questão relevante relaciona-se com as eventuais oligarquias familiares
em determinadas atividades. Isto é, os tecelões eram filhos de tecelões?
Era quase sempre assim ou pelo contrário, seguiam profissões diferentes
das dos pais? Estudos para localidades como Dijon59 e Turim60, durante o
século XVIII, demonstram que poucos artesãos seguiam os ofícios paternos,
no primeiro caso, e que a transmissão do ofício de alfaiate entre familiares
apenas representou 22,5%. No caso dos confeiteiros portugueses processados
pelo Santo Ofício, sabe-se que, apesar da escassez de casos em que pai e filho
desempenharam a mesma atividade, encontram-se muitas famílias em que
diversos membros se dedicavam ao mesmo ofício61. O que se passou com o
grupo dos tecelões em estudo?
Muito poucos réus viram os filhos seguir a mesma profissão, pelo menos
tendo em conta as informações disponíveis no momento em que foram
presos. De qualquer maneira, importa ter em conta que uma quantidade
significativa dos processados era jovem e, consequentemente, ou sem filhos
ou com crianças e não com jovens em idade de trabalhar. Se tivermos em
conta os ascendentes, 27 homens seguiram as profissões dos pais, se não
exatamente as mesmas, alguma forma relacionada com os têxteis. Ou seja,
estamos perante 38% de casos nestas circunstâncias. Mas, se olharmos para
a família alargada e incluirmos, irmãos, cunhados, sobrinhos, tios, primos e
até genros e avôs, o panorama é bastante mais abrangente. Neste caso, 54
pessoas, isto é, 76% do total, tinham no mínimo um e mais frequentemente
vários familiares que se dedicavam aos têxteis, tendo-se registado casos de
sete, oito, 12 e 28 pessoas62. Ou seja, a tecelagem ocupava geralmente vários
membros da mesma família, independentemente de nem todos seguirem
as opções paternas. Outras atividades frequentes dos pais destes artesões
foram sapateiro, curtidor e mercador.

59

60
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62

SHEPHARD JR., Edward J. – Movilidad Social y Geográfica del Artesanato en el siglo XVIII:
Estudio de la Admisión a los Gremios de Dijon, 1700-90, in LÓPEZ BARAHONA, Victoria e
NIETO SÁNCHEZ, José A., coord., El Trabajo en la Encrucijada: Los Artesanos Urbanos en
la Europa de la Edad Moderna, Madrid: Los Libros de la Catarata, 1996, pp. 37-69.
CERUTTI, Simona, Estrategias de Grupo y Estrategias de Oficio: el Gremio de Sastres de
Turin a finales del siglo XVII y principios del XVIII, in LÓPEZ BARAHONA, Victoria e
NIETO SÁNCHEZ, José A., coord., El Trabajo en la Encrucijada: Los Artesanos Urbanos en
la Europa de la Edad Moderna, Madrid: Los Libros de la Catarata, 1996, pp. 70-112.
BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Os Confeiteiros Portugueses na Época Moderna:
Cultura Material, Produção e Conflituosidade […].
Cf. anexo 2.
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2.2 Os patrimónios dos tecelões
Se vários tecelões argumentaram serem pobres e não terem bens a
declarar, sem aduzirem mais explicações63, outros referiram nada possuir
por serem filhos família64. Por outro lado, a João Carvalho, cujo processo não
tem inventário, foram vendidas uma navalha e duas tesouras pequenas por
240 réis e uma lembrança de ouro por 1.110 réis para serem gastos no seu
sustento65, o mesmo terá acontecido a José de Sá Pilão, o qual declarou ser
“homem muito pobre e não tinha bens de seus e alguma couza que tinha
em caza lhe paresse que se vendeo para se fazer alimentos pera enquanto
estivesse prezo nesta inquisição”66. António Lopes, o Rachado, de 44 anos,
tecelão de toalhas e charameleiro, natural e residente em Bragança, detido
em 1661, afirmou “que elle não tinha bens alguns de rais nem moveis mais
a cama e fato de seu uso que elle declarante trouxe pera estes carceres e so
vevia do trabalho de seu oficio de tecelão de toalhas”67. Domingos Gonçalves,
o Amoroso, de 32 anos, natural e morador em Montemor-o-Novo, preso em
1671, declarou “que elle não tem bens alguns de raiz ou moveis direitos ou
acções nem lhe devem cousa alguma nem elle declarante a deve e somente
tinha em seu poder des ou dose teas de linho e estopa de diversas pessoas
cujos nomes lhe não lembrão e constará de huma declaração que fes por escrito
na cadea de Monte Mor que ficou na mão do carcereiro da mesma chamado
Domingos Gonçalves”68. Manuel Cardoso, de 35 anos, natural de Bragança
e morador em Vinhais, apresentou-se em 1708. Ao ser interrogado sobre os
seus bens declarou “que elle não tinha bens alguns de rais e moveis tinha
63

64
65
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67
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Por exemplo, Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs 1578, 1688. Sobre a pobreza dos
artesãos, cf. GUTTON, Jean-Pierre – La Société et les Pauvres. L’Exemple de la Généralité
de Lyon 1534-1789. Paris: Société d’Édition les Belles Lettres, 1971, pp. 44-46, passim;
GUICHETEAU, Samuel – Les Ouvriers en France 1700-1835. Paris: Armand Colin, 2014,
pp. 39-44, passim; BEROUJON, Anne – Peuple et Pauvres des Villes dans la France Moderne.
De la Renaissance à la Révolution. Paris: Armand Colin, 2014, pp. 16-26, passim. Não obstante,
em Paris, por volta de 1700, havia alguns que já possuíam alguns bem e viviam em casas
com algum conforto. Cf. GUICHETEAU, Samuel – Les Ouvriers en France […], p. 49. Para
Portugal, cf. GOMES, Fátima Freitas – Oficiais e Ofícios Mecânicos no Funchal (séculos XVIII
a princípios do século XIX. In Actas do II Congresso Internacional de História da Madeira.
Funchal: Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses, 1990,
pp. 201-230 e BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – A Produção Artesanal, Portugal do
Renascimento à Crise […], pp. 186-187; 205-206.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs 1560, 1577, 1805, 1812, 1813, 3494.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1617.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1583.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 4555.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6913.
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so os do seu officio e uso que erão o seu tear de tafetas que valera quatro
patacas e huma meza em que comia e hum tamborete e não tinha outra
couza mais de seu e que devia tres mil e seiscentos e vinte reis a Luis Alves
mercador da villa de Vinhaes e não tinha outras dividas nem lhe devião nem
mais que declarar”69. Gabriel Nunes, tecelão de veludos, preso no mesmo
ano, limitou-se a arrolar uma cama composta por colchões, dois lençóis e
uma manta70. Manuel Lopes de Carvalho, o Canuto, de 60 anos, natural
e residente em Bragança, preso em 1710, declarou alguns móveis – arcas
velhas, bofete e tamborete – algumas peças de vestuário e um tear que
valia 10 tostões71. João Rodrigues Carvalho, o Canuto, de 45 anos, natural
e morador em Bragança, preso em 1713, apenas declarou um tear em que
tecia mantos, avaliando-o em 4.000 ou 5.000 réis72.
Os restantes inventários contêm bens mais variados. Destaquem-se
algumas questões, comuns a outros inventários de cristãos-novos: a posse de
casas e de terras, em especial de vinhas, no caso destes tecelões; as muitas
referências aos teares e às sedas, e a móveis correntes, a par com escassas
referências a jóias, a pratas, a alimentos, a têxteis domésticos, a utensílios
de cozinha e a armas. O vestuário referido foi apenas o de uso corrente e
nunca foi avaliado, ao contrário do que aconteceu em outros inventários
nos quais apenas as peças de roupa de luxo e, consequentemente, de valor
económico, foram mencionadas73.

69
70
71
72
73

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3191.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 85.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2131-1.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 8923.
Faça-se o confronto, com BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Bens de Hereges. Inquisição
e Cultura Material […].
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Quadro 1
Categorias de Bens dos Tecelões
Categorias de Bens

Total de menções

Dentro e Fora de Portas
Casas

13

Terras

11

Móveis

14

Têxteis Domésticos

11

À Volta da Mesa
Alimentos

5

Utensílios de Cozinha

3

Pratas

1

Proteger e Ornamentar o Corpo
Vestuário e Calçado

13

Joias

3

Armas

1
Pelo Mundo do Trabalho

Objetos Profissionais

18

Animais

1

Os inventários de bens contidos nos processos movidos aos tecelões
foram particularmente interessantes no que se referiu às indicações relativas aos instrumentos de trabalho e às matérias-primas. Neste domínio
apareceram os teares (avaliados entre 2.000 e 10.000 réis), os pentes dos
teares, os caldeirões de tingir seda, os tornos (cujos valores chegaram
aos 20.000 réis), as sedas e as teias das sedas além das tesouras, das
navalhas, dos ganchos das balanças e de mantos, toalhas e guardanapos já
prontos. Raras vezes foi fornecido o valor das peças de seda. De qualquer
modo, alguns presos referiram dados relevantes. Por exemplo, Sebastião
Rodrigues, de 27 anos, natural e morador em Bragança, preso em 1661,
arrolou, entre os seus bens, “dous teares do seu offiçio que valerão quatro
mil reis e huma tea de tafeta preto que estava começada a teçer que
valera sete mil reis”74. Henrique de Sá, de 23 anos, natural de Mogadouro
e residente em Bragança, preso em 1695, declarou “hum tear de veludo
outro de calhamaço outro de tafetas que vallerão todos quatorze mil reis
[…] E que tinha vinte e tres arrates de seda feita que vallerá cada hum
arrátel tres mil reis. E que tinha sincoenta côvados de calhamaço tecidos
que se venderão quando o prenderão a onze vinteis o côvado. E que tinha
74

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1119.
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huma tea de velludo preto que estava ordida e valeria nove mil reis. E
que tinha sessenta côvados de gorgorão ordido somente que tinha dous
arrates de seda que vallião seis mil reis. E que tinha setenta côvados de
calhamaco ordidos que tinhão tres arrates de seda que valião nove mil
reis”75. Manuel Ferreira, de 26 anos, natural e morador em Chacim, preso
em 1697, arrolou no seu inventário: “tres teias postas no tear de seda que
valerião quarenta mil reis pouco mais ou menos. E que tinhão tres teares
em casa dois delles erão delle declarante e de seu irmão Daniel Ferreira e
o terceiro era de sua irman Maria Ferreira e cada hum valeria quatro mil
reis. E que tinha arrátel e meio de seda já aparelhada que valeria quatro
mil e quinhentos reis”76. Rafael de Sá, de 50 anos, natural e morador em
Bragança, preso em 1747, fez saber que “tinha huma tea de seda de mantos
que estava ainda no tear e tinha de fora mais seda para acabar a dita tea e
principiar outra e tudo importaria em cem mil reis e que em casa de Maria
Ferreira encanhadeira tinha dois arrates de seda a encanhar que valerão
seis mil reis. E que tem dois tiares que valerão ambos quinze mil reis”77;
enquanto Gabriel Borges, de 36 anos, natural e morador na mesma cidade
e preso no mesmo ano de 1747, declarou quatro teares aparelhados, no
valor de 40.000 réis; seda para 12 mantos, no valor de 60.000 réis, depois
de prontos os mantos; 46 arráteis de seda amarela, avaliada em 92.000
réis; e um caldeirão de tingir seda, no valor de 6.400 réis78. Curiosamente,
o réu informou que um dos tios maternos, Jerónimo Álvares Ramos, casado
em segundas núpcias com Beatriz Penha, deslocara-se para Lisboa, onde
trabalhava na Real Fábrica das Sedas79.
Em outros passos dos processos também se encontram informações
sobre as atividades laborais propriamente ditas. Por exemplo, Manuel
Lopes de Carvalho, o Canuto, de 60 anos, natural e residente em Bragança, preso em 1710, declarou em sua defesa que tinha “torno de seda
em que trabalha e serve a toda a gente que o costuma ocupar e por essa
causa algumas pessoas christans novas terião trato com elle por causa
da ditta negociação o que o reo não podia evitar por ter muita família que
75
76
77
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79

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 5278.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1809-1.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 8564.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 8564. Sobre a Real Fábrica das Sedas, cf. BRAGA,
Isabel M. R. Mendes Drumond – Teares, Fios e Tecidos em Viagem. Produções e Exportações
da Real Fábrica das Sedas para o Brasil (1734-1821). Revista de Artes Decorativas. Porto,
nº 4 (2010), pp. 101-124 (disponível on line em https://www.academia.edu/6580984/) e a
bibliografia aí citada.
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sustentar”80. As testemunhas que indicou corroboraram este depoimento
pois prestaram idênticas declarações: “trabalhava para todos os que lhe
davão seda a fazer” e “trabalhava nele para todos e por isso tinha trato
com todas as pessoas para lhe torser a sua seda”81.
Escassas informações se encontram relativamente à comercialização das
peças. Porém, sabe-se que Manuel Lopes, o Capado, de 31 anos, nascido e
residente em Bragança, preso em 1661, era tecelão de toalhas e deslocava-se
para as vender. Fora a Palencia duas vezes, por espaço de uma semana; e,
no Reino, deslocara-se a Chaves, Guarda, Miranda, Vila Flor e Vila Real
e a outros locais “onde hia de passagem a vender toalhas”82. Por seu lado,
João Nunes, de 57 anos, natural e residente em Bragança, detido em 1747,
afirmou, ao fazer a declaração dos seus bens, que tinha uma loja na qual
vendia panos, baetas, droguetas e sedas. Desconhecia os côvados que teriam
as peças, ao mesmo tempo que informou ter para venda mantos de seda e
seda para confecionar outros, avaliando tudo em 800.000 réis83.

2.3 As tecedeiras
A mão-de-obra feminina tinha alguma importância em atividades ligadas aos
têxteis (alfaiatas, botoeiras, cerzideiras, colchoeiras, gibiteiras, …) – quer em Portugal84
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Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2131-1.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2131-1.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3494.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1812-1.
Cf., por exemplo, FERNANDES, Isabel Maria, OLIVEIRA, António José de – Ofícios e Mestres
Vimaranenses nos séculos XV e XVI. Revista de Guimarães. Guimarães, nº 113-114 (2004),
pp. 163-167, maxime 43-209 e SEQUEIRA, Joana, MELO, Arnaldo Sousa – A Mulher na
Produção Têxtil Portuguesa Tardo-Medieval. Medievalista [em linha]. Lisboa, nº 11 (2012),
pp. 1-26. (2015-05-07). Disponível em htttp://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista. Joana
Sequeira – O Pano da Terra […], pp. 132-144. Para o estudo das mulheres e do trabalho
em Portugal, durante a Época Moderna, cf. LOPES, Maria Antónia – Sebastiana da Luz,
Mercadora Coimbrã Setecentista (Elementos para a História de As Mulheres e o Trabalho).
Revista de História da Sociedade e da Cultura. Coimbra, nº 5 (2005), pp. 133-156; POLÓNIA,
Amélia – Women’s Participation in Labour and Business in the European Maritime Societies
in the Early Modern Period, Il ruolo economico della famiglia. Secs. XIII-XVIII. Atti delle
Settimane di studio. Prato: Instituto Internazionale di Storia Economica F. Datini, 2009. Para
outros espaços, cf., por exemplo, MARTÍNEZ MOUTÓN, Mónica – La Mujer Prestamista en
la Malaga del siglo XVIII. In VILLAR GARCÍA, María Begoña, coord. – Vida y Recursos de
Mujeres durante el Antiguo Régimen. Málaga: Universidade de Málaga, 1997, pp. 111-129;
MOTTU-WEBER, Liliane – Gagner sa Vie. In Vivre à Genève autour de 1600. Genève: Editions
Slatkine, 2002, vol. 1 (La Vie de tous les Jours), pp. 210-211; BÉROUJON, Anne– Peuple et
Pauvres des Villes dans la France Moderne [...], pp. 95-100.
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quer no estrangeiro85 – e ao fabrico e venda de alimentos (biscoiteiras,
conserveiras, couveiras, cuscuzeiras, farteleiras, manteigueiras, mostardeiras, a par das que faziam aletria, alféloas e tantas outras)86, sem
esquecer as ocupações que não poderiam ser desempenhadas por homens,
como a amamentação de crianças87, também não podemos olvidar que a
atividade têxtil realizada por mulheres ficou parcamente documentada, a
partir dos processos movidos a homens de Trás-os-Montes. Por exemplo,
no de Baltazar Fernandes, de 26 anos, residente em Bragança, que se
apresentou em 1601, podem-se encontrar informações relativas a Maria
Fernandes, tecelã de lenço, mulher de Gaspar Pereira; e a Ana Fernandes,
igualmente tecedeira, primas do réu88. Por outro lado, através de uma
denúncia contra Sebastião Rodrigues, o Pedreiro, de 27 anos, casado com
Ana Rodrigues, cristã-velha, natural e morador em Bragança, preso em
1661, fica a saber-se que Ana Espinosa, Sebastião Rodrigues e sua mulher
dobavam seda juntos89. No entanto, esta realidade não nos deve fazer
esquecer que as atividades dos artesãos têxteis assumiam frequentemente
um carácter familiar: a mulher cardava, dobava e tecia e o marido tecia.
Os filhos pequenos ajudavam as mães90. Em muitos casos, a produção
era realizada em casa e destinada ao consumo próprio e da comunidade
local e não ao mercado em larga escala, chegando a ser encarada como

85

86

87

88
89
90

Veja-se, por exemplo, o caso ocorrido em Veneza no século XVIII, em que as mulheres chegam
a poder abrir loja, depois de a tecelagem ter sido uma empresa familiar. Cf. VALENTINA,
Marcello Della, Il Setificio Salavato dalla Done: Le Tessitrici Veneziane nel Settecento. In Donne
a Venezia. Spazi di Libertà e Forme di Potere (sec XVI-XVIII). Veneza: Storia di Venezia, 2012,
disponível on line em < http://www.storiadivenezia.net/sito/donne/DellaValentina_Setificio.
pdf>. Para França, cf. GUICHETEAU, Samuel – Les Ouvriers en France […], pp. 12-13.
OLIVEIRA, António de – A Vida Económica e Social de Coimbra de 1537 a 1640. Coimbra:
Instituto de Estudos Históricos Dr. António de Vasconcelos, 1971, vol. 1, p. 484; BRAGA, Isabel
M. R. Mendes Drumond – A Produção Artesanal, Portugal do Renascimento à Crise […], p. 182.
Para o Brasil colonial a situação não era muito diferente se excetuarmos a presença das chamadas
pretas de ganho que se mantiveram activas mesmo após a independência. Cf. FIGUEIREDO,
Luciano Raposo de Almeida – O Avesso da Memória. Cotidiano e Trabalho da Mulher em
Minas Gerais no século XVIII. 2ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editor, 1999; SILVA, Maciel
Henrique – Pretas de Honra. Vida e Trabalho de Domésticas e Vendedoras no Recife do século
XIX (1840-1870). Recife: Editora Universitária da UFPE, Salvador, EDUFBA, 2011.
SÁ, Isabel dos Guimarães – O Trabalho. In LAINS, Pedro; SILVA, Álvaro Ferreira da, org. –
História Económica de Portugal 1700-2000. Lisboa: Instituto de Ciências Sociais, 2004, p. 109.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6083.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1119.
Cf. o caso estudado para Pradoluengo (Castela) em MARTÍN GARCÍA, Juan José – La Industria
Textil en Pradoluengo 1534-2007. La Pervivencia de un Núcleo Industrial. Valladolid: Junta
de Castilla y León, 2007, pp. 70 passim.
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um mero complemento de outras atividades91, o que não as impedia de
obter carta de exame92. Dados avulsos, referem, para Lisboa, em 1552,
a presença de 151 casas de tecelagem, algumas com dois e três teares e
“delas muitas de mulheres”, calculando-se em 450, o número de artífices
têxteis93. No entanto, estes dados genéricos escondem uma realidade
importante: a matéria-prima. Se terão abundado as tecelãs de linho e
de lã terão eventualmente sido em número mais baixo as de seda, o que
explica a pouca representatividade das mulheres no âmbito deste estudo.

2.4 Tecelagem e outros ofícios
Alguns réus desempenhavam outras atividades paralelamente à
tecelagem. António Lopes, o Rachado, de 44 anos, natural e residente em
Bragança, preso em 1661, era charameleiro, além de tecelão de toalhas94.
Os irmãos António Francisco e Domingos Gonçalves, ambos com a alcunha
o Amoroso, tecelões, naturais e residentes em Montemor-o-Novo, presos em
1671, eram também trombeteiros. Nos processos podem ler-se declarações
como: “em casa de Domingos Gonçalves o Amoroso que tem parte de christão
novo tambem tecellão viúvo de huma filha do Chamusco cujo nome lhe não
lembra, tambem tecellão de pano de linho e primo paterno delle confitente
irmão inteiro do dito Francisco Gonçalves o Amoroso e com outro irmão
inteiro dos mesmos chamado Antonio Francisco o Amoroso tambem tecellão
e costuma tanger trombeta das que chamão vaquas nas procissões e festas
cazado com Maria Francisca a tozadora de alcunha christam velha tambem
natural e morador da dita villa”95. Baptista Gonçalves, de 36 anos, tecelão
de mantos, natural e morador em Escalhão, preso em 1665, mercadejava
sardinhas96, o mesmo fazia Manuel de Castro, de 33 anos, natural de
Zamora e residente em Bragança, preso em 1692. Com a venda de peixe
chegou a envolver-se em problemas com os clientes: “vendendo elle reo
na cidade de Bragança bacalhao e sardinhas foi a sua caza Domingos o
Cabello de apelido soldado na mesma cidade a comprar huma sardinha
e porque a molher do reo lha não quis dar por real e meo puxou de huma
91
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BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – A Produção Artesanal, Portugal do Renascimento
à Crise […], pp. 186-187.
OLIVEIRA, António de – A Vida Económica e Social de Coimbra […], vol. 1, pp. 516-517.
BRANDÃO (DE BUARCOS), João – Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552, organização
e notas de José da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, pp. 194 e 201.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 4555.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs. 6913, 8748,
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 4102.
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adaga para lhe dar o que não fes mas a ditta molher do reo lhe chamou
cornudo sendo elle cazado de que resultou demandar lhe huma injurua
fazendo citar ao reo para a defender”97. Por seu lado, Manuel da Costa, o
Ratona, de 24 anos, natural e morador em Bragança, preso em 1709, era
tecelão e soldado98.

2.5 Tecelões e conflituosidade
A conflituosidade era evidente99. Verificou-se entre cristãos-velhos e
cristãos-novos e também apenas entre os cristãos-novos. Se, como antes
se referiu, todos os processados em estudo eram cristãos-novos ou tinham
parte de cristãos-novos, os casamentos mistos, especialmente durante o
século XVI, não foram particularmente apreciados. Francisco Nunes, de
35 anos, cardador e tecelão, natural de Seia e morador em Mizarela, preso
em 1581, contraiu matrimónio em Mizarela com a cristã-velha Domingas
Carvalha. Ao regressar a Seia houve pessoas que se mostraram aborrecidas
por ele ter casado com uma “quelva” que, segundo sua mãe, queria dizer
cristã-velha100.
Os conflitos podiam ter uma amplitude maior e as ameaças de denúncias ao Santo Ofício eram uma arma recorrente101. Henrique de Sá, de 23
anos, natural de Mogadouro e residente em Bragança, detido em 1695,
foi denunciado por várias pessoas. Entre estas conta-se o tecelão Filipe
de Barros e o padre Manuel Gonçalves. O primeiro fez saber que “haverá
outo mezes que indo elle para Sam Bento vendo hum ajuntamento de
gente a porta de Henrique de Sa chegando ouvio dizer a Sebastião Pires
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2683.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 7355.
99
Sobre conflituosidade laboral entre artesãos e entre estes e seus mestres, cf., para Espanha
e França, respectivamente, NIETO SÁNCHEZ, José A. – Asociación y Conflicto Laboral
en la Madrid del siglo XVIII. El Trabajo en la Encrucijada: […], pp. 273-287; TRUANT,
Cynthia M. – Insolentes e Independientes: Los Oficiales y sus ‘Ritos’ en el Taller del Antiguo
Régimen. In LÓPEZ BARAHONA, Victoria; NIETO SÁNCHEZ, José A., coord. – El Trabajo
en la Encrucijada: Los Artesanos Urbanos en la Europa de la Edad Moderna. Madrid: Los
Libros de la Catarata, 1996, pp. 203-247 e GUICHETEAU, Samuel – Les Ouvriers en France
[…], pp. 54-63. Em alguns casos, a resposta face aos conflitos foi a criação de associações
diversas. Para França, designadamente para Lyon, cf. AAVV – Le Compagnonnage à Lyon
de ses Origines Mythiques à nos Jours. Lyon: Silvana Editoriale, 2014.
100
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6395.
101
Sobre esta matéria, cf. OLTEAN, Crina Adriana – A Denúncia ao serviço da Fé ou da Vingança?
A Delação Inquisitorial e os seus Efeitos. Lisboa: Dissertação de Mestrado em História,
especialidade de História Moderna e Contemporânea, registada na Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, 2014.
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teçellão de seda morador na ditta cidade de Bargança que Henrique de Sa
morador na ditta cidade e sua mulher erão huns canis e que os havia de
fazer ir [pre]zos pella Santo Officio […] e que este ditto Sebastião Pires por
andar amancebado com huma Anna Pires com quem o dito Henrique de
Sa teve humas rezones”102; o segundo referiu o mesmo episódio por outras
palavras: “estando em minha caza na minha jenella ouvi huma pendencia
em caza de Anna Pirez e sua irmam Catherinna Pirez contra Henrrique
de Sa e Maria de Sa e as palavras que ouvi a estas duas molheres forão
estas que relato chamando a Henrrique de Sa e a sua molher que erão
huns cains e huns perros e que os [have]rião de fazer queimar e sabendo
o seu tio Sebastiam Pirez que tiveram esta rezois veio com toda a força a
casa de Henrique de Sa”103. Rafael Lopes Pereira, de 47 anos, natural de
Mogadouro e residente em Bragança, preso em 1748, também foi vítima de
ameaças por parte de um alfaiate, após um desentendimento. A briga era
do conhecimento geral. Para um, “havara anno e meio dando o ditto reo
Rafael Lopes Pereira hua pouca de obra a fazer a hum alfaiate chamado
João Moreira desta cidade de Bragança e trazendo lha feita o sobredito
alfaiate e vendo o reo que nam vinha capas lhe dissera que aquella obra
não estava capas de se a[cei]tar e logo o dito alfaiate p[e]gando na obra e
a lançara pela caza dizendo que elle tinha a culpa em servir a similhantes
pessoas descompondo se de palavras dizendo o ditto alfaate que elle se
pagaria e que nunqua mais se commonicarão”; para outro, o réu tivera
dúvidas “sobre huns vestidos porque o ditto alfaate lhe pedia caro de
sorte que o ditto alfaate lançara os vestidos pela janella fora ameaçando
ao ditto reo”104.
Numa sociedade bastante violenta em que qualquer questão poderia
acabar à paulada, insultos verbais e físicos eram comuns105. Assim se
compreende que Salvador Pires, de 30 anos, natural e residente em
Bragança, preso em 1660, tenha apresentado nas contraditas problemas
que acabaram por ser pretensamente resolvidos com pancadas e cutiladas
entre ele e os irmãos António Lopes e Baltazar Lopes; e ainda que o casal
composto por Maria Gonçalves e António Franco fossem inimigos do réu e
de sua esposa, Jerónima Gomes, por dúvidas que esta teve com a mulher
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
104
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1813-1.
105
Sobre os insultos, cf. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Violência Verbal e Violência
Física numa Sociedade em Mudança: Portugal séculos XV-XVI. In III Congresso Histórico de
Guimarães. D. Manuel e a sua Época. Actas. [Guimarães]: Câmara Municipal de Guimarães,
2004, vol. 3, pp. 495-508.
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de Franco, acabando por lhe dizer “negareis vos que não fostes muito
grande puta antes que fosseis boa mulher”106.
António Rodrigues Ferreira, de 25 anos, natural e morador em Bragança,
preso em 1713, era profissionalmente muito bem-sucedido, mas afirmou
ao Santo Ofício ser “muito pobre e não ter bens alguns”. As contraditas
apresentadas revelaram muito sobre a sua atividade profissional e sobre
as más vontades e invejas que o seu sucesso e a sua honestidade motivavam. Assim, ficou claro que: “o réu é o melhor tecelão de mantos que
havia na cidade de Bragança e fora dela nas mais partes deste Reino em
tal forma que os mantos da fábrica do réu se lhe pagavam por mais uma
moeda de ouro pouco mais ou menos ordinariamente do que custavam e
se pagavam os mantos de todos os mais oficiais e fabricas da dita cidade
e de quaisquer outras cidade e terras do Reino […] atualmente estava o
réu fazendo mantos de encomendas para as casas titulares e mais ilustres
da cidade de Lisboa e ainda para os homens de negocio que tem nela e na
cidade do Porto fábricas de mantos porque quando tinham encomendas
deles de empenho os encomendavam e mandavam fazer ao réu porque só
asi podiam satisfazer no seu empenho. Provara que por estas razões todos
os mais oficiais de mantos da cidade de Bragança tinham pouco gasto e
lucros nas suas fábricas antes nelas padeciam perdas muito conhecidas e
por isso pediam ao réu lhes quisesse passar com seus e vender mantos das
fábricas desses oficiais mas o réu nunca o quis fazer e assim provara que
de todo o relatado resultou serem seus capitais inimigos todos os oficiais de
mantos e suas famílias e parentes há mais de dez ou doze anos a esta parte
a saber: António Rodriguez Pereira, Henrique Novaes, Manuel Fernandes
Pacheco e sua mulher, João da Costa Teixeira e sua mulher e cunhada
Maria Correa, Manuel Rodriguez Lima e sua mulher, seu cunhado António
da Fonseca e sua mulher, Lourenço Mendes de Sá, seu irmão Jorge de Sá,
Manuel de Barros, o Pavaltes de apelido e sua mulher, seu irmão António
de Barros e sua mulher, António de Barros e sua mulher, António de Paz
o Marrana de alcunha, João Dias e sua mulher, seu primo José de Paz,
José Rodriguez Traça, sua mãe e mulher e António José. Os quais todos
são oficiais do mesmo ofício e homens que mandam obrar nele e por causa
do grande ódio e inimizade que têm ao réu há tantos anos o ameaçavam
muitas vezes dizendo que lhe armariam cousas per que mais não tecesse
mantos e todos são cristãos-novos e moradores em Bragança”107. Após o
elenco, o tecelão explicitou os problemas concretos que vivera com cada um
106
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Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2138.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 174.
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dos seus inimigos. Salientem-se algumas questões específicas. Assim, no
depoimento foram desfilando desentendimentos motivados pelo pagamento
do dote da irmã, furto de seda, uso de violência física, palavras atentatórias
da honra feminina de familiares de outros tecelões e até questões mais
inusitadas, como a que foi reportada da seguinte maneira: “provará que
Lourenço Rodriguez Mendes, sua mulher, seu filho Luís, solteiro tecelão,
seu tio João da Paz, o Parrica, e sua mulher Ana Henriques cristãos-novos
de Bragança são inimigos capitães do réu haverá dois para três anos porque
dando o réu a tecer uma teia de seda ao dito Luís, solteiro, se ausentou o
dito Lourenço Rodriguez Mendes, seu pai e como o mesmo Luís, seu filho
trabalhava pouco na teia começou o réu a apertá-lo com grandes pressas
em cujo tempo sucedeu adoecer com demência e loucura o dito Luís, de
sorte que por isso esteve sete ou oito meses de cama atado de pés e mãos
pela doidice108 em cuja cura o dito seu pai depois que se recolheu à terra
gastou muito cabedal e todas as ditas pessoas se queixaram sempre do
réu dizendo que ele fizera endoudecer o dito Luís e lhes fizera gastar tanto
cabedal na cura”109. As testemunhas apresentadas pelo réu foram claras na
confirmação deste tipo de conflitos e foram igualmente claras ao afirmar
que muitas más vontades face a António Rodrigues Ferreira resultavam
do sucesso profissional inigualável que o tecelão havia alcançado: “o réu
era o melhor tecelão de mantos que tinha esta cidade tanto asi que em
enquanto ele os tinha os mais fabricantes não gastavam os seus e os
vendia por mais […] fazia tão bons mantos que os que havia de maior
empenho para encomendas tanto pera a Corte quanto pera esta bem se
iam comprar a sua casa”110.
Outros conflitos foram exclusivamente de carácter profissional. Por
exemplo, Diogo Ferreira, de 30 anos, natural de Vinhais e residente em
Bragança, preso em 1697, teria como inimigo um Francisco Lopes, o
Bonitinho, torcedor de seda, cristão-novo, morador em Chacim e sua mulher
pois “ha de haver tres annos e meo que com o reo teve hua demanda sobre
hua pouca de seda que o reo lhe tinha dado a troçer por o dito Francisco
Lopes lha não querer restituir e por essa cauza ficarão mal affeicoados e
depois haverá dois annos e meio vindo o auditor de Chaves a Chacim a
executar alguas condamnaçoens do cerçeo da moeda e pertendendo executar
Repare-se no tipo de tratamento preconizado face a um doente que padecia de transtornos
mentais. Sobre esta questão, cf. BRAGA, Paulo Drumond – Nam Parecia ser muito Certo no
Juizo e Capacidade. Réus, Doenças Psíquicas e Inquisição. Lusíada. História. Lisboa, nº 8
(2011), pp. 243-258 e BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Viver e Morrer […], pp. 143-176.
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a hum cunhado do reo per nome Francisco Lopes o reo mostrou que o dito
seu cunhado não era o culpado mas o dito Francisco Lopes Bonitinho”111.
No mesmo ano, foi preso o referido Francisco Lopes, o Bonitinho, de
54 anos, natural de Bragança e morador em Chacim. Pelo menos três
pessoas eram suas inimigas em resultado de questões relacionadas com
a tecelagem: Domingos Gomes Alves, alfaiate, “por duvidas que deve com
o reo sobre huma tea de sem covados de picote que o reo lhes vendeu e
por o teselão lha não dar ao tenpo que ficou e lha dilatar nove mezes se
queixou do reo e tiveram resõis pezadas e lhes ficou odio”; Vicente Gomes,
“por grandes duvidas que tiveram sobre huna tea de picote que o reo lhes
tinha dado a teser e per o reo lha demandar” e Domingos Teixeira “por
duvidas que tiveram e por o reo lhes não querer dar mais teas a teser se
descompuserão”112.
Nas contraditas do processo de António Franco Machado, de 34 anos,
mercador, natural e morador em Bragança, preso em 1696, também
foram apresentados problemas e disputas profissionais, os quais estariam
na base de inimizades e de denúncias. Assim, fica a saber-se que Julião
Gomes, cristão-velho, tecelão de veludos, morador em Bragança, além de
ser “falto de juizo ha de haver tres para quatro annos he inimigo do reo
por duvidas sobre o ajustamento de huas contas que entre si tinhão nos
que se descompuzerão” como também “não so Julião Gomes de que se faz
menção no primeiro artigo mas sua irman […] veuva haverá tres annos
foi a caza do reo a pedir lhe hum machuello de hum tear de veludos que
tinha sido de Henrique de Sa e o reo tinha comprado e a dita pessoa dizia
ser seu o dito machuello e que o tinha emprestado ao dito Henrique de Sa
e por o reo lho não querer dar pois o tinha comprado ella pondo a mão no
cappelo o ameaçou dizendo que por aquelle lho havia de pagar”113.
Em contraditas de outros processos as menções a conflitos profissionais
foram igualmente frequentes. Manuel Ferreira, de 26 anos, natural e
morador em Chacim, detido em 1697, alegou que “Manoel Luis christão
velho torcedor de sedas do lugar dos Olmos termo da villa de Chacim
há de haver anno e meio pouco mais ou menos que he inimigo do reo e o
ameaçou e isto por o reo em caza de huma sua irmam onde o dito Manoel
Luis trabalhava o descompos com palavras afrontosas por o dito Manoel
Luis não dar boa conta da ceda que se lhe dava por assitir muito pouco a
trabalhar”; que “Andres Lopes, christão novo, cortidor de Chacim e seus
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6977.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2103-1.
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filhos há de haver dous annos e meio são muito mal affeiçoados ao reo
e se não falavão e isto porque tendo o dito Andres Lopes huma parte da
partida de ceda para vender por o reo dizer a João Rodriguez Franco que a
queria comprar que a ceda tinha cheiro e que lhe não servia a não comprou
e (?) ao dito Andres Lopes que nella teve muita perda” e ainda que “João
Rodrigues Franco tendeiro de Chacim e seu tio Manoel Rodriguez clérigo
de appellido mercador de Bragança christão novo há de haver vinte meses
pouco mais ou menos que comprarão ao reo huma partida de mantos e
depois de os terem em caza e o reo recebido do dinheiro sobre o resto do
preço que os sobreditos lhe não quizerão pagar por dizerem que os mantos
o não valião tiveram suas duvidas”114. Situação semelhante aconteceu com
Daniel Ferreira, de 19 anos, natural e morador em Chacim, preso em 1697,
o qual, nas contraditas, apresentou inimizades resultantes de problemas
laborais: “Vicente Gomes de Chasim tambem era enemigo do reo de seis
annos a esta parte e sua molher por o reo lhe não querer emprestar os
aparelhos do officio de tesellão”115; que a filha mais velha de uma tecedeira
“he inimiga do reo e de seos irmãos porque tendo a elle reo por fiadeira
de seda huns dois annos e a deixarem e tomarem otra e lhe não pagarem
o que ella queria ficou sua mal affecta”116 e, finalmente, que “Domingos
Lopes o Ruivo seos filhos nettos noras alem das contraditas que lhes tem
arguido são seos inimigos tambem porque elle reo e seos irmãos lhe tinhão
tomado hum seo filho para emsinarem ao seo officio de tecelão de sedas e
lhes darem algum castigo e o lançarem fora fiquarão todos os sobredictos
seos inimigos”117.
Inimizades diferentes foram dadas a conhecer pelas contraditas do
processo de Lourenço Mendes, o Orelhas, de 33 anos, natural e residente em
Bragança, preso em 1701. Foram arroladas seis pessoas que se enfadaram
com o réu de alguma maneira em resultado da arte de tecer. Assim, Vicente
Gomes e família – mulher e sogra – “são inimigos do reo há 9 para 10 annos
porquanto indo o reo viver a dita villa alugou humas cazas defronte dos
preditos e perquanto abrio huma janella defronte da escada delles para
por o seo tear de seda da dita janella se devassava a escada dos preditos e
elle reo se gabou que dentro do seo tear estava vendo as pernas a molher
do dito Vicente Gomes este o desafiou que saísse para fora que o havia de
matar e que lhe havia de fazer tapar a janella”; Antonio de Sá Carranço
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 5278.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
116
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
117
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
114
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“he inimigo do reo há 17 annos porque indo o reo a Castella buscar hum
poco de sabão para branquear de seda em companhia do predito este no
caminho o roubou tomando lhe per força o dinheiro” e Manuel Furtado e
sua molher “são inimigos do reo há 8 annos porque dando elle reo huma
poqua de seda para lhe fiar a molher do predito per que lhe faltou alguma
no pezo e lha pedio ambos se agastarão muito contra o reo por lhe impor
que erão ladrões”118.
As contraditas apresentadas pelas testemunhas de Manuel Lopes de
Carvalho, o Canuto, de 60 anos, natural e residente em Bragança, preso em
1710, revelam problemas e inimizades, desta feita não apenas profissionais
como também familiares. Assim, segundo um testemunho, “João Lopes e
Manuel Nunes e sua irmam Leonor Nunes da cidade de Bargança suposto
sejão sobrinhos do reo são seos mal affectos haverá quatro para cinco annos
por quanto pedindo lhe huma poca de seda que o reo tinha de Lourenço
Alvares para lha troçer o reo lhes largou des arrates com condição de a
tratarem bem e per que lha lançarão muito azeite e o senhor da seda lhe
não quisera aceitar e lhe fes pagar a perda tem grandes duvidas e resões
passadas com os preditos que ainda lhe ficarão devendo hum arrate
e hum corteirão alem de outro tanto que por elles pagou” ou, segundo
outro, “dando lhe seda a torcer e outros mais negócios e sabe que o ditto
reo teve duvidas e pendencias com huns seus sobrinhos que se chamão
Manoel Nunes e outro João Lopes e a causa foi por o ditto reo dar algumas
sedas aos ditos seus sobrinhos e como elles lhe não dessem conta della se
travarão de más palavras”119. Por seu turno, Manuel da Costa, o Ratona,
de 24 anos, natural e morador em Bragança, detido em 1709, apresentou
aos inquisidores vários membros da sua família como seus inimigos, em
especial a mãe, a irmã e um cunhado. Desta feita, o problema referiu-se
à escolha de marido para a irmã. Maria da Costa pretendia matrimoniar-se com Pedro Correia Pinheiro, com quem se carteava, enquanto o réu
desejava que ela se casasse com João da Costa Magina. Para acabar com
o namoro apanhou uma missiva de Pinheiro e entregou-a a Magina. A
mãe partiu para Castela sem se despedir, depois de se ter zangado com
Manuel da Costa, que não conseguiu impedir o casamento. Porém, a irmã
e o cunhado “nunca mais fiserão cazo do reo e se o tinhão em sua caza era
com o interesse de trabalhar para elles, tratando o sempre mal e faltando
lhe com o sustento necessario, não lhe dando mais que algum pedaço de
pão, de sorte que foi necessario ao reo ir assentar praça de soldado pago
118
119

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1786.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2131-1.
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infante, causa tambem porque os sobreditos lhe ficarão mais odiosos por
se livrar de trabalhar para elles”120.

2.6. Tecelões e Santo Ofício
Os processos são particularmente ricos em denúncias e confissões sobre
as práticas judaicas, iguais em todo o país. Importa-nos apenas as que
diretamente se relacionam com informações acerca das atividades profissionais destes réus. Deste modo, a que se destaca é a guarda dos sábados.
Assim, foram comuns declarações em que se referiam comportamentos
como os de Henrique de Sá, de 23 anos, casado com uma prima de nome
Maria de Sá, natural de Mogadouro e residente em Bragança, detido
em 1695, o qual, segundo uma das testemunhas de acusação, desde as
sextas à tarde até ao fim dos sábados não tecia. Este criado do réu ainda
acrescentou que aos domingos presumia que Sá saia para casa da mãe
e não para a missa. O descanso semanal ao sábado era praticado pelo
casal “elle no officio da seda e ella en não fazer couza alguma no uso de
sua caza”. Aparentemente, tinham por hábito zombar dos cristãos-velhos,
segundo outra testemunha, “os sobreditos christãos novos quando lhe entra
algum christam velho en caza para saber de alguma couza e este voltando
lhe para fora de caza fiquam zombando delle fazendo rizos e vizagens
chamando lhe filhos malfadados”121. Outras denúncias sobre a guarda
dos sábados apresentaram um teor semelhante, evidenciando como os
cristãos-velhos estavam em permanente alerta face aos comportamentos
dos cristãos-novos. São sintomáticos depoimentos de vizinhos da frente,
como as que afirmam não ter ouvido “rugir o torno da seda” aos sábados,
ao contrário do que acontecia nos outros dias, ou os que referem não ter
visto trabalhar os irmãos Diogo Ferreira, Manuel Ferreira, Daniel Ferreira
e Maria Ferreira, às sextas à tarde e aos sábados, eles nos seus ofícios de
tecelões e ela no de dobar a seda122. De idêntico teor foram as denúncias
contra Lourenço Mendes, o Orelhas, de 33 anos, preso em 1701. Foi acusado
de deixar de trabalhar às sextas ao por do sol e aos sábados, declarando
a denunciante, Ana de Figueiredo, que sabe por ser vizinha “e nos teares
de seda se não poder trabalhar sem estrondo que se ouve muito bem em
caza della testemunha”, idêntica declaração prestou Simão Fernandes,
afirmando ter conhecimento por ser oficial e tecelão de sedas que assistia
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 7355.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6277.
122
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 5278.
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em casa de um vizinho do denunciado “e se ouve lá muito bem o rugido
do tear”. Muitos outros corroboraram estas acusações123.
Em 1747, foram presos diversos tecelões residentes em Bragança, sob
acusação de judaísmo124. Basicamente, as denúncias referiram-se todas,
no que a questões relacionados com a atividade profissional respeita, à
referida guarda dos sábados por parte dos artesãos. Aparentemente, os
cristãos-velhos desconfiaram da continuação das práticas judaicas por parte
dos membros da comunidade cristã-nova e não hesitaram em ir comprovar
se trabalhavam ou não ao sábado. Saíram em “missão” o sacerdote, Bento
Rodrigues; o familiar do Santo Ofício, André Rocha; e um capitão auxiliar,
Bartolomeu Rodrigues Nunes; aparentemente coordenados pelo padre pois,
no testemunho deste último, “elle testemunha no tal dia [24 de Setembro]
fez a referida observação na forma que o dito padre lhe recomendou e
hindo de manhã e de tarde no dito dia pela rua Direita aonde vive a
maior par te dos christãos novos e por algumas mais ruas aonde tambem
vivem alguns observou que havendo mais de cento e cincoenta teares de
seda em que costumão trabalhar os mesmos christãos novos nem hum
so ouvio bater nem rugir no dito dia nem de tarde nem de manhã e tão
somente vio andarem trez tornos de christãos novos porem não sabe se
nos ditos tornos trabalhavam christãos velhos de que se costumão servir
para o dito ministerio se christãos novos”125. Os outros testemunhos foram
semelhantes, tendo o padre Bento Rodrigues, feito saber aos inquisidores
de Coimbra que “tratando quazi todos os christãos novos desta cidade de
teares de seda naquelle tal dia não trabalharão nelles porque correndo
elle testemunha a cidade pelas sete da manhãa oito e dez e pelas duas e
quatro da tarde não vio trabalhar nos teares christão novo algum antes
sim os vio estar conversando huns com os outros e ainda os mais pobres
e nos em que elle testemunha particularmente fez observação por terem
teares e nelles trabalharem os mais dias e neste não […] os quaes todos
observou elle testemunha que sendo tecelões de mantos e tendo em
suas casas teares nemhum trabalhava nelles antes sim estavão huns as
portas dos outros conversando e guardando o dito dia como santo de tal
forma que nem os teares compunhão para trabalhar para o dia seguinte
como costumão fazer nos domingos e dias santos”126. Em outros casos,
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1786.
Alguns apresentaram-se voluntariamente ao Santo Ofício de Coimbra. Cf., por exemplo,
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, procs 1807-1, 1808-1, 1809-1, 1812-1, 2133-1, 8564.
125
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1807-1.
126
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1807-1.
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foram os próprios réus que denunciaram a guarda do sábado por parte
de terceiros, dando informações concretas relacionadas com as atividades
laborais. Por exemplo, João Rodrigues Carvalho, o Canuto, de 45 anos,
natural e morador em Bragança, preso em 1713, antes de ter sido sujeito
a tormento, confessou que por volta de 1707, chamara o cristão-novo João
da Paz Parreira, tecelão de sedas, para este lhe “compor hum pente do
seu tear e o mesmo o não querer fazer naquele dia que era hum sabado
de trabalho”127.
Como se sabe, as práticas de amortalhar eram diferentes por parte
de cristãos-velhos e de judaizantes. Se fossem fiéis à tradição judaica,
os cristãos-novos deveriam lavar os mortos, cortar-lhes as unhas e os
pelos e, posteriormente, amortalhá-los e enrolá-los em lençóis nunca
usados128. A denúncia de Maria Rodrigues contra Daniel Ferreira aludiu
exactamente ao uso de peças por estrear acabadas de confeccionar nos
teares: “morrendo Maria Pereira christã nova mulher que foi de Luis Lopez
christão novo morador que oje he em Bragança Anna Pereira christã nova
já defunta mulher que foi do ditto Gaspar Lopez e Ignacia Maria christã
nova natural do Mogadouro e moradora hoje em Bragança mulher de
Manoel Rodriguez por alcunha o clerigo christão novo mercador irmão da
ditta defunta amortalharão com camiza nova em folha e lançol novo que
talharão de huma tea que tinhão e o fizeram logo despois desta espirar e
huma escomilha nova que mandarão comprar a tenda”129.
A sociabilidade entre homens ligados à produção têxtil, tal como entre
pessoas que desempenhavam outro tipo de profissões, teve eco nas declarações de denunciantes e de réus. Conversar e jogar às cartas parecem ter
sido atividades populares130. Por exemplo, Francisco Nunes, de 35 anos,
cardador e tecelão, natural de Seia e morador em Mizarela, preso em
1581, deu conta das ocupações lúdicas que presenciara aos sábados, dia
de guarda dos cristãos-novos, 20 anos antes: “os quais todos [mercadores,
trapeiros (isto é, mercador de retalho), tintureiros e tecelões] estiveram
aquelle sábado despois de jantar ate tarde em casa do pai delle reo sem
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 8923.
Sobre estas práticas, cf. TAVARES, Maria José Pimenta Ferro – A Religiosidade Judaica.
In Congresso Internacional Bartolomeu Dias e a sua Época. Actas. Porto: Universidade do
Porto: Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1989,
vol. 5, pp. 369-380; IDEM – Judaísmo. In AZEVEDO, Carlos Moreira, Dicionário de História
Religiosa de Portugal. [Lisboa]: Círculo de Leitores, 2001, vol. J-P, pp. 31-37.
129
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 3015.
130
O mesmo também acontecia com os confeiteiros. Cf. BRAGA, Isabel M. R. Mendes Drumond – Os
Confeiteiros Portugueses na Época Moderna: Cultura Material, Produção e Conflituosidade […].
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trabalharem semdo o dito sábado dia de trabalho. E os homens jogavão
as cartas e as molheres estavaão ahi olhando assentadas e porque elle reo
era ainda moço e andava por fora folgando e de quando em quando vinha
a casa e sempre os achava folgando pella dita maneira salvo que quando
elle entrava logo polla porta as molheres parecendo lhe que seria outrem
tomavam cada huma sua roqua e fazião que fiavão e a dita Lianor Lopez
tirava hum botão do peito e fazia que cozia nelle porem tanto que conheciam
que o que entrava era elle reo cada huma deixava a roqua e a punha de
parte. E a Lianor Lopez deixava de cozer no botão”131. Era a dissimulação
possível por parte dos cristãos-novos, sempre observados e tementes de
interrupções do seu tempo lúdico por parte dos cristãos-velhos, de tal modo
que, segundo a confissão do referido Francisco Nunes, entrara duas vezes
e, da última, fizera acompanhar-se de Tristão, um rapaz cristão-velho, “e
as ditas pessoas pareçe que se enfadarão de elle entrar com o dito moço e
a dita Lianor Lopez disse pera elle reo – este emprasto em que anda ei lo
vai ei lo vem – e hum dos homens que se chamava Francisco Nunez disse
que e hum par de bofetadas”132.
Detenhamo-nos, por último, no resultado final dos processos movidos a
cristãos-novos acusados de judaísmo. Dois réus foram relaxados ao braço
secular, outros tantos a degredo para o Brasil, além de 31 que tiveram
cárcere e hábito penitencial a arbítrio, 17 que foram condenados a cárcere
e hábito penitencial perpétuo (o que não significava para sempre), três
apenas a cárcere a arbítrio e seis a penitências espirituais. As abjurações
foram: 55 em forma e 5 de veemente. 56 réus ouviram as sentenças no
auto da fé e nove na Mesa do Santo Ofício. Finalmente, cinco presos
faleceram nos cárceres antes da conclusão dos processos e um foi solto
sem qualquer pena.

131
132

Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6395.
Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 6395.
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Anexo 1
Artesãos Têxteis Presos pelo Tribunal do Santo Ofício de
Coimbra sob acusação de Judaísmo (séculos XVI-XVIII)
Nome

Idade Atividade

Natural

Morador

Data

Pena

Fonte

Afonso de
Valença

40

Tecelão de veludos Isabel da Costa

Cônjuge

Bragança

Bragança

1711

a,f,chpa

2611

Álvaro Carneiro

19

Aprendiz de
tecelão

Bragança

Bragança

1714

a,f,chpa

1570

S

André da Costa

17

Tecelão de sedas

Maria Luís

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpa

1569

António da
Costa

29

Tecelão de tafetá

Maria Teixeira

Bragança

Bragança

1667

a,f,chpa

6180

António da
Costa Mendes

23

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1718

a,f,chpa

530

António
Ferreira

30

Tecelão de tafetás

Catarina
Mendes

Bragança

Meixedo
(Bragança)

1664

a,f,chpa

1412

António
Ferreira

18

Aprendiz de
tecelão

S

Ameal
(termo de
Coimbra)

Ameal
(termo de
Coimbra)

1671

a,f,chpa

3713

António Francisco, o Amoroso

30

Tecelão e
trombeteiro

Maria
Francisca, a
Tosadora

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho

1671

a,f,chpa

8748

António Francisco, o Amoroso

15

Tecelão

S

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho

1674

a,f,chpa

3434

António Franco
Machado

29

Tecelão de seda e
mercador

S

Bragança

Bragança

1688

a,v,ca

5027

António Lopes
Pereira, o Nozes

20

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1716

a,f,chpp

1688

António Lopes,
o Rachado

44

Tecelão de toalhas
e charameleiro

Isabel Borges

Bragança

Bragança

1661

Faleceu no
cárcere

4555

António Rodrigues Ferreira

25

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1713

a,v,chpa

174

António
Rodrigues, o
Castelhano

20

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1713

m,f

18071*

Baltazar
Fernandes

26

Tecelão de toalhas

Ana Rodrigues

Bragança

Bragança

1601

a,f,capa

6083

Baptista
Gonçalves

36

Tecelão de mantos. mercador

Maria Dias

Escalhão
(termo de
Castelo
Rodrigo)

Escalhão
(termo de
Castelo
Rodrigo)

1675

a,f,pe

4102

Belchior
Fernandes

60

Cardador

V (Violante
Lopes)

Campo de
Víboras

Carção

1669

a,d3B

1508

Belchior
Fernandes

30

Tecelão e torcedor
de sedas

Mariana
Henriques

Bragança

Vila Flor

1704

a,f,chpa

785

Belchior
Ferreira

?

Tecelão

Josefa
Henriques

Vinhais

Bragança

1711

a,f,chpa

181

Daniel Ferreira

19

Tecelão de sedas

S

Chacim

Chacim

1697

a,v,ca

3015

Diogo Ferreira

30

Tecelão de sedas

Maria
Henriques

Vinhais

Bragança

1697

Faleceu no
cárcere

6977

Domingos
Gonçalves, o
Amoroso

32

Tecelão

V (Catarina
Correia)

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho

1671

a,f,chpp

6913

Domingos Lopes 15

Tecelão

S

Chacim

Chacim

1698

a,f,chpp

2943

Francisco
Cardoso

Tecelão de
alforges

Maria
Gonçalves

Sendim

Sendim

1667

m,f,

6648

37
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Nome

Idade Atividade

Cônjuge

Natural

Morador

Pena

Fonte

Francisco Lopes

24

Torcedor de sedas

Branca Lopes

Bragança

Mogadouro 1667

a,f,chpa

21032*5

Francisco
Nunes

35

Tecelão e cardador Domingas
Carvalha

Seia

Mizarela
(Guarda)

1581

a,f,chpp

6395

Francisco
Ramires

22

Tecelão de veludos Maria Carvalho

Astorga
(Castela)

Bragança

1713

a,f,chpp

2699

Francisco
Rodrigues

35

Tecelão

Ana Gonçalves,
a Castelhana

Meixedo
(Bragança)

Meixedo
(Bragança)

1595

Faleceu no
cárcere

6689

Francisco
Rodrigues

22

Tecelão de sedas

Beatriz Lopes
Pereira

Bragança

Bragança

1713

Faleceu no
cárcere

8054

Gabriel Lopes

36

Tecelão de sedas

Beatriz Rosa de
Leão

Bragança

Bragança

1747

a,f,chpa

8564

Gabriel Nunes,
o Raba

50

Tecelão de veludos Maria da Costa, Bragança
a Loba

Bragança

1708

a,f,chpp,d5B

85

Gaspar
Fernandes

28

Tecelão de toalhas

Catarina
Rodrigues

Bragança

Varge

1602

a,f,chpa

577

Gaspar Ferreira 47

Tecelão de sedas

Filipa Borges

Vinhais

Bragança

1711

a,f,chpa

21333*7

Gaspar Lopes

24

Tecelão de toalhas

S

Bragança

Bragança

1661

m,f,pe

3480

Gaspar Luís

?

Tecelão de sedas e
sapateiro

V
(Maria Pereira)

Bragança

Bragança

1711

a,f,chpp

1578

Gaspar
Rodrigues

23

Tecelão de lenços

S

Bragança

Bragança

1604

a,f,chpa

9355

Henrique de Sá

23

Tecelão de sedas

Maria de Sá

Mogadouro Bragança

1695

a,f,chpp

6277

Jerónimo
Henriques

61

Tecelão de
alforges

Isabel do Vale

Miranda

Miranda

1643

a,r

7499

João de
Carvalho

?

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1713

Libertado
sem pena

1617

João Dias

25

Tecelão de sedas

Isabel da Paz

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpa

1552

João Fernandes

40

Tecelão de toalhas

Guiomar Sarra

Campo de
Víboras

Campo de
Víboras

1591

a,f,chpa

2765

João Henriques
Nunes

19

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1709

Faleceu no
cárcere

5792

João Nunes

15

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1709

a,f,chpp

18124*3

João Rodrigues

45

Tecelão de sedas

Ana Rodrigues

Bragança

Bragança

1713

m,f,pe

8065

João Rodrigues
Carvalho

45

Tecelão de sedas

Clara Borges

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpp

8923

José da Costa

18

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1748

a,f,chpp

1805

José de Sá Pilão

37

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1711

a,f,chpp

1583

José Dias

47

Tecelão de sedas

Catarina
Ferreira

Bragança

Bragança

1713

m,pe

5793

Lourenço de Sá
Silveira

41

Tecelão de sedas

Isabel Lopes

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpa

1574

Lourenço
Mendes

33

Tecelão de seda

Ana da Costa

Bragança

Bragança

1701

a,v,hpa

1786

Luís Álvares

20

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpa

18085*1

Luís de Novais
de Sá

24

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1715

a,f,chpa

1577

Manuel Cardoso 35

Tecelão de sedas

V
(Maria
Ferreira)

Bragança

Vinhais

1706

a,f,chpa

3191

Manuel de
Castro

33

Tecelão de tafetás
e mercador

Maria de Sá

Zamora
(Castela)

Bragança

1692

a,r

2683

Manuel de
Lafaia

23

Tecelão de sedas

Maria Nunes

Bragança

Bragança

1661

a,f,chpa

9062

Manuel Dias

19

Tecelão

S

Bragança

Bragança

1716

a,f,chpa

1560
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Nome

Idade Atividade

Cônjuge

Natural

Morador

Data

Pena

Fonte

Manuel
Ferreira

26

Tecelão de sedas

S

Chacim

Chacim

1697

a,v,ca

5278

Manuel Gomes
da Costa, o
Ratona

24

Tecelão e soldado

S

Bragança

Bragança

1709

a,f,chpp

7355

Manuel Gonçalves, o Amoroso

28

Tecelão

S

Montemor-o-Velho

Montemor-o-Velho

1673

a,f,chpa

2489

Manuel Lopes
de Carvalho

20

Torcedor de sedas

S

Bragança

Bragança

1667

m,f,pe

21316*6

Manuel Lopes,o
Capado

31

Tecelão de toalhas

S

Bragança

Bragança

1661

a,f,chpa

3494

Manuel Teixeira 37
da Costa

Torcedor

S

Bragança

Bragança

1713

a,f,chpa

1575

Marcos da
Costa

Tecelão de veludos S

Bragança

Porto

1660

a,f,chpp

1521

30

Mateus Lopes

62

Tecelão de sedas

Maria Nunes

Bragança

Bragança

1713

m,f,pe

8034

Matias
Rodrigues

26

Tecelão de tafetás, Leonor Lopes
curtidor, sapateiro

Bragança

Chacim

1660

a,f,chpa

8190

Rafael de Sá

50

Tecelão de sedas

Ana Maria

Bragança

Bragança

1747

m,ca

180917*2

Rafael Lopes
Pereira

18

Tecelão

S

Mogadouro Bragança

1718

a,f,chpp

18138*4

Salvador
Mendes

19

Tecelão

S

Vinhais

Vinhais

1710

m,f,

1686

Salvador Pires

30

Tecelão de sedas

Jerónima
Gomes

Bragança

Bragança

1660

a,f,chpp

2138

Salvador
Rodrigues

31

Tecelão de sedas

S

Bragança

Bragança

1664

a,f,chpp

3772

Sebastião
Rodrigues

27

Tecelão de veludos Ana Rodrigues

Bragança

Bragança

1661

a,f,chpp

1119
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Anexo 2
Relações Familiares dos Artesãos Têxteis Presos pelo
Tribunal do Santo Ofício de Coimbra (séculos XVI-XVIII)
Nome

Profissão

Profissão
paterna

Filhos com
a mesma
profissão

Outros familiares com a
mesma profissão

Data

Fonte

Afonso de Valença

Tecelão de veludos

Tecelão de
veludos

-

1 irmão

1711

2611

Álvaro Carneiro

Aprendiz de tecelão

Sapateiro

-

2 irmãos, 4 sobrinhos

1714

1570

André da Costa

Tecelão de sedas

Tecelão de
sedas

-

1 genro, 4 tios, 1
cunhado

1713

1569

António da Costa

Tecelão de tafetá

Sapateiro

-

-

1667

6180

António da Costa
Mendes

Tecelão

Torcedor

-

-

1718

530

António Ferreira

Tecelão

Escrivão

-

-

1664

1412

António Ferreira

Aprendiz de tecelão

Barbeiro

-

-

1671

3713

António Francisco, o
Amoroso

Tecelão

Tecelão

-

3 tios

1674

3434

António Francisco, o
Amoroso

Tecelão e
trombeteiro

Tecelão

2 irmão, 1 tio, dois
primos

1671

8748

António Franco
Machado

Tecelão de seda e
mercador

Mercador

-

1 tio, 5 primos

1688

5027

António Lopes
Pereira, o Nozes

Tecelão

Tecelão

-

2 cunhados

1716

1688

António Lopes, o
Rachado

Tecelão de toalhas e
charameleiro

Tecelão de
toalhas

1 avô, 1 genro, 2 tios, 3
primos, 1 sobrinho

1661

4555

António Rodrigues
Ferreira

Tecelão

-

-

-

1713

174

António Rodrigues,
o Castelhano

Tecelão de sedas

Curtidor

-

1 irmão, 1 tio, 5 primos

1713

1807

Baltazar Fernandes

Tecelão de toalhas

Tecelão de
toalhas

-

1 irmão

1601

6083

Baptista Gonçalves

Tecelão de mantos

Moleiro

-

-

1675

4102

Belchior Fernandes

Tecelão e torcedor
de sedas

Sapateiro

-

-

1704

785

Belchior Fernandes

Cardador

Tecelão de
mantos

Cardador

2 irmãos, 1 sobrinho

1669

1508

Belchior Ferreira

Tecelão

Sapateiro

-

-

1711

181

Daniel Ferreira

Tecelão de sedas

Curtidor

-

2 irmão, 2 cunhados, 1
tio, 2 sobrinhos

1697

3015

Diogo Ferreira

Tecelão de sedas

Curtidor

-

4 irmãos, 1 tio, 1 primo

1697

6977

Domingos Gonçalves, o Amoroso

Tecelão

Tecelão

-

2 irmãos, 1 tio, 2 primos

1671

6913

Domingos Lopes

Tecelão

Curtidor

-

1 irmão

1698

2943

Francisco Cardoso

Tecelão de alforges

Sapateiro

-

-

1667

6648

Francisco Lopes

Torcedor de sedas

-

-

3 irmãos, 1 tio, 3 primos

1667

2103

Francisco Nunes

Tecelão e cardador

-

-

-

1581

6395

Francisco Ramires

Tecelão de veludos

Sapateiro

1

-

1713

2699

Francisco Rodrigues

Tecelão

Sapateiro

2

5 primos e 4 primas
casadas com tecelões

1595

6689

Francisco Rodrigues

Tecelão de sedas

Mercador

-

1 tio, 4 primos

1713

8054

-

2 irmãos, 2 cunhados, 6
tios, 18 primos

1747

8564

Gabriel Borges

Tecelão de sedas

Tecelão
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Nome

Profissão

Profissão
paterna

Filhos com
a mesma
profissão

Outros familiares com a
mesma profissão

Data

Fonte

Gabriel Nunes, o
Raba

Tecelão de veludos

Sapateiro

2

1 cunhado, 9 primos

1708

85

Gaspar Fernandes

Tecelão de toalhas

Tecelão de
toalhas

-

2 tio e dois primos

1602

577

Gaspar Ferreira

Tecelão de sedas

Sapateiro

1

1 primo

1711

2133

Gaspar Lopes

Tecelão de toalhas

Tecelão de
toalhas

-

1 avô, 3 tios, 4 primos

1661

3480

Gaspar Luís

Tecelão de sedas e
sapateiro

Sapateiro

-

1 genro

1711

1578

Gaspar Rodrigues

Tecelão de lenços

Tecelão

-

-

1600

9355

Henrique de Sá

Tecelão de sedas

Mercador

-

2 irmãos, 1 tio, 5 primos

1695

6277

Jerónimo Henriques

Tecelão de alforges

Tecelão

1 avô, 2 primos

1643

7499

João de Carvalho

Tecelão

-

-

1713

1617

João Dias

Tecelão de sedas

Tecelão

7 tios, 1 sobrinho

1713

1552

João Fernandes

Tecelão de toalhas

-

-

-

1591

2765

João Henriques
Nunes

Tecelão

Mercador

-

6 tios, 2 primos

1709

5792

João Nunes

Tecelão de sedas

Tecelão de
sedas

-

1 irmão

1709

1812

João Rodrigues

Tecelão de sedas

-

-

3 primos

1713

8065

João Rodrigues
Carvalho

Tecelão de sedas

Sapateiro

2 irmãos, um cunhado, 2
1713
tios, 6 primos, 1 sobrinho

8923

José da Costa

Tecelão

Tecelão

-

1 irmão, 8 tios, 6 primos

1748

1805

José de Sá Pilão

Tecelão de sedas

Favaceiro

-

2 primos

1711

1583

-

José Dias

Tecelão de sedas

Curtidor

-

-

1713

5793

Lourenço de Sá
Silveira

Tecelão de sedas

Mercador

-

-

1713

1574

Lourenço Mendes

Tecelão de seda

Mercador

-

1 genro, 1 irmão, 3 tios

1701

1786

Luís Álvares

Tecelão de sedas

Sapateiro

-

2 irmãos, 1 primo

1713

1808

Luís de Novais
de Sá

Tecelão de sedas

-

-

-

1715

1577

Manuel Cardoso

Tecelão de sedas

Sapateiro

-

1 cunhado, 4 primos

1706

3191

Manuel de Castro

Tecelão de tafetás e
mercador

Sapateiro

-

-

1692

2683

Manuel de Lafaia

Tecelão de sedas

Cerieiro

-

1 irmão

1661

9062

Manuel Dias

Tecelão

Tecelão

-

3 tios, 1 primo

1716

1560

Manuel Ferreira

Tecelão de sedas

Curtidor

-

1 tio, 2 primos, 3 irmãos,
2 cunhados

1697

5278

Manuel Gomes da
Costa, o Ratona

Tecelão e soldado

Mercador

-

1 cunhado

1709

7355

Manuel Gonçalves, o
Tecelão
Amoroso

Tecelão

-

4 tios

1673

2489

Manuel Lopes de
Carvalho

Torcedor de sedas

Tecelão de
veludos

-

3 irmãos, 2 tios, 2 primos 1667

2131

Manuel Lopes, o
Capado

Tecelão de toalhas

Tecelão de
toalhas

-

1 avô, 1 tio

1661

3494

Manuel Teixeira da
Costa

Torcedor

Tecelão

-

2 tios

1713

1575

Marcos da Costa

Tecelão de veludos

-

-

1 avô

1660

1521

Mateus Lopes

Tecelão de sedas

-

-

-

1713

8034

Matias Rodrigues

Tecelão de tafetás,
curtidor, sapateiro

Sapateiro

-

1 tio, 1 primo

1660

8190

Rafael de Sá

Tecelão de sedas

Tecelão

-

3 tios

1747

1809-1
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Nome

Profissão

Profissão
paterna

Filhos com
a mesma
profissão

Outros familiares com a
mesma profissão

Data

Fonte

Rafael Lopes
Pereira

Tecelão

Torcedor de
seda

-

6 irmãos

1718

1813

Salvador Mendes

Tecelão

Torcedor

-

1 irmão, 2 tios

1710

1686

Tecelão de sedas

Tecelão de
tafetás

-

Avô, 2 tios, 4 sobrinhos

1660

2138

Salvador Rodrigues

Tecelão de sedas

Tecelão de
sedas

-

1 avô, 1 tio, 1 irmão, 4
primos

1664

3772

Sebastião Rodrigues

Tecelão de veludos

Pedreiro

-

1 primo e 1 marido de
uma prima

1661

1119

Salvador Pires

Penas:
Publicitação das penas: a – auto da fé, m – Mesa do Santo Ofício;
Abjuração dos réus: l – abjuração de levi suspeito na fé, f – abjuração em forma, v – abjuração de
veemente suspeito na fé;
Castigos: c – cárcere, cf – confisco de bens, d – degredo (A – Angola; B – Brasil; CM – Castro
Marim), hpa – hábito penitencial a arbítrio, hpp – hábito penitencial perpétuo; pe – penas
espirituais; r – relaxado ao braço secular.
Fonte:
C – Inquisição de Coimbra, proc.
(Footnotes)
1 * Teve novo processo, em 1747. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1807-1. Então
era viúvo de Filipa Pereira.
2 *5 Teve um segundo processo, em 1697. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2103-1.
Já enviuvara da primeira e da segunda mulher, Francisca de Sá, estava casado com Ana da Paz e
residia em Chacim.
3 *7 Teve um segundo processo, em 1747. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2133-1.
4 *3 Teve um segundo processo, em 1747. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1812-1.
Era então casado com Mariana Teresa.
5 *1 Teve novo processo, em 1749. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1808-1.
6 *6 Teve um segundo processo, em 1710. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 2131-1.
Já enviuvara de Isabel de Morais e estava casado com Branca Pereira.
7 *2 Este é o segundo processo.
8 *4 Teve um segundo processo em 1748. Cf. Lisboa, A.N.T.T., Inquisição de Coimbra, proc. 1813-1.
Já enviuvara de Luísa Maria e estava casado com Maria Rosa.

Da Rua dos Ourives da Prata à
Rua Bela da Rainha: as lojas dos
ourives da prata em Lisboa na
segunda metade do século XVIII
Rita Carlos

Resumo:		
A segunda metade do século XVIII constituiu, para a ourivesaria da prata
lisboeta, um período de mudança provocado não apenas pelas alterações
estéticas, mas também pela conjuntura social, económica e política, em parte
decorrente da devastação do terramoto de 1755, cujos contextos concorreram
para a elevação deste ofício na cidade. Lisboa era observada como local de
confluência, circulação de novas ideias, disseminação de informação e novas
oportunidades, que justificavam a apetência de ourives da prata chegados
de diversos pontos do país para exercer o ofício na capital. Neste período,
o arruamento do ofício cingia-se, com apertada obrigatoriedade, à Rua dos
Ourives da Prata, então localizada na freguesia de Santa Maria Madalena.
Contudo, este facto viria a alterar-se devido às circunstâncias de reconstrução
provocadas pelo cataclismo de 1755, período em que a geografia da cidade e
a respetiva distribuição das ruas e freguesias iriam conduzir a uma mobilidade
dos ourives ao nível da sua distribuição no espaço urbano da cidade.
Palavras-Chave: ourives da prata, loja, Lisboa, ourivesaria, Rua Bela da Rainha
Abstract: The second half of the eighteenth century constituted a period of change for
the Lisbon silversmithing, a period of change brought not only by aesthetic
changes but also by social, economic and political conjuncture, partly as a
result of the devastation of 1755 earthquake, whose contexts contributed to
the elevation of this craft in the city. Lisbon was seen as a place of confluence,
circulation of new ideas, dissemination of information and new opportunities,
which justified the desires of silversmiths arriving from various points of
Portugal to practice the work in the capital. In this period, the street of the
silversmith was bound, with tight obligatory, to the Rua dos Ourives da Prata.
However, this fact would change due to the reconstruction circumstances
provoked by the cataclysm of 1755, a period in which the city’s geography
and the distribution of the streets would lead to a mobility of the silversmiths
and their distribution in the urban space of the city.
Keywords: silversmith, store, Lisbon, silver, XVIII century
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Rita Carlos

Resumen: La segunda mitad del siglo XVIII constituyó, para la platería lisboeta, un tiempo
de cambio provocado no sólo por las alteraciones estéticas, sino también por la
coyuntura social, económica y política, en parte derivada de la devastación del
terremoto de 1755, cuyos contextos concurrían para la elevación de este oficio
en la ciudad. Lisboa fue visto como un lugar de confluencia, de circulación de
nuevas ideas, información y nuevas oportunidades, lo que justifica la apetencia
de plateros llegados de diversos puntos del país para ejercer el oficio en la
capital. En este período, la calle del oficio ceñía, con apretada obligatoriedad,
a la Rua dos Ourives da Prata. Sin embargo, este hecho se alteraría debido a
las circunstancias de reconstrucción provocadas por el cataclismo de 1755,
tiempo en que la geografía de la ciudad y la respectiva distribución de las
calles conduciría a una movilidad de los plateros al nivel de su distribución
en el espacio urbano de la ciudad.
Palabras clave: plateros, talleres, Lisboa, platería, Rua Bela da Rainha

O Arruamento dos Ourives da Prata
À rua que em 1755 subia do largo do Pelourinho, e que então “trifurcava,
depois de percorridos os seus quatrocentos e oitenta e quatro palmos”1,
nas ruas das Pedras Negras, da Correaria e do Arco de Nossa Senhora
da Consolação, designava-se, então, de Rua dos Ourives da Prata. Assim
descreve Luís Pastor de Macedo a rua que, por alvará de D. Manuel I, de
19 de Abril de 1514, relativo ao arruamento dos ofícios2, estabelecia que
do dia de São João em diante, passassem para a Rua Nova d’El Rei3 os
ourives do ouro, ficando a designada Rua da Ourivesaria4 à disposição dos
1

2

3
4

Vd. MACEDO, Luís Pastor – A Igreja de Santa Maria Madalena de Lisboa. Lisboa: Solução
Editora, 1930, p. 5.
Vd. Chancelaria Régia, Livro Carmesim, f. 72; e, ainda, A.O.P.L., Livro de registo de alvaras,
provisoes, leis, consultas e avisos pertencentes ao officio de ourives da prata, L.º 197-C.
Reafirmando a consideração que mereciam os ourives da prata, mencionava o alvará que
“(...) por nosso serviço, bem e nobresimento desta cidade (...) de dia de sao joao que hora vem
deste ano presente de mil quinhentos em diante nenhum ourives do ouro e joas nao possa
viver, nem ter tenda em toda a rua da ourivesaria da dita cidade, assy como vai da siriaria
ate a porta da egreja da Magdalena (...) e os donos das cazas que elles hora occupao na ditta
rua, as alugarem aos ourives da prata (...)”. Este fenómeno da expulsão dos ourives do ouro
seria ainda recordado séculos mais tarde, em 1801, referindo a corporação dos ourives da
prata que, “athe o ponto dos mesmos Ourives do Oiro pela suprema authoridade do Supremo
Imperante serem expulços do Arruamento dos Ourives da prata efeito forão pello Régio Alvará
de mil e quinhentos e quatorze tudo em ordem de huma vez extinguir a pessima introdução
que sempre maquinarão ter com os da prata para se emfartarem nos illicitos emtereces” – vd.
A.O.P.L., Aprovação das peças determinadas aos examinados, L.º 202-B, f. 69.
Rua que a partir desta data se passaria a designar de Rua dos Ourives do Ouro.
A primeira vez que esta rua surge referida com um nome é no ano de 1392 – após autorização
por carta régia de D. João I em 5 de Junho de 1391 – vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de
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“prateiros”5, para nela abrirem as suas oficinas. Mais tarde, em 1551, de
acordo com descrição de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, surge esta rua
já designada por Rua da Ourivesaria da Prata6, ou, também, por Rua dos
Ourives da Prata, nome apresentado por João Brandão em 15527, embora
a antiga denominação de Rua da Ourivesaria perdurasse até finais do
terceiro quartel do século XVI.
A 20 de Fevereiro de 1588, uma provisão de Filipe I, relativa ao arruamento do ofício dos ourives da prata, refere que “os ourivezes morassem,
e estivessem suas tendas no arruamento”8, tendo os vereadores elaborado
uma postura para que não pudessem os ditos ourives morar, nem possuir
as suas oficinas, fora do respectivo arruamento, na Rua da Ourivesaria
da Prata.
Não obstante a importância desta artéria, a sua notória estreiteza
apresentava-se inadequada para o comércio que nela se desenvolvia desde
o reinado de D. Manuel. Tal facto, aliado à posição geográfica estratégica
que detinha enquanto uma das vias que canalizavam o movimento da parte
baixa da cidade para os lados da Sé, determinaram o seu alargamento no
século XVII9. Em 1604, a inconveniência dos ourives da prata em terem as
suas lojas em rua tão estreita é encarada numa carta régia, datada de 9
de Novembro, na qual se refere que os prateiros nela instalados mereciam
uma artéria onde pudessem “negoçear nella sem grande difficuldade
e trabalho”10, sugerindo que passassem para a rua onde estavam os

5

6

7

8

9

10

– Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: Tipografia Universal, 1906,
vol, I, p. 291 –, embora a mesma tivesse sido lançada já em 1373, após a obrigatoriedade do
arruamento dos mesteres, e de aí se terem estabelecido os ourives – do ouro e da prata –,
que desde logo lhe emprestaram a designação do seu ofício. Ficando então conhecida por Rua
da Ourivesaria – vd. SILVA, Augusto Vieira da – As Muralhas da Ribeira de Lisboa. Lisboa:
Typ. do Commercio, 1900, p. 117.
Conforme se descrevia: “porcanto nos queremos (o rei) que a dita Rua não seja ocupada
senão com os ditos ourives da prata” – vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para
a História do Município de Lisboa. Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 5, p. 568.
Vd. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de – Summario em que brevemente se contem algumas
cousas assim ecclesiasticas, como seculares, que ha na cidade de Lisboa. Lisboa: Officina de
Miguel Rodrigues, 1755, s. p.
Vd. MACEDO, Luís Pastor – Lisboa de lés-a-lés: subsídios para a história das vias públicas
da cidade. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, [s.d.]. Vol. 1, p. 195.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria da Cidade, Livro de posturas, provisões, taxas, ordens e regimentos,
f. 381v.
Vd. MACEDO, Luís Pastor – A Igreja de Santa Maria Madalena de Lisboa. Lisboa: Solução
Editora, 1930, p. 6.
Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa.
Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 2, p. 143 – “por essa çidade ser cabeça desse Reino, e
de tanto concurso de gente natural e estrangeira, e convir por isso muito q as cousas publicas
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Calceteiros. Até porque, a referida rua do ofício“era tam estreita, que não
podia passar por ella hua besta de carga (...) somente podia passar hum
homem de cavalo”11, uma vez que, por privilégio real, duas colunas ou
“marcos”12 de pedra haviam sido assentes no meio dos dois topos da rua,
apenas deixando a largura necessária para tal, e impedindo deste modo
a restante circulação13.
O exclusivismo e a importância do comércio e do ofício dos ourives da
prata é determinado em 1610, numa postura camarária do Senado da
Câmara de Lisboa – organismo responsável pelo arruamento dos oficiais
mecânicos –, no qual se refere que, sendo o ofício dos ourives da prata
“de mais importancia que outros muitos”, seria em proveito do povo e
enobrecimento da cidade “estarem todos os officiaes do dito officio juntos
e arruados em huma rua, per si sós, para melhor serem vistas e visitadas
suas obras (...) o que se não poderia fazer estando espalhados por muitas
partes da cidade”14. Reforçando esta importância, no tempo de D. Afonso
VI, o Senado da Câmara ordenava o alargamento da rua, de modo a que
“coubessem por ella tres carroças emparelhadas”15, encontrando-se a

11

12

13

14

15

della se redduzão a boa poliçia, e se acomodem de maneira q o serviço publico seja o mais facil
que poder ser; e por a orivesaria da prata estar em rua tão estreita, q se não pode negoçear
nella sem grande difficuldade e trabalho (...)”, uma mudança que aparentemente não se terá
concretizado.
Conforme descrição em: SANTA MARIA, Frei Agostinho de – Santuário Mariano, e história
das imagens milagrosas de Nossa Senhora. Lisboa: Officina de António Pedrozo Galrão, 1721
vol. 2, p. 143.
Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa.
Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 5, p. 569.
Ainda relativamente à passagem por esta estreita artéria, seria estabelecida uma disposição
municipal, na qual se acordou que “nenhum almocreve nem mariola que cargas levar, assim
em bestas como a mariola, não atravésse a rua da ourivesaria da prata d’esta cidade, por
toda a rua, dos padrões para dentro, que a dita rua tem, salvo se fôr cousa para as casas e
moradores que vivem na dita rua direita da Ourivesaria, sob pena de pagar a pessoa que ou
pessoas que fôrem achadas na dita rua com as ditas cargas, quinhentos réis em dinheiro, e
estará na cadeia trez dias” – vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História
do Município de Lisboa. Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 9, p. 290.
É estabelecida nesta provisão a localização onde se poderiam arruar os ourives da prata:
“do canto da travessa que vae abaixo da magdalena para a conceição, pela rua abaixo da
ourivesaria até o canto da alfandega, que esta junto do pelourinho velho (...) nao podendo
ter tenda de seu oficio nem usar d’elle senao na dita rua, de uma banda e da outra” – Vd.
OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa:
Tipografia Universal, 1906, vol. 9, p. 289. Embora este exclusivismo fosse posto de parte,
caso os prateiros fossem insuficientes para preencher as propriedades: “(...)em sendo caso que
os ditos ourives da prata não sejam tantos que possam occupar com suas tendas as casas da
dita rua e limite, em que assim são arruados, poderão n’ellas morar outras pessoas e officiais
de outros officios, com tanto que primeiro requerão à cidade para n’isso provêr”.
Vd. Antiga Rua da Prata em Lisboa. Panorama. Lisboa, vol. 2, nº 39 (1838), p. 32.
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decisão relativa ao seu alargamento numa consulta camarária de 23 de
Novembro de 1676, na qual se explicam os motivos do alargamento da rua
que, “pela estreiteza da sua antiga fundação, não tem já capacidade para
o concurso da gente, coches, liteiras e seges”, sendo de considerar ser“(...)
conveniente fazer o que está na sua possibilidade, determina facilitar a
mais necessária serventia desta côrte, fazendo a rua dos Ourives da Prata
capaz de rodarem por ela os coches (...)”16. O prestígio decorrente desta
artéria da cidade serviu, em Agosto de 1707, para que o Senado da Câmara
recusasse a venda de “huma morada de cazas”17 na Rua dos Ourives da
Prata – “sitio frequentado e de mo trato”18 –, ao ourives do mesmo ofício,
Matias Rodrigues de Faria19.
Em 1706, com o crescimento do número de ourives da prata, novas
diligências se tornavam necessárias, de modo a “acrescentar-se a dita rua”,
para que os oficiais pudessem estar arruados em lojas e casas “em huma
só rua”20, desde a Travessa da Conceição até à esquina acima das Pedras
Negras. Anos mais tarde, numa consulta do Senado da Câmara de 26 de
Abril de 175221, relativa à obra de seis propriedades na Rua dos Corrieiros
16

17

18

19

20

21

Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa:
Tipografia Universal, 1906, vol. 8, p. 173. Para a concretização desta proposta, deferida pelo
rei, o Senado da Câmara necessitou derrubar vinte e seis moradas de casas (vd. MACEDO,
Luís Pastor – A Igreja de Santa Maria Madalena de Lisboa. Lisboa: Solução Editora, 1930,
p. 6) e, depois de alargada, a rua seria então designada por Rua Nova da Prata, em alusão às
obras realizadas – vd. MACEDO, Luís Pastor – Lisboa de lés-a-lés: subsídios para a história
das vias públicas da cidade. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, [s.d.]. Vol. 1, p. 201.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro 1º de consultas e decretos de D. João V do Senado
Oriental, f. 213.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro 1º de consultas e decretos de D. João V do Senado
Oriental, f. 210v.
Ourives da prata e escrivão do Terreiro, com carta de ofício de ourives da prata da Casa de
Santo António por lugar vago após morte do ourives Manuel Martins e, “por ser bom official
e mestre de logea aberta”, cujo cargo ocuparia “em todos os dias de sua vida”, a 12 de Abril
de 1707 – vd. A.H.M.L., Chancelaria da Cidade, Livro registo da Chancelaria da Cidade
(1707-1708) fls. 11v. e 12. Nesse mesmo ano efetua petição ao Senado da Câmara, referindo
ter umas casas na Rua dos Ourives da Prata, junto a outras do senado, e próximo à Travessa
da Conceição, num “retalho que ficara do corte da rua”, e que os seus três andares rendiam
somente 8$000 e a loja de ourives 12$000 réis. Refere que, para que pudesse fazer obra na
que tinha, era necessário que o Senado lhe vendesse as ditas “cazinhas” (caracterizadas por
três andares e em cada andar uma casa somente, com loja de ourives), para assim poder
enobrecer mais a sua. Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro 1º de consultas e decretos de
D. João V do Senado Oriental, f. 210.
Provisão do Senado da Câmara de 16 de Março de 1706 – vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire
de – Elementos para a História do Município de Lisboa. Lisboa: Tipografia Universal, 1906,
vol. 9, p. 290.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro III de consultas e decretos de D. José, f. 7.
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e na Rua das Pedras Negras, é atribuído ênfase ao benefício que poderia
resultar para os ourives da prata se, eventualmente se decidisse estender
para ali o arruamento destes oficiais, “por se acharem muito apertados no
que tem actualmente, vendo-se quase todos precisados a occuparem dois
uma loja, e andarem pela cidade dispersos, contra a determinação da lei
dos arruamentos”. Tal provisão permite compreender, não só a necessidade
constante do alargamento do arruamento dos ourives da prata, perante o
crescimento do número destes oficiais, mas, também, antever uma situação
que se prolongou mesmo depois de 1760, com a decorrente atribuição dos
ofícios pelos respetivos arruamentos, e na qual se verificou um significativo
incremento da distribuição dos ourives da prata por várias artérias da
cidade.
À Rua dos Ourives da Prata, que no ano de 1755 corria na freguesia de
Santa Maria Madalena, e que ia desde o adro da igreja da mesma invocação
até ao Pelourinho Velho, passaria a designar-se de Rua Bela da Rainha, por
decreto régio de 5 de Novembro de 1760, em que é decretada a instalação
dos comerciantes e das oficinas na parte baixa da cidade, designando-se
os principais arruamentos para melhor comodidade dos compradores e
benefício dos proprietários, “sem deturpar o nobre prospeto dos edificios
das mesmas ruas”22. Nesse mesmo ano, numa consulta relativa ao número
de ofícios mecânicos e respetiva distribuição das lojas nos arruamentos, a
Rua Bela da Rainha tinha então, nos seus 1910 palmos, “outenta logens,
permitindo-se aos livreiros as que nao forem necessarias para o oficio”23.
Trinta anos mais tarde, num requerimento relativo às eleições do ofício dos
ourives da prata datado de 28 de Março de 1791, refere-se que a corporação
estava “ao presente com quazi duzentos mestres de logea aberta”24, de
onde se conclui não apenas o crescimento do arruamento, como também
o desenvolvimento da construção habitacional e o aumento do número de
mestres ourives.
Em resultado da reconstrução da cidade de acordo com um novo plano
de arruamento dos ofícios, em 1760, é adjudicada aos ourives da antiga Rua
dos Ourives da Prata, um novo terreno onde se desenhou a Rua Bela da
Rainha e que passava a compreender não apenas o território pertencente
à freguesia de Santa Maria Madalena, onde se localizava a anterior rua
22

23

24

Vd. A.H.M.L., Chancelaria da Cidade, Coleção de editais da Câmara Municipal de Lisboa
(1800-1813).
Vd. SANTANA, Francisco – Documentos do Cartório da Junta do Comércio respeitantes a
Lisboa. Lisboa: Câmara Municipal, 1976, vol. 1 (documento original em: A.N.T.T., Junta do
Comércio, L.º 107, f. 199-303).
Vd. A.H.M.L., Chancelaria da Cidade, Consultas do Senado da Camara, L.º 422, f. 208.
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dedicada ao ofício, mas também, e em parte, território das freguesias de
São Julião, Santa Justa, São Nicolau e, ainda, Conceição Nova25 (Fig. 1).

Fig. 1 – Mapa representativo dos limites das freguesias da zona baixa da cidade de Lisboa (1762-1834),
de onde se depreendem as freguesias que a Rua Bela da Rainha atravessa (imagem extraída de:
REIS, Ana Rita; SIMÕES, Maria José de; RODRIGUES, Susana – A décima da cidade: contributo
para a datação do edificado da Baixa. Monumentos, n.º 21 (2004), p. 60).
25

Vd. SANTANA, Francisco – Lisboa na 2ª metade do século XVIII: plantas e descrições das
suas freguesias. Lisboa: Câmara Municipal, [s.d.].
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A reconstrução da cidade não se afigurou fácil e, em 1774, ainda se
encontravam corporações com elementos fora dos seus arruamentos, em
parte devido ao atraso das construções26. Assim se depreende do Aviso
expedido a 20 de Maio desse ano, assinado pelo marquês de Pombal ao
Senado da Câmara, no qual se refere que, “havendo continuado a edificar
diversas propriedades de cazas nas duas ruas destinadas para o arruamento
dos ourives do ouro e da prata, e pertencendo ao Senado da Camara fazer
recolher estas Corporações aos seus respectivos arruamentos, se faz necessario
que (...) procure examinar as Logens que se acham em termos de serem
occupadas, e os mestres que ainda estão fora dos seus arruamentos, para lhe
ir aplicando a mudança em tempo oportuno, e suavemente”27. Na prática,
e em consequência de uma reconstrução dilatada no tempo, tornava-se
difícil impor uma política rigorosa de arruamentos corporativos. No caso
dos ourives da prata, é notório que não afluíram instantaneamente à
destinada zona da cidade após o decreto de 1760.
Em 1762, a Rua Bela da Rainha, na parte da freguesia de São Julião,
contavam-se apenas barracas e cabanas28, assim se mantendo em 176429.
26

27

28
29

A evolução dos trabalhos de reconstrução da cidade foi irregular, encontrando-se o prazo de
5 anos, estabelecido num alvará de 23 de Fevereiro de 1771, de certo modo ultrapassado.
Diversos são os testemunhos de viajantes da época a ilustrar o estado da evolução da
construção: Gorani descrevia, em 1765, “que não havia pressa alguma em reconstruir (...)
havendo bairros bastante vastos que não passavam de enormes montes de escombros de
habitações destruídas”, referindo que haviam ruas inteiras “ainda no mesmo estado a que
ficaram reduzidas em 1755” – vd. GORANI, Giuseppe – Portugal: a corte e o país nos anos de
1765 a 1767. Lisboa: Ática, 1945. As informações dos livros da Décima da Cidade permitem
igualmente reconstruir uma visão aproximada não só do crescimento das propriedades nas
artérias ao longo dos anos, como também compreender que, quanto mais recuarmos nos
anos, mais referências surgem a lojas “devolutas”. O ourives Manuel Roque Ferrão ocupa, a
partir do segundo trimestre de 1762, a 1ª loja da propriedade nº 5, bem como o último andar
da mesma, no lado esquerdo da Rua de São Lázaro, freguesia da Pena, uma propriedade que
até esta data se encontrava “devoluta” – vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento
da freguesia da Pena (1762-1763), f. 20..A zona do Rossio seria aquela que “beneficiou de
uma edificação mais rápida” – vd. FRANÇA, José-Augusto – A reconstrução de Lisboa e a
arquitectura pombalina. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1981, p. 53. Talvez
por este motivo, diversos são os ourives que habitam e que ocupam lojas em propriedades
nesta artéria da cidade, na qual as propriedades se compunham de inúmeras lojas. É o caso
da propriedade nº 245, situada no lado direito do Rossio e que, dispondo de 12 lojas, em 1769
se apresentavam cinco delas ocupadas por ourives da prata: José Alves Correia, Manuel de
Barros, José Joaquim de Almeida, Francisco Ricardo de Assis e Eugénio José Pereira – vd.
A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1769), f. 77.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro 18º de consultas, decretos e avisos de D. José I, L.º
194, f. 134.
Vd. Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de São Julião (1762-1763).
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de São Julião (1764).
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Situação idêntica com a mesma artéria, embora nos limítrofes da freguesia
da Conceição Nova, cujo lado direito era ocupado em 1765 por “lugares”
onde se vendiam hortaliças e, no lado esquerdo, apenas uma propriedade,
o nº 31, caracterizada por lojas e três andares ocupados por ourives30. Mais
tarde, em 1773, já não surgem referências a cabanas, contabilizando-se
quatro prédios no quais se distribuíam cinco lojas de ourives, alguns deles
a habitar nos andares superiores, assim como um lavrante a exercer o
ofício no 3º andar do lado direito da propriedade nº 4. Os restantes ourives
com morada nos andares dos edifícios dessa artéria, como Ricardo José
de Sousa ou Pedro José de Seabra, possuíam loja “fora do arruamento”31.
Verifica-se que a obrigatoriedade da lei do arruamento nem sempre se
cumpriu, mesmo após a reconstrução da artéria. Em 1793, constatamos
que na Rua de São Julião existiam cinco lojas de ourives – Quintino José
Raposo, Lúcio da Silva Abreu, Domingos Fernandes, José Torcato, António
Luís Saldanha e Tomás de Seabra32.
A necessidade de incutir a obrigatoriedade de associar os ofícios aos
arruamentos já resultava, anos antes, em 1767, da notificação efectuada
ao ourives Bernardo José Pereira, que o Senado da Câmara notifica para
“hir assistir pa o sitio do seu arruamto na Rua Bela da Rainha” 33. Perante
a obrigação imposta em ocupar uma das lojas da sua corporação, o ourives,
morador na Rua da Rosa, atesta que, sendo examinado “de pouco tempo”
e, “sem ocurrencia de q lhe possa resultar lucro com q se possibilite, alem
do quotidiano sustento, a dispezas da cazas”, recorre para que possa
permanecer nas lojas de José Gregório, onde trabalha na Rua das Rosas
das Partilhas, freguesia de Nossa Senhora da Encarnação, e nas quais
podia retirar maior lucro. A permanência do ourives fora do arruamento
não se prolongaria além de 1769, ano em que se encontra a ocupar a 2ª
loja da propriedade nº 254, no lado esquerdo da Rua Bela da Rainha, na
freguesia de Santa Justa34.
Não obstante a obrigatoriedade imposta pela lei dos arruamentos, de
se recolherem os oficiais às ruas destinadas a cada ofício, a distribuição
geográfica das oficinas dos ourives da prata de Lisboa não resultou homogénea, sendo notória a preferência por determinadas artérias da cidade.
Esta obrigação, no que concerne ao caso específico dos ourives, tardava
30
31

32
33
34

Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia da Conceição Nova (1765).
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia da Conceição Nova (1773),
p. 7.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de São Julião (1793).
Vd. Requerimentos, Caixa 2, doc. 128.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1769), f. 85.
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em ser assimilada na prática. Uma resistência que não era recente, pois,
já em 1663, aquando da junta grande da corporação dos ourives da prata
no Hospital dos Palmeiros, local onde então decorriam as eleições e, onde
“estando todos prezentes se propós a justos respeitos não convinha que
nenhum dos officiaes do ditto Officio assim examinados, como por examinar
fizessem peça alguma de prata de qualquer qualidade que seja, ou chapas
para guarniçoens de Latas ou para outras varias guarniçoens de qualquer
moda, ou feição que sejão para effeito de se achar pessoas, que trabalhão
fora do dito officio, e da rua delle (...)”35.
O reformado Compromisso dos ourives da prata, votado em 1750 e com
aprovação real de Novembro de 1752, dedica três capítulos ao arruamento
do ofício. No 19º capítulo lê-se: “este offo tem arruamto destinado, pa dentro
delle trabalharem os officiaes em suas loges” e que nenhum oficial de ourives
pudesse abrir loja fora do dito arruamento, determinando que “aquelle, que
for achado trabalhando em loge aberta, que não esteja dentro dos limites
deste arruamto” seria autuado, condenado ao pagamento de 20$000 réis
pagos na cadeia (duplicados sempre que se repetisse a situação) e teria
a sua loja fechada36. Neste mesmo capítulo, a corporação deixa ainda
uma alusão às licenças que o Senado da Câmara atribui a determinados
oficiais para abertura de lojas fora do arruamento, situação contestada
pela corporação, dando como exemplo o caso de Jorge Peres Nunes, que
resultou na sentença do Tribunal do Desembargo do Paço de 19 de Abril
de 1749.
A obrigação de se alojarem as loges dos ourives em rua própria tornava
mais fácil a fiscalização do trabalho ali exercido37, reforçando o que já
na postura de 1610 se vincava, ao afirmar que, estando todos os ourives
arruados numa só rua com as suas tendas, “para melhor serem vistas e
visitadas as suas obras pelos vereadores do dito officio, o que se não poderia
fazer estando espalhados por muitas partes da cidade”38. Perto desta data,

35
36
37

38

Vd. Compromisso da Confraria de Santo Elói, L.º 197-A, f. 44v.
Vd. A.O.P.L., Compromisso da Confraria de Santo Elói, L.º 197-A, f. 11.
Vd. COUTO, João; GONÇALVES, António – A Ourivesaria em Portugal. Lisboa: Livros
Horizonte, cop. 1960, p. 17.
Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa.
Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 9, p. 289.
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em 1620, contavam-se 6239 ourives da prata “domiciliados n’esta cidade”40,
um número que quase um século depois aumentava para o “extraordinario
numero de quinhentos e vinte e quatro individuos” em Setembro de 1788,
conforme descrevia o ourives Francisco Manuel de Paula Castilho numa
petição entregue ao Senado, relativa aos “juizes que se corrompem nos
exames por particulares interesses”41.

As Lojas dos Ourives da Prata
Na Lisboa erguida após o terramoto de 1755, a Rua dos Ourives da
Prata, juntamente com a dos Ourives do Ouro, evidenciava-se pelas
preciosidades expostas aos olhares de quem por elas passava e pasmava.
Assim descrevia Carl Ruders, aludindo às referidas ruas, nas quais “havia
sempre muita gente pasmada”, porque “todas as lojas das casas (...) são
ocupadas por estabelecimentos onde se vem expostas as alfaias e jóias mais
preciosas”. Obras de ouro e prata “de toda a espécie”, que se revelavam em
“armários envidraçados, suspensos dos dois lados das portas”42.
Das informações que se podem retirar da análise dos livros da Décima
da Cidade de Lisboa e seu termo sobressai, desde logo, o facto de estarmos
maioritariamente perante unidades familiares nas quais o fabrico e a venda
se desenvolve no piso térreo, ou “loge”, situando-se as habitações no piso
superior às mesmas. Estas lojas, situadas no rés-do-chão dos prédios de
rendimento pombalinos, caracterizavam-se por um sistema estrutural diverso
daquele existente no restante edifício, desde logo pela necessidade de um
espaço interior mais amplo, uma vez que era essencialmente destinado ao
comércio e não habitação43. A loja daria acesso ao andar nobre, o primeiro
andar dos edifícios, motivo que talvez justifique a diferença no valor das
rendas entre aqueles que arrendavam a loja e o primeiro andar, e aqueles
que habitavam os restantes andares. O 1.º andar revelava-se a superfície
39

40
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Um número bastante inferior aquele que supostamente haveria em 1551, conforme descrição
de Cristovão Rodrigues de Oliveira, que apresentava um número de 430 ourives da prata –
vd. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de – Summario em que brevemente se contem algumas
cousas assim ecclesiasticas, como seculares, que ha na cidade de Lisboa. Lisboa: Officina de
Miguel Rodrigues, 1755, p. s/nº.
Vd. OLIVEIRA, Nicolau de – Livro das grandezas de Lisboa. Lisboa: Jorge Rodriguez, 1620.
Vd. A.O.P.L., Regimento do ofício dos ourives da prata feito por Despacho do Senado da
Câmara no ano de 1756, L.º 197-B, f. 60.
Vd. RUDERS, Carl Israel – Viagem em Portugal: 1798-1802. Lisboa: B.N.P., 1981, p. 35.
Vd. DUARTE, Ana Rita Lisboa – O sistema construtivo do piso térreo dos prédios de rendimento
pombalinos. Lisboa: 2011. Tese de Mestrado apresentada à Universidade Técnica de Lisboa,
p. 50.
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de valor mais elevado, seguido de perto pelos segundos e terceiros pisos;
as águas furtadas constituíam espaços acessíveis e de renda mais baixa;
já nas lojas, os alugueres diferem de edifício para edifício. Em 1768, na
propriedade nº 251, situada no lado direito da Rua Bela da Rainha, o ourives
Sebastião António de Barros ocupava a 1ª loja e o 1.º andar, efectuando o
pagamento da sua renda no valor de 86$000 réis44. Nesse mesmo ano, e
nessa mesma propriedade, o ourives Joaquim dos Santos era arrendatário
da 4ª loja e do 5.º andar, pagando por ambos a quantia de 64$000 réis,
sendo perceptível a diferença do valor efetuado pelos arrendatários.
Em 1770, na propriedade nº 56, do ourives Bento Dias Pereira Chaves,
no lado esquerdo da Rua Bela da Rainha, o ourives Sebastião Bernardes
dos Santos arrendava a 4ª loja, no valor de 48$000 réis, sendo ainda
arrendatário do 1.º andar da propriedade, no valor de 72$000 réis45. Na
mesma propriedade, o ourives José Francisco Ferro ocupava a 1ª loja,
de cuja renda pagava 24$000 réis, metade do valor atribuído à 4ª loja
de Sebastião Bernardes dos Santos. Esta diferença no valor atribuído às
lojas é um factor notório, o que poderá relacionar-se não apenas com a
sua ligação ao andar superior mas, eventualmente, com a sua fisionomia
interna e até com a sua localização na geografia da cidade. Nesse mesmo
ano, mas no nº 242, no lado esquerdo da Rua Bela da Rainha, o ourives
Vicente Francisco de Oliveira ocupava a 4ª loja e o 1.º andar, cujo valor
de renda era de 83$200 réis46. A 1ª loja estava então ocupada pelo ourives
Henrique Huygen, que pagava de renda 45$000 réis; e a 2ª loja arrendada
pelo valor de 38$400 réis47 ao ourives Sebastião Lourenço dos Santos.
Também na freguesia de Santa Justa, embora do lado direito da rua “que
vai ao Borratém”, o ourives Manuel de Barros pagava de renda, em 1770,
pela 9ª loja que ocupava na propriedade nº 235, o valor de 20$000 réis48,
bastante inferior àqueles verificados para a Rua Bela da Rainha.
Desempenhando uma dupla função de oficina e espaço de venda ao
público, como havia sido corrente na generalidade dos ofícios desde a Idade
Média, a loja do ourives da prata funcionava não apenas como unidade
de produção, mas também como espaço comercial de venda dos objetos
produzidos. As dimensões estes espaços nem sempre terão favorecido o
ofício, pelo que em alguns casos, encontramos ourives arrendatários de
44
45
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Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1768), f. 82.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamento da freguesia de São Nicolau (1770), f. 52.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1770), f. 85.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1770), f. 85.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1770),
f. 76v.
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mais de uma loja, como Alberto Luís Bion ou ainda Tomás José Cardoso,
que em 1797 ocupava 3 lojas na Rua Bela da Rainha49. A respeito das
dimensões das lojas, o ourives João Baptista Inocêncio apresentou, em
1790, uma petição ao Senado da Câmara, na qual referia que na sua loja
do arruamento “lhe não cabem mais do que as Taboletas onde expoem
a venda as peças de prata manufacturadas”, pelo que se via obrigado a
“alugar outra”. Contudo, adiantava, “alguns inimigos” apresentaram-se
contra a sua pretensão, afirmando “que lhe não consintão mais do que
huma loge”. Nesse sentido, João Baptista Inocêncio reafirmava ao Tribunal
do Senado a sua necessidade, em virtude de trabalhar “de noute athé as
outo horas (...) com o seu aprendiz fazer as obras que na dita loge pequena
tem”50. Nestas oficinas deveria laborar uma pequena equipa que poderia
variar de dois a cinco elementos – o mestre ourives, um ou dois oficiais
e, um ou dois aprendizes. Seja ou não proporcional à produção argêntea
de determinadas oficinas, há mestres que se destacavam pelo agregado
oficinal de que dispunham.
Tomemos como exemplo o caso do ourives Alberto Luís Bion que, ainda
antes de lhe ser passada a carta de exame em 1758 – e que lhe permitiria
abrir a sua loja –, é mencionado no livro dos Róis de Confessados da freguesia
da Ajuda, relativo ao ano de 1756, que consigo teria a mulher, com os quais
co-habitavam ainda duas escravas, dois moços, os dois aprendizes, Lúcio
da Silva Abreu e Patrício José da Silva, e quatro oficiais: Ângelo dos Reis
Pereira, António José, Francisco Leger e, Francisco Carlos Xavier51. No
estudo das oficinas lisboetas da segunda metade de Setecentos, o caso deste
ourives de origem francesa é paradigmático, não apenas pelo número de
elementos constituintes na sua oficina – num total de seis –, mas também
pelo facto, de até 1769 permanecer na mesma freguesia, na Rua Direita
da Junqueira, onde possuía duas lojas52 de ourives na propriedade nº 243,
49
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Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de São Nicolau (1797),
f. 105.
Vd. A.O.P.L. Inventário do Cartório, L.º 301.
Vd. Rol dos Assentos das desobrigas da Quaresma do anno de 1756, freguesia de Nossa
Senhora da Ajuda, f. 36.
Não sendo usual os ourives possuírem duas lojas, outros dois exemplos semelhantes se
encontraram no fundo da Décima da Cidade – é o caso do ourives Luís António de Barros,
com duas lojas na Rua Direita dos Anjos, onde ocupa as duas lojas de uma propriedade (vd.
A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia dos Anjos (1767), f. 152v.), e
ainda João de Seabra Esteves, um exemplo ainda mais curioso, uma vez que em 1770 possuía
duas lojas, em locais distintos: uma na Rua Bela da Rainha, freguesia de São Nicolau (vd.
A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamento da freguesia de São Nicolau (1770), f. 49.), e
uma segunda na Rua Direita dos Anjos (vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamento
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a mesma onde habitava no 1.º andar53. Atente-se que a predileção do
ourives pela Rua Direita da Junqueira, para onde se terá mudado após
175554, poderá estar relacionada com a sua ligação ao duque de Aveiro,
com habitação nas proximidades. Em 1770 estaria finalmente arruado
na Rua Bela da Rainha, em zona pertencente à freguesia de São Julião,
onde tinha morada e loja55, na mesma propriedade onde outros ourives
arrendavam lojas do ofício – João Manuel; Francisco Carlos Xavier; Luís
Alves Palma; e Joaquim Inácio de Macedo56.
Na mesma freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, morava em 1745 o
ourives José de Larre, no lugar do Bom Sucesso, que tinha no seu agregado
três oficiais: Manuel Pastor, Francisco e Mariano Catalão57, além do seu filho,
também ourives da prata. E, em 1756, o ourives Pedro Francisco Nogueira,
morador na Junqueira, “detraz das terras ou cazas pela banda do Norte”,
que consigo tinha, além do agregado familiar, o aprendiz Domingos Vaz,
e os oficiais Sebastião Pereira da Cunha e Domingos Vicente58, freguesia
para onde o ourives se terá mudado após o terramoto, uma vez que até
1755 era morador na Rua dos Ourives da Prata, com referência desde pelo
menos 1748 a 1754.
Partindo da análise das informações dos livros dos Róis de Confessados
e da Décima da Cidade, depreendemos que o número de elementos constituintes das oficinas estaria bem longe daquele apresentado na leitura
dos dados do ourives Alberto Luís Bion. No caso de Manuel Roque Ferrão,
um dos ourives mais profícuos do seu tempo, verificamos que, pelo menos
entre 176359 e 176660, este tinha como oficial na sua “loge”, Francisco Xavier
– um dos seus dois sobrinhos –, que o terá possivelmente acompanhado
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da freguesia dos Anjos (1770), f. 220v.), na mesma freguesia onde morava, com a mulher, os
filhos e um aprendiz – Tomas Quaresma (vd. A.H.P.L., Rol de Confessados, Paróquia Anjos,
1771.).
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Nossa Senhora da
Ajuda (1765), f. 86. Propriedade composta por duas lojas, uma cocheira e um andar, por cujo
arrendamento pagava 64$000 réis.
Em 1754 e 1755, o ourives era morador na freguesia de Santa Catarina, primeiramente na
Rua do Cabral (A.H.P.L., Róis de confessados, freguesia de Santa Catarina, 1754, f. 25v.) e,
após o seu casamento, na Rua da Portuguesa – vd. A.H.P.L., Róis de confessados, freguesia
de Santa Catarina, 1755, f. 32v.
Documento gentilmente facultado pelo Arquivo Diplomático de Nantes, França (371PO/A124).
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de São Julião (1770), f. 93v.
Vd. Róis de confessados, freguesia da Ajuda, 1745, f. 22v.
Vd. G.E.O., Rol dos Assentos das desobrigas da Quaresma do anno de 1756, freguesia de
Nossa Senhora da Ajuda, f. 65.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia da Pena (1762-1763), f. 20.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamento da freguesia de Santa Justa (1766), f. 86.
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até ao final da sua actividade61. Em 1761, o ourives Manuel Rodrigues,
morador na Mouraria, tinha em sua casa um aprendiz, referido apenas
como Francisco62, e Luís da Silveira, oficial63. Esta seria, de facto, uma
das situações mais usuais, pelo menos um aprendiz e um oficial, embora
quando houvesse filhos no agregado oficinal, este número fosse superior.
Se a riqueza da informação constante nos livros de maneios e arruamentos da Décima da Cidade é evidente, nem sempre apresenta de forma
consistente os dados relativos aos oficiais que os mestres tinham nas suas
lojas. Do mesmo modo, as referências aos aprendizes em co-habitação
com os seus mestres apenas nos são transmitidas nos Róis de Confessados, uma vez que, ainda não sendo oficiais, não pagavam o imposto do
maneio da actividade constante nos livros da Décima64. E, se no caso dos
aprendizes, a sua inserção no agregado do mestre se torna um dever da
sua formação65, o oficial nem sempre permanecia na casa do mestre, o que
em termos de conhecimento do trabalho oficinal dificulta a apreensão dos
elementos constituintes das oficinas de determinados ourives. É o caso de
António Nunes Neves que, embora desconhecendo quem teria o ourives
a trabalhar a seu lado na oficina, percebemos que seria mais do um, de
acordo com requerimento apresentado à Congregação da Patriarcal,
relativamente à importância de “mais de um conto de réis”, em que alegava

61
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Possivelmente em 1785, data em que apresenta procuração ao seu sobrinho, António José
Roque, para que em seu lugar a possa entregar na Mesa da corporação que se realizava no
referido dia 11, ou em qualquer dia na Casa do Despacho, concedendo ao seu sobrinho todos
os direitos e poderes – vd. A.O.P.L., Provimento de Socorros a Confrades, L.º 300.
No caso das referências aos aprendizes, constatámos ser bastante usual apenas mencionar o
primeiro nome, sendo que apenas na indicação dos oficiais se apresenta o nome seguido dos
apelidos.
Vd. Róis de confessados, freguesia de Santa Justa, 1761, f. 52.
Os ourives pagavam de maneio 1$200 réis, enquanto que os oficiais, assim como os lavrantes,
pagavam $400 réis. Diversos são os exemplos, como o de Sebastião Bernardes dos Santos,
que em 1770 pagava pelo seu maneio 1$200 reis, e o seu oficial, Diogo Pereira, os respetivos
$400 réis – Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamento da freguesia de São Nicolau
(1770), f. 52. Não obstante, há que referir que as alterações existentes no pagamento do
maneio, de ano para ano, implicam que a leitura desses dados seja analisada com alguma
reflexão. No caso do pagamento do maneio na freguesia de Santa Justa, no ano de 1767 eram
mencionados apenas 34 ourives da prata, em 1780 eram referidos 9, um número que no ano
seguinte sobe para 19.
Por exemplo, o ourives Joaquim Miguel Amado, de acordo com informações dos róis de
confessados de 1767 da freguesia de Nossa Senhora dos Anjos, onde morava acima da Igreja,
refere no seu agregado a mulher, Antónia Teresa, e um aprendiz, Joaquim Leocádio (da
Silva) – vd. A.H.P.L., Rol de Confessados (Paróquia Anjos), 1767.
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estar “desembolsado de muito dinheiro e ter de pagar aos seus oficiais”66.
Estes que, em 1775, seriam com certeza os seus netos, Veríssimo José da
Silveira e Cândido José da Silveira67, e muito possivelmente, o seu filho,
José Nunes Neves.
O número e localização das habitações e das lojas dos ourives, conforme
a descrição nos livros de Arruamento e de Maneios da Décima da Cidade,
não são possíveis de determinar com exatidão, uma vez que a identificação
das propriedades é feita apenas com base no número de ordem na rua. E,
mesmo nos casos em que é atribuído um número a determinada propriedade – casos há, de freguesias que não referem qualquer numeração –, a
contagem apresentada pelos responsáveis do registo do imposto em cada
rua não se apresenta de modo idêntico, havendo aqueles que iniciam uma
nova contagem em cada rua, e ainda aqueles que fazem uma numeração
contínua a todas as ruas da mesma freguesia. Complementando com os
dados dos Róis de Confessados, foi-nos permitido constatar não apenas as
alterações frequentes nas mudanças de habitação na classe dos ourives da
prata, fenómeno agravado pelo recurso aos prédios de rendimento e não
de habitação própria, mas sobretudo a localização das lojas nas artérias
das freguesias de Lisboa.
Da conjunção de ambos estes fenómenos retiram-se variadas ilações.
Desde logo, e a situação mais comum, a de o ourives habitar na mesma
propriedade na qual tinha a sua loja/oficina. António Ribeiro Raposo ocupava
em 1766 a 8ª loja da propriedade nº 5 da Rua Nova d’El Rei, morando no
3.º andar do lado direito da mesma propriedade68. No entanto, casos há
em que os artífices moravam em ruas distintas daquelas onde possuíam
as lojas, revelando-se uma separação entre o local de trabalho e o local
de residência69, como Manuel Dias Colares, que em 1764 residia no 3.º
andar da propriedade nº 8, do lado direito do Poço do Borratém, freguesia
de Santa Justa, possuindo loja de ourives da prata no Rossio70, a mesma
opção do ourives Inácio Pereira Raposo, morador nessa mesma rua, no 3.º
andar da propriedade nº 35, igualmente com loja de ourives no lado direito
66
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Vd. SEQUEIRA, Gustavo de Matos – Depois do Terramoto: subsídios para a história dos
bairros ocidentais de Lisboa. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1967, vol. I, p. 100.
Documento original em: A.N.T.T., Patriarcal, Igreja e Fábrica, maço 1, doc. 59.
Vd. A.O.P.L., Registo das Cartas do Juiz do Povo, L.º 196-A, f. 9.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de arruamentos da freguesia da Conceição Nova (1766).
Esta tendência parece acentuar-se no final da centúria. Assim se constata em na freguesia
de São Nicolau, em 1797 – contabilizando-se 20 propriedades e 31 lojas de ourives, apenas 8
deles moravam na respectiva artéria da Rua Bela da Rainha (vd. A.T.C., Décima da Cidade,
Livro de arruamentos da freguesia da São Nicolau (1797).
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1764), f. 5.
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“do fim” do Rossio que vai para o Borratém71. E, ainda aqueles que, embora
situados na mesma rua, não habitavam a propriedade onde exerciam o
ofício. Este é, por exemplo, o caso do ourives Sebastião António de Barros,
que em 1762 morava no 1º andar na propriedade nº 18 da Rua Direita
do Poço do Bem Formoso72, possuindo a loja de ourives na propriedade
nº 2973, situada em frente à sua casa, e na qual tinha dois oficiais – Inácio
Francisco e Manuel António. Alguns anos mais tarde, em 1769, haveria de
mudar para o lado direito da Rua Bela da Rainha, no arruamento do ofício,
no qual ocupava a 1ª loja e o 1.º andar da propriedade nº 249, habitando
o 7.º andar do edifício74.
A freguesia de Santa Justa era, na segunda centúria de Setecentos,
uma das mais populosas e centrais da cidade, facto já verificado no final do
século XVII, tendo na sua circunscrição um importante núcleo comercial
e institucional, assim como símbolos do poder espiritual e temporal –
Rossio, Convento de São Domingos, Hospital Real de Todos-os-Santos e
o Tribunal do Santo Ofício. Nela se situava grande parte da Rua Bela da
Rainha, provavelmente uma das mais frequentadas da época, senão a de
maior concorrência e comércio, motivo que talvez justifique o “excessivo”75
aluguer das casas, conforme se depreende de um decreto de Abril de 174576,
relativamente à largura das ruas da cidade “e estradas principaes de muito
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No Rossio, este mestre ourives assistia na loja do albardeiro Luís de Oliveira, no lado direito
da Rua que “vai para o Borratem” – vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da
freguesia de Santa Justa (1764), f. 93.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia dos Anjos (1762), f. 168.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia dos Anjos (1762), f. 17v.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1769),
f. 86v. O facto de efetuar o pagamento em conjunto da renda da loja e do 1.º andar, poderá
indiciar que este andar faria parte integrante da loja, e que apenas o 7.º andar utilizada para
habitação.
Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa.
Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 14, p. 413. Mais tarde, num edital do Senado da
Câmara de 27 de Fevereiro de 1802, relativamente ao arruamento das ruas da cidade proposto
em 1760, alude-se aos excessos que “estão praticando alguns dos ditos proprietarios para
fazer despejar os ourives da prata, ou os constrangerem a alugueres exorbitantes”, num com
manifesto abuso da obrigação imposta pelo mencionado decreto – vd. A.H.M.L., Chancelaria
da Cidade, Coleção de editais da Câmara Municipal de Lisboa (1800-1813) –, edital este que
surgia como consequência de uma consulta apresentada ao Senado pelos mestres do ofício da
prata em 1799, na qual se queixavam do aumento que haviam sofrido sobre as rendas das
lojas e das casas no seu arruamento (vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro de Consultas
(1802), fls. 110-114.
Vd. A.H.M.L., Chancelaria Régia, Livro XXI de consultas e decretos de D. João V, f. 17.
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concurso”, para que as mesmas se fizessem “como são as dos Ourives”, que
possuía “quarenta palmos de largo”77.
Da análise dos dados dos Livros de Arruamento da Décima da freguesia de Santa Justa, no intervalo cronológico de 1762 a 1771 (gráfico 1),
depreendemos que, é apenas a partir de 1768 que se verifica um significativo
estabelecimento por parte dos ourives da prata nas ruas circunscritas a
esta freguesia. Ainda que em termos comparativos os valores referentes
aos ourives com morada na mesma freguesia sejam inferiores ao número
de lojas do ofício, sobretudo no que concerne à Rua Bela da Rainha, tal
facto, poderá possivelmente ter sido intensificado pelos elevados valores
aplicados aos alugueres dos andares, conjuntamente com o atraso verificado
da construção dos edifícios.
No ano de 1764, no domínio administrativo de Santa Justa, referência
a uma única propriedade no lado direito da Rua Bela da Rainha, na qual o
ourives Manuel Roque Ferrão ocupava uma das lojas existentes, residindo
num dos andares disponíveis. No entanto, as restantes lojas, na vez de
arrendadas a ourives, dividiam-se por diferentes ofícios: um livreiro e três
lojas de mestres fanqueiros78. No lado esquerdo da mesma rua, novamente
uma referência a uma única propriedade, composta por duas lojas, ambas
alugadas a mestres livreiros. A mesma situação se repete no ano de 1765, no
qual, embora o estado da construção aparentemente tenha evoluído – uma
vez que no lado direito da rua já se mencionam quatro propriedades –, o
ourives Manuel Roque Ferrão, com loja e morada no nº 265, continuava
a ser o único ourives nesta rua, estando as restantes lojas arrendadas a
alfaiates, um fanqueiro, e um advogado79. Para o ano de 1770 já se verifica
um aumento significativo no número de lojas e andares ocupados nesta
parte da Rua Bela da Rainha, facto sobretudo evidente no que se refere ao
usufruto das lojas para o ofício. No lado esquerdo da rua, na propriedade
no nº 234, todas as 10 lojas estavam então arrendadas ao ofício de ourives
embora, não houvesse um único andar alugado por estes artífices80.
A distribuição das lojas dos ourives na cidade de Lisboa não se cingiu,
como referido, à Rua Bela da Rainha – o arruamento destinado ao ofício.
Da análise empreendida, que abrangeu a localização destes espaços entre
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Vd. OLIVEIRA, Eduardo Freire de – Elementos para a História do Município de Lisboa.
Lisboa: Tipografia Universal, 1906, vol. 14, p. 500.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1769), f. 96.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1765), f. 86.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia de Santa Justa (1770), f. 72.

Da Rua dos Ourives da Prata à Rua Bela da Rainha

137

cerca de 176281 até ao final da década de 80 de Setecentos, é a freguesia
de Santa Justa aquela que mais lojas alberga (Mapa 1)82. A Rua Bela da
Rainha, embora pertencente a várias freguesias circundantes, ocupa em
Santa Justa a maioria das lojas dos ourives, tendo sido inventariados 80
destes espaços. Ainda na Rua Bela da Rainha, mas em diferentes freguesias,
localizam-se 3 lojas na Madalena (a mesma freguesia na qual se situava a
Alfândega Nova, e onde se albergavam 4 oficinas), 2 na Conceição Nova e
uma em São Julião. Na mesma freguesia de Santa Justa, outras artérias
foram a escolha de alguns ourives para o estabelecimento das suas lojas.
É o caso do Rossio, com 6 lojas; da Rua de São Pedro Mártir, com 5 lojas;
a Rua Direita da Mouraria com 3 espaços; em São Domingos apenas uma
loja, referida em 176283; e, no Largo da Galé, novamente uma única loja,
mencionada em 175984.

Mapa 1 – Representação do número de lojas de ourives da prata por freguesias na cidade de Lisboa,
de onde se depreende que eram essencialmente três, os locais de eleição para o estabelecimento
das lojas do ofício – em primeiro lugar, a freguesia de Santa Justa, seguida de São Nicolau, e, mais
distante da zona baixa da cidade, a freguesia dos Anjos. Mapa realizado com o apoio do Professor
Dr. Daniel Alves (FCSH, Universidade Nova de Lisboa), através do Projecto Atlas, Cartografia Histórica
(http://atlas.fcsh.unl.pt)
81

82

83

84

Tomamos como ponto de partida esta data, uma vez que apenas em 1762 se iniciou o registo
da Décima da Cidade, compreendendo os arruamentos e os maneios. Embora em alguns casos
tenhamos recorrido a fundos documentais diversos na compreensão das oficinas anteriores
a esta data.
O mapa apresentado resulta da divisão administrativa da cidade para o ano de 1770, resultado
do projecto Atlas, Cartografia Histórica, da FSCH da Universidade Nova de Lisboa. Optámos
por esta divisão, ainda pouco divulgada por se tratar de uma concretização recente, até
porque se mostrou a mais aproximada aos dados que analisámos, entre 1762 e cerca de 1780.
A conhecida divisão administrativa de 1801 não incluía várias freguesias, como por exemplo
a Sé, Santa Joana, Nossa Senhora do Paraíso e Nossa Senhora do Loreto.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro de maneios da freguesia de Santa Justa (1762-1763),
f. 102.
Vd. Requerimentos para admissão de Irmãos, 1759, Cx. 1, cap. 03, nº 32.
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À predilecção pela freguesia de Santa Justa por parte dos ourives
da prata, seguia-se a de Nossa Senhora dos Anjos, muito procurada por
estes oficiais logo a seguir a 1755, não apenas para estabelecimento dos
seus espaços de trabalho, mas também para habitação, em resultado da
destruição resultante do terramoto. A artéria de maior ocupação é a Rua
Direita dos Anjos, com 13 lojas de ourives, à qual se seguia a Rua Direita do
Poço do Bemformoso, com 11 lojas. Também nos Anjos, a Calçada de Santo
André albergou 2 oficinas no período em análise, local onde já antes do
terramoto haveria uma loja de ourives que viria a sucumbir no cataclismo.
Na freguesia de Nossa Senhora da Ajuda, das mais afastadas geograficamente do centro da cidade em termos de escolha dos ourives, apenas se
encontra a referência a três lojas, duas delas pertencentes a Alberto Luís
Bion, e a outra a José de Larre, embora mencionada em data anterior a
esta análise, em 1745. As restantes freguesias, mais próximas do centro
da cidade, representam casos isolados, em geral com uma só loja em cada
uma delas, de onde se poderá depreender que se tratariam de opções de
conveniência, eventualmente para tirar partido dos locais onde habitavam.
Era o que ocorria na freguesia da Pena, com uma loja no Campo do Curral,
ocupada por Manuel Joaquim de Almeida, onde também morava85, e com
outra na Rua de São Lázaro, onde Manuel Roque Ferrão ocupava, na
mesma propriedade, um andar e uma loja86 já em 1760, para onde se terá
mudado por ocasião do terramoto, uma vez que na década de 30 a 50 era
morador na Rua dos Ourives da Prata87.
Na freguesia de Nossa Senhora da Encarnação referem-se também
duas lojas, ambas na Rua da Rosa. Apenas com uma loja, destacam-se:
São José, na Travessa da Mancebia e em Santa Isabel, na Rua do Sol,
onde Henrique Huygen em 1766 trabalhava em casa, fazendo peças para
pessoas particulares, possivelmente enquanto não obtinha a carta de exame
do ofício, que veio a ser passada em 176988. Em São Vicente de Fora, na
Rua do Cais dos Soldados, existia uma única loja, de Pedro Rodrigues da
85
86
87

88

Vd. Habilitações para o Santo Ofício, Manuel, Maço 181, Diligência 1924, f. 10.
Vd. A.T.C., Décima da Cidade, Livro do arruamento da freguesia da Pena (1762-1763), f. 20.
Em 1737 já era morador e possuía loja do ofício na Rua dos Ourives da Prata, de acordo
com registo de batismo de José, filho do ourives Miguel Machado – vd. A.N.T.T., Registos
Paroquiais, Freguesia da Madalena (Lisboa), L.º 1-B., f. 14v. Em 1742, nova referência ao facto
de ser ourives com morada e loja na dita rua, conforme descrito no contrato de obras entre
o ourives e a Irmandade de Nossa Senhora da Soledade – vd. A.N.T.T., Cartórios Notariais
(Lisboa), 1º Cartório, ofício A, Cx. 104, L.º 470 (livros de notas), f. 45v. E, ainda em 1750, data
em que testemunha no processo para familiar do Santo Ofício do ourives José Carvalho – vd.
A.N.T.T., Habilitações para o Santo Ofício, José, Maço 61, Diligência 942, f. 14v.
Vd. A.O.P.L., Requerimentos, Cx. 136, cap. 1, nº 13.
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Silva, morador na Rua Direita das Portas da Cruz89; na Rua de São Paulo,
ocupava uma loja Dionísio Gomes da Silva, em 176290; em São Mamede,
na Rua Direita da Cotovia, novamente registo de uma única loja, até 1762
ocupada pelo ourives Manuel Pedro, na mesma rua onde morava, e a qual,
em Agosto desse ano, passava para o seu oficial, o ourives Joaquim Inácio
de Macedo91. Em Santa Engrácia, no “principio” da Travessa do Cascão,
em 1763, tinha loja o ourives Dionísio de Gouveia, morador no sótão da
mesma propriedade92. E, na freguesia do Socorro, encontra-se também uma
loja e habitação de José Dias93, na Rua Direita do Poço do Bemformoso,
cuja artéria pertencia em parte à já referida freguesia dos Anjos.
Estas loges e oficinas, maioritariamente localizadas em ruas principais,
caracterizavam-se por possuir os andares superiores geralmente reservados
à habitação do mestre ourives, do seu agregado familiar e englobando, em
inúmeras ocasiões, os aprendizes que tinha a seu cargo e os seus oficiais. Ao
longo destas ruas severamente traçadas, as fachadas dos prédios repetiam-se
monotonamente, quer na sua forma, quer na sua cor “jalde”, não passando
despercebido este ritmo aos estrangeiros da época, conforme descrevia um
viajante em Lisboa nos finais do século XVIII – “por todo o lado se encontra
quase sempre o mesmo plano, a mesma decoração, a mesma arquitectura”94.
Nas ruas principais, nas quais se inseria a então designada Rua Bela da
Rainha, o modelo destinado aos edifícios seria composto por quatro pisos
de habitação, o primeiro com janelas de sacada, os dois seguintes com
janelas de peitoril e o último de “trapeiras em colocação irregular”95 ou
águas-furtadas, que seria o piso de renda mais baixa, e a opção escolhida
por vários oficiais de ourives.

89
90
91

92

93
94

95

Vd. A.H.S.C.M.L., Requerimentos para admissão de Irmãos, 1759, Cx. 1, cap. 04, nº 31.
Vd. A.N.T.T., Cartórios Notariais (Lisboa), 7º Cartório, Cx. 9, L.º 37 (livros de notas), f. 96.
Vd. A.N.T.T., Cartórios Notariais (Lisboa), 12º Cartório, ofício B, Cx. 8, L.º 36 (livros de notas),
f. 56v.
Vd. A.N.T.T., Cartórios Notariais (Lisboa), 1º Cartório, ofício B, Cx. 81, L.º 730 (livros de
notas), f. 81. Neste ato notarial, Francisco Xavier Teles de Melo contrata-se com o ourives,
para que realizasse todas as obras e concertos da loja que fossem necessárias, face o estado
de ruína em que se encontrava, “incapaz de abitar”.
Vd. A.N.T.T., Habilitações para o Santo Ofício, João, Maço 124, Diligência 1953, f. 60.
Vd. CARRÈRE, Joseph-Barthelemy – Voyage en Portugal, et particulièrement a Lisbon (...).
Paris: Chez Deterville, 1798, p. 31.
Vd. DUARTE, Ana Rita Lisboa – O sistema construtivo do piso térreo dos prédios de rendimento
pombalinos. Lisboa: 2011. Tese de Mestrado apresentada à Universidade Técnica de Lisboa,
p. 41.

140

Rita Carlos

O piso do rés-do-chão de lojas acompanhava o mesmo ritmo dos vãos
superiores96, com comunicação directa para a rua, e na qual o postigo, a
porta ou a janela, permitiam que se verificasse a seriedade dos artífices
– “na mesma rua vigiavam-se uns aos outros os oficiais do mesmo oficio,
não fosse algum praticar acto de concorrência desleal ou infringir as regras
tradicionais; o consumidor, vindo muitas vezes dos arredores (...) sabia
aonde se dirigir para encontrar os mestres de que precisava; aí estavam
todos, ou a maioria, dos praticantes do mester, a viver intimamente, casa
com casa, numa vizinhança que mais comum tornava a mentalidade, as
maneiras, os processos da profissão”97.

Espaços de trabalho: mobiliário e utensílios
Espaços de produção e de venda, directamente abertos para a via
pública, as lojas dos ourives exibiam exteriormente a sua tabuleta98 ou,
caixa amovível com tampo de vidro, na qual se expunham ao público as
peças para venda e, que quotidianamente se pendurava no exterior. Nos
inventários post-mortem analisados, inúmeras tabuletas são mencionadas
nos rol dos bens das oficinas dos ourives, embora a sua descrição fosse
96

97

98

Vd. FRANÇA, José-Augusto – A reconstrução de Lisboa e a arquitectura pombalina. Lisboa:
Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1981, p. 39.
Vd. LANGHAHS, Franz-Paul – As Corporações dos Ofícios Mecânicos: subsídios para a sua
história. Lisboa: Imprensa Nacional, 1953, vol. 1, p. XXXIII.
Dava-se o nome de tabuleta, em 1738, a uma caixa com vidro ou fios de arame na parte superior,
onde o ourives tinha as peças para venda – vd. VASCONCELOS, Joaquim de – Estudos para
a história da ourivesaria e da joalharia portuguesa. [S.l.]: [S.n.], [s.d], p. 210. A taceira teria
a mesma finalidade – expor as peças para venda – embora a sua colocação fosse no interior
da loja e se caracterizasse pelas menores dimensões, podendo definir-se como um pequeno
armário com fios de arame na parte da frente, através dos quais se observavam as peças que
o ourives tinha para venda. A sua referência nos inventários post-mortem não é no entanto
tão frequente como as tabuletas e, o seu tamanho devia ser significativamente mais reduzido
quando comparado com as tabuletas, uma vez que eram geralmente descritas nos “trastes
pertencentes ao officio” e não nos “moveis da loge”, conforme se verifica, por exemplo, no
inventário do ourives João Pedro do Couto – vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, maço 301, nº 3. A alusão à sua utilização pode ser atestada em 1756, numa
petição apresentada pelo ourives da prata Manuel Duarte Ferreira, relativa à apreensão
que os juízes e procuradores do ofício lhe fizeram, e na qual lhe levaram “hum fruteiro velho
que tinha na taçeira cujo tinha para vender porque lho tinham dado para limpar e este se
achava marcado na cidade do Porto” – vd. A.O.P.L., Inventário do Cartório, L.º 201-B, f. 22.
O seu uso já surge referenciado no ano de 1609, no capítulo 20º do então vigente regimento
dos ourives da prata, no qual se observa que, “todas as peças que fizerem para vender como
as que lhe derem a fazer as não ponham em suas taceyras ou aparadores depois de acabadas
(...)” – vd. A.O.P.L., Regimento do ofício dos ourives da prata feito por Despacho do Senado
da Câmara no ano de 1756, L.º 197-B.

Da Rua dos Ourives da Prata à Rua Bela da Rainha

141

bastante sumária. Em 1777, no inventário de Pedro Francisco Nogueira,
o inventariante menciona três tabuletas, todas diferentes: “huma tabuleta
com suas vidraças” e, mais “duas taboletas uma delas com dois vidroes e
outra mais pequena”99. Na descrição do mobiliário da loja de Alberto Luís
Bion, no ano de 1789, “as taboletas e armarios da loge onde se poem a
prata” são avaliadas em 27$200 réis100, de onde se depreende que, além da
exposição das peças no exterior, através das tabuletas, haveria espaço na
loja, na qual se permitia a colocação de armários para a organização das
mesmas. Na de António Nunes Raposo, na Rua Bela da Rainha, descrevia-se em 30 de Agosto de 1793, a existência de duas tabuletas “de ourives
de madeira de vinhatico de tres faces cada uma com seus vidros e uma
melhor que outra”101. Na oficina de Guilherme José Patacão, inventariada
em 1809, regista-se a presença de duas tabuletas “de madeira de vinhatico
com seus vidros”102 e, nesse mesmo ano, no “trem da loge” de Francisco
José dos Santos”, descreve-se a utilidade de duas “taboletas de madeira
de vinhático para por prata com quatro vidros cada huma”103.
Apesar de nem todos os inventários orfanológicos dos ourives mencionarem a existência das taboletas, certo é, que cada ourives teria a sua
tabuleta exposta, em geral duas, e seriam quase sempre em madeira
de vinhático, conforme se verifica na leitura dos referidos documentos.
Regista-se a predileção do pinho para uso no mobiliário mais relacionado
ao uso profissional, como as bancas do ofício e os banquinhos de assento.
Num edital do Senado da Câmara, de 9 de Agosto de 1792104, alude-se
precisamente ao facto de que os ourives da prata, assim como os do ouro, nos
seus arruamentos, não poderem exceder com as suas “taboletas e balcões”,
mais de dois palmos fora das ombreiras das suas lojas. Esta prerrogativa
era concedida a estes dois ofícios, “em attençao a qualidade e riqueza das
suas Manufacturas, que requerem ser vistas e expostas ao Público”105.
Ainda relativamente à ambiência exterior que deveria caracterizar
estas lojas, além das tabuletas com a exposição das peças executadas, o
mesmo edital alude à existência dos toldos “de que costumam servir-se
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra P, maço 3, nº 1, f. 21.
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra A, maço 335, nº 6, f. 73v.
101
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra A, maço 106, nº 1, f. 41v.
102
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra G, maço 1, nº 14, f. 47.
103
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra F, maço 332, nº 5, f. 19v.
104
Relativo ao determinado no edital de 17 de Julho, sobre o “abuso das lojas no panejamento nas
ruas publicas, com grandes balcoes (...) embarcando as passagens” – vd. A.H.M.L, Chancelaria
da Cidade, Colleçao de editais da Câmara Municipal de Lisboa (1754-1799), f. 60.
105
Vd. A.H.M.L, Chancelaria da Cidade, Colleçao de editais da Câmara Municipal de Lisboa
(1754-1799), f. 103.
99

100
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para se abrigarem da força do sol, e salvarem as suas manufacturas do
intenso calor”. Esta interessante descrição permite depreender que os
ourives trabalhavam abertos ao público, sendo estes toldos, “atados em
varões, que affixarão sobre os gigantes de pedra, não tendo algum dos dittos
varões menos de 2 palmos assim dos mesmos gigantes”106. O privilégio
de manufacturarem peças de materiais nobres, como o ouro e a prata,
permitira-lhes a autorização de exceder as dimensões das suas taboletas,
ao contrário de outros ofícios, aludindo ao relevo que teria a exposição
dessas mesmas peças junto do público comprador e transeunte nessas
artérias da cidade, reforçando a primazia do factor comercial inerente a
estes espaços.
São escassas as descrições dos espaços de trabalho de uma oficina de
ourives da prata no século XVIII. No caso concreto de Lisboa, a análise dos
inventários post-mortem permitem compreender espaços com uma dupla
funcionalidade. Se por um lado a referência às tabuletas no exterior indicia
um espaço de cariz comercial, a confirmação de que os toldos serviriam
para se abrigarem os ourives e as peças do sol e do calor sugere, simultaneamente, a existência de um espaço de fabrico aberto directamente para
a via pública. Na descrição do mobiliário das lojas dos ourives, realizados
nos inventários post-mortem, a referência a balcões de madeira permite
revelar a divisão da loja – por um lado o espaço do trabalho oficinal, por
outro lado, o balcão de atendimento. Na loja do ourives António Nunes
Raposo107, descreve-se uma “armação da loja que consta de um balcão e
várias prateleiras, tudo madeira de pinho” mas também, “hum balcão de
madeira de pinho pintado de cinzento”. Desta descrição se depreende a
existência de uma armação de madeira específica para a loja, composta
por um balcão, além de um segundo balcão que, pelo facto de se apresentar
pintado de cinzento, teria uma função específica de atendimento ao público
e não para trabalho. Mais completa é a descrição da armação da loja do
ourives Guilherme José Patacão108, igualmente pintada, na qual se lê: “huma
armação da loja do falecido do seu ofício de ourives da prata de madeira
de pinho pintado de branco e azul com seus caixilhos e com seus vidros e
quatro gavetas”. Além da preocupação estética, demonstrada pela pintura
da madeira, em azul e branco, os vidros e gavetas aludem, eventualmente,
à exposição de peças no próprio balcão, que se deveria situar à entrada
Vd. A.H.M.L, Chancelaria da Cidade, Coleção de editais da Câmara Municipal de Lisboa
(1754-1799), f. 103v.
107
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra A, maço 106, nº 1, f. 42v.
108
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra G, maço 1, nº 14, f. 47.
106
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destas lojas. Mais tardia, a descrição constante no inventário de Custódio
José da Cunha, no qual se alude ao “armario da frente da loja em madeira
de pinho pintada com quatro caixilhões e vidros”109.
Por este motivo, os balcões distinguiam-se das bancas do ofício de ourives
que, embora fabricadas geralmente em madeira de pinho, deveriam possuir
dimensões mais reduzidas, até porque era mobiliário pertencente à área
oficinal da loja e não comercial, conforme se lê em 1810 no inventário dos
móveis da oficina de João Pedro do Couto110: “(...) uma banca de ofício de
ourives de madeira de pinho pequena”. Também do ofício era a “banquinha
do oficio de ourives”111, eventualmente a designação para uma banca do
ofício de menores dimensões.
A compreensão dos interiores das oficinas dos ourives da prata de Lisboa,
a sua disposição, organização e composição, apresenta uma dificuldade
manifesta face à ausência de conhecimento de gravuras antigas destes
espaços. Torna-se, pois, necessário, recorrer a fontes escritas diversas, como
é o caso dos inventários orfanológicos, os quais, redigidos pelo notário e
realizados poucos dias após a morte do artífice, afim de calcular o montante
da sua sucessão, permitem uma análise mais ou menos exaustiva dos bens
relacionados com o ofício, geralmente apresentados à parte, e descritos por
mestres especializados, descrevendo as obras e os utensílios encontrados na
oficina. Estas informações podem ainda ser complementadas com recurso
a diversas fontes arquivísticas, inclusivamente os testamentos dos ourives.
A análise das gravuras estrangeiras de oficinas de ourives pode auxiliar
na recriação do espaço análogo na lisboeta setecentista. Embora desfasadas
cronológica e geograficamente, a ambiência descrita nessas gravuras não
deveria estar longe da realidade da segunda metade do século XVIII. Em
1576, duas estampas (Figs. 2 e 3) gravadas pelo ourives Etienne Delaune,
em Augsburg, ilustram a sua oficina de ourivesaria renascentista. Um
pouco mais recuada, é a gravura de Toost Ammam112, datada do primeiro
terço do século XVI. Mais tarde, em 1646, uma gravura de Almot Guyenot,
filho de um ourives de Dijon113, caracteriza-se pela inserção de uma nova
personagem, uma figura feminina, possivelmente a mulher do ourives, que
recebe um cliente junto à porta de entrada. É assim representada uma
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra C, maço52, n.º18, f.28.
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, maço 301, nº 3, f. 12v.
111
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, maço 323, nº 9, f. 44v.
112
Vd. GAMBETTA, Agostinho Ferreira – Gil Vicente Moedeiro: duas palavras. Lisboa: Boletim
Cultural da Junta Distrital de Lisboa (1966), nº 65/66, p. 106.
113
Vd. SCHWARZ, H. – The Workshop of a XVIII century goldsmith. Paris: Gazette de Beaux-Arts
(1954), tomo XLIII, p. 231.
109
110
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Figs. 2 e 3 – Gravuras de Etienne Delaune (1576), que representam diferentes perspetivas de uma
oficina de ourives da prata, com destaque pormenorizado dos utensílios do ofício (imagem extraída
de Britishmuseum.org).
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oficina com uma função simultaneamente comercial, vincada pelas amplas
janelas abertas para a rua, nas quais se expõem, por detrás das grades,
e em jeito de taceira, algumas das produções da oficina, como cálices,
jarros e taças. Em ambas as gravuras se depreende que não havia espaço
para mobiliário inútil, fornecendo a sua disposição determinados indícios
sobre a hierarquia dos aprendizes, oficiais e seus mestres. Na gravura
de Guyenot, o mestre distingue-se pelo uso do chapéu e da barba; na de
Toost Ammam este seria a figura mais à esquerda, vestido de burguês,
junto à forja, segurando com a tenaz na mão esquerda uma peça – talvez
para recozer – e com o fole na direita; nas de Delaune, vinca-se o papel
bastante primário que deveria exercer o aprendiz, mostrando-se numa delas
este a accionar o banco de tirar fios, no qual a passagem do fio metálico
é bem visível. Numa gravura de ourives francês Jean Toutin, de 1619114,
o trabalho de aprendizagem de um aprendiz é facilmente percepcionado,
com este observando junto ao mestre o trabalho que o mesmo executa no
forno (Fig. 4).
Constituem estas gravuras, documentos rigorosos relativamente à
organização de uma oficina, de tal modo que mereceram especial atenção
por parte de João Couto115, que analisou minuciosamente as três gravuras
mais antigas, de Toost Ammam e as de Etienne Delaune. Em todas elas
se observa a mesma disposição das mesas, forno e utensílios. Ressalta
a ordem reinante no interior destes espaços116, nos quais os utensílios
se apresentam colocados em função do seu tamanho e uso, pendurados
nas paredes ou colocados sobre as prateleiras, desde alicates e tesouras,
martelos, faca, limas, buris, balanças e grosas. A importância do factor da
luz117, proveniente das amplas janelas, é observado em todas as gravuras,
quer as três quinhentistas, quer a de Almot Guyenot.
Na gravura de Toost Ammam, surge no centro da oficina uma longa
bancada, junto à qual, do lado esquerdo, se encontra um gravador, sentado
num banco, ostentando o avental metálico de recolher cisalhas – o mesmo
avental que se observa no cinzelador das gravuras de Etienne Delaunne – e
Da colecção do Rijksmuseum (RP-P-1894-A-18419) – “un orfevre et son apprenti”.
Vd. COUTO, João; GONÇALVES, António – A Ourivesaria em Portugal. Lisboa: Livros
Horizonte, cop. 1960, p. 52-53.
116
Numa gravura alemã mais recuada (século XIV), que retrata o atelier de Santo Elói, a
organização do espaço já não é a mesma – Vd. BOUILHET, Henri – Guide de l’argenterie.
Paris: Hachette, 1986, p. 21.
117
Em Lisboa, como verificámos, e com base no referido edital do Senado, a luz que deveria
entrar pelas lojas dos ourives – quer através das portas, quer através das janela – deveria
ser bastante significativa, daí o recurso ao uso dos toldos.
114
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Fig. 4 – Gravura de Jean Toutin (1619), na qual se representa um mestre ourives e, possivelmente o
seu aprendiz (imagem extraída de Rijksjmuseum.nl)
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as ferramentas com que cinzela, segurando um conjunto de cinzéis na mão
esquerda. Em primeiro plano, sentado num banco de três pés, observa-se
um artífice a martelar a chapa sobre um cepo, em cima do qual está uma
tenaz.
Mais completas e detalhadas são as gravuras de Delaune, o que é desde
logo notório no pormenor das janelas envidraçadas. Uma vez mais se
descortina a persistência de uma longa bancada que corre desde a janela,
atravessando o centro da oficina, e na qual os ourives trabalham de cada
lado nos típicos bancos tripés. De cada um dos lados da janela dispõem-se
ordenadamente os instrumentos, desde compassos, tesouras, martelos, buris,
cinzéis, tenazes e limas, estremecedores fixados em suportes, havendo ainda
espaço para pequenos móveis de gavetinhas. Na parte superior das paredes
o espaço é aproveitado para colocação de prateleiras, nas quais se suportam
diversos utensílios, como alguns chamarotes. Os fornos apresentam-se de
características idênticas, destacando-se um ourives que aviva o fogo com
um fole de mão e o ajudante, possivelmente o aprendiz, que dá a outro fole
fixado na parede. Sobre o friso de ambos os fornos há cadinhos de vários
tipos e tamanhos. Sobre a banca dispõem-se vários utensílios, como uma
caixa cilíndrica com cinzéis, buris e outras ferramentas. Sobre os cepos,
uma bigorna. Numa delas o artífice caldeia um copo alto batendo com um
martelo118. E, encostado à parede em ambas as gravuras, descobre-se um
banco de puxar fio e, por cima, diversas fieiras.
Mais tardia é a curiosa representação do espaço oficinal de uma ourivesaria realizada pelo ourives Jacob Santra119, que, cerca de 1670, produziu
uma taça coberta em prata, composta por três medalhões trabalhados em
relevo, e que descrevem cenas de uma oficina de ourives. O resultado é uma
obra que alia a virtuosidade técnica do trabalho à precisão de interesse
iconográfico, que permite compreender a vida quotidiana do atelier de
ourives, com o qual teria grande familiaridade.
No século XVIII, a L’Encyclopédie Diderot et d’Alembert vem encerrar
esta sintética evolução histórica dos utensílios dos ourives que as gravuras
permitiram. Constituindo um documento precioso por conjugar ao mesmo
A representação de um trabalho semelhante, embora mais recuado (1522-1526), pode ser
observado em duas gravuras de Jean de Gourmont (c. 1483-c. 1551) representando, numa
delas, Santo Elói na sua oficina a moldar um cálice (Museum of Fine Arts, em Boston), e
numa segunda, Santo Elói na oficina em presença do rei Dagoberto (Cabinet des Estampes,
B. N. Paris, R.D. 12). Vd. SCHWARZ, H. – The Workshop of a XVIII century goldsmith. Paris:
Gazette de Beaux-Arts (1954), tomo XLIII, p. 231.
119
Vd. BASTIAN, Philippe; KUGEL, Alexis – Vermeilleux! L’argent doré de Strasbourg du XVI
au XIX siècle. Paris: J. Kugel, 2014, p. 22.
118
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tempo o nome e o desenho destes objetos, a sua análise revela a permanência
não apenas das formas, mas também dos nomes desses mesmos objetos.
Mais recente, o interessante modelo de um autómato terminado em
1933, retrata de modo minucioso o interior de uma oficina de ourives de
1850120. Realizada pelo ourives sueco, Eric Rudolph Youngberg, a peça
apresenta uma visão completa e abrangente do trabalho oficinal de todas
as tarefas executadas na oficina, incluindo os utensílios necessários, os
aparelhos e mobiliário e, inclusive, as peças de prata nas suas diferentes
etapas de manufactura, num modelo composto por aproximadamente 300
partes movíveis (Figs. 5 e 6).
Na compreensão e estudo sobre as oficinas dos ourives lisboetas, no
período que decorre entre cerca de 1755 e 1780, e no que concerne aos
instrumentos utilizados pelos seus artífices, as informações extraídas dos
inventários orfanológicos dos ourives constituem um recurso fundamental121.
Trinta inventários post-mortem122, datados de 1773 a 1828, serviram de
base para a compreensão de inúmeros aspectos da história da família, as
condições de vida, o consumo e a cultura material, assim como os aspectos
de cariz profissional destes ourives. A morte de um dos elementos do casal
abria um ciclo de partilhas caso os filhos fossem menores. No prazo teórico
de um mês123 o conjugue sobrevivente ou o responsável pela tutoria dos
Peça vendida pela leiloeira Christie’s, de Nova Iorque, em Abril de 1994.
Saliente-se, ainda que para o caso concreto do centro de fabrico argênteo da cidade do Porto,
o recurso a esta importante fonte documental patente nas investigações de Gonçalo de
Vasconcelos e Sousa, nomeadamente em: SOUSA, GONÇALO DE VASCONCELOS E – A
loja de um ourives da Prata no Porto em 1820. O homem e os seus negócios. Res Mobilis:
Revista Internacional de Investigación en Mobiliario y Objetos Decorativos. Oviedo: Oviedo
University Press. Vol. 4, Nº 4 (2015), pp. 1-26.
122
Consultados no Arquivo da Torre do Tombo, apurámos para a análise trinta inventários
orfanológicos dos seguintes ourives: Vicente Porfírio de Seabra, Pedro Rodrigues da Silva,
Alberto Luís Bion, António Nunes Raposo, Joaquim Caetano de Carvalho, António Firmo da
Costa, João Pedro do Couto, António Ribeiro Raposo, Pedro Francisco Nogueira, Guilherme
José Patacão, Francisco Xavier de Gouveia, Plácido António Duarte, André dos Santos,
Bento Dias Pereira Chaves, Dionísio Gomes da Silva, José Francisco Seguro, José Francisco
Valverde, António José de Gouveia, João Francisco Rosado, Joaquim Miguel Amado, João
Ferreira Coimbra, José Ribeiro Raposo, José Luís da Silva, Palatino Bernardes, João António
Duarte, António Francisco Rosado, Custódio José da Cunha e Francisco José dos Santos.
123
Vd. MADUREIRA, Nuno Luís – Lisboa: luxo e distinção (1750-1830). Lisboa: Fragmentos,
1990. Este prazo poderia variar consoante a urgência na realização do inventário dos bens,
como é o caso do de Francisco José dos Santos, realizado em 6 de Setembro de 1809, falecido
“havia menos de des dias”, referindo a viúva que queria dar início ao inventário por lhe ficarem
três filhos menores e “por haver contas a liquidar principalnmente da loge de ourives da prata
de que o marido era senhor e que deixara bem sortida no arruamento” – vd. A.N.T.T., Feitos
Findos, Inventários post-mortem, letra F, maço 32, nº 5, f. 3.
120
121
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Figs. 5 e 6 – Pormenor do autómato do ourives sueco Eric Rudolph Youngberg, no qual se retrata com
realismo e minúcia as tarefas realizadas no interior de uma oficina de ourives da prata, bem como
das ferramentas e mobiliário necessários às diferentes etapas de concretização das peças (imagens
gentilmente cedidas por Henrique Correia Braga).
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menores seria obrigado a requerer ao Juízo dos Órfãos da sua residência124
a abertura de um processo de partilha de bens. Regra geral, as peças de
ouro e prata, quando as há125, ou quando são referenciadas126, surgem
em primeiro lugar e, visto tratar-se de inventários de ourives, seguia-se
geralmente a descrição dos móveis e trastes das oficinas. Os bens das
oficinas eram, por sua vez, apresentados separadamente: por um lado
o mobiliário, avaliado pelo mestre carpinteiro designado, nos quais se
inseriam as bancas, cofres, prateleiras, bancos, balcões e armários; e, por
outro, os trastes ou utensílios do ofício, cujas ferramentas eram avaliadas
por mestres latoeiros e caldeireiros. Apenas num inventário se constatou
a apresentação dos móveis e dos utensílios em conjunto, sob o título de
“trem da loge”, numa avaliação realizada por um mestre carpinteiro. Era
este o inventário de Francisco José dos Santos, que, de acordo com o rol
inventariado, apenas teria na sua loja as duas tabuletas, três armários
de madeira, duas bancas de madeira, 14 martelos, 5 estacas, 2 bigornas,
1 taes e duas balanças com conchas de latão127.
A madeira da oficina128 apresenta-se pouco diversificada nas suas
tipologias e materiais, variando entre o uso do pinho e madeira do Brasil,
o vinhático, muito adotada em Portugal quer maçica, quer enquanto
suporte policromático. Evidenciava-se sobretudo nas bancas de madeira,
Para a cidade de Lisboa, a Provisão do Desembargo do Paço de 11 de Fevereiro de 1757 definia
os quatro Juízos: Alfama, Bairro Alto, Meio e Termo.
125
No caso do inventário do ourives Dionísio Gomes da Silva não é referida uma única peça de
prata – vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra D, maço 17, nº 8. Ou ainda
o de José Francisco Seguro – vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J,
maço 96, nº 9; e o de João Ferreira Coimbra, no qual se refere que o ourives “não tinha bens
alguns apenas alguns tenues moveis” – vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem,
letra D, maço 409, nº 18.
126
Um dos convenientes destes inventários,é o facto de abranger partilhas de todos os grupos
sociais, inclusive aqueles com escassos níveis de riqueza patrimonial, o que, no caso dos
ourives, permite a realização de interessantes estudos comparativos. No entanto, um dos
inconvenientes, além da escassez dos inventários existentes para a classe dos ourives, é a
possível ocultação dos bens por parte das viúvas ou inventariantes, que poderá ser a justificação para a parca informação de alguns domínios nestes documentos, nomeadamente no
que concerne aos bens das lojas. De qualquer forma, esta ausência pode também ser devida
ao facto de esses bens ficarem a uso de filhos que mantenham a loja do pai, como se verifica
no inventario de Pedro Francisco Nogueira, onde após a descrição dos móveis e utensílios
da loja, a inventariante declara que tudo o que pertence ao ofício do ourives da prata, e que
era do defunto seu marido, se acha em posse do seu enteado – Francisco José Nogueira –, na
loja que tem no arruamento. Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra P,
maço 3, nº 1, f. 34v.
127
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra F, maço 32, nº 5, f. 19v.
128
Termo utilizado no inventário post-mortem do ourives Joaquim Caetano de Carvalho – vd.
A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, maço 323, nº 9, f. 42v.
124
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em número variado, mas sempre mais do que uma, de onde se pode deduzir
que se tratavam de mesas de uso individual, e provavelmente colocadas
junto à fonte de luz da janela, tal como observado nas referidas gravuras
quinhentistas e seiscentistas, e conforme se depreende da necessária
utilização dos toldos no exterior do espaço da loja. Por vezes em madeira
do Brasil, vinhático, mas quase sempre em madeira de pinho; umas com
gavetas de diferentes tamanhos e feitios, outras sem gaveta, embora estas
sejam menos usuais. Também se assinala a presença de bancadas, como
resulta de um inventário, referida como sendo em madeira do Brasil com
uma gaveta; bancos, banquinhos e mochos, colocados junto às bancas,
caixões e cepos, e distinguíveis no assento, o que poderá indicar que um
deles seria o do mestre, como é o caso do inventário de Vicente Porfírio
de Seabra129, no qual se avaliam dois mochos, um deles com assento de
couro e outro de madeira, o mesmo se verificando no de Pedro Rodrigues
da Silva, com três bancos da loja de “pau de pinho velho”130, um deles com
assento de couro, possivelmente, o do mestre ourives.
A existência destes factores de diferenciação permite compreender
a organização humana da oficina, assim como o número de bancos, que
poderia corresponder ao número de artífices no espaço oficinal. Os armários,
também de número variável, são regra geral em pinho, “com portas de
vidro e gavetas por baixo com 9 palmos de alto”, mas também os há em
vinhático, sempre com gavetas e portinhas, e ainda com madeira do Brasil,
sem descrição de qual seria, com “três palmos de frente”131. Os caixões
de trabalho, de diferentes tamanhos, são também em madeira de pinho,
com gavetas132, portas e fechaduras, em geral descritos sempre mais do
que um133, e que seriam essencialmente o mesmo que as bancas, embora
adotando outra terminologia. As caixinhas ou caixas que servem para cofre
com fechadura, em madeira do Brasil134, ou simplesmente cofres de couro
de cabelo, assim como as já referidas armações, compostas por balcão e
prateleiras, quase sempre pintadas, são também em madeira de pinho.
Em madeira são ainda a banquinha ou banca do ofício de ourives e
as já mencionadas tabuletas e taceiras, que permitiriam ao público ter
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra V, maço 4, nº 9, f. 23v.
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra P, maço 139, nº 6, f. 31v.
131
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra G, maço 1, nº 14.
132
Que, tal como nas bancas, serviriam para armazenamento das ferramentas.
133
Na oficina de Pedro Francisco Nogueira são elencados três caixões, dois deles com três
gavetas, e um com quatro gavetas – vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem,
letra P, maço 3, nº 1, f. 20v.
134
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra A, maço 106, nº 1, f. 42.
129
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uma ideia exata da produção de determinada oficina. Há, por fim, uma
única referência a um banco de tirar fio, no inventário de Pedro Francisco
Nogueira, em 1777. De acordo com Michèle Bimbenet-Privat, é na ausência
ou presença deste móvel que se pode estimar o tamanho de uma oficina de
ourives, referindo que os bancos de tirar fio deveriam figurar em todas as
oficinas mais importantes135. Não pela ausência deste móvel nos inventários
dos ourives lisboetas, mas pode-se colocar a hipótese de que o tamanho
das oficinas na cidade não fosse significativo. Não apenas por haver mais
que um ourives a ocupar duas lojas, mas também pela fraca enumeração
relativa ao mobiliário oficinal nesses mesmos inventários post-mortem.
Após a descrição do mobiliário da loja, segue-se a dos utensílios ou
trastes do ofício do ourives. Os inventários analisados fornecem uma longa
listagem desses instrumentos, ordenados de acordo com a sua função
e descrevendo o seu tamanho e o seu estado de conservação – de onde
ressalta o uso e o desgaste apresentado –, entre os quais se destaca um
significativo número de martelos, uma das ferramentas mais utilizadas
nas oficinas que, usados em todas as etapas para bater a prata, possuíam
vários tamanhos e feitios, variando o formato e tamanho da sua cabeça
conforme a funcionalidade – no inventário de Alberto Luís Bion enumeram-se 32 martelos pequenos, outros 12 grandes martelos de ferro e mais 10
medianos, uma distinção nem sempre presente nos restantes inventários
analisados, e que permitem realizar uma aproximação ao seu possível
uso no fabrico das peças136. No rol dos utensílios de João Pedro do Couto
contam-se 43 martelos, número semelhante na descrição da oficina de
Pedro Francisco Nogueira, com 41 martelos, e um pouco distante dos 22
martelos “de varios feitios” e um martelo de forjar, da oficina de António
Nunes Raposo.
Em termos de ferramentas de quantidades mais significativas, seguiam-se
as bigornas, igualmente de diferentes tamanhos e adaptadas a diversas
funcionalidades, motivo pelo qual geralmente as oficinas possuíam
vários exemplares destes instrumentos, embora sem nunca detalhar as
suas funções, apenas o seu estado de conservação, por vezes descritas
como “todas quebradas”. Relacionada com a bigorna, com quem partilha
grandes semelhanças, à excepção das hastes das extremidades, estava
a tás, variando nos inventários como tás pequena, tás polido e tás não
Vd. BIMBENET-PRIVAT, Michèle – Les ateliers des orfèvres de Paris au XVIe siècle d’après
les inventaires après décès. Outils et ateliers d’orfèvres des temps anciens. Saint Germain-en-Laye: Antiquités Nationales, 1993, p. 233.
136
Os modelos de martelos maiores, por exemplo, seriam possivelmente utilizados para bater
os lingotes nas forjas.
135
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polido ou tás grande “de forjar muito velho”, sendo utilizadas, sobretudo,
no fabrico dos talheres, embora o seu uso fosse o de aplainar a chapa ou,
eventualmente, arredondar as tampas dos objetos, podendo ser em ferro,
mas, geralmente, em madeira, pormenor que apenas se descreve num dos
inventários137. Os alicates assumem, igualmente alguma obrigatoriedade
no registo dos utensílios das oficinas, ocupando um espaço essencial na
banca do ourives e, apresentando configurações distintas consoante o uso
que lhe era destinado. Semelhantes às tenazes, os alicates distinguiam-se
destas pela espessura das pontas, que permitia o seu emprego nas peças
mais pequenas138.
De diversos feitios eram, igualmente, as tenazes de ferro, havendo
referência àquelas que eram “de forja”, “de tirar fio” e outras “de mola”,
consoante a sua função – as primeiras caracterizavam-se pelo seu formato
alongado e estreito, adequadas para retirar os cadinhos da forja; as
segundas, seriam semelhantes às tenazes de fundição, compridas e largas
e que serviam para puxar o fio de metal; as terceiras seriam mais pequenas e de uso individual, divergindo contudo nas terminações das pontas
apresentadas. Segue-se a descrição das fieiras, de diversos tamanhos,
havendo regra geral e, em média, três exemplares nas oficinas. Com os
seus pequenos orifícios de diferentes perfis e dispostos de modo gradual,
serviam para estirar e puxar fio.
Outras ferramentas se seguiam na enumeração dos trastes das lojas
dos ourives. É o caso dos chamarotes, que assumiam várias versões,
tamanhos e feitios, alguns designados de vazar, outros de polegada e
ainda um com a terminologia de chamarote de marca grande, como se lê
no rol de Vicente Porfírio de Seabra139. Tachos, panelas, caldeiras e até
uma frigideira e chocolateira, tudo em cobre, é referido nestas oficinas. Na
oficina de Joaquim Caetano de Carvalho, descreve-se um tacho grande e
outros 7 mais pequenos e sem asas, bem como uma panela de cobre que
“serve para fazer bathume”. Já as balanças assumem nos inventários
algum destaque, desde logo por se tornarem indispensáveis no ofício, uma
vez que o preço da matéria-prima e do feitio dos objetos de prata eram
calculados em função do seu peso. Um dos primeiros utensílios usados no
fabrico das peças, de acordo com as descrições, as balanças poderiam ser
grandes, pequenas, possuindo conchas ou marcos de latão, mas sempre
mais do que uma em cada loja. Seguiam-se os cepos, por vezes descritos
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, maço 301, nº 3, f. 18.
Vd. LLORENTE, J. L. – La joyeria y sus técnicas. Madrid: Parainfo, 1991, p. 42.
139
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra V, maço 4, nº 9, f. 26.
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juntamente com o mobiliário da loja, dado o seu material ser de madeira,
quase sempre associados com os seus aros de ferro, como, por exemplo, aros
em ferro de forjar colheres. Também as estacas se descrevem em algumas
oficinas, umas maiores e outras mais pequenas, sempre de diversos feitios,
embora sem nunca haver uma descrição desses mesmos feitios.
Essenciais no ofício eram também as ferragens e os foles para a
forja – regulada no exterior através de foles –, nos quais se inseria o fole
de marcação. Referência ainda aos fornos, pouco frequentes, surgindo
a designação de fornos de barro, fornos de mão e, na oficina de Alberto
Luís Bion, haveria um forno maior e um mais pequeno, sem no entanto
se distinguir outras características. Referência ainda aos tornilhos – um
grande de afirmar, um com chave, e ainda um de mesa – e tornos de
mãos, sempre de diversos tamanhos, adotados essencialmente no fabrico
de peças mais pequenas. Relacionada com o tornilho estaria a tanax de
tornilho “pequena”.
Menos comuns são as referências a almofarizes, por vezes descritos
como“pizão com a mão de ferro”; pedras de exbanjar e de tocar a prata;
compassos; tesouras; apenas um pequeno fogareiro de cobre; um fogão de
três lumes; extramadores140, uns de polgada, outros de cabeça quebrada;
uma “roda do officio de fazer a cera” ou um moinho de pedra de fazer a
“excovilha”141. Havendo ainda referências generalistas a “ferramenta miuda
diversa”, alguma “inutil”, nas quais se inseriam por exemplo, parafusos de
brocar, que num dos inventários se enumeram dois, um grande de pau e o
pequeno de latão; bem como outras designações cuja leitura não sabemos
se será a mais correta, como é o caso dos “guachoes”, das “safras”, e das
“adrás”.
Aspeto muito interessante no domínio da conceção e fabrico oficinal,
embora menos comum nos inventários analisados, é a descrição dos utensílios
utilizados para a decoração e modelo das peças. A referência a gravuras,
desenhos ou estampas é quase inexistente. E, ainda que não se trate do
inventário de um ourives da prata, merece referência a descrição que consta
no rol do arquitecto Mateus Vicente de Oliveira, autor de inúmeros debuxos
para obras a realizar por ourives através das encomendas da Patriarcal,
no qual foi avaliado um “caderno em pergaminho de varias estampas”142. O
Possivelmente o mesmo que estremecedores, utensílio representado na gravura de Delaune,
fixado em suportes na parede do lado direito da oficina, juntamente com chamarotes e estacas.
141
Possivelmente o mesmo que escova, utilizadas para limpar as peças ou recolher as limalhas
da banca.
142
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra M, maço 247, f. 27v.
140
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mesmo se verifica no orfanológico de Ludovice143, no qual se descrevem dois
cadernos com doze estampas, “hum livro com 163 estampas que constam
do estudo de ourives da prata, inventado de Joao Jardini”144, e ainda “hum
livro que trata da arte dos metaes de Jorge Agricula”145.
As descrições de utensílios com esta finalidade não surgem em todos os
inventários, embora a sua existência nas oficinas fosse uma obrigatoriedade
no fabrico das peças. No caso de Pedro Francisco Nogueira e Joaquim
Caetano de Carvalho, enumeram-se algumas destas ferramentas que, ainda
assim, estariam com certeza bem além do que seria de esperar nos trastes
da oficina. No primeiro inventário, de 1777, avaliam-se vários moldes de
chumbo que pesam “uma arroba e vinte e um”, embora sem descrição dos
moldes; na oficina de Joaquim Caetano de Carvalho, apresentam-se cinco
moldes de bronze de vários tamanhos e feitios, dois pés de castiçal todo
lavrado e, particularmente interessante, a enumeração de uma lâmina que
servia de molde com “seu caixilho todo lavrado”. Nos restantes inventários,
destacam-se os ferros de meia cana de duas faces146, as embutideiras de
latão147, vários moldes de chumbo e moldes de madeira, uma vez mais sem
descrição da sua aplicação, e, na oficina de João Pedro do Couto, quatro
cunhos de colheres “em bom uso”, que deveriam apresentar superiormente
o modelo da peça.

Considerações Finais
Sendo escassas as descrições dos espaços de trabalho das oficinas de
ourives da prata no século XVIII, para o caso concreto de Lisboa, a análise
de inventários orfanológicos de ourives da prata permitiu compreender
estes locais de dupla funcionalidade, desde a ambiência exterior – em
que se expunham ao público as peças para venda – à tabuleta que quotidianamente se colocava no exterior da loja, passando pelos toldos que
permitiam resguardar os artífices e os objetos do calor e do sol. A descrição
Vd. A.N.T.T., Feitos Findos, Inventários post-mortem, letra J, f. 58v.
Trata-se da obra de Giovanni Giardini, “Promptuarium Artis Argentariae”, com múltiplas
soluções adotadas pelos ourives lisboetas, nomeadamente no que se refere aos castiçais de
banqueta.
145
Possivelmente a obra de Giorgius Agricola (1494-1555), De Re Metallica, um tratado sobre
o tratamento de metais.
146
Moldes utilizados na decoração de várias peças, nomeadamente castiçais, jarros, açucareiros,
entre outros.
147
Segundo o dicionário Moraes, a “embutidèira” seria uma peça de metal, com cavidades de
várias funções, sobre as quais se colocavam as chapas de prata, essencialmente para fazer
relevos esféricos.
143

144
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do mobiliário permitiu, por sua vez, uma aproximação ao conhecimento
dos interiores das oficinas, a sua disposição, organização e composição.
O entendimento das obras de arte argênteas resulta de diversas
leituras interpretativas, para as quais o conhecimento dos intervenientes
da sua execução constitui um dado inestimável. Não obstante, a perceção
das circunstâncias que envolveram a conceção e produção destes objetos
assume-se primordial, por via de uma análise transversal que compreenda
não apenas a qualidade das obras e o contexto envolvente, o artífice que
executa, mas também os seus espaços oficinais – locais simultaneamente de
venda ao público –, a sua caracterização e a importância da sua necessária
distribuição na cidade.
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Resumo:	O presente artigo trata dos conceitos relacionados ao decorar (e também
ornar) durante o século XIX. Primeiro, discute-se alguns sentidos naturalizados
sobre o decorativo e suas implicações, para depois procurar seus significados
em verbetes de dicionários de edições portuguesas e brasileiras. Longe de
encarar os verbetes como certezas, buscou-se observar os movimentos das
transformações que fizeram suas diferentes formulações e seus usos em
discursos sobre críticas à decoração oitocentista.
Palavras-chave: Decorar; Decoração; Século XIX; Discursos.
Abstract: T his article deals with concepts related to decorating (and also ornating) during
the 19th century. First, some naturalized senses about the decorative and its
implications are discussed, and then search for their meanings in Portuguese
and Brazilian edition dictionary entries. Far from facing the entries as certainties,
it was sought to observe the movements of the transformations that made
their different formulations and their uses in discourses about criticism of 19th
century decoration.
Keywords: Decorating; Decoration; 19th century; Discourses.
Resumen: E l presente artículo trata sobre los conceptos relacionados con el hecho de
decorar (y también ornar) durante el siglo XIX. En primer lugar, se discuten
algunos de los sentidos naturalizados sobre lo decorativo y sus implicaciones,
para después procurar sus significados en entradas de diccionarios de ediciones
portuguesas y brasileñas. En lugar de tomar las entradas como certezas, se
buscó observar las dinámicas de las transformaciones que condicionaron sus
diferentes formulaciones y sus usos en discursos sobre críticas de la decoración
decimonónica.
Palabras clave: Decorar; Decoración; Siglo XIX; Discursos.
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Das Palavras
Quem não vê bem uma palavra não pode ver bem uma alma.
Fernando Pessoa

Quando lidamos com artes decorativas, o primeiro problema que se
interpõe é o da própria condição do decorativo e da categoria arte decorativa, cuja discussão significativa se concentrou no século XIX. Longe de
ser neutro, inocente, objetivo e universal, o termo decorativo e o olhar a
ele relacionado obtiveram diferentes significados em distintos tempos e
lugares. Foi durante o século XIX que esses significados e valores foram
declarados e representados em variados meios e, portanto, passíveis de
serem levantados e analisados na sua diversidade.
Acreditando que “(...) as palavras se propõem aos homens como coisa
a decifrar”2, quando uma ação ou uma coisa ganha um nome, ela passa
a existir. Quando o nome existente tem seu sentido compartilhado, a
coisa denominada se torna conhecida. Assim, só se pôde discutir sobre
decoração e arte decorativa após sua designação3. No momento em que o
uso da palavra passa a ser constante, ela deixa de ser simples conhecida
para vir a ser familiar. Quando a coisa designada alcança importância,
destaque, distinção para o grupo que a emprega, ela atinge notoriedade.
No Brasil e na língua portuguesa, as palavras decoração, ornamentação,
arte decorativa e correlatas4 ganharam familiaridade em meados do século
XIX e notoriedade em fins do mesmo século. Todavia, as origens desses
nomes falam sobre suas bases de sentido. Vejamos.
Etimologicamente, decorar possui duas origens: aprender de memória,
que vem da expressão de cor, sendo cor do latim cordis – coração – e ornar,
proveniente do latim decorare. Todavia, mesmo tratando mais detidamente
do segundo sentido, devemos estar atentos de que decorar é um vocábulo
duplamente relativo, pois a diferença dos dois significados não é reconhecida
pelo som ou pela grafia, mas somente quando a palavra é empregada
em uma situação determinada. O decorar precisa estar contextualizado
para que seja compreendido, para que possamos perceber qual das duas
2
3

4

FOUCAULT, Michel – As palavras e as coisas. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 47.
O primeiro registro da palavra decoração na língua portuguesa data de 1752, conforme
HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro Salles – Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio
de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 921.
Consideramos palavras correlatas o verbo decorar, o substantivo e adjetivo decoro e as palavras
ornamentação e ornato. A partir delas, outras palavras se destacaram como similares, gerando
novas associações e reflexões, as quais serão devidamente demarcadas no presente artigo.
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acepções está empregada na oração; para que afinal saibamos de que
decorar estamos falando. Ampliando essa situação, ao considerarmos o ato
de decorar historicamente, devemos nos preocupar com sua historicidade/
contextualização, o que do contrário esvaziaria a compreensão. É preciso
saber como vários sujeitos interpretavam o decorar de acordo com os valores
de sua época. Os elementos que circundam essa ação lhe conferem sentido
e, portanto, não podemos tratar do tema sem conhecê-los.
Essa duplicidade de sentido, apesar da separação nos dicionários,
promoveu algumas dubiedades de interpretação. Os sentidos dos dois
vocábulos parecem permeáveis e se deixam impregnar um pelo outro ao
longo do tempo. A palavra decorar, mesmo somente na acepção de ornar,
assumiu, por vezes, atributos de seu homônimo e foi tomada por coisas
do coração (de cor), do sentimento, da emoção. Considerando que esses
atributos foram relacionados ao mundo feminino e somente a ele, decorar
foi vinculado ao universo da mulher e inferiorizado perante tudo que fosse
masculino. Em outros momentos foi priorizado o ato de ornar, que demandava
uma vontade expressa, uma compreensão, um conhecimento, uma razão.
Podemos encontrar ainda ambos os sentidos mesclados: emoção + razão,
masculino + feminino, coração + intelecto. Esse momento, cremos ser o
século XIX, no seu último quarto, onde a decoração tomou uma importância
ímpar no convívio social e nas práticas culturais, tanto femininas quanto
masculinas, desenvolvendo-se um olhar decorativo5.
O substantivo de ação, derivado do verbo decorar, é decoração, apesar
de se registrar também decoramento, este mais empregado como cenário,
ou seja, “o decoramento do palco”6. Decoração, segundo Viana em 19067, é
vocábulo de origem artificial, relativamente moderno na língua portuguesa
e proveniente do latim decorare, que já tinha a mesma significação, como
derivado de decus, decoris, ‘enfeite’. Podemos depreender que o sentido
de enfeite e ornamento já acompanhava originalmente o termo decorare.
Enfeitar e ornar, enfeite e ornamento foram constantemente referenciados
aos termos decorar e decoração nos dicionários etimológicos, sendo unânime
o emprego do vocábulo ornar.
O verbo ornar, do latim ornare, significava por em ordem, arranjar.
Depois passou a significar enfeitar. A ideia de ornar originou-se de um
5

6

7

MALTA, Marize – O olhar decorativo: ambientes domésticos em fins do século XIX no Rio de
Janeiro. Rio de Janeiro: Mauad X/Faperj, 2011.
Cf. verbete decoramento, decoração em VIANA, A. R. Gonçálvez – Apostila aos dicionários
portugueses. Lisboa: Livraria Clássica Editora, 1906.
Viana não especifica a data do surgimento da palavra na língua portuguesa. Ibid.
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sentido de intervir para colocar em ordem, com objetivo de alcançar um
estado de equilíbrio, uma beleza ideal. Ornar faz parte de ações que preveem
arrumar, colocar as coisas em seus devidos lugares; intervenções conscientes
sobre as coisas existentes. Ornar não se faz por acaso, é algo que demanda
conhecimento. Também as coisas não são ornadas naturalmente, é preciso
arranjar, pôr em ordem. Significa que a condição ornamental não preexiste,
não é dada pela natureza, mas é sim fruto da cultura. A artificialidade é
típica da ação de ornar, é humana, é racional.
Enfeitar, o significado mais disseminado de ornar, veio do latim affactare, e
expressa8 por adornos, arrebiques e enfeites; adornar, ornamentar, tornar-se
bonito, alindar, embelezar, dar boa aparência. É o vocábulo que assume
constantemente o sentido de beleza, tornar-se belo. Quando ornar e, por
conseqüência, decorar, lhe estão expressamente relacionados, evidencia-se
o objetivo da ação com os atributos da aparência, da forma, da boa forma.
A noção de ordem somada a de enfeitar gerou a ideia de que ‘a ordem
é bela’ ou ‘a beleza encontra-se na ordem’. Por decorrência, a desordem,
a desorganização levaria a imagens desagradáveis, o que relacionaria
a ideia de ornar com o belo ideal, de base clássica. Qualquer decoração
ou ornamentação, ao longo da história, que desprestigiasse a referência
clássica, seria considerada desvio de percurso, anomalia. Artefatos
medievais, barrocos, rococós, historicistas não clássicos estariam incluídos
nesse desvio9. A combinação desses elementos, ou a reunião de diferentes
‘belezas’ em um mesmo espaço – caso dos ambientes oitocentistas das

8

9

Cf. MORAES E SILVA, Antonio – Diccionario da lingua portuguesa. 7ª ed. Lisboa: Typografia
de Joaquim Germano de Souza Neves, 1877, vol. 1, p. 656; MORAES E SILVA, Antonio –
Grande dicionário da língua portuguesa. 10 ed. Lisboa: Confluência, 1949, vol. 4, p. 412;
CALDAS AULETE, Francisco Julio – Diccionario contemporaneo da língua portugueza.
Lisboa: Imprensa Nacional de Lisboa, 1881, vol. 1, p. 611.
O Ecletismo era mais uma peça no mosaico que representava o panorama da ‘arte decadente’,
igualando-se à arte bárbara, à arte rococó, ou barroco tardio, igualmente renegadas ao longo
da trajetória da história da arte. Esse conjunto ‘decadente’ fundamentava-se na sincronia de
seus integrantes em não participarem dos cânones clássicos e de representarem, segundo
historiadores como Mafei e Caylus, épocas em que ocorreu frenética avidez pela novidade,
que, por sua vez, promoveu uma profusão de elementos decorativos. Essa ‘depravação de
gosto’ anuviava o olhar do público, impedido de fruir a sublimidade das obras clássicas. A
moda, vista como fenômeno de constante alteração, renegava a manutenção, estaticidade
dos valores clássicos, sobretudo grego. Tudo aquilo que não congraçava com os padrões de
composição formal clássica e com seus valores ‘eternos’, era tido como desvirtuamento, desvio
padrão. Essa tradição também afetou o julgamento do mobiliário eclético. Sobre o percurso
dos historiadores com imagens tidas como decadentes, vd. HASKELL, Francis – History
and its images. London; New Haven: Yale University Press, 1993. Especialmente, o capítulo
VI – “The dialogue between antiquarians and historians”, pp. 159-200.
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últimas décadas – tomaria, por conseguinte, a qualificação de uma das
piores decorações da história.
O ‘desvio decorativo’, ou seja, esse outro tipo de decoração, seria
inconveniente, indigno de respeito, não aceito pelos principais teóricos,
historiadores e artistas que estabeleceram seus pensamentos como
princípios de verdade ao longo da história da arte ocidental. Um objeto
demasiadamente decorado significava que estava desordenado ou sem
uso dos elementos de base clássica. O abuso e o desarranjo haveriam de
ser tomados como atos de desonestidade e desonra, falta de compostura;
todos substantivos relacionados antagonicamente à palavra decoro.
Decoro é proveniente10 do latim décor, ou decorum, de deceo, ere, ser
decente. Também pode estar relacionado com decoru, como aquilo que
agrada, que convém11. A relação entre decência e conveniência se estreita,
pois convém ser decente entre aqueles que têm decoro. Ser decente agrada
a quem preza pelo decoro e mostra o desejo de agradar de quem promove
a ação. Mais acepções, porém, estão interligadas etimologicamente ao
verbete, como “(...) conveniência de palavras, acções, do trajar, e mais
exterioridades; honra, acatamento, respeito devido a alguém por sua dignidade, qualidade, sexo, etc. (...) conveniência oratória, poética, dramática”12.
Ao se ter decoro, acata-se, mostra-se respeito a alguém digno e impõe-se
controle, autocontrole no convívio social, atitude necessária à civilidade13.
Encontramos como sinônimos de decoro: “decência – gravidade – crédito,
reputação – honra, respeito, (adj.) formoso, honesto”14. Podemos perceber
que o decoro, e tudo que lhe assemelha, é um comportamento, um estado,
uma condição, ditados pelos costumes15, é aquilo moralmente aceito pela
sociedade de um dado tempo e lugar. À base moral, incluída aí a honestidade, alia-se a beleza, através do adjetivo formoso. Para cada decoro uma
10

11
12

13

14

15

LACERDA, José Maria; LACERDA, Araújo Correa de – Diccionario encyclopedico ou Novo
diccionario da língua portugueza. 5 ed. Lisboa: Francisco Arthur da Silva, 1878, vol. 1, p. 868.
FONSECA, Pedro José da – Diccionario portuguez-latino. 9ª ed. [Lisboa?: [s.n.], 1879, p. 147.
CONSTANCIO, Francisco Solano – Novo dicionário crítico e etymologico da língua portugueza.
Paris: Ângelo Francisco Carneiro, 1856, V.1, p.450.
Sobre a relação entre policiado e polido, entre ordem policial e ordem urbana, entre a importância das leis e da polícia para o processo civilizador no Império brasileiro, vide PECHMAN,
Robert Moses – Cidades estreitamente vigiadas: o detetive e o urbanista. Rio de Janeiro: Casa
da Palavra, 2002.
ROQUETE, J.-I. – Diccionario dos Synonimos Poéticos de Epithetos da Língua Portugueza.
Paris: José da Fonseca, [s.d.], p. 80
Consideramos costume: “(...) a determinação de um comportamento social e religioso, que
deve ser seguido e que não consta em nenhuma lei escrita. São como regras estabelecidas pela
convivência e pela crença”. MUNARI, Luiz – O costume na arte. São Paulo: FUPAM, 2002,
p. 19.
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forma, para cada forma uma beleza própria, ou seja, uma decoração que
lhe cabe. A associação talvez explique o primeiro significado do decoro,
apresentado no dicionário etimológico de José Pedro Machado: “Decoro,
s. do lat. decoru-, que convém, que agrada; ornamentado, enfeitado; belo
elegante; s.m. conveniência, boa educação; séc. XVI (Moraes)”16.
Diante do conjunto de significados ligados à decoração e ao decoro,
depreendemos que: o que convém é ser ornamentado. Precisamos verificar,
então, se a suposição é válida para o século XIX. O que expressavam primordialmente e hoje são para nós decorativo, decoração e arte decorativa
não necessariamente tinham o mesmo significado no século XIX, época
em que essas palavras, em conjunto, foram amplamente discursadas e
discutidas e deram sentidos a um comportamento decorativo típico do
período.

Das Definições
Com as palavras todo cuidado é pouco,
mudam de opinião como as pessoas.
José Saramago

No Brasil, o decorativo também ganhou repercussão, e seus significados
foram compartilhados pela sociedade letrada residente no Rio de Janeiro
durante o Segundo Reinado e início da República. Consultamos dez autores
de língua portuguesa, em uso no Brasil, cujas obras de referência (total
de quinze) abarcam o período de 1823 a 1925, o que permitiu mapear
semelhanças e diferenças, permanências e transformações de atribuições
aos verbetes consultados e verificar recorrências de significados. Algumas
das obras pesquisadas alcançaram várias edições, geralmente revisadas
e ampliadas, como o dicionário de Antonio Moraes e Silva, que permaneceu por várias décadas como referência (1823, 1858, 1877, 1890, 1949),
possibilitando apurar a existência ou não de mudanças nos significados
ao longo do tempo a partir de um mesmo autor. A maioria das edições
concentrou-se nas décadas de 1870, 1880 e 1890, época considerada
chave para a observação das transformações de sentido do ato de decorar.
Contamos para a pesquisa com o acervo das bibliotecas do Real Gabinete
Português de Leitura, da Academia Brasileira de Letras e do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro.
16

MACHADO, José Pedro – Dicionário etimológico da língua portuguesa. 3ª ed. Lisboa: Livros
Horizonte, 1977. 7 v. Sem número de página, vol. 2.
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Nas primeiras décadas do século XIX, o dicionário de Moraes e Silva
abordava o verbo decorar como “Tomar de memória algum nome, discurso,
etc. / Honrar, ilustrar, enobrecer”17. Decorar, além do significado de reter
algo na memória, que permanece até hoje, exibe valor distintivo, permite
honrar, enobrecer algo. Com esse sentido, a decoração denotaria coisa
própria dos nobres e decorar assumiria a ação de tornar algo próprio da
nobreza, independente de seu valor estético. Decorar, por esse viés, ainda
estaria no patamar do inalcançável para a maior parte da população, a
grande maioria não pertencente à elite. A palavra decoro, como substantivo,
significava honra, respeito, dignidade, apresentando a origem da acepção
do verbo decorar, como acima mostrado. Havia também o emprego da
mesma palavra como adjetivo, designando “(...) formoso, honesto, que está
bem”18. Aqui, mesmo com inclinações às questões do belo, um objeto decoro
(lê-se ‘decóro’) ainda permaneceria mais comprometido com as instâncias
morais do que estéticas. Desse modo, decorar seria agir como moralmente
se esperava. Decorar ainda não apresentava correlação explícita com
ornamentar. Poderíamos considerar que decoração e artes decorativas
ainda não existiam no mundo letrado da língua portuguesa, eram verbetes
que não constavam do dicionário.
O mesmo dicionário, na edição de 1858, passou a registrar a palavra
decoração, significando-a da seguinte forma: “s. f. Adorno, enfeite, junto a
outra cousa: diz-se principalmente das obras de architectura, de pintura
e esculptura. / Insígnias de honra, que decoram a pessoa. / Decorações,
pl. t. novo; fallando de theatro, os ornatos das scenas, as vistas, tudo que
sobre o tablado representa o lugar da acção” 19.
O termo passou a existir e a marcar sua vocação para o adorno, o enfeite,
apesar de estar também atrelado às insígnias de honra – distinções morais.
É apresentado igualmente como jargão teatral, indicando os objetos do
cenário, ou seja, aquilo que não é real, é cênico, é fantasia.
Na mesma década, em outro dicionário20, a situação do verbo decorar
significava adornar, enfeitar, condecorar, conferir decoração, insígnias
honrosas e ainda ilustrar, honrar, enobrecer. Na década de 1860, a situação

17

18
19

20

MORAES E SILVA, Antonio – Diccionario da língua portugueza. 3ª ed. Lisboa: Typ. M.P.de
Lacerda, 1823, vol. 1, p. 532.
Ibid.
MORAES E SILVA, Antonio – Dicionário da língua portuguesa. 6ª ed. [Lisboa?]: Typ. Antonio
José da Rocha, 1858, vol. 1, p. 604-605.
CONSTANCIO, 1856, Op. cit., p. 347.
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dual da palavra decorar se manteve21. A partir da década de 187022, os
verbetes de decoração e decorar enfatizaram mais as questões de ornar e
paulatinamente desprezaram as indicações sobre o sentido de honra, este
sendo canalizado para a palavra decoro e, por vezes, sendo demarcado seu
significado antigo. Tal fase de transformação se consolidou na década de
1880. Decorar especificava-se em “(...) guarnecer ou ornar com decoração.
Ornar, embelezar, enfeitar”23.
Na edição de 1890 de Moraes e Silva o verbete decoração tornou-se
mais minucioso quanto ao aspecto estético: “s. f. acção de decorar, de ornar.
/ O adorno, o ornato, o enfeite com que se embelleza um objeto; diz-se
principalmente das obras de architectura, de pintura e de esculptura”24. Já
claramente era enunciada a similitude com a ação de ornar e sublinhado o
objetivo da decoração como aquilo que embeleza o objeto. Por esse motivo
observamos a referência às belas-artes: arquitetura, pintura, escultura.
Visto que a decoração assumia comprometimentos com o embelezamento,
enfraquecia e desaparecia seu lado moral. Tal libertação da palavra
decoração direcionava a atenção para os fatores estéticos dos objetos
decorados e para o conjunto desses objetos, a arte decorativa25, que ainda
não figurava na maioria dos dicionários de língua portuguesa.
No Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa, de 1881, de
Caldas Aulete, é registrado então o termo arte decorativa26. Arte decorativa
era considerada a mesma coisa que arte de adorno e englobava “(...) o
desenho, a pintura, as prendas, as músicas, a esgrima, considerados como
complemento da educação ou como meios recreativos”27. Por esse ponto de
vista, a arte decorativa possuía significado bem mais amplo do que nos

21

22

23
24

25

26

27

D’ALMEIDA, D. José Maria; LACERDA, Araújo Corrêa de – Dicionário da língua portugueza.
Lisboa: [s.n.], 1862. p. 322.
RODRIGUES, Francisco de Assis – Dicionário Technico e histórico de pintura, esculptura,
architectura e gravura. Lisboa: [s.l.], 1875, p. 134; LACERDA; LACERDA, 1878, Op. cit.,
vol. 1, p. 868; FONSECA, 1879, Op. cit., p. 147.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., vol. 1, p. 449-450.
MORAES E SILVA, Antonio – Dicionário da língua portuguesa. 8ª ed. rev. Rio de Janeiro:
Empresa Literária Fluminense, 1890, vol. 1, p. 592.
Artes decorativas, denominação francesa germinada no século XVIII, englobam manifestações
artísticas excluídas da categoria de belas artes (fine arts) – música, poesia, arquitetura,
pintura e escultura. Apesar do nome incluir a palavra arte, às artes decorativas não foram
atribuídas propriedades artísticas que as distinguisse das belas artes.
Na França é atribuído ao dicionário de Maximilien Littrés, de 1877, o primeiro a registrar o
termo art décoratif. Cf. LAVEZZI, Élisabeth – The encyclopédie and the idea of the decorative
arts. Art History. Oxford, vol. 28, n. 2 (ca. 2005), p. 174-199. p. 175.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., vol. 1, p. 153.
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dias atuais28. Todos os componentes descritos como arte decorativa são
ligados à superfluidade, a princípio relacionados às horas de ócio, típicas
regalias das elites. Ostentar arte decorativa no século XIX permitiria
assegurar a visibilidade de uma posição social diferenciada, porquanto
esta poderia conceder aos indivíduos horas de prazer, ou seja, momentos
recreativos. Além disso, a definição leva em consideração o objetivo educacional da arte decorativa, fator normalmente não atribuído a ela hoje,
mas de fundamental importância no século XIX. A arte decorativa seria
um complemento pedagógico capaz de reforçar a formação de um cidadão
que pretendesse ser identificado como bem-educado. Apesar de ser um
complemento, a arte decorativa faria toda a diferença.
Na década de 1890, o verbete decorar fazia referência à decoração,
esta se tornando palavra suficientemente conhecida para justificar seu
emprego na explicação do ato de decorar: “(...) guarnecer ou ornar com
decoração. Ext. Adornar, enfeitar”29. Tal forma de colocação se manteve
até a década de 192530 e foi desaparecendo nas décadas de 30 e 40 do
século XX, quando se mencionava que decorar era simplesmente ornar31
ou embelezar, realçar: decorar uma sala32.
Os termos decoração, decorar, ornamentação, ornato e ornar confluíam
para o enfeite, o adorno, ligação originalmente vinculada ao ornamento.
Ornamento, ornamentação e ornato eram tratados como sinônimos e tidos
como enfeite, adorno, tudo que servia para ornar, atavio. Algumas diferenças
poderiam ser notadas, normalmente apresentando mais especificidade ao
verbete ornamentação – a arte de ornar33; em termos construtivos, arte
ou processo de distribuição dos ornatos, modo como estão dispostos34,
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Artes decorativas – artes voltadas para a decoração de interiores, geralmente integradas em
um contexto doméstico, que englobam têxteis, mobiliário, cerâmica, vidro; artes aplicadas,
artes menores, artes ornamentais, arte industriais. Por oposição a artes criativas e belas-artes, cuja finalidade está nelas mesmas. Cf. CUNHA, Almir Paredes – Dicionário de Artes
Plásticas. Rio de Janeiro: EBA/UFRJ, 2005, p. 231 e HOUAISS, Op. cit., p. 306.
ALMEIDA, Francisco de – Dicionário universal portuguez. Lisboa: [s.n], 1891, vol. 1, p. 551.
Idêntico em BRUNSWICK, Henrique; ALMEIDA, Francisco de – Dicionário ilustrado da
língua portuguesa. Lisboa: [s.n.], 1898, vol. 1, p. 604.
CALDAS AULETE, F. J. – Dicionário contemporâneo da língua portuguesa. 2ª ed. actual.
Lisboa: Livraria Editora e Officinas Typographicas e de Encadernação, 1925, vol. 1, p. 450.
NASCENTES, Antenor – Dicionário etimológico da língua portuguesa. Rio de Janeiro: F.
Alves, 1932, p. 234.
MORAES E SILVA, 1949, Op. cit., vol. 3, p. 844.
MORAES E SILVA, 1890, Op. cit., vol. 2, p. 448.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., vol. 2, p. 1270.
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distribuídos35. Em outro dicionário era termo das bellas-artes e significava
modo de distribuir, de dispor os ornatos36.
O que dava lustre ou glória era registrado no verbete do ornamento37, o
que justificava a referência à “(...) pessoa ilustre, que pelos seus méritos ou
trabalhos honra ou nobilita uma classe, uma instituição”38. Na arquitetura,
eram as peças que se colocavam para acompanhar e fazer realçar as obras
principais39. Era também sinônimo de compostura40. Podia também ser
“(...) cousa que orna que serve de decoração”41.
Em ornato havia referência de mais significados:
(...) em termos construtivos, é a parte acessória da composição copiada da
natureza morta ou inspirada apenas pela phantasia e não depende do assumpto
ou dos processos gerais de execução. Na literatura é tudo aquilo que junta mais
luz, força e graça à elegância do discurso. Em música é o enfeite ou requebro
no decurso do canto (...) e na heráldica é tudo o que não faz parte integrante
das armas e que se acha no escudo42.

Em 1890, Moraes e Silva registrava no verbete ornato: “Desenho de ornato:
o que reproduz, por meio de traços e sombras, a lápis ou a tinta, figuras de
capricho, de phantasia, festões, ornamentos de architectura etc.”43. Nessa
mesma edição Moraes e Silva indicava onde era mais comum encontrar
o ornato ao especificá-lo como “(...) enfeite do corpo, ou do vestuário, ou da
mobília, ou da casa, ou das obras de architectura, como coronas, cintas, etc.;
ou da pintura, da escuptura, etc.”44. Tratando-se de obra de 1890, percebemos
que já era corrente o uso do ornato no mobiliário. Para os Lacerda, ornato
estava relacionado tanto aos adornos das obras de arquitetura, escultura
e pintura, quanto dos discursos45. Para Rodrigues, ornato era considerado
enfeite decorativo que se aplicava a qualquer obra de arte, principalmente
em objetos de arquitetura46. Aqui o ornato remetia à decoração, tomando o
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MORAES E SILVA, 1877, Op. cit., vol. 2, p. 385.
LACERDA; LACERDA, 1878, Op. cit., vol. 2, p. 868.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., p. 1270.
FIGUEIREDO, 1899, Op. cit., p. 230.
BRUNSWICK; ALMEIDA, 1898, Op. cit., p. 1343.
Ibid.
MORAES E SILVA, 1890, Op. cit., vol. 2, p. 448.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., p. 1270. Também assim tratado mais resumidamente em
FIGUEIREDO, 1899, Op. cit., p. 230-231.
MORAES E SILVA, 1890, Op. cit., vol. 2, p. 448.
Ibid..
LACERDA; LACERDA, 1878, Op. cit., vol. 2, p. 668.
RODRIGUES, 1875, Op. cit., p. 134.
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substantivo como referência e não o contrário, que normalmente ocorria.
Decorativo, em 1875, tornava-se o referente.
Podemos observar que tanto decoração quanto ornamentação estavam
relacionadas com questões de honra e foram se desprendendo desse sentido
para se especializarem no adorno. O ato de enfeitar, embelezar, relacionado
aos dois vocábulos, foi inicialmente tratado abstratamente e ganhou
diretividade em início do século XX. A decoração e a ornamentação eram
definidas como aplicadas a algo; dependiam de referências: decorar a sala,
enfeitar o móvel, adornar o edifício, embelezar o corpo. Os dois vocábulos
passaram a ser lidos como dependentes de um dado concreto (uma sala,
por exemplo), o que mostra o verbete se distanciando da ordem abstrata, do
pensamento e absorvendo práticas vividas: só se poderia falar em decorar
a sala quando esse ato estivesse de certo modo incorporado na sociedade
(pelo menos a sociedade letrada – para quem o dicionário era destinado). A
decoração era cada vez mais lida como decoração de interiores, pois ao se
exemplificar, repetidamente, decorar com ‘decorar uma sala’ delineava-se
uma associação em exercício, em consolidação. Embelezar a casa, assim,
tornava-se desejo, prática e hábito.
As questões relacionadas à moral, como a honradez, foram transferidas
para o reforço das características da palavra decoro, no oitocentos. Quando
alguém decorava algo, teoricamente não haveria dependência de dogmas
morais, só estéticos, o que mostra a tentativa de isolar comportamentos,
de autonomizar atitudes e possibilitar novos olhares. Por esse viés, já
seria possível ver o belo na maldade, perceber boa índole na feiúra,
esperar honradez na desgraça... Contudo, ao decorar uma casa, o decoro
era considerado.
Em 1823, no dicionário de Antonio Moraes e Silva, o decoro estava
designado como: “Honra, respeito devido a alguém por seu nascimento ou
dignidade. (...) A conveniência das ações, e outras exterioridades como o
caráter da pessoa”47. Em meados do século XIX algumas modificações foram
feitas no verbete, que descrevia decoro como: “(...) decência, conveniência de
palavra, acções, do trajar, e mais exterioridades; honra, acatamento, respeito
devido a alguém por sua dignidade, qualidade, sexo, etc.”48. Acrescentava-se
a decência e o acatamento. Por outro lado, Moraes e Silva manteve seu
verbete praticamente inalterado nas edições de 1858, 1877, 1890.
Em 1862, decoro diluiu a referência à honra quando foi declarado como:
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MORAES E SILVA, 1823, Op. cit., vol. 1, p. 532.
CONSTANCIO, 1856, Op. cit., p. 347.
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“(...) decência, dignidade, circunspecção, gravidade, mostra de virtude, de
modéstia, de boa educação, de honra, respeito, veneração, que se deve a alguém
pela sua dignidade: ~, (t.de bellas-artes) congruência, conveniência, conformidade
das acções, da linguagem, dos costumes, com o caráter das pessoas e com as
circunstâncias do temmpo e logar”49.

Tal acepção é muito similar a de 1878 dos Lacerda, que difere de
D’Almeida por não registrar a interpretação das belas-artes. No ano de
1881 o significado assim se punha: “(...) decência, respeito de si mesmo e dos
outros, acatamento, decência. Dignidade moral, nobreza, brio, honradez”50,
permanecendo em 1891, 1898 e 1925. Em 1899 lia-se decoro como: “(...)
belleza moral que resulta da honestidade e decência”51.
O sentido de conformidade do estilo do poeta ou do orador com a elevação
do assunto era outra maneira de anunciar em vários dicionários a idéia do
decoro como a conveniência das palavras com as intenções, tal qual procedia
na tradição retórica e nas belas-letras. Essa outra explicação para o decoro,
como acima mencionada, manteve-se similar nos dicionários consultados
correspondentes aos anos de 1878, 1881, 1891, 1898 e 1925. Isso mostra
que a tradição da retórica permaneceu válida até as primeiras décadas do
século XX, a explicação não caiu em desuso nem foi indicado seu sentido
como antigo. Em 1875 a relação entre estilo e assunto era validada também
para as belas-artes, apesar de ser originária das belas-letras, generalizando
decoro como: “(...) congruência e conformidade das acções, da linguagem,
dos costumes, com o caráter das pessoas, e com as circunstâncias de tempo
e logar”52. Tal explicação é ainda mais relevante quando se sabe tratar de
um dicionário especializado: o Dicionário Technico e histórico de pintura,
esculptura, architectura e gravura. Isso demonstra que a palavra fazia
parte do jargão artístico e das preocupações da criação artística, apesar
da origem literário-poética 53.
Trazendo a reflexão para o campo do universo doméstico, o decoro
conduziria as escolhas das peças para cada ambiente, para cada situação,
para cada uso. Seria o fator norteador das tipologias da decoração e dos
móveis. O decoro estaria relacionado ao tipo – a forma conveniente a uma
49
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D’ALMEIDA; LACERDA, 1862, Op. cit., p. 322.
CALDAS AULETE, 1881, Op. cit., vol. 1, p. 450.
FIGUEIREDO, 1899, Op. cit., vol. 1, p. 383.
ROCRIGUES, 1875, Op. cit., p. 134
Em LACERDA e LACERDA, dicionário de cunho geral, era notificado em 1878: “(termo de
bellas letras) congruência, conveniência, conformidade das acções, da linguagem, dos costumes,
com caráter das pessoas e com as circunstâncias do tempo e do logar (guardar o poeta o decoro
fazendo triste a Mopso); relação do estylo do poeta orador com seu assumpto”. Op. cit., vol. 1,
p. 868.
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situação, a uma demanda. O decoro já estabeleceria uma idealização de
beleza contida na forma concebida, gerando uma beleza moral, como de
fato encontramos no verbete do dicionário de Candido de Figueiredo,
em 1899: “Decoro – beleza moral que resulta da honestidade e decência;
decência; honra; pundonor”54.
A conveniência, tão amalgamada ao decoro, também iria contaminar
as palavras decorar e ornar. Em 1875 podemos encontrar decorar como:
“(...) ornar, adornar convenientemente os theatros, as casas”55. Adornar
convenientemente demarca um advérbio definidor da ação de decorar,
porque não basta que se orne. Decorar era ornar de maneira específica,
por conveniência, termo este insistentemente empregado para o decoro.
A conveniência, segundo Antonio Moraes e Silva, “(...) é a maneira pela
qual se deve dispor, ordenar aquilo que se faz para conformar-se com as
pessoas, com as cousas, e as circunstâncias”56. Essa conveniência nortearia
o modo como o ornamento seria disposto, acomodando-se às circunstâncias
da ocasião, a partir do decoro; o qual estaria respeitando indubitavelmente
a decência. A decência, como honestidade moral, modo de se mostrar digno
de estima e consideração, era considerada um valor absoluto, quão fosse a
mesma coisa para todos. O decoro variava e se conformava a gêneros, idades,
às condições das pessoas. Para esse tripé decência-decoro-conveniência,
o mesmo autor recomendava: “Guarda-se a decência, respeita-se o decoro,
consulta-se a conveniência”57.
Decorar, por esse caminho, seria ornar (para embelezar) com decoro
(para se conformar convenientemente e com decência). Decorar não se
baseava exclusivamente em preceitos estéticos, mas também morais. A
incidência, todavia, de verbetes que sublinhavam quase exclusivamente
a questão ornamental, do enfeite, do embelezamento, a partir de 1880,
demonstrava a preocupação com a questão da aparência no período,
ratificando a importância do decorativo nos ambientes interiores e nos
seus móveis. A exacerbação do decorativismo explicaria os significados
confluídos para o ato de enfeitar.
Decorar, a partir da década de 1880, também seria aquilo que dignificava,
dava lustre ou glória. A compostura seria observada a partir da aparência,
54
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FIGUEIREDO, 1899, Op. cit., vol. 2, p. 383. Tal definição é demarcada também no verbete
da edição de 1949 de Moraes e Silva.
RODRIGUES, 1875, Op. cit., p. 134. Em 1878 os locais onde se podia ornar são ampliados
para: ornar um teatro, uma cena, um templo, uma praça, uma fachada. Cf. LACERDA;
LACERDA, 1878, op.cit., vol. 1, p. 868.
MORAES E SILVA, 1877, Op. cit., vol. 1, p. 496.
Ibid.
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dos adornos. Desse modo, a decoração era conveniente. O alindamento do
móvel ou do cômodo, por sua vez, estaria relacionado com o decoro, pois o
formoso demandava uma ordem, uma maneira de colocar cada coisa em
seu lugar, um controle, próprio do ornamento. Decorar seria embelezar
com controle, controle esse ditado pelo decoro, que regia a conveniência.
Nesse sentido, tratar a casa como lugar decorativo está também atrelado
à ideia de atingimento daquilo que convém e é digno, ou seja, moralmente
civilizado para determinada camada da boa sociedade oitocentista.
Decorar, decoração e arte decorativa foram ganhando destaque nos
dicionários e nos discursos e confirmando a importância do embelezamento
do mundo – material, urbano e doméstico. A ligação com a beleza fazia
com que a decoração afluísse para as belas artes. O belo parecia diferir
do bem ou sugeria haver várias belezas admitidas conforme diferentes
graus de comportamento.
Se o ornamento era encarado como a imaginação convertida em
materialidade, o decoro conduzia a maneira conveniente de se decorar,
obedecendo a uma hierarquia, seguindo a prática social de subjugação
e disciplinarização, para alcance de uma ordem. Assim, ornamentar
era disciplinar, impor uma contenção de fantasias e arrebatamentos,
comportamentos inadmissíveis no âmago das famílias e nos interiores
domésticos da boa sociedade brasileira.

Das opiniões em letras
As definições sobre decoração, por mais que possam elucidar algumas
questões, não conseguem abarcar todas as suas variações. Outros tipos de
textos podem ampliar as muitas maneiras de encarar a decoração: textos
ditos através de outras vozes e outros intuitos.
No domínio da decoração de interiores e do mobiliário como arte decorativa podemos estabelecer um diálogo entre os conceitos de decoração e
decoro com os de estilo e tipo, estes usualmente discutidos na arquitetura
do século XIX58. Quatremère de Quincy, secretário perpétuo da Academia
de Belas Artes francesa, nos idos anos de 1820, fez alguma consideração em
relação ao tipo nas artes utilitárias quando abordou o tipo arquitetônico:
58

Vd. ARGAN, Giulio Carlo – El concepto del espacio arquitectónico – desde el barroco a nuesstros
dias. Buenos Aires: Nueva Visión, 1973; Sobre o conceito de tipologia arquitetônica. In Projeto
e destino. São Paulo: Ática, 2004 e PEREIRA, Sonia Gomes – Desenho, composição, tipologia
e tradição clássica – uma discussão sobre o ensino acadêmico do século 19. Revista Arte &
Ensaios. nº 10 (2003), p.40-49.
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“(...) ainda podemos, se desejarmos, empregar muitos usos próprios a certas
artes mecânicas, que podem servir de exemplo. Ninguém ignora uma certa
quantidade de móveis, de utensílios, de vestimentas, tem o seu tipo necessário
baseado no emprego que deles fazemos e nos usos naturais aos quais os
destinamos. Cada um dessas coisas é, na verdade, não o seu modelo, mas seu
tipo, nas necessidades e na natureza”59.

Apesar dessa associação, Quatremère não admitia poder haver algum
sentimento agradável ao se observar as semelhanças encontradas nos
produtos manufaturados das artes industriais60, tão presentes nas decorações
das casas oitocentistas. Para ele a verdadeira semelhança residia nas belas
artes enquanto nos objetos industrializados só haveria repetição, gerada por
operação mecânica. Não podemos esquecer, contudo, que foi graças a essa
repetição que a decoração – dos interiores e dos objetos – alcançou grande
número de pessoas e pôde disseminar tipos próprios. Usando o mesmo
argumento de Quatremère da arte como jogo, um novo jogo surgia – o da
decoração de interiores. Era preciso querer jogá-lo e aprender suas regras.
Os tipos na decoração sintetizariam o conceito das obras, decorrentes de
escolhas apropriadas, cujo norte eram os modelos essenciais selecionados
pela tradição artística. Como na pintura, as escolhas na decoração de
interiores eram guiadas pelos temas que se apresentavam, a finalidade do
cômodo e o nível cultural econômico do proprietário. O tipo era o assunto,
o tema, o enredo, o raciocínio e também o sumário, o resumo da obra. Dele
já se evidenciava a tipologia compositiva a ser empregada.
O tipo era a essência, ideia, projeto. Os modelos eram os projetos
realizados, a decoração concreta. Neles se observavam as referências
estilísticas, de cunho histórico e geográfico, enquanto nos tipos imperavam
a composição formal e funcional. Antes de decorar era necessário conceber
o tipo, ou seja, o decoro e, a partir dele, definir a decoração – a beleza
apropriada ao fim.
Os escritores também se aventuraram a tecer comentários sobre
decoração de interiores e objetos domésticos, um decorar mais definido,
aplicado, assumindo a posição de críticos e fazendo uso dos sentidos
disseminados sobre decoração, que estavam a circular pelos dicionários.
Não trataremos aqui, ainda, dos romances, também bons documentos para
59
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QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine – De l’imitation... Apud. STRÖHER, Ronaldo de
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QUATREMÈRE DE QUINCY, Antoine – Da imitação. In LICHENSTEIN, Jaqueline (org.) – A
pintura: textos essenciais. São Paulo: Editora 34, 2004, vol. 5, p. 92-104.
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se investigar as verdades do simbólico, mas, exclusivamente, de críticas e
crônicas que abordaram o assunto, o que restringiu os autores. Oscar Wilde
e Edgard Allan Poe concordavam quanto ao mau gosto dos americanos
para decorarem suas casas. Gonzaga Duque, no Brasil, também opinava
sobre os gostos e a arte decorativa no país. Apesar dos dois primeiros se
valerem da língua inglesa, eles servem de contraponto à atitude de Gonzaga
Duque, de modo a situá-lo quanto às práticas exercidas ao ato de decorar
os ambientes interiores fora do continente europeu.
Edgar Allan Poe escreveu, em 1840, uma crônica com o sugestivo
título: The philosophy of furniture61, para criticar a ausência, por parte
dos americanos, de uma filosofia para decoração de casas e opinar sobre a
maneira correta de fazê-lo. Poe afirmava que não havia nada mais diretamente ofensivo aos seus olhos do que um interior americano denominado
de bem-decorado. Aquilo considerado importante nos interiores domésticos
era o advérbio muito – muitos móveis, muitas cores, muitos detalhes.
Não bastasse a exacerbação numérica, o arranjo desses vários muitos no
ambiente ocorria sem o menor pendor artístico, que ofendia novamente
os olhos de Poe62. Os erros mais grassos, a seus olhos, faziam-se pela má
disposição dos objetos e pela má escolha de uma peça, cor ou padrão de
uma cortina, por exemplo, em relação ao restante do ambiente. O problema
estava na combinação dos elementos entre si.
Apesar de o grande vilão ser o efeito do conjunto desarmônico, Poe
também atacava pontualmente dois inimigos do bom gosto: o vidro e a
iluminação a gás:
“‘Glare’ is a leading error in the philosophy of American household decoration
— an error easily recognised as deduced from the perversion of taste just
specified. We are violently enamoured of gas and of glass. The former is totally
inadmissible within doors. Its harsh and unsteady light offends. No one having
both brains and eyes will use it” 63.

Poe ajuntou aos olhos o cérebro, unindo os conceitos de beleza e conforto,
de deleite (através da visão) e de bom senso (através da inteligência).
Todavia, ainda foi o olho – por onde entra a imagem do decorativo – o
principal foco de Poe. Os olhos eram constantemente evocados como janelas
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POE, Edgar Allan – The philosophy of furniture, 1840. In LEVINE, Stuart; LEVINE, Susan
(ed.) – The short fiction of Edgar Allan Poe. New York: Bobbs Merril, 1976. Texto também
acessível em: http://xroads.virginia.edu/~HYPER/POE/philfurn.html.
Edgar Allan Poe empregou constantemente o verbo ofender para a reação àquilo que não se
conformava com seus preceitos estéticos.
Ibid., p. 2.
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por onde adentravam as visões mais aterradoras64, como o uso exagerado
dos espelhos: “Now the slightest thought will be sufficient to convince any
one who has an eye at all, of the ill effect of numerous looking-glasses, and
especially of large ones”65.
Para o escritor, quanto mais rico o americano mais se evidenciava um
menor grau de sensibilidade que, consequentemente, revelava um gosto
pedante capaz de promover as mais equivocadas decorações. Nesse sentido,
não basta decorar, mas saber decorar. Depois da constatação de tantos erros
cometidos pelos compatriotas, Poe descreveu uma sala na qual a decoração
estaria em perfeita harmonia, onde nenhum erro seria encontrado. Dava
o tamanho aproximado (9,10 x 7,60m), o formato (oblongo – o melhor para
se dispor os móveis), o número de portas e janelas (uma porta no lado
menor, duas janelas-portas no lado oposto, que se abriam para um terraço).
O teto era elevado e abobadado. A partir dessa primeira configuração, a
decoração ia sendo paulatina e minuciosamente construída.
O relato de Poe passava por todos os cantos e elementos da sala, escapando
apenas o teto, que não mereceu muita atenção do autor, quanto ao aspecto
decorativo. O olhar mostrou-se extremamente minucioso e demonstrou o
interesse pelos detalhes, atitudes típicas dos oitocentos, capazes de descrever
os mais diversos objetos, sem que nenhum fosse despercebido, e as mais
complexas composições. Com tanto cuidado narrativo, nenhum estilo foi
pronunciado, levando-nos a supor que não era fator de importância aos
olhos de não-arquitetos. Proporções, cores, tamanhos, relação de cheios e
vazios, materiais, acabamentos pareciam seguir uma idéia precisa para
aquela sala de recepção.
A decoração, sugerida como praticamente perfeita, não comportava
quase nenhuma superfície lisa. Todas elas recebiam ornamentação, o
que garantia o alindamento do lugar. A ornamentação, contudo, rejeitava
motivos figurativos e se inclinava acentuadamente para os motivos florais e
geométricos. Havia grande riqueza de estampas e elas pareciam preencher
espaço, levando Poe a mobiliar a sala com apenas dois grandes sofás, duas
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Edgar Allan Poe estabeleceu em muitos de seus contos forte ligação entre estados mentais
perturbados e a decoração de interiores, especialmente em A Queda da Casa de Usher, Berenice,
Ligéia. A respeito das ligações entre literatura e decoração vd. MALTA, Marize – O trompe
l’oeil da imaginação: decoração, literatura e cultura visual no século XIX. In ENCONTRO
NACIONAL DA ANPAP –, 14, 2005, Goiânia. Cultura visual e desafios da pesquisa em arte.
Goiânia: ANPAP, 2005, vol. 1, p. 317-327. Sobre estudos ópticos e efeitos psicológicos e sua
abordagem por Edgar Allan Poe vd. GORDON, Era Beth – Poe: optics, hysteria and aesthetic
theory. Cercles, nº 1, L’oeil (2000), p.49-60.
POE, Op. cit., p. 3.
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cadeiras e uma mesa. Além disso, elementos reconhecidamente artísticos
compunham a cena: vasos Sèvres e quadros de pintores americanos
reconhecidos – paisagens de Chapman66 e cabeças femininas de Sully67.
A tradição européia dialogava com a arte americana, nacionalismo e
internacionalismo congraçavam-se.
Anos mais tarde, foi a vez de Oscar Wilde dissertar sobre a decoração
burguesa americana. O escritor empreendeu viagens pelos Estados Unidos,
conhecendo dezenas de cidades, muitas casas norte-americanas e algumas
escolas de arte e design. Em 1882, proferiu palestras, uma das quais foi
posteriormente publicada sob o nome de House Decoration68. A conferência
tratava principalmente de aplicações práticas dos princípios da teoria
estética para a decoração interna e externa de uma casa.
Diante da plateia que o recepcionava, Wilde não se intimidou em
destratar os artefatos norte-americanos ‘tão mal feitos’: papéis de parede
e carpetes horrivelmente decorados, deprimentes sofás de crina, móveis
industrializados, em pau-rosa, que rangiam sob o menor peso. Culpava
os consumidores americanos por deplorável situação, pois eles não davam
importância aos seus artesãos69, os responsáveis pela produção de tão
hediondos objetos. Isso se devia pela distância que esses trabalhadores
mantinham da arte70, seja dos artistas, seja de sua representante – a
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O texto se refere especialmente ao quadro Lake of the Dismal Swamp, de 1825. John Gadsby
Chapman (1808-1898) nasceu na Virginia, foi formado pela Academia de Belas Artes da
Pensilvânia e foi eleito membro da National Academy em 1836. O referido quadro pertence
ao acervo da Virginia Historical Society e pode ser visualizado através do endereço: <htp://
www.vahistorical.org/landscape/swamp.htm>.
Thomas Sully (1783-1872) é considerado um dos grandes retratistas americanos do século
XIX. Era inglês de nascença, mas se transferiu com a família para os Estados Unidos em
1792, estabelecendo, mais tarde, após se tornar pintor profissional, ateliê na Pensilvânia.
Seu quadro encomendado pela jovem rainha Vitória, em 1838, quando esteve em Londres,
rendeu-lhe grande fama, e foi alvo de uma exposição no Metropolitan Museum de Nova
Iorque, no ano de 2000, intitulada Queen Victoria and Thomas Sully.
WILDE, Oscar – House Decoration. In Essays and lectures by Oscar Wilde. London: Methuen
and Co., 1908.
Sobre a dualidade artista-artesão, arte-artesanato, Wilde melhor se aprofundou em outra
palestra, ocorrida também em 1882 nos Estados Unidos, provavelmente na Filadélfia,
intitulada Art and the handicraftsman. Tal comunicação foi editada no mesmo livro de 1908,
supracitado.
Oscar Wilde não acreditava que a arte pudesse ser ensinada. Ele afirmava que o artista não
era dependente do visível ou do tangível e era alimentado por suas visões e sonhos; possuía
seu próprio mundo e era independente de seu semelhante. Diferente do artista, o artesão
precisava de todo um contexto favorável para realizar objetos nobres e belos, ele necessitava
de sensibilidade, que se obtinha pela convivência com salas belas e de cores aprazíveis. Era
necessário que ele adquirisse prazer no que fazia para que fosse capaz de criar beleza.
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beleza, e da pretensão e mau gosto da clientela. O aformoseamento dos
ambientes, típico do ato de decorar, não se mostrava assim tão definido
como nos verbetes, implicando nuances nas suas aplicações.
Wilde recriminava o uso extensivo das paredes em branco, sugerindo
uso de mais cores e o aprendizado de seu emprego de modo belo e aprazível
através da observação das cores das telas de Whistler71. Observou que nas
salas americanas não havia um esquema de cor definido, que afastava a
possibilidade de se visualizar uma unidade, uma síntese de idéias. Quanto
aos objetos, não precisavam ser belos, mas devidamente coordenados com
o ambiente e entre si: “The apartments are crowded with pretty things
which have no relation to one another” 72.
Oscar Wilde acreditava no poder moralizante da arte; que nos ambientes
refinados e delicados as pessoas iriam adquirir inconscientemente modos
gentis e refinados. A imitação era deplorada. Nada de copiar trabalhos
dos gregos, japoneses, italianos, ingleses. Deveria se absorver o espírito
artístico da decoração e a atitude artística de cada nação, depreendendo
suas essências, seus tipos. Com ideias reformadoras, Wilde buscava persuadir os americanos a abandonarem a moda e as convenções e praticar
coisas estranhas e extravagantes para quebrar a monotonia de uma época
que ele denominou decorous age 73. Apesar de incentivar os americanos a
buscarem seus próprios motivos decorativos, a partir da própria natureza,
e de empregarem suas abundantes matérias-primas, como a madeira e o
mármore, Oscar Wilde indignou-se com o emprego que se fazia do mesmo
mármore74. Ele considerava um desperdício o uso ordinário de um material
visto como precioso pelos europeus. Essa, digamos, extravagância, era
censurada, havia também um decoro, um modo honrado, correto de agir,
independente de lugar e cultura, para cada material. O que era bem
decorado passava pelo crivo dos europeus.
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Além de citar a tela Symphony in White de Whistler, Oscar Wilde também elogiou a decoração
feita pelo pintor de dois cômodos de sua casa. Considerou a Sala do Pavão (Peacock Room) a
mais esplêndida obra jamais vista, em termos de cor e decoração artística, desde Correggio.
Exageros à parte, Wilde sugeria que não haveria erros na decoração se fossem observados e
aplicados os esquemas cromáticos das pinturas (as que ele julgava nobres e belas).
WILDE, Oscar – House Decoration. In Book Notes. Rockland: J.R.Burrows & Company, 2002.
Disponível em: <http://burrows.com/quote.html>. Acesso em: abr. 2018. p. 2 (aproximado –
páginas sem numeração).
WILDE, Oscar – Art and the handicraftsman. In Book Notes. Rockland: J. R. Burrows &
Company, 2002. Disponível em: <http://burrows.com/quote.html>. Acesso em: abr. 2018, p. 7
(aproximado – páginas sem numeração).
Oscar Wilde afirmou ter visto nos Estados Unidos uma casa construída com tijolos de mármore.
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Gonzaga Duque, um de nossos críticos de arte mais destacados no
Brasil, não chegou a ser declaradamente tão pontual como Edgar Alan Poe
e Oscar Wilde sobre a decoração das casas brasileiras, apesar de escrever
sob pseudônimo75 um livro de economia doméstica para as donas de casa
brasileiras, onde, além dos preceitos sobre organização e higiene, sugeria a
decoração e os móveis julgados por ele convenientes. Falar qualificadamente
de estilos localizava Gonzaga Duque na seara das discussões artísticas,
sublinhando sua autoridade de crítico. Por outro lado, assumir a colocação
de seu nome em uma obra dirigida a donas de casas, mesmo que com o
intuito de “(...) guiar o seu bom gosto”76 na decoração de interiores, poderia
ser vista como uma traição à dedicação ao puramente artístico.
Ao abordar a arte brasileira, percebemos a opinião do crítico frente aos
espaços da moda e a algumas práticas culturais da sociedade aburguesada
do Rio de Janeiro77, cujo juízo é correlato ao do escritor norte-americano.
Gonzaga Duque acusava o gosto burguês de moroso, atrasado; o país, de
não ter ainda desenvolvido o luxo e o bom gosto. Pontualmente depreciava
a decoração do salão do Lyrico, enquanto lastimava sua própria sorte:
“Enquanto no feio salão do feiissimo Lyrico se apinhava a sociedade dos que
se divertem e a rutilação dos preciosos minerais facetados mordia epidermes
claras, irrompendo, maciamente, dos tecidos de luxo, em destaque do negrume
severo dos smokings de mancebos escanhoados e das casacas de jovens peralvilhos ou grossos messieurs d’affaires, n’essa memorável noite da primeira
dos “mestres cantores”, eu – vergado á uma escrivaninha, sob a reverberação
d’um quebra-luz ordinário, deplorando a minha triste saúde e minnh’inda
mais triste pobreza – folheava, devagar e aos poucos, a brochura de John
Grand-Carteret sobre Wagner en Caricatures”78.

Aqui podemos distinguir as preocupações do crítico com as polaridades
representadas pelos dois ambientes: festa-trabalho, teatro-habitação,
luxo-pobreza. Diante das situações antagônicas haveriam de se conformar
ambientações divergentes, cujas diferenciações seriam percebidas por
imagens configuradas pelo conjunto dos móveis, revestimentos e acessórios:
o quebra-luz ordinário para o quarto pobre, os tecidos de luxo para o
salão festivo da elite. A decoração simples e modesta recaía em certo tipo,
enquanto a refinada e elegante reclamava por outra qualificação.
75

76
77

78

O crítico usou o pseudônimo de Sylvinio Junior para tratar do assunto da decoração doméstica
e, assim, não se pronunciou como Gonzaga Duque.
JUNIOR, Sylvinio – A dona de casa. Rio de Janeiro: Livraria Moderna, 1894, p. 7.
LINS, Vera – Gonzaga Duque: crítica e utopia na virada do século. Rio de Janeiro: Fundação
Casa de Rui Barbosa, 1996.
CONZAGA DUQUE, 1910, Op. cit., p. 89.
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Porém, se Gonzaga Duque não criticou explicitamente a decoração dos
lares, escreveu um artigo sobre mobiliário – Remodelação do mobiliário79,
onde demonstrava sua preferência aos móveis art nouveau. Através de
um passeio pelos estilos de mobiliário do século XIX, ridicularizou o
que chamava de pretenso puro grego do Diretório, reclamou da falta de
rebuscamento do Império, dissertou sobre a ausência do luxo dos móveis
Luís Felipe e o início dos exageros:
“É d’essa época o pesado sofá dos salões, massiço, largo, enorme, tal se fora
construído para comportar uma família inteira, incluindo netos e sogras; e
deram a esse respeitável traste braceiras iguais aos anteparos das camas,
que ornavam d’esculpturas grossas, pampanos e cachos d’uvas, ás vezes rudes
acanthos ou frustes rosaceas de ornamento”80.

Marca-se aqui a posição do olho refinado, que percebe o peso visual de
determinadas combinações de formas e tem condições de esclarecer os leitores
do significado de certas escolhas (erradas). O sofá parecia desproporcional
para o salão e para o uso e sua respeitabilidade cobriu-se de ornamentos,
ameaçando a moralidade. Além dos assentos, falou ainda das cadeiras
largas e das cômodas de gavetões, sendo que estas foram incorporadas à
utilidade doméstica nacional, tornando-se quase indispensáveis à moral
e à vida do lar brasileiro81. Em seguida, descreveu o caráter dos móveis
Luís Felipe, contextualizando-os na hierarquia familiar burguesa:
“Esses móveis constituem a imagem, senão o documento psycologico do seu
tempo. Representam a bonacheiria, o commodismo, a pachorra burgueza dos
interiores frugaes, bem administrados e graves. Os grandes sofás, com seus
espaldares contra a parede, dão ás salas um aspecto patriarchal, attrahem os
nédios corpanzis das matronas e a rotundidade abbacall das avós. Fizeram-n’os
respeitavelmente sérios, mas pesadões.
Symbolisaram n’elles o chefe de família do reinado filippino, ao feitio toroso
do rei. A sua gravidade atarracada presidia sarau pacato em que se jogavam
prendas, e os demais moveis, poltronas, cadeiras, aparadores, rigorosamente
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GONZAGA DUQUE, Luis – Remodelação do mobiliário. In: Graves e frívolos. Op. cit.,
p. 125-138.
Ibid., p. 132-133.
Apesar de o grande número de cômodas fabricadas no período, detectável pela grande oferta
dessas nos antiquários do Rio de Janeiro, esse móvel deu sua entrada no Brasil no século
XVII, ampliando-se em número no XVIII. Havia exemplares mais rústicos e outros de grande
requinte, como no estilo D. José I, e, assim, foram incorporadas à vida brasileira bem antes
do século XIX. De certo, essas cômodas antigas não se comparam em quantidade e em preço
às produzidas no século XIX, mas seu uso mais que centenário pode sugerir o motivo de tanta
popularidade nas casas brasileiras em época posterior, pois já demarcavam uma tradição de
uso em espaços de requinte (casas abastadas, instituições religiosas).
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collocados pelos muros, symetricamente distribuídos pela sala, tinham ares
de obediência a progenie82.

Gonzaga Duque apontava tanto para os sentidos depreendidos da
forma dos objetos quanto da organização destes nos salões, abordando o
campo da decoração e do decoro. Apesar de os fartos volumes dos sofás
combinarem tão bem com as arredondadas donas de casas brasileiras83,
os ambientes transmitiam o pesadume e o rigor da moral patriarcal.
O arranjo dos móveis, tão duramente enfileirados contra as paredes,
consentia a soberania do poder masculino dentro das casas, a que todos
deveriam obediência. Havia, portanto, uma decoração regida fortemente
por princípios moralizantes.
O móvel era visto como um reflexo da sociedade que o criava, escolhia
e usava. A relação entre determinados estilos e características psicológicas
demarcava uma linha de leitura que sublinhava a prática de interpretar
imagens e traduzi-las em marcas de personalidades, tratando de impregnar
de individualidade cada objeto, de transpor o que era próprio do emocional
para o inanimado. Atribuía-se ao móvel uma capacidade de quase-ser.
Quanto ao móvel Segundo Império (ou Napoleão III), estilo sucessor de
Luís Felipe, Gonzaga Duque viu-o como um fenômeno renovador, quando
combinou as linhas do estilo anterior com o rococó, trazendo aparato aos
interiores e móveis:
“Apareceram, então, os altos espaldares em arco, ornados ao cimo com
folhagens e cartuchos, as braceiras largas e encurvadas, os centros de pés de
garras firmemente posados; voltaram aos salões os pacientes e fulgurantes
incrustados de cobre á maneira Boule, e as águias, as coroas ornamentaes do
violento império das campanhas”84.

Sobre esses móveis podemos perceber o relato totalmente debruçado
sobre as questões decorativas. Tais características formais impetravam
aos móveis “capricho estético”85 e o “precioso dom de ser agradável”86,
82
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Ibid., p. 133-134.
Se formos considerar esse texto e outro de José Marianno Filho, escrito posteriormente – 1940,
iríamos chegar a conclusão de que as respeitáveis donas de casa brasileiras eram todas
gordas. Para Gonzaga Duque havia nédios corpanzis das matronas e a rotundidade abbacal
das avós. Para Marianno Filho, as míseras cadeirinhas douradas do período não suportavam
as matronas obesas do país. Vd. MARIANNO FILHO, José – Suposta influência holandesa
na arquitetura pernambucana setecentista. In Estudos da arte brasileira. Rio de Janeiro:
[s.n.], 1942, p.108-119, p. 117.
GONZAGA DUQUE, id., p. 134.
Ibid.
Ibid.
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características que instigaram a inventiva dos ebanistas parisienses.
Ainda que depois nosso escritor tenha criticado a grandeza por vezes “um
tanto cômica” dos móveis Napoleão III, afirmou que o estilo “(...) serviu
condignamente à decoração da nova e aturdida cidade dos prazeres”87.
Reforçava-se assim a idéia de que o móvel era um fiel intérprete de seus
usuários.
Mesmo com qualidades estéticas, os móveis Segundo Império não
chegavam a merecer o elogio de serem “verdadeiramente decorativos”88,
qualidade apreciável, segundo Duque, apenas nos móveis art nouveau.
Podemos detectar a preferência de Gonzaga Duque pelo novo e pelas
formas esguias e leves:
“A obra não se limitava a um simples ornamento, nem esse ornamento
restringia-se áquella arrebica linha. [a sinuosa linha coup de fouet]
O que elle trazia de novo estava na sua adaptação ao interior, deixava de ser
um simples traste para ser um componente da serventia das salas, as quaes
completava, por assim dizer, utilisava, decorando-as, aproveitando a nudez
dos seus muros, enchendo desvões, disfarçando recantos”89.

Nesse sentido, o verdadeiramente decorativo não se respaldava
exclusivamente na forma, “a um simples ornamento”, mas na adaptação
dos aspectos formais às contingências práticas – “componente da serventia
das salas”, à conformidade dos espaços domésticos, onde o móvel não mais
se destacava pela sua imagem contrastante de forte personalidade; ele se
mesclava, incorporava-se ao todo e completava-o. Decorar passava a ser
aproveitar, disfarçar, preencher... A ideia ruskiniana da arte enraizada
no sagrado era encampada por Duque: “o verdadeiro, o belo, o bom e o
intelectual são idênticos”90. Estética e moral se fundiam. Decoração e decoro
se confundiam. O móvel, como sentenciava Gonzaga Duque, deveria ser
“adoravelmente utilizável”91. A arte decorativa, o olhar e o pensamento
sobre decoração já se faziam presentes nas casas brasileiras e nos círculos
intelectuais e podiam ser “adoravelmente” discursados, comentados e
discutidos.
Tais condutas regidas pelo decoro formalizaram tipologias para cada
cômodo da casa, orientando as conveniências decorativas. Vê-se que o estilo
não era o fator modelar da decoração. Diante dos textos apresentados, não
87
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Ibid., p. 135.
Ibid.
Ibid.
LINS, Op. cit., p. 17.
GONZAGA DUQUE, ib., p. 136.
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eram as referências históricas que predominavam e sim a preocupação com
quantidades de padrões ornamentais (relação cheio-vazio), combinações de
padrões e cores (harmonias), arranjos (organização das peças no ambiente),
conveniência da forma (conforme as finalidades do cômodo e do móvel), o
que poderíamos chamar de um sistema de decoro.
Se os verbetes dos dicionários de língua portuguesa sobre decorar e
decoração foram se especificando ao longo do século XIX, desprendendo-se
das questões de honradez e aproximando-se do ornar, de preceitos estéticos,
percebe-se o interesse ampliado pelo embelezamento dos interiores e
dos objetos, com os olhares interessados e informados para permitirem
exarar opiniões críticas. Se o embelezar os interiores se tornou em fins do
século XIX tão disseminado, significava que o decorar habitava bocas e se
reverberava para fora (da boca para fora) em opiniões, as quais refaziam os
sentidos da decoração. Sabia-se de cor certos preceitos para o bom decorar,
disciplinando fantasias e imaginações do belo, por mais que existissem
muitas formas de olhar, ser e estar decorativo. A decoração estava na
ordem do dia, não se podia mais viver sem ela.

A Sala de Marmore no Palácio
Nacional da Ajuda
António Cota Fevereiro 1

Resumo:	Nos meados do século XIX o imperador Napoleão III e sua família enfatizaram o
gosto pela época grega, romana e egípcia para solidificar o regime, prestando,
assim, homenagem ao seu tio o imperador Napoleão Bonaparte, fundador
desta dinastia. No entanto estas formas antigas foram reinterpretadas em novos
conceitos, nomeadamente na arquitetura e no mobiliário, complementados
habilmente por novos meios de iluminação. São estas influências notórias
que vamos encontrar no desenho arquitetónico e na decoração da Sala de
Marmore do Palácio Nacional da Ajuda, cuja originalidade faz deste espaço
um exemplar único no género.
Palavras-chave: Grécia; Roma; Egipto; Ecletismo; Jardim de Inverno
Abstract:	In mid-nineteenth century Emperor Napoleon III and his family emphasized
the Grecian, Roman and Egyptian historical periods in order to strengthen
its regime, thus paying tribute to their uncle Emperor Napoleon Bonaparte,
founder of this dynasty. However, these ancient forms were namely reinterpreted
in architecture and furniture using new concepts, skilfully complemented
by new means of lighting. We have found these notorious influences in the
architectural design and decoration of the Sala de Marmore (Marble Room) in
National Palace of Ajuda, whose originality makes this space a unique specimen
in the genre.
Keywords: Greece; Rome; Egypt; Eclecticism; Winter Garden
Resumen:	A mediados del siglo XIX el emperador Napoleón III y su familia enfatizaron
el gusto por la época griega, romana y egipcia para solidificar el régimen,
prestando así homenaje a su tío el emperador Napoleón Bonaparte, fundador
de esta dinastía. Sin embargo, estas formas antiguas fueron re interpretadas
en nuevos conceptos, especialmente en la arquitectura y el mobiliario,
complementados hábilmente por nuevos medios de iluminación. Son estas
influencias notorias que vamos a encontrar en el diseño arquitectónico y en
la decoración de la Sala de Marmore (Sala de Mármol) del Palacio Nacional
1
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de la Ajuda, cuya originalidad hace de este espacio un ejemplar único en el
género.
Palabras clave: Grecia; Roma; Egipto; Eclecticismo; Jardín de Invierno

1. Introdução
No dia 27 de Setembro de 1862 casou-se por procuração, em Turim,
o rei D. Luís I de Portugal com a princesa italiana Maria Pia di Savoia.
Ratificado na Igreja de São Domingos, em Lisboa, no dia 6 de Outubro
do mesmo ano.
O casal real optou então por estabelecer a sua corte no Real Paço de
Nossa Senhora da Ajuda na referida cidade. O edifício foi parcialmente
alvo de obras de modernização espacial e decorativa de forma a corresponder a um novo modo vicencial, nomeadamente a Sala de Marmore,
espaço central e divisório entre o Gabinete de Carvalho, a Sala Azul
e os aposentos dos monarcas. O projeto esteve a cargo do arquiteto da
Casa Real Joaquim Possidónio Narciso da Silva e segundo diretrizes da
rainha D. Maria Pia. Nele está exemplificado o gosto pela Natureza, pelo
exotismo e pelo ecletismo no mobiliário, na arquitetura e na decoração.
Estas referências alicerçam e enfatizam novas relações espaciais e visuais
eximiamente exploradas pelo arquiteto. No geral há uma forte influência
estrangeira, nomeadamente a francesa, e que foi inovadoramente explorada
na referida Sala de Marmore. A originalidade deste espaço evidencia-se
pelo uso de material pétreo deliberadamente aproveitado e escolhido de
acordo com a função, a decoração e a relação que estabelece com os outros
compartimentos2.

2. A Sala de Marmore no Palácio da Ajuda
O projeto do Real Paço de Nossa Senhora da Ajuda foi realizado em 1796
pelo Arquitecto das Obras Públicas Manuel Caetano de Sousa (1738-1802),
ainda com resquícios da época barroca. Todavia foi suspenso após cinco
anos de contrução, tendo sido reformulado ao gosto neoclássico segundo
projeto de Francisco Xavier Fabri (1761-1817) e de José da Costa e Silva
(1747-1819), arquitetos formados em Itália. O edifício ficou inacabado e
em 1862 foi escolhido para residência real pelo rei D. Luís I de Portugal
2

Ao longo do presente texto usaram-se as seguintes siglas: PNA que se refere ao Palácio Nacional
da Ajuda e PNP ao Palácio Nacional da Pena, qe aparecem conjuntamente com documentação
ou números de inventário de peças que fazem parte do acervo destas instituições.
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(1838-1889) e sua consorte a rainha D. Maria Pia de Sabóia (1847-1911), após
o seu casamento nesse ano e em detrimento do Palácio das Necessidades3.
Na fachada sul foi projetada uma enfilade4, recurso usado desde o
Barroco, para aposentos. Estes têm vãos interiores para corredores e para
antecâmaras que, por sua vez, comunicam com caixas de escadas e com
espaços complementares5. Todavia em 1862 o palácio precisou de obras para
se modernizar, de forma a responder a um novo modo de vida e à “…criação
de espaços mais pequenos, calorosos e íntimos; salas privadas voltadas
para a vivência familiar e para o usufruto de cada um dos membros reais.
Para acompanhar a arquitectura, que nesta segunda metade do século
XIX se quis ajustada à família, ao indíviduo – agora deslocado para o
centro das atenções –, também o mobiliário foi redimensionado. A escala
humanizada, foi proporcionada aos espaços recém surgidos, tendo-se
conceptualmente, privilegiado o seu carácter funcional e utilitário.”6
Todo este modo de habitar burguês teve como apoio as zonas de
circulação para as várias dependências, como cozinhas, escadarias de
serviço e outras necessárias ao serviço dos criados, de forma a responder
pronta e eficazmente aos pedidos. Este pragmatismo está exemplificado
no corredor que vai do torreão nascente/sul para o corredor da escadaria
principal, que servia os aposentos do rei D. Luís e a Sala Azul. Todavia
do lado oposto, onde eram os aposentos da rainha D. Maria Pia, havia
uma quebra no corredor por um pátio. Este impedimento foi ultrapassado
por uma construção em madeira e alçado envidraçado unindo dois vãos,
criando assim um corredor similar ao anterior. O referido corredor da
escadaria está no eixo do vestíbulo, com porta exterior para o Pátio de
Honra. Originalmente dava para uma sala, com três vãos para a fachada
Sul e que “…tinha por adorno um tecto liso de forma abaúlada, sem graça
nem proporção, (…) as paredes estucadas e pintadas a côr verde terrosa,
que o verdaxo dá, formando uma tinta feia e tristonha!”7 Este espaço nas

3
4

5

6

7

GIL, Júlio – Os mais Belos Palácios de Portugal. Lisboa: Verbo, 1992, pp. 179-183.
Um conjunto de salas com portas alinhadas no mesmo eixo, criando assim uma continuidade
visual.
CARVALHO, Ayres – Os três arquitectos da Ajuda: do “rocaille” ao neoclássico. Lisboa:
Academia Nacional de Belas Artes, 1979, pp. 170-171.
ANDRADE, Maria do Carmo Rebello de – Paul Sormani e o estilo Luís XV: Os móveis
preferidos da rainha D. Maria Pia. Revista de Artes Decorativas, nº 3 (2009), p. 194.
SILVA, Joaquim Possidónio Narciso da – Decoração: Novas Salas no Real Paço da Ajuda.
Archivo da Architectura Civil: Jornal da Associação dos Architectos Portuguezes. nº 3 (Janeiro
1866), p. 42.
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obras de remodelação8 foi dividido na Sala de Marmore, com dois vãos, e
no Gabinete de Carvalho, com um, segundo projeto do arquiteto da Casa
Real Joaquim Possidónio Narciso da Silva (1806-1896), cujas obras foram
mandadas executar por sua Magestade a Rainha a Senhora D. Maria Pia
de Saboia.
A Sala de Marmore passou a ser o espaço central e separador dos
aposentos da rainha, para poente, e para nascente na seguinte sequência:
o Gabinete de Carvalho, a Sala Azul, uma ante-câmara e os antigos
aposentos do rei D. Luís9.
O projeto foi elaborado e deverá ter ficado terminado entre 1862 a
186510, onde se utilizou a “…agatha calcedonia, (…). Além d’isso é notavel a
beleza das variadas manchas ondeadas de agatha, havendo as arborizadas,
jaspeadas, espumosas e serpe-aquaticas, e o valor d’esta pedra, quasi
tão rija como é o crystal de rocha e de tanta estimação, que foi escolhida
pelo vice-rei do Egypto, como um objecto digno de ser offerecido ao rei de
Portugal.”11 O arquiteto compreendeu o potencial dos efeitos ondulantes,
contrastantes e de relevo desta pedra que é o travertino, com que forrou
todas as paredes e a porta de dois batentes para o corredor da escadaria
(Figs. 1 e 2). As ombreiras e as vergas dos vãos exteriores e interiores,
um para o Gabinete de Carvalho e o segundo para a Sala Rosa, que é o
espaço que dá início aos aposentos da rainha D. Maria Pia, também realizados com a mesma pedra. Todos os alizares e os socos são em mármore
da Abelheira, cuja tonalidade castanha realça os efeitos sugestivos do
travertino nas paredes12. O entablamento ao gosto dórico foi realizado
8

9

10

11
12

Entre o referido corredor, que parte do torreão nascente/sul, e a sala que foi dividida há uma
pequena arrecadação com porta para o corredor da escadaria principal. Na planta original esta
tinha duas portas paralelas para o corredor e outra para a sala. Estas foram emparedadas
e uma estava onde hoje é a parede norte do Gabinete de Carvalho.
Entre esta sala e os aposentos do rei há duas ante-câmaras. A primeira comunica com a Sala
Azul, o corredor, as instalações sanitárias já desaparecidas e a segunda era a Ante-Câmara
do Quarto do Rei. Esta tem portas para a Sala Azul e para a já desaparecida Sala Amarela.
Este espaço e a Sala Escura ou do saltimbanco tinham cada uma um vão para a fachada
sul. A norte eram as instalações sanitárias e estes três espaços foram criados dentro de um
com paredes em tabique, mas foram demolidos depois da implantação da República.
SILVA, Joaquim Possidónio Narciso da – Descripção Artistica das novas Salas do Real Paço
d’Ajuda. Lisboa: Typographia Portugueza, 1865. O arquiteto fez a memória descritiva do
projeto e publicou-a em 1865, no ano a seguir publicou o mesmo texto em vários números
no Archivo da Architectura Civil: Jornal da Associação dos Architectos Portuguezes, que foi
a versão que optamos por seguir aqui. A pedra é na realidade travertino e agradecemos este
contributo ao Professor Doutor Mário Cachão, do Departamento de Geologia, da Faculdade
de Ciências da Universidade de Lisboa.
SILVA, Op. cit., nº 3 (Jan. 1866), p. 42.
Originário da zona de Mafra.
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com o referido mármore, em que as métopas são no mesmo travertino e
com um ornato central fosco para constrastar com o brilho da pedra. O
travertino também foi utilizado no teto horizontal em que a estereotomia
em quadrados advém do entablamento, tendo sido realizado outro ornato
fosco nas almofadas13. O desenho deste teto teve provavelmente como fonte
de inspiração os congéneres das antigas casas romanas, como por exemplo
os que eram em estuque e em madeira, como os que foram descobertos em
Herculano e em Pompeia14. Infelizmente o arquiteto não revela nas suas
memórias como conseguiu realizar este teto horizontal, que impressionou e
assombrou todos os que o viram. Todavia deverá ter havido algum recurso
construtivo para ter podido vencer as dimensões da sala, aliviando assim
o peso da pedra que forma as molduras das almofadas.
O chão é feito de mármores portugueses, formando mosaico, com círculos
em travertino que se aproveitou das sobras, criando assim um efeito de
xadrez. Na parede para o corredor da escadaria principal há uma porta
falsa com dois batentes, forrados de travertino e alizar em mármore, que
fecha “… e abre por meio de um pedal, que escondido por baixo do mosaico
em certo sitio no chão a abre, e as molas e spiral a empurram para se
poder saír.”15 Nesta porta temos a potencialidade que as novas tecnologias
tiveram em facilitar o quotidiano, aliviando assim o peso dos materiais
para movimentar os batentes.
No centro da sala “…há um repuxo tendo uma bacia sobre pedestal, com
um grupo de delfins deitando a agua, e é arrematado por dois genios feitos de
marmore de Carrara. O murmurio constante da quéda das aguas no tanque,
o polido das paredes fazendo avivar as suas caprichosas ondulações e as
manchas da agatha, o feitio engenhoso do tecto reflectindo pelo seu próprio
brilho o luzido das paredes, tudo faz lembrar d’essas salas orientaes, em
que o clima abrasador requer refrigerio. A idéia do maravilhoso, que tanto
captiva a imaginação dos seus habitantes, existe na difficil construcção
da sala. Tudo ali convida a gosar a doçura da vida que se alcança pela
opulência, e nada falta que suavise a existencia e deleite a vida.
Completam os adornos d’esta mesma sala canapés de bambú dourados,
um lustre e candelabros dourados. Em um dos ângulos vê-se um arrendado
caramanchão dourado, tendo a forma de um quarto de circulo, convidando
13
14
15

SILVA, Op. cit., nº 3 (Janeiro 1866), p. 42.
Veja-se por exemplo as peças em madeira sobreviventes da Casa Telephus em Herculano.
SILVA, Joaquim Possidónio Narciso da. “Decoração: Novas Salas no Real Paço da Ajuda”.
Archivo da Architectura Civil: Jornal da Associação dos Architectos Portuguezes. nº 4 (Abril
1866), p. 52.
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a repousar sobre sofás para disfructar o conjuncto de tantos attractivos; a
riqueza da vistosa sala, o aroma das flores, a linda vista do Tejo sobre o qual
se cruzam navios de todas as nações, limitando este quadro encantador as
collinas da outra-banda, que este rio afamado separa da cidade de Lisboa.”
16
(Fig. 1) O branco do mármore do repuxo ao gosto clássico destaca este
elemento no espaço, avivando assim a sua presença central e contrastante.

Fig. 1 – Sala de Marmore no Real Palacio d’Ajuda, final do século XIX ou início do século XX. Uma
das cadeiras de braços e o caramanchão a simular bambu são visíveis do lado esquerdo. Nas portas
de correr pendem dois vasos para plantas similares ao da Véranda da Princesa Mathilde Bonaparte.
Os candelabros com velas e os vasos para os candeeiros, sem os reservatórios amovíveis, ladeiam as
portas de correr para o Gabinete de Carvalho. Ao fundo a Sala Azul através da janela interior. Postal
Nº 1024 da Edição Costa, Lisboa. Colecção do autor.

As peças de mobiliário a que o arquiteto se refere são dois sofás (PNA,
inv. 907 e 908), duas cadeiras com braços com assentos forrados a palhinha
(PNA, inv. 909 e 910)17, um demi-borne estofado (PNA, inv. 2001)18 e um
16
17

18

SILVA, Op. cit., nº 4 (Abril 1866), p. 52.
Os sofás e as cadeiras foram reunidos num conjunto, onde também constou seis cadeiras,
uma diferente das restantes, em madeira dourada a simular bambu. PALÁCIO NACIONAL
DA AJUDA (PNA), Inventário Judicial do Palácio da Ajuda, 1911-1913, fl. 180-180v.
Tem uma floreira no topo, onde hoje está a estátua Arrufo de Namorados do escultor italiano
Cesare Lapini (1848-1890) e datada de 1888 (PNA, inv. 1993). PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 182.
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biombo de quatro folhas (PNA, inv. 902)19. Todas estas peças foram feitas
a partir de madeira a imitar bambu mas, nos cachaços foram esculpidos
arranjos de paus cortados, folhas e bagas. No biombo há nas molduras
inferiores de um lado representações florais em grisaille, com uma certa
influência das chinoiseries, e do outro, rectângulos em cadeia. O mesmo
recurso ao bambu foi seguido nas grades dos vãos exteriores, com treliças,
vasos em zinco para flores e uma trama em arame20. Os bambus e o arame
também fizeram parte de um caramanchão, hoje desaparecido, que tinha
um estrado em madeira e no topo ornatos estilizados. Na trama estavam
penduradas três étagères com estatuetas em porcelana, duas iguais e
uma a simular bambu21. Neste conjunto, é evidente a influência oriental
na sua concepção e decoração, complementado pelos quatro candelabros
e pelas duas mesas ao gosto greco-romano e egípcio em bronze dourado.
Os quatro candelabros (PNA, inv. 917, 918, 919 e 920)22 referidos pelo
arquiteto foram estrategicamente colocados da seguinte forma: a ladear o
demi-borne, que está entre os dois vãos exteriores, e o vão interior com duas
portas de correr23 para o Gabinete de Carvalho. Cada candelabro tem uma
base quadrada onde uma esfinge alada, com cabeça de gato, está sentada
ao gosto egípcio e decorada com motivos gregos. Do seu corpo parte uma
coluna e da boca correntes, as quais se prendem nos braços laterais para
as velas, tendo cada braço capacidade para três daquelas. Ao centro tem
um prato onde se coloca um candeeiro do tipo Carcel24, com base redonda
em pedra mármore branca e reservatório amovível. O corpo principal é
um vaso com pegas laterais elevadas, com cenas de lutas entre guerreiros
nas duas faces, inspirado nas formas dos vasos gregos amphora e hydria25.
Estes candeeiros têm semelhanças com os que fizeram parte do Atrium, da
Serre e do Musée antique ou Pinacothèque da Maison pompéienne, como
19

20
21
22
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24
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Na altura do Inventário Judicial o biombo estava na Arrecadação do Thezouro. PNA, Op. cit.,
1911-1913, fl. 3322.
Ibidem, 1911-1913, fl. 182.
Ibidem, 1911-1913, fl. 178-178v.
Ibidem, 1911-1913, fl. 181 a 181v.
Este tipo de portas foi aperfeiçoado nos finais do século XVIII nos Estados Unidos da América,
permitindo assim a transformação de dois espaços num só, reduzindo assim a área que a
porta de batente tem ao ser movimentada em arco no interior do aposento. RAMOS, Rui
Jorge Garcia – A Casa – Arquitectura e Projecto Doméstico Na Primeira Metade Do Século
XX Português. Porto: Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, 2010, pp. 78-79.
Os candeeiros foram eletrificados no decorrer do século XX, o que levou à remoção do mecanismo
interior, onde eventualmente haveria marcas sobre o seu fabricante.
MARTIN, Henry – L’art grec et l’art romain: le style pompéien. Paris: Librairie d’Art R. Ducher,
1927, pp. 31-34.
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mais à frente iremos abordar (Figs. 1 e 9). É um conjunto harmonioso,
imponente e de grande qualidade na sua fundição. Intensificam ainda
mais o exotismo e este recurso no respeitante à altura foi de encontro à
ambiência do tempo clássico, realçando o enquadramento do mobiliário e
da arquitetura. Fazem conjunto com duas mesas (PNA, inv. 906 e 4634)26,
cada uma com a mesma esfinge na base, correntes e tampo em mármore27.
Para acentuar ainda mais o gosto clássico há ganchos, em metal dourado
nas métopas, de onde pendem vasos para plantas e cordões de seda
vermelha28. Ao centro do teto está suspenso um lustre (Fig. 2) em metal
dourado, para quarenta velas e com pingentes em vidro ao gosto setecentista
europeu (PNA, inv. 2424)29. Os vasos e o lustre têm semelhanças com os
que fizeram parte da decoração de La Véranda no palacete da Princesa
Mathilde Bonaparte, como iremos descrever.

Fig. 2 – Postal Estereoscópico da Sala de Marmore, final do século XIX ou início do século XX, em que
podemos observar o efeito ondulante do travertino na parede. Na fotografia há o repuxo e o mobiliário a
simular canas de bambu. Archivo Panoramico e Artistico Portugal – 72 – Registado. Colecção do autor.

26

27

28

29

Uma das mesas estava neste espaço e a segunda na Arrecadação do Thezouro na altura do
Inventário Judicial. PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 181 e 3103.
Estes exemplares não ostentam marcas, no entanto encontramos semelhanças com o trabalho
desenvolvido pela parisiense Maison Lerolle Frères.
PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 185v. Aparentemente também serviam para pendurar gaiolas.
Ibidem, 1911-1913, fl. 186.
Ibidem, 1911-1913, fl. 188.
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A nível de funções a Sala de Marmore responde eficazmente a pelo
menos duas: a primeira é inegavelmente a função de circulação entre os
aposentos da rainha D. Maria Pia e os espaços de estar. Ao entrarmos
pelo corredor somos intuitivamente direccionados para as portas de correr
do Gabinete de Carvalho, devido ao seu desenho arquitetónico, escala no
espaço e sentindo que há uma continuação. Esta noção é aguçada pela
janela interior para a Sala Azul e pelo contraste de cores na decoração. A
porta para os aposentos da monarca como que passa despercebida, devido à
sua escala e desenho sóbrio. Outra particularidade relevante é a de que de
noite as portas de correr eram iluminadas lateralmente pelos candelabros,
atraindo assim a atenção; a segunda é o seu encerramento pela porta com
dois batentes do corredor, cujo desenho simula a continuação da parede, e
só assim passa a ser um espaço de estar. Efetivamente no período em que
a Família Real habitou este palácio foram realizadas várias festas, como
por exemplo, as de aniversário, onde se montava uma mesa em redor do
repuxo30.
A Sala de Marmore exemplifica a predileção que a Família Real tinha
em estar próxima da Natureza31, pois o jardim do palácio fica do outro
lado do arruamento e tinha de se atravessar um passadiço, que entretanto
foi demolido no século XX, na extremidade do edifício. Esta tendência
também foi seguida pela aristocracia e pela burguesia portuguesa através
das flores em voga, das canas e das treliças usadas nesta época. Ficaram
imortalizadas na obra de azulejaria do pintor lisboeta Luís António Ferreira
(1806-1873)32, como por exemplo no jardim da Quinta Nova da Assunção
em Belas (Figs. 3 e 4).
Mencionámos o Gabinete de Carvalho ao longo do texto e tinha como
função principal ser uma sala de fumo para o rei D. Luís. Aqui optou-se
por um ambiente masculino e sóbrio. Intensificado pelo mobiliário em
carvalho da América do Norte, pelas armas de fogo, pelas paredes revestidas
a seda verde, pelas telas com representações de navios de guerra e pelo
30

31

32

BURNAY, Maria João Botelho Moniz e PORTUGAL, Ana Mafalda de Castro – A Família Real
na Ajuda no séc. XIX e o Gosto pela Natureza. In http://www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/
estudos/artigosemlinha/ContentDetail.aspx?id=476 (2018.07.08; 11h)
BURNAY, Maria João Botelho Moniz e PORTUGAL, Ana Mafalda de Castro – O gosto da
família real pela natureza e o reanimar do Jardim Botânico da Ajuda. In RAMALHO, Maria
de Magalhães, coord. – Património Estudos. Lisboa: IPPAR, Instituto Português do Património
Arquitectónico, nº 9 (2006), pp. 123-134.
FEVEREIRO, António Francisco Arruda de Melo Cota – A Arte Nova em Lisboa. In VALE,
Teresa Leonor Magalhães do; COUTINHO, Maria João Pereira, coord. – Cadernos do Arquivo
Municipal. Lisboa: Arquivo Municipal de Lisboa / Câmara Municipal de Lisboa, 2ª Série, nº 7
(2017), p. 230.
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teto ao feitio do XV seculo33. O recheio original é composto por mobiliário
ao gosto renascentista e por um par de candelabros ao gosto eclético,
gótico e renascentista34, em zinco com candeeiros do tipo modérateur,
braços laterais para nove velas cada um e correntes (PNA, inv. 3738 e
3739)35. Os candelabros ladeavam a janela interior para a Sala Azul, que
tem as mesmas proporções arquitetónicas que o vão das portas de correr,
iluminando assim a superfície envidraçada e criando uma eficaz relação
visual entre os espaços. A Sala Azul era a de estar e de receber da Família
Real36, onde foi encostado outro demi-borne ao referido vão, e foi projetada
ao gosto greco-romano. Esta solução de janela interior era a mesma que
existia entre a Serre e o Grand Salon da Maison pompéienne.

Fig. 3 – Quinta Nova da Assunção, parede preenchida com azulejo, entre o tanque e a escadaria
nascente, a simular um jardim com vegetação e aves. Fotografia do autor, 2018. Agradecemos o apoio
da Câmara Municipal de Sintra, proprietária da quinta, na realização desta fotografia.
33

34

35
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Nas molduras foram esculpidas em obra de talha as popas e prôas dos navios de guerra, em
que o rei D. Luís embarcou como comandante, os que foram lançados ao mar no seu reinado
e aqueles em que se dignou pregar a cavilha mestra.
Na Exposição Universal de Londres em 1862 a Hart &Son’s, sediada em Wych Street na
mesma cidade, levou um candelabro ao gosto gótico com um candeeiro modérateur. VIRTUE,
James S. – The Art Journal Illustrated Catalogue of the International Exhibition 1862.
Londres: James S. Virtue, 1862, p. 27.
Actualmente estão na Biblioteca do andar nobre. PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 165 e 814 a 814v.
O mobiliário da Sala de Marmore e do Gabinete de Carvalho ficaram para a rainha D. Maria
Pia nas partilhas feitas, em 1899, depois da morte do rei D. Luís. Os candelabros da Sala de
Marmore foram avaliados em 180.000 réis e os do Gabinete de Carvalho conjuntamente com a
mobília em 650.000 réis Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Casa Real, Caixa 5918.
SILVA, Op. cit., nº 4 (Abril 1866), pp. 52-53.
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Fig. 4 – Quinta Nova da Assunção, pormenor das treliças de canas com flores na parede da escadaria
nascente. Fotografia do autor, 2018. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Sintra, proprietária
da quinta, na realização desta fotografia.

O projeto da Sala de Marmore é um testemunho intemporal do seu tempo,
mas é sobretudo a original interpretação de vários conceitos e usos então
em voga. Estas influências têm como origem França, país determinante
e influente nas artes decorativas, nomeadamente a interpretação e a
propagação do gosto inspirado na época grega, na romana, e na egípcia37.
37

CARON, Claude; VAN WEYENBERGH, Claire – Le style Napoléon III: histoire... caractéristiques... usages. Verviers: Gerard, 1968, pp. 18-21. STACKELBERG, Katharine T. von;
MACAULAY-LEWIS, Elizabeth – Housing the New Romans: Architectural Reception and
Classical Style in the Modern World. Oxford: Oxford University Press, 2017. Por exemplo
o mobiliário nesta corrente estilística e duas estatuetas egípcias que pertenceram à rainha
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Esta propensão foi deliberamente intensificada por Charles-Louis Napoléon
Bonaparte (1808-1873)38, então Presidente da República de França, a
partir de 1852 e em que se tornou, após referendo nacional, no Imperador
Napoléon III. O então regime precisava de se fortalecer e de se impor. Uma
das muitas formas foi este gosto pela Antiguidade Clássica, que também foi
interpretado no denominado Estilo Império da época do seu tio o primeiro
Imperador de França Napoléon Bonaparte (1769-1821), fundador desta
dinastia e cuja descendência não sobreviveu. Além destas referências
estilísticas é forçoso mencionar-se as novas abordagens espaciais, o uso
de materiais e de técnicas construtivas inovadoras, o uso e o enquadramento original do candeeiro no mobiliário e na arquitetura, a presença da
Natureza no interior da habitação e o conforto. Estas tendências foram
fortalecidas esteticamente e amplamente empregues nas habitações dos
primos do Imperador Napoléon III, designadamente na Maison pompéienne
do Príncipe Napoléon Joseph Charles Paul Bonaparte (1822-1891) e no
palacete na rue de Courcelles nº 24 de sua irmã a Princesa Mathilde
Laetitia Wilhelmine Bonaparte (1820-1904)39, ambas na cidade de Paris e
que se tornaram em modelos considerados de bon goût. Conforme irá ser
abordado em seguida, e de forma a compreendermos estas apropriações
na conceção da Sala de Marmore do Palácio da Ajuda.

3. O gosto greco-romano/egípcio e o uso do
candeeiro na decoração interior
Nos meados do século XIX o gosto pelas formas inspiradas na Natureza40,
na época do Rococó, na da renascença, na barroca, na gótica e na oriental
foram fonte de inspiração para a criação arquitetónica e decorativa41.

38

39

40

41

D. Carlota Joaquina de Portugal. MARQUES, Eduardo Alves – Leilão Carlota Joaquina. In
Museus, Palácios e Mercados de Arte. Lisboa: Scribe, 2014, pp. 38-45.
Filho de Louis Napoléon Bonaparte (1778-1846) (filho de Carlo Maria Buonaparte e de
Maria Letizia Ramolino) e de Hortense Eugénie Cécile de Beauharnais (1783-1837) (filha
de Alexandre François Marie, vicomte de Beauharnais, e de Marie Josèphe Rose Tascher la
Pagerie, mais conhecida por Joséphine de Beauharnais e que depois de viúva se casou com
o Imperador de França Napoléon Bonaparte I).
Filhos de Jérôme-Napoléon Bonaparte (1784-1860) (filho de Carlo Maria Buonaparte e de
Maria Letizia Ramolino, rei da Vestefália de 1807 a 1813) e da Princesa Friederike Katharina
Sophie Dorothea von Württemberg (1783-1835) (filha de Friedrich Wilhelm Karl, rei de
Würtemberg e de Augusta Caroline Friederika Luise, Princesa de Brunswick-Wolfenbüttel).
RILEY, Noël – Grammaire des arts decoratifs: de la Renaissance au Postmodernisme. Paris:
Flammarion, 2004, p. 223. VIRTUE, Op. cit., p. 56.
VIRTUE, Op. cit.
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Na oriental houve uma inclinação pela cultura árabe, pela chinesa e
pela japonesa, após a abertura do Japão ao Ocidente42. Este gosto pelas
culturas asiáticas foi seguido, por exemplo, na criação de mobiliário de
assento, em que a madeira simula a forma de bambu, através dos seus
nós, das linhas direitas e do exotismo, aliando a comodidade ao conforto43.
Esta tendência também foi seguida na criação de salas, nomeadamente
Le musée chinois da Imperatriz Eugenia de Montijo (1826-1920), casada
com o Imperador Napoléon III, no Château de Fontainebleau44 e a Sala
Chinesa no Palácio da Ajuda45. Efetivamente estas influências estiveram
representadas na Exposição Universal de 1862, na cidade de Londres,
onde também foi explorado o gosto pela época grega e romana, em peças
decorativas e utilitárias tais como: serviços para servir e decorativos em
prata ou metal prateado46; joalharia47; mobiliário48; fogões de sala49; peças
fundidas em ferro para guardas e decorativas50; escultura51; serviços de
42

43

44
45

46

47

48

49

50

51

BANHAM, Joanna; MACDONALD, Sally; PORTER, Julia – Victorian interior design. Nova
York: Crescent Books, 1991, p. 49.
JERVIS, Simon – Victorian and Edwardian Decorative Art: the Handley-Read Collection.
Londres: Hillington Press, 1972, pp. 65-77. CARON e VAN WEYENBERGH, Op. cit.,
pp. 20-21. ANDRADE, Maria do Carmo Rebello de – O Mobiliário da Época de Napoleão III
nas Colecções do Palácio Nacional da Ajuda. In http://www.palacioajuda.gov.pt/pt-PT/
estudos/artigosemlinha/ContentDetail.aspx?id=478 (2018.07.06; 14h), p. 19.
BANHAM, MACDONALD, PORTER, Op. cit., p. 49.
A grande maioria das peças que integram este espaço é, na realidade, japonesa. Foram uma
oferta do Taikun do Japão em 1864 ao rei D. Luís. ANDRADE, Op. cit. (2018.07.06; 14h),
p. 14. Nesta época era comum designarem-se as peças japonesas como chinesas, embora
soubessem diferenciar as proveniências.
A Elkington de Birmingham com um serviço de sobremesa, um espelho e um candelabro.
VIRTUE, Op. cit., p. 240.
A Richard Green com loja no Strand. VIRTUE, Op. cit., p. 268. Parker & Stone de Clerkenwell,
Londres. IDEM, ibidem, p. 303. Veja-se também o cofre oferecido pela cidade de Roma à rainha
D. Maria Pia por causa do seu casamento, da autoria do ourives Fortunato Pio Castellani
(1794-1865), cuja maestria e arte na interpretação das peças antigas romanas é de grande
qualidade técnica e estilística. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e; CORREIA, Cristina Neiva.
Os Animais na Ourivesaria e na Cerâmica In BRAGA, Isabel Drumond e BRAGA, Paulo
Drumond, coordenação – Animais e companhia na História de Portugal. Lisboa: Círculo de
Leitores, 2015, p. 555.
De Paris a Mazaroz-Ribaillier et Cie e a Jeanselme Fils Et Godin com dois armários envidraçados. VIRTUE, Op. cit., pp. 242 e 254. De Londres a Howard and Sons uma secretária.
Idem, ibidem, p. 278. A Pecquereau, pére et fils, um armário ao gosto pompeiano. IDEM,
ibidem, p. 281.
A londrina Magnus, de Pimlico, um fogão ao gosto etrusco. VIRTUE, Op. cit., p. 225. A parisiense
Marchand levou um fogão de sala em mármore e bronze. IDEM, ibidem, pp. 313-324.
A parisiense Barbezat (anteriormente André) e fornecedora do Imperador Napoléon III.
VIRTUE, Op. cit., p. 18.
VIRTUE, Op. cit., pp. 313-324.
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mesa em vidro e peças decorativas52; pavimentos53 e peças em cerâmica
de mesa e decorativa54. Entre as várias manufaturas esteve presente a
Sèvres55, cujas formas foram copiadas por outros, e a Wedgwood56. A fama
das suas pastas em cerâmica levou a que fosse imitada pela francesa Creil
& Montereau, como por exemplo o black basalt (Fig. 5). Além das artes
decorativas a arquitetura também aderiu a este gosto na Europa e nos
Estados Unidos da América57.

Fig. 5 – Leiteira em black basalt da manufatura francesa Creil & Montereau; século XIX, 1800 a
1860; 11,2x10,5x9 cm; colecção e fotografia do autor.

52

53
54

55

56
57

As britânicas Pellatt & Co. e a Dobson and Pearce com serviços de mesa. VIRTUE, Op. cit.,
pp. 14-15. A Alderman Spiers de Oxford peças decorativas e utilitárias. IDEM, ibidem, p. 202.
A Storey and Son expôs serviços de mesa em vidro e porcelana. IDEM, ibidem, p. 203.
As britânicas Minton, Hollins & Co. e a Maw & Co. VIRTUE, Op. cit., pp. 40 e 41-42.
A Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) de Berlim com figuras em vulto perfeito e decorativas.
VIRTUE, Op. cit., p. 102. A manufatura de Meissen com vasos. IDEM, ibidem, p. 87. A Battam
& Son com peças decorativas inspiradas na de Sèvres. IDEM, ibidem, p. 30. A britânica James
Duke and Nephews com vasos ao gosto etrusco. IDEM, ibidem, p. 86. A Real Manufatura
de Copenhaga com peças decorativas. IDEM, ibidem, p. 152. A Real Manufatura de Viena.
IDEM, ibidem, p. 232. A Copeland (antes Spode) levou peças decorativas inspiradas na de
Sèvres. IDEM, ibidem, pp. 5, 29 e 169. A Minton seguiu o mesmo exemplo. IDEM, ibidem,
p. 170.
Participou com peças decorativas tendo como suporte formas clássicas. VIRTUE, Op. cit.,
p. 248.
A manufatura expôs peças decorativas. VIRTUE, Op. cit., pp. 6 e 210.
CROOK, J. Mordaunt. The Greek Revival: Neo-Classical Attitudes in British Architecture
1760-1870. Londres: John Murray, 1996.
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Esta tendência estilística foi vantajosamente aproveitada pelas várias
manufaturas de candeeiros, especialmente as que fabricaram os do tipo
Carcel58 e modérateur59. A cidade de Paris foi o principal centro produtor
deste tipo de peças para iluminação e as principais manufacturas foram:
Carcel, na Rue de l’Arbre-Sec nº 14; Gagneau, na Rue Lafayette nº 115;
Garnier (Alexandre Victor), Rue des Fossés Saint Germain l’Auxerrois nº 43;
Gotten, na Rue Trousse-Vache nº 4 e 6; Hadrot, na Rue Fossés-Montmartre
nº 14; Joseph Schlossmacher, Rue Béranger nº 19, um dos mais conceituados
fabricantes de candeeiros, com loja em Paris e Londres; Levavasseur Fréres,
Rue de Montmorency nº 18, e Noël Bosselut, Quai Valmi nº 9, empregava
bronzes e peças em cerâmica de grande qualidade nos candeeiros que
comercializou60, entre muitas outras. Na cidade de Berlim também foram
produzidos candeeiros do tipo modérateur sobretudo pela Wild & Wessel
58

59

60

No final do século XVIII deram-se os primeiros passos no desenvolvimento das lâmpadas
para óleo vegetal, nomeadamente a primeira criada em 1780 pelo químico francês Joseph
Louis Proust (1754-1826). No ano de 1783 o químico e físico suíço François Pierre Ami Argand
(1750-1803) melhorou a lâmpada de Proust, tendo ficado conhecida como lâmpada Argand.
Nesse mesmo ano Argand reata a amizade com o farmacêutico francês Antoine-Aroult Quinquet (1745-1803). Este último estuda o conceito das duas lâmpadas anteriores e cria outra,
adicionando uma chaminé em 1784 e ficando conhecida como lâmpada Quinquet. O uso da
chaminé foi fundamental para o controle da entrada de ar, aumentando e estabilizando a chama.
ALLEMAGNE, Henry-René d’ – Histoire du Luminaire depuis l’époque romaine jusqu’au XIXè
siècle. Paris: Alphonde Picard, 1891, pp. 364-376. MARTINS, R. “Da Luz do Sol à Luz Electrica”.
Illustração Portugueza, 2ª Série, Nº 45 (31 de Dezembro de 1906), pp. 709-712. No ano de 1800
o relojoeiro francês Bernard Guillaume Carcel (1750-1818) criou um novo tipo de candeeiro,
patenteado em França, que ficou conhecido pelo seu apelido. Na base fica o mecanismo que
bombeia o óleo e é accionado por uma chave, tal como nos relógios. Parte do mecanismo fica
submergida pelo óleo e tem um filtro para bombear o combustível. No topo deste há um tubo
vertical que comunica com a torcida e o queimador. A chaminé tem o mesmo formato que as
das lâmpadas anteriores. Todavia este tipo de candeeiro tinha um elevado custo de produção
e era acessível a um grupo restrito de consumidores. ALLEMAGNE, Op. cit., pp. 503-504.
Este tipo de candeeiros foi inventado pelo engenheiro e mecânico francês Charles-Louis-Felix
Franchot (1809-1881), patenteado a 10 de Agosto de 1836. Neste tipo de queimador a chave
regula o pistão, a mola helicoidal no cilindro do reservatório e o êmbolo de couro em baixo,
criando vácuo e permitindo que o óleo ascenda verticalmente pelo tubo interior com a agulha.
Desta forma a torcida fica constantemente humedecida, permitindo assim uma chama estável.
O queimador tem semelhanças notórias com os do tipo Carcel mas, a construção do sistema
de bombagem do óleo é menos complexa. Devido a todos estes factores o modérateur tornou-se mais acessível, sem contudo se ter tornado popular. A limpeza constante, manutenção
de todos os componentes, o preço dos óleos vegetais e as reparações feitas por especialistas,
entre outros fatores, foram influentes. ALLEMAGNE, Op. cit., p. 516.
MOLÉON, Jean G. de e NORMAND, Louis Sébastien Le. Musée des produits de l’industrie
Française: ou Description des Expositions faites a Paris depuis leur origine jusqu’a cellede
1819 inclusivement, Renfermant les nom est les addresses de tous les exposans tant nationaux
qu’etrangers Volume 2. Paris: Bureau Central de la Soc. Politechnique, 1840, pp. 20-33.
MAHOT, Bernard. Les lampes à huile. Issy-les-Moulineaux: Éditions Charles Massin, 2005,
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e Stobwasser61. O combustível era o óleo de colza disponível nos países da
Europa Central, enquanto no Sul foi utilizado o azeite.
A forma dos candeeiros do tipo Carcel e modérateur, devido à construção
interna dos seus reservatórios, foi vantajosamente explorada em inúmeras
soluções e usos na primeira metade do século XIX. Estes exemplares
substituíram ou integraram suportes para velas, proporcionando assim
uma maior luminosidade. Para esse fim foram desenhados novos tipos
de bases, de candelabros, de apliques de parede e de lustres. Também
adornaram mobiliário, como por exemplo mesas, cómodas, credências e
armários, consoante o gosto pessoal e a finalidade. Outra solução foi o seu
uso em espelhos, em telas, em fogões de sala, em vãos e em alçados, só
com um exemplar ou com o respetivo par. Foram igualmente usados nas
mesas e nos aparadores das salas de jantar.
De uma forma geral foi recorrentemente utilizada a forma cilíndrica, para
camuflar os reservatórios, cujo exterior foi estilizado ao gosto vegetalista,
historicista62, religioso e arquitetónico, onde se conjugaram, entre outras
soluções, figuras humanas, zoomórficas e motivos padronizados. A forma de
jarra também foi utilizada, em que se empregaram peças especificamente
realizadas para esse fim ou adaptadas, em variadas pastas de cerâmica ou
em metal, com ou sem pegas laterais (Fig. 6). Outra solução foi a conjugação
das duas soluções atrás descritas com reservatórios amovíveis63, facilitando
assim o seu transporte para o abastecimento e manutenção64. O candeeiro
adquire assim várias finalidades decorativas que eram: ser visto de vários
ângulos sobre uma mesa; ser exposto, com o par correspondente, numa
determinada peça de mobiliário, virando a face conforme o gosto e ter a
sua imagem refletida num espelho, para assim ver a face oposta, só ou
com o par correspondente.

61

62

63

64

pp. 152-233. FEVEREIRO, António Cota – Iluminação da Casa Real Portuguesa. Os Candeeiros
do Palácio Nacional da Ajuda. Oeiras: Mazu Press, 2018, pp. 17-23.
Estas manufacturas nos meados do século XIX passaram a dedicar-se ao aperfeiçoamento de
queimadores e de candeeiros para petróleo, em detrimento dos candeeiros para óleo vegetal.
WILD, Heinrich Otto Emil e WESSEL, Friedrich Wilhelm. Wild & Wessel Fünfzig Jahre in
der Lampen Industrie Ein Rückblick. Berlim, 1894, pp. 6-9.
No palácio da Ajuda foi descrito um candeeiro para azeite, com cavaleiros armados e lanças
num combate ao gosto dos séculos XV e XVI, que ainda não foi identificado. PNA, Op. cit.,
1911-1913, fl. 813v.
No Palácio Nacional da Ajuda há vários candeeiros deste género, com fundo azul-escuro,
reservas nas duas faces com arranjos florais polícromos, estilizações em dourado e pegas
moldadas ao gosto vegetalista, produzidas neste período. FEVEREIRO, Op. cit., p. 39.
A limpeza, a manutenção, o abastecimento e o polimento dos candeeiros era feito em espaços
próprios devido à nocividade dos produtos, onde estava então todo o material dispensável
para esses fins. Geralmente estavam próximos às zonas da cozinha ou centralizados em redor
dos aposentos, para facilitar o seu transporte.
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Fig. 6 – Candeeiros modérateur da manufatura Wild & Wessel de Berlim produzidos de 1856 a 1870.
Da esquerda para a direita em cima: modelo número 100., em zinco, 101., em porcelana e bronze, e
117., em zinco. Da esquerda para a direita em baixo: modelo número 102., 11. e 60., todos em zinco
WILD, Heinrich Otto Emil e WESSEL, Friedrich Wilhelm. Wild & Wessel Fünfzig Jahre in der Lampen
Industrie Ein Rückblick. Berlim, 1894, Tafel 9.

As formas inspiradas nas culturas gregas e romanas foram interpretadas
segundo várias soluções neste período, como a de um candeeiro do tipo
Carcel em bronze da Joseph Schlossmacher65. A forma adapta-se e camufla o
65

O sistema interno de relógio é da parisiense Maison Renauld Legrand Aîné, que forneceu
também outras manufaturas. Por exemplo os dos quatro candeeiros do lustre (PNP, inv. 1150)
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reservatório interior, que se alonga verticalmente para a base do queimador,
assegurando deste modo uma elegância de linhas e realçando o queimador
como ponto de luz. A fonte de inspiração parece ter sido nos vasos gregos
denominados por lekythos66, embora com uma abordagem totalmente
nova (Fig. 7). Estas peças metálicas eram produzidas em moldes e eram
compatíveis entre si, assegurando assim uma infinidade de modelos. Um
exemplar deste tipo de assemblage é um candeeiro do tipo modérateur
da Garnier. A base simula troncos de bambu em metal dourado e onde
assenta uma cabaça de porcelana oriental, propositadamente serrada nas
extremidades para este fim. Esta termina noutras peças e na galeria, que
envolve o queimador, ao gosto grego-romano. Para acentuar ainda mais o
gosto eclético deste candeeiro a chave lateral, que regula o sistema interno,
é inspirado na cultura egípcia (Fig. 8). Esta apetência por novas opções
extrapolou em conceções mais complexas no uso destes materiais67, como
as de um extraordinário par de candeeiros que fizeram parte da decoração
eclética da Sala de Fumo68 do rei D. Fernando II no Palácio Nacional da
Pena em Sintra. Estiveram sobre a mesa (PNP, inv. 1497) conjuntamente
com peças para fumo e decorativas. São da manufatura Noël Bosselut, do
tipo modérateur, com base em mármore, montagens em bronze dourado e
porcelana ao gosto greco-romano (PNA, inv. 3344 e 42037)69. A leveza com

66

67
68

69

da Sala de Bilhar no Palácio Nacional da Pena cujos sistemas de relógio são destes afamados
relojoeiros. Era prática corrente os diversos relojoeiros forneceram com mecanismos as várias
manufaturas de candeeiros que fabricavam os do tipo Carcel.
ROBERTSON, Martin – The Art of Vase-Painting in Classical Athens. Cambridge: Cambridge
University Press, 1992, p. 178. WOODFORD, Susan – An Introduction To Greek Art. Londres:
Duckworth, 1986.
WILD e WESSEL, Op. cit., Tafel 8-18.
Este espaço também foi referido como Sala da Musica na documentação consultada por nós
ao tempo do rei D. Fernando. No tempo do rei D. Carlos denominava-se por Sala de Espera.
Após a musealização no século XX passou a denominar-se por Sala Indiana, por causa do seu
desenho arquitetónico, o que levou à dispersão nefasta do seu mobiliário original e substituído
por outro ao gosto indiano, não pertencente à Casa Real. Presentemente encontra-se em fase
de restauro e persistentemente tem-se vindo a identificar o mobiliário original pela equipa
do Palácio Nacional da Pena. Palácio Ducal de Vila Viçosa (PDVV), fl. 32 a 33.
O interesse pelo nosso trabalho, primeiro do género em Portugal sobre este tema, levou a que
fôssemos contratados pela Parques de Sintra – Monte da Lua, por intermédio do director do Palácio
Nacional da Pena, o Arq. António Nunes Pereira, para estudar a coleção de candeeiros do referido
Palácio-Museu, onde conseguimos identificar pela primeira vez os exemplares que pertenceram
a D. Fernando II, além dos que foram transferidos para a Pena do Palácio Nacional da Ajuda em
1949. O objetivo que nos foi exigido foi o de repôr adequadamente este tipo de coleção nas peças
de mobiliário e enquadramento, de acordo com a tipologia e com as peças em vidro corretas. O
intuito é a de que o Palácio da Pena tenha este tipo de peças devidamente colocadas, de forma a
dignificar as reconstituições dos ambientes oitocentistas. Todo este trabalho é inédito e no futuro
irá ser publicado num contexto mais amplo. Os exemplares foram transferidos no século XX
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que as montagens em bronze envolvem o corpo principal em porcelana,
apesar de estarem todas aparafusadas a este, revela inovação no domínio
construtivo.

Fig. 7 – Candeeiro do tipo Carcel da manufatura parisiense Joseph Schlossmacher ao gosto clássico.
O sistema de relógio interno é da parisiense Maison Renauld Legrand Aîné; século XIX, 1860 a 1880;
48x19Ø cm, sem quebra-luz nem chaminé; bronze, latão, metal prateado, membrana de origem animal,
metal ferroso e folha-de-flandres; colecção e fotografia do autor.

para o Palácio Nacional da Ajuda, segue-se a documentação levantada durante a investigação:
PDVV, Inventário do Real Palacio da Pena Março de 1874, fl. 32v. ANTT, Tribunal Judicial da
Comarca de Lisboa, Cível, 6ª vara – 4ª secção, Inventários Orfanológicos, Inventário orfanológico
de D. Fernando II, fl. 2492. PALÁCIO NACIONAL DA PENA (PNP 678), Inventário dos Moveis
e mais objectos existentes nas Reaes Propriedades da Pena 1897, fl. 101. PNP 678, Inventário
dos Moveis e mais objectos existentes nas Reaes Propriedades da Pena: Novo Inventário em
1907, p. 127. ANTT, Ministério da Fazenda, Inventário do Mobiliario existente no Palacio da
Pena em Cintra em Novembro de 1910, Caixa 7808, fl. 11, 24 a 25 e 37. PNP 382, Inventário
dos moveis existentes no Palacio Nacional da Pena em Cintra, 14 de Julho de 1919, fl. 59. PNP
1408, Cadastro, 1938, fl. 19v. ANTT, Ministério da Fazenda, Inventário dos moveis existentes no
Palacio Nacional da Pena, 21 de Outubro de 1938 a 31 de Março de 1939, Caixa 7808, fl. 22 e 25.
ANTT, Ministério da Fazenda, Inventário dos moveis existentes no Palacio Nacional da Pena, 2
de Janeiro de 1941, Caixa 7808., fl. 40.
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Fig. 8 – Candeeiro do tipo modérateur da manufatura parisiense Garnier com jarra de porcelana
oriental em forma de cabaça; século XIX, 1866; 50,5x17Ø cm, sem quebra-luz nem chaminé; porcelana,
bronze, latão, couro e folha-de-flandres; colecção e fotografia do autor.

No mesmo período as peças metálicas em altura para pousar lamparinas
de azeite romanas70 foram a fonte de inspiração para peças similares,
mas para candeeiros e que podiam ter, ou não, braços laterais para velas.
Esta solução em altura foi denominada por candelabro e foi fabricada
por várias manufaturas francesas e alemãs71. No Museu do Vaticano72,
em Roma, há várias peças deste género e parecem terem sido fonte de
inspiração na representação de um candelabro representado no quadro
intitulado Le Coucher de Sapho, datado de 1867, do pintor suíço Charles

70

71

72

CAMPBELL, Gordon, coord. – The Grove encyclopedia of classical art and architecture. Nova
Iorque: Oxford University Press, 2007, vol. 1, pp. 634-636.
Na documentação consultada por nós eram assim designadas estas peças em Portugal. Em
francês temos visto serem referidas como Candélabres antiques porte-lampes. Em alemão
candelaber e em inglês candelabrum. WILD e WESSEL, Op. cit., Tafel 31.
Na visita que fizémos a este Museu, em Maio de 2016, verificamos uma grande quantidade
de peças para iluminação em bronze, as quais certamente foram interpretadas no período
que estamos aqui a tratar.
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Gleyre (1806-1874)73. Este por sua vez tem semelhanças flagrantes com
um par de candelabros em bronze com correntes oitocentistas (PNA, inv.
2789 e 2790)74 existentes no Palácio Nacional da Ajuda.
Todas estas possibilidades revelam o potencial que este novo tipo de luz
tem em evidenciar e realçar o espaço, tornando-o assim mais luminoso e
contrastante. Nos candeeiros conjugaram-se variados tipos de metais, de
cerâmica75 e de vidro, criando assim uma infinidade de modelos e de preços.
A nível de metais foram amplamente usados o latão, o bronze e o zinco76,
sendo este último mais acessível em comparação com os anteriores (Fig. 6).
O uso dos candeeiros foi bastante vantajoso e o serão passou a ser
vivido de forma mais intensa, onde se conversava, se lia, se jogava ou se
bordava77, entre outras atividades.
A influência francesa foi preponderante por toda a Europa, nomeadamente pela já mencionada Princesa Mathilde Bonaparte, cujo palacete
na rue de Courcelles era exemplo paradigmático deste período78. O pintor
Sébastien-Charles Giraud (1819-1892) transpôs para a tela um ângulo
do Salon no referido palacete, onde estão praticamente acesos todos os
candeeiros e as velas apagadas. O que esta pintura nos transmite é a
possibilidade de concentração de luz num só suporte, em detrimento de
73
74

75

76
77

78

A referida tela a óleo pertence ao Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, Inv. 1332.
Não sabemos ainda para que espaço foram inicialmente destinadas estas peças e durante o
Inventário Judicial não tinham os candeeiros correspondentes, os quais parece terem sido
vendidos em leilão segundo a investigação encetada por nós. Os que se encontram colocados
são de qualidade corrente e não encaixam convenientemente. PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 821.
FEVEREIRO, Op. cit., pp. 44-45.
Como por exemplo a porcelana e a faiança de várias proveniências, nomeadamente as
fabricadas pelas francesas Sèvres, Gillet & Brianchon, Bayeux e pelo ceramista Theodore
Deck, entre outras. As britânicas Minton, Moore Brothers, Royal Worcester, Wedgwood, Royal
Doulton, Coalport, Taylor Tunnicliff & Co. e Masons, só para inumerar as principais, também
fabricaram candeeiros em variadas pastas cerâmicas. Na Alemanha a manufactura Meissen,
a Königliche Porzellan-Manufaktur (KPM) de Berlim, a Carl Thieme, em Potschappele, a
Sitzendorf e a Rauenstein, estas duas últimas na região da Turíngia, destacam-se entre as
demais em porcelana e seguiram a mesma tendência. FEVEREIRO, Op. cit., pp. 54-55.
WILD e WESSEL, Op. cit., p. 6.
O escritor José Maria Eça de Queirós, no seu romance Os Maias: Episódios da Vida Romântica,
descreve-nos vários interiores com candeeiros, nomeadamente: no boudoir azul de Maria
Monforte onde fazia crochet; numa mesa na sala de Santa Olávia para ler volumes ilustrados
e na Bibilioteca, da mesma habitação, rodeado por livros em cima de uma mesa. QUEIRÓS,
José Maria de Eça de – Os Maias: Episódios da Vida Romântica. Porto: Livraria Internacional
de Ernesto Chardron, 1888, vol. 1, pp. 53-54, 90-91 e 101.
O edifício foi demolido no decorrer do século XX. A tela a óleo mencionada intitula-se Salon
de la princesse Mathilde e pertence às coleções do Palais Impérial de Compiègne, Inv. C
51–030. BEAUGÉ, Bénédict – A la table d’Eugénie. Le service de la Bouche dans les palais
impériaux. Paris: Réunion des musées nationaux, 2009, pp. 36-61.
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várias velas, contribuíndo assim para um ambiente acolhedor e com boa
incidência de luz em diferentes alturas, através de pelo menos dois Vase
Balustre torchère79.
Esta tendência em altura, enquadramentos e diferentes suportes
para candeeiros foi igualmente seguida pela família Imperial Russa nos
interiores dos seus palácios, visíveis na obra que Eduard Petrovich Hau
(1807-1887), pintor báltico de origem alemã, fez na primeira metade do
século XIX80. A burguesia emergente também seguiu o exemplo, como na
residência do banqueiro russo Barão Alexander von Stieglitz (1814-1884)
em São Petersburgo, cujos interiores81 foram desenhados pelo pintor
italiano Luigi Osipovich Premazzi (1814-1891) de 1869 a 1871. O trabalho
destes dois artistas, entre outros, é crucial para entendermos a decoração
interior da primeira metade e meados do século XIX, onde os candeeiros
apareceram nas soluções atrás descritas ao longo deste trabalho.

4. O gosto pela natureza no interior da habitação
No princípio do terceiro quartel do século XIX houve um gosto pelas
formas inspiradas na Natureza, então difundidas nas Exposições Universais, nomeadamente na primeira que foi realizada, em Londres e que
constituiu uma novidade “…so rampant in nearly all classes in 1851.”82
Nela o marceneiro George Morant & Son, decorador e fornecedor da
rainha Victoria (1819-1901), expôs uma mesa com cisnes e tabuas em
vulto-perfeito na base83.
Na de 1862, também em Londres, a fundição William Roberts divulgou
mobiliário em ferro moldado a simular ramos, conchas, flores e animais84.
Esta predileção por formas naturalistas, conjugadas com outras da época
do rococó, também foram empregues na criação de mobiliário em porcelana
pela manufatura de Meissen. Os artigos cativaram a atenção do rei Luís II

79

80

81

82
83
84

CORREIA, Cristina Neiva – Quelques petits souvenirs de Sèvres. Elementos para o estudo
do acervo cerâmico do Palácio Nacional da Ajuda. Revista de Artes Decorativas. Porto:
Universidade Católica Portuguesa, CITAR Centro de Investigação Académico da Escola das
Artes, nº 2 (2008), p. 105.
STEWARD, James Christen; ANDROSOV, Sergeĭ – The collections of the Romanovs: European
art from the State Hermitage Museum, St. Petersburg. Londres: Merrel, 2003, p. 33.
BOLTON, Ray – Views of Russia & Russian works on paper. Londres: Sphinx Fine Art, 2010,
p. 274.
“… tão desenfreado em 1851 em quase todas as categorias.” VIRTUE, Op. cit., p. 111.
RILEY, Op. cit., p. 223.
VIRTUE, Op. cit., p. 56.
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da Baviera85 (1845-1886) e da rainha D. Maria Pia de Portugal86. Nestes
simularam-se em vulto-perfeito aves e flores, intemporalmente cristalizadas
no tempo devido à elevada qualidade na modelagem e na pintura87. Além
do mobiliário, a manufatura fez jarras com decoração relevada de flores,
com pássaros também em vulto-perfeito aplicados assimetricamente,
denominada por Schneeball-Dekor88.
Os motivos florais foram igualmente desenvolvidos nos tecidos para
decoração e para vestuário89, alguns ao gosto neo-rococó90, e nos papéis de
parede, onde também se conjugou a simulação de rendas91. Esta abordagem
foi de igual modo seguida na pintura interior decorativa. Como por exemplo
no Chalet da Condessa d’Edla num quarto revestido a simular rendas,
no Parque da Pena, e na Quinta Nova da Assunção, já referida, onde se
conjugaram ambos, todos no concelho de Sintra92.
A nível da arquitetura assistiu-se à criação e à decoração de jardins
interiores, onde aliaram o exotismo e novas técnicas de construção, as
quais possibilitaram entradas de luz e enquadramentos então explorados
inovadoramente. Todas estas apropriações tiveram como base a arquitetura
do ferro e a utilização do vidro93, desmaterializando o espaço, além de
acondicionar espécimes botânicos e mobiliário ao abrigo da intempérie.
85

86

87

88

89
90
91

92

93

RILEY, Op. cit., p. 232. PAYNE, Christopher – 19th european furniture. Suffolk: Antique
Collector’s Club, 1989, p. 244.
A denominada Sala Rosa no Palácio da Ajuda foi remodelada segundo projecto do arquiteto
da Casa Real Joaquim Possidónio Narciso da Silva e pela monarca, no período de 1862 a
1865, decorada com mobiliário e peças decorativas da referida manufactura. SILVA, Joaquim
Possidónio Narciso da. “Decoração: Novas Salas no Real Paço da Ajuda”. Archivo da Architectura
Civil: Jornal da Associação dos Architectos Portuguezes, nº 8 (Mar. 1867), pp. 124-125.
CORREIA, Cristina Neiva – À vol d’oiseau. In GODINHO, Isabel Silveira coordenação – Um
Olhar sobre o Palácio: Bela Silva: Escultura Cerâmica. Lisboa: Ministério da Cultura, Instituto
dos Museus e da Conservação, 2007, pp. 38-42.
Literalmente, significa decoração bolas de neve. Este recurso decorativo também foi aplicado
em serviços para bebidas quentes e noutras peças decorativas. No Palácio da Ajuda estavam
dois pares deste tipo de jarras na Antiga Sala do Bilhar. CORREIA, Op. cit., 2007, pp. 45-46.
PNA, Op. cit., 1911-1913, fl. 2774v.
BOUCHER, François – Histoire du costume en Occident. Paris: Flammarion, 2008, pp. 357-372.
RILEY, Op. cit., pp. 245-247.
BANHAM, Joanna; MACDONALD, Sally; PORTER, Julia – Victorian interior design. Nova
York: Crescent Books, 1991, p. 30.
STOOP, Anne de – Quintas e Palácios nos arredores de Lisboa. Barcelos: Civilização Editores,
1986, pp. 321-322. BASTOS, Celina e FRANCO, Anísio. Para memória futura: interiores
autênticos em Portugal In MALTA, Marize; MENDONÇA, Isabel, dir. – Casas Senhoriais
Rio-Lisboa e seus interiores. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro; Lisboa:
Instituto de História da Arte da FCSH da Universidade Nova de Lisboa e Fundação Ricardo
Espírito Santo Silva, 2014, pp. 85-87.
PILE, John – A history of interior design. London: Laurence King Publishing, 2005, pp. 241-245.
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No já referido palacete da Princesa Mathilde Bonaparte La Véranda é
exemplificativa desta nova abordagem e foi pintada em 1864 por Sébastien-Charles Giraud94. Nesta podemos observar que as superfícies verticais
em vidro apresentam uma estereotomia de quadrados, com outros de
tamanho inferior simulando uma moldura, ao gosto oriental. A cobertura
também de vidro e ferro tinha aparentemente três águas95, revestidas
interiormente por um tecido às riscas em tons creme. Do centro pendia um
lustre para velas, ao gosto setecentista europeu, com pingentes e outras
peças em vidro. Ao longo das ditas superfícies envidraçadas estavam os
canteiros, com plantas exóticas e dispostas assimetricamente. O mobiliário
era composto por uma peanha com um vaso, uma vitrine dourada, uma
mesa ao gosto barroco com uma escultura pousada, uma cadeira Louis XV,
uma mesa ao gosto árabe e duas jarras em porcelana do género oriental
assentes em mísulas, que ladeavam o vão interior de entrada. Neste vão,
ao centro, pendia um vaso suspenso por correntes em metal dourado com
uma planta. O gosto eclético foi eximiamente conjugado neste interior,
cujas proporções arquitetónicas o deveriam tornar bastante confortável
e aprazível.
No mesmo palacete havia outro espaço com uma forte presença da
Natureza, mas num registo totalmente diferente. Trata-se de uma Serre96
interior ao gosto greco-romano, de planta rectangular e inspirada nos
impluviums das villas romanas, mas sem a função de recolha de águas
pluviais. Esta entrada foi substituída por uma cobertura envidraçada
zenital de quatro águas, cuja incidência de luz poderia ser regulada por
uma tela, conforme foi pintado em 1854 pelo referido pintor97. Ao centro
pendia um lustre para velas, com candeeiro ao centro e abat-jour branco,
em metal dourado. As paredes tinham vãos interiores, intercalados por
colunas caneladas com capitéis jónicos e tudo era pintado em branco.
Entre as colunas pendiam candeeiros com globos de correntes, iluminando
e realçando a arquitetura. No chão estavam os canteiros, aparentemente
com o bordo em canas entrelaçadas, onde estavam plantadas flores,
arbustos e trepadeiras também colocadas assimetricamente, que subiam
94

95
96
97

O quadro tem o título: La Véranda de la princesse Mathilde dans l’hôtel de la rue de Courcelles.
Oléo sobre madeira e pertence às coleções do Musée des Arts Décoratifs, Palais du Louvre,
Inv. 36323.
Pelo que é dado a observar nesta pintura.
Estufa em português.
A tela a óleo mencionada tem o título Salle à manger de S.A.I. Madame la Princesse Mathilde
e pertence às coleções do Palais Impérial de Compiègne, Inv. C 51–031. BEAUGÉ, Op. cit.,
pp. 58-59.
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pelas colunas e paredes. Aqui o registo floral tem aparentemente um ar
mais europeu, coadunando-se harmoniosamente com a arquitetura e a
decoração do espaço. Efetivamente o recurso a treliças de canas e noutros
materiais, para suporte de plantas trepadeiras, com ou sem flores, foi
recorrentemente utilizada no interior e exterior dos jardins.
Na cidade de Paris foram construídas outras habitações com recurso
a este género de espaços, nomeadamente na Maison pompéienne.

5. La Maison pompéienne
A Maison pompéienne foi construída na Avenue Montaigne nº 16 a 18
em Paris, segundo projeto do arquiteto francês Alfred-Nicolas Normand98
(1822-1909) para o referido Príncipe Napoléon Bonaparte, irmão da
Princesa Mathilde Bonaparte, e casado com a Princesa Ludovica Teresa
Maria Clotilde di Savoia (1843-1911)99, irmã da futura rainha de Portugal
D. Maria Pia.
O edifício foi inaugurado no dia 14 de Fevereiro de 1860 com uma
festa onde compareceram “… plus deux cents personnes. L’Empereur et
l’Impératrice honoraient de leur presence cette soirée charmante et originale.
Le palais, qu’on appelle la Maison de Diomède, est vraiment merveilleux
aux flambeaux, …”100. Na festa também compareceu a Princesa Mathilde e
teve início com o prólogo La Femme de Diomède, da autoria do poeta francês
Pierre Jules Théophile Gautier (1811-1872), propositadamente realizado
para esta ocasião. Seguiu-se a comédia Le Joueur de Flûte do dramaturgo
francês Guillaume Victor Émile Augier (1820-1889), interpretada pela
Comédie-Française. A festa terminou por volta das três horas da manhã
com um baile no grand salon101.
O projeto foi inspirado na “… “Villa of Diomedes” at Pompei. (…) The
interior deserves inspection, but it can hardly be called a specimen of ancient
GAUTIER, Théophile; HOUSSAYE, Arsène; COLIGNY, Charles – Le palais pompéien
de l’avenue Montaigne: études sur la maison gréco-romaine, ancienne résidence du prince
Napoléon. Paris: Au Palais Pompéien et à la Librairie Internationale, 1866, p. 29.
99
Filha de Vittorio Emanuele II, rei de Itália e de Adelheid Franziska Marie Rainera Elisabeth
Clotilde, Arquiduquesa da Áustria.
100
“… mais de duzentas pessoas. O Imperador e a Imperatriz honraram com a sua presença este
serão encantador e original. O palácio, a que chamam a Casa de Diomede, é verdadeiramente
maravilhoso com as tochas, …” FERRÉ – Fête donnée à l’Empereur et à l’Impératrice par
Son Altesse Impériale le Prince Napoléon. L’illustration: journal universel, nº 887 (25 Fev.
1860), p. 115.
101
FERRÉ, Op. cit., pp. 115-116.
98
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Roman domestic architecture, as the plan of villas differed considerably
from that of ordinary dwelling-houses.”102
O rés-do-chão é baseado nos antigos romanos, onde em torno do Atrium
há os diferentes espaços domésticos, mas interpretado num modo de vida
contemporâneo e confortável. A planta desenvolve-se em forma rectangular
com o vestíbulo principal no eixo central. Neste eixo estava o segundo
vestíbulo (espaço crucial entre o privado e o público na habitação, de onde
se comunicava para uma sala de visitas, para uma escadaria, para uma
escadaria de serviço, para um arquivo e para dois gabinetes), o Atrium
ou 1.er Salon (como vem indicado na planta), o Grand Salon e a Serre ou
Jardin d’hiver. Neste caso o Atrium e o Grand Salon funcionavam como os
dois espaços centrais, comunicando entre si por três portas, cuja largura
e desenho podia transformá-los num só. Do lado direito do edifício havia
numa sequência a Salle à manger, uma escadaria, um Cabinet de toilette,
um Chambre à coucher e um Boudoir103, estes três últimos espaços seriam
provavelmente os aposentos da Princesa Clotilde de Sabóia. Do lado esquerdo
noutra sequência era a Bilbiothèque, um Cabinet de toilette, uma escadaria
interna, um Chambre à coucher e um Cabinet de travail 104, estes espaços
pela sua nomenclatura talvez seriam os aposentos do Príncipe Napoléon
Bonaparte. O Cabinet de travail comunicava com uma construção anexa
à principal, onde estava o Musée antique ou Pinacothèque105 e no mesmo
eixo a Piscine106.
Este conceito de espaço central com divisões em seu redor, denominado
em inglês por central living hall, extrapolou em inúmeras soluções no
decorrer do século XIX e início do XX, nomeadamente no trabalho de
projetistas norte-americanos e europeus107.
“… “Villa de Diomedes” em Pompei. (…) O interior merece atenção, mas dificilmente poderá
ser considerado um exemplar da arquitetura doméstica romana antiga, já que as plantas
das villas diferem consideravelmente das plantas das habitações comuns.” BAEDEKER,
Karl – Paris and its environs, with routes from London to Paris, and from Paris to the Rhine
and Switzerland: handbook for travellers, by K. Baedeker, with 11 maps and 18 plans. Leipzig:
Karl Baedeker, 1878, p. 159.
103
Sala de jantar, toilette, quarto de cama e boudoir.
104
Biblioteca, toilette, quarto de cama e gabinete de trabalho/escritório.
105
Museu Antigo e Pinacoteca.
106
HANSELAAR, Saskia – La Maison pompéienne de Joseph Napoléon par Gustave Boulanger.
In https://www.histoire-image.org/fr/etudes/maison-pompeienne-joseph-napoleon-gustave-boulanger (2018.07.02; 10h) As designações de determinados espaços remetem-nos para os
equivalentes nas domus romanas, mas com outra apropriação e modernizados. CAMPBELL,
Gordon, coord. – The Grove encyclopedia of classical art and architecture. Nova Iorque: Oxford
University Press, 2007, vol. 2, pp. 734-738.
107
RAMOS, Op. cit., pp. 106-111.
102
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Dos principais espaços interiores o Atrium “…de la maison néo-antique
du prince Napoléon est aussi le lieu le plus important et le plus vaste de
l’édifice. On n’imagine pas à quel point cette disposition est élégante et
rationelle, et peut se plier aux exigences de la vie moderne.”108 Tinha quatro
colunas com capitéis coríntios e as paredes foram preenchidas com pinturas decorativas. Na extremidade do impluvium109, propositadamente de
frente para o segundo vestíbulo, estava a estátua do Imperador Napoléon
I personificado como César, da autoria do escultor francês Jean-Baptiste
Claude Eugène Guillaume (1822-1905)110. Ao redor colocaram os bustos,
assentes em plintos, dos restantes antepassados da família Bonaparte. O
mobiliário era composto por bancos, sofás, vasos para arbustos e mesas.
O recurso a candeeiros foi amplamente empregue neste espaço de forma
original e integrado na arquitetura, de acordo com a métrica, com os vãos e
com as pinturas decorativas. Entre as colunas aqueles estavam suspensos
por correntes numa base e com tapa fumos no topo, para não chamuscarem
o tecto. A porta da Bilbiothèque, da Salle à manger e a central para o Grand
Salon eram ladeadas por dois candelabros com correntes111. A porta para o
segundo vestíbulo era ladeada por duas credências com dois candeeiros ao
centro, cada um com um par de vasos, de forma a iluminarem as paredes
que tinham duas cenas com figuras humanas112.

“…da casa neo-antiga do príncipe Napoléon é também o espaço mais importante e o mais vasto
no edifício. Não podemos imaginamos o quão é elegante e racional esta disposição, além de
responder às exigências da vida moderna.” GAUTIER, HOUSSAYE, COLIGNY, Op. cit., p. 14.
109
Neste caso não recebia águas pluviais, por ter estado fechado por uma superfície envidraçada.
110
Uma cópia em gesso desta estátua pertence ao acervo do Musée d’Orsay, Inv. DO 2017 – 7.
111
Estes candelabros têm semelhanças com um par que pertenceu a D. Maria Luísa de Sousa
Holstein, 3ª duquesa de Palmela (1841-1909), e que ladeavam o fogão do seu Atelier na Rua
da Escola Politécnica. O fotógrafo italiano Francesco Rocchini (1821-1893) fotografou-os nos
finais do século XIX, cujos negativos pertencem ao Arquivo Municipal de Lisboa – Arquivo
Fotográfico e as cotas são as seguintes: ROC000062, ROC000063, ROC000065 e ROC000066.
112
LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne,
8ème arrondissement. Côté gauche de l’atrium. Côté de la bibliothèque. In http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-8eme-2#infos-principales (2018.07.02; 23h) LAPLANCHE J. ET
CIE – Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne, 8ème arrondissement,
Paris. Intérieur de l’atrium avec porte de la bibliothèque. In http://parismuseescollections.
paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-8eme-0#infos-principales (2018.07.02; 23h) LAPLANCHE J. ET CIE – Maison
pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne. Atrium, vue prise depuis le salon,
8ème arrondissement. In http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/
maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-atrium-vue-prise#infos-principales
(2018.07.02; 23h)
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Este espaço serviu de cenário ao quadro intitulado Répétition du
“Joueur de flûte” et de la “Femme de Diomède” chez le prince Napoléon
do pintor francês Gustave Clarence Rodolphe Boulanger (1824-1888) e
datado de 1861, imortalizando assim o prólogo e a comédia realizados na
inauguração113.
A Bilbiothèque era a mais “… élégant et mieux entendu. De sveltes
colonnettes de bois de citre, autour desquelles tourne en spirale une brindille
de lierre, supportent les rayons et, à mi-hauteur de la salle, une étroite
galerie en balcon qui forme comme le second étage de la bilbiothèque et
permet d’atteindre plus facilement les volumes.”114 As paredes estavam
totalmente preenchidas com prateleiras e numa mesa estava assente um
grande vaso com duas pegas. Do teto pendia um lustre com correntes só
para candeeiros, um ao centro e três nas extremidades115.
Na fachada tardoz estava um dos mais originais espaços interiores do
edifício, que era La Serre116 ou Jardin d’hiver, conforme vem descrito na
documentação consultada. Na planta podemos observar que tinha forma
quadrada, com paredes em alvenaria e pintura decorativa; a fachada
exterior terminava em forma aparentemente semi-circular com superfícies
envidraçadas rectas, unidas por colunas em ferro117. O tecto acompanhava o
desenho em planta e também era em ferro e vidro, do qual pendia um lustre
para velas. Estas superfícies podiam ser tapadas de acordo a incidência
solar e época do ano, conforme temos visto nas fotografias sobreviventes.
Ao centro da parede, para o Grand Salon, havia uma janela interior em
cujo parapeito estavam os bustos dos então Imperadores de França e um
sofá. Este vão era ladeado por dois candelabros, cada um com uma figura
A tela a óleo pertence ao acervo do Musée d’Orsay, Inv. RF 1550, MV 5614.
“…elegante e melhor desenvolvida. Colunas delgadas de madeira de limoeiro (?), em torno
das quais desenvolve-se em espiral um ramo de hera, sustentam os arcos que suportam a
estrutura, a meia altura da sala, de uma galeria estreita com varanda que é o segundo andar
da biblioteca, permitindo assim alcançar facilmente os volumes.” GAUTIER, HOUSSAYE,
COLIGNY, Op. cit., p. 19.
115
LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne.
La bilbiothèque, 8ème arrondissement, Paris. In http://parismuseescollections.paris.fr/fr/
musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-la-bilbiotheque#infos-principales (2018.07.02; 23h)
116
Num artigo publicado em 1866 realizaram-se várias gravuras a partir das fotografias da
casa Laplanche J. et Cie, mas nas legendas designam este espaço L’Atrium e este La Serre,
deverá ter havido uma troca durante a impressão da página. V., M. – La Maison pompéienne
du Prince Napoleon. Le Monde Illustré, nº 472 (28 Ab. 1866), p. 265.
117
O recurso ao ferro e ao vidro foi seguido na Casa-Estúdio de Carlos Relvas na Golegã, mas
projetada para estúdio fotográfico e caso único no mundo pela sua qualidade arquitetónica
aliada à função da fotografia.
113
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ao centro em vulto-perfeito e três candeeiros no topo, e ao lado destes
ficavam as duas portas para o referido salão. O restante mobiliário era
composto por mesas, por cadeiras e por cadeiras com braços, estas últimas
simulavam bambu. Ao centro deste espaço estava a maquete de um templo
romano numa vitrine. As portas para o Cabinet de travail e o Boudoir
eram também ladeadas por candelabros para candeeiros com correntes. Na
área semi-circular estava a estátua de Nyssia do escultor francês Eugène
Antoine Aizelin (1821-1902) pousada “… légèrement sur la fontaine où elle
semble toujours vouloir descendre pour se baigner. On n’est pas plus belle,
mieux drapée et plus pudique.”118 Ao redor desta fonte119 estavam bustos
assentes em plintos da família Bonaparte e nas colunas, entre os planos
envidraçados, foram aplicadas peanhas para candeeiros120.
No Cabinet de travail estava uma secretária com um candeeiro para
velas, com abat-jour, no mesmo género dos do período Império. As mesas
eram inspiradas nas congéneres que foram encontradas nas escavações
arqueológicas, com bases zoomórficas, embora interpretadas e modernizadas na sua época. O fogão de sala era branco, com ornatos escuros, e
contrastava com a restante decoração em cores opostas. Ao centro tinha
um relógio, encimado por uma escultura humana em vulto perfeito, e
era ladeado por dois candeeiros, com globos cobertos com rendas, e nas
extremidades por dois vasos121. Rodeando o fogão havia poltronas de gosto
moderno e reveladoras do conforto entretanto desenvolvido neste tipo de
“…ligeiramente na fonte onde parece estar sempre a querer descer para se banhar. Nós não
somos mais bonitos, mais drapeados e mais púdicos.” GAUTIER, HOUSSAYE, COLIGNY,
Op. cit., p. 22.
119
Na gravura publicada em 1860 sobre a fonte estava um vaso com asas, que poderá ter sido
entretanto substituído pela estátua Nyssia do referido escultor. FERRÉ, Op. cit., p. 116.
120
LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéïenne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne,
8ème arrondissement, Paris. In http://parismuseescollections.paris.fr/fr/musee-carnavalet/
oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-8eme#infos-principales
(2018.07.02; 23h) LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéïenne du Prince Napoléon, 18 avenue
Montaigne. Jardin d’Hiver, 8ème arrondissement, Paris. In http://parismuseescollections.
paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-jardin-d-hiver-0#infos-principales (2018.07.02; 23h)
121
Estas peças deverão ter sido criteriosamente escolhidas, porque a altura de cada uma
descreve uma linha na diagonal, de cuja simetria advém um triângulo. Neste período era
comum colocarem-se rendas sobre os globos, quebrando assim a luz e gerando contrastes de
luz/sombra sobre os motivos. No já referido romance Os Maias: Episódios da Vida Romântica
o escritor Eça de Queirós descreve rendas sobre os globos de dois candeeiros do tipo Carcel,
no escritório de Afonso de Maia. QUEIRÓS, Op. cit., p. 150. Nos Estados Unidos da América
também se usavam rendas ou armações em arame, que eram revestidas a seda e enfeitadas
com flores. GODEY’S – Lamp shade of green tulle trimmed with roses. Godey’s Lady’s Book
and Magazine. Philadelphia: Louis A. Godey, Ano 4, nº 96 (1861), p. 244.
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mobiliário. O tecto tinha uma superfície envidraçada para entrada de luz
zenital, sobre o fogão, e ao centro um lustre para velas. Todo o ambiente
denotava masculinidade e concentração para o estudo122.
O Musée antique ou Pinacothèque era inspirado arquitetonicamente nos
atriums interiores das casas romanas123, mas com uma nova abordagem
no uso dos materiais e do mobiliário. Tinhas duas portas janelas, uma
interior para a Piscine e a outra exterior, e na mesma largura no tecto uma
superfície envidraçada, com as extremidades em ângulo. Desta superfície
pendiam também dois lustres só para candeeiros, semelhantes aos da
Bilbiothèque. Nas paredes estavam pendurados quadros e peanhas para
candeeiros a ladear os vãos mencionados124. O mobiliário era composto por
duas mesas, duas vitrines, cadeiras com braços e pedestais para bustos,
onde se expunham e enquadravam peças da antiguidade clássica e egípcia
(Fig. 9)125.
Pelo que pudemos observar nas fotografias, todos estes espaços descritos
tinham pavimentos em mosaicos ou inspirados em motivos padronizados
de gosto clássico.
Na Maison pompéienne foram inovadoramente exploradas as superfícies envidraçadas e a distribuição espacial interna, de acordo com
um novo modo de vida e conforto. Os candeeiros foram extensivamente
utilizados em inúmeras soluções, que visavam uma maior incidência de
luz e especificamente colocados em suportes de acordo com a decoração do
espaço destinado. Integraram-se e realçaram inovadoramente as formas
arquitetónicas, daí a referência no dia da inauguração que o edifício era
LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne.
Cabinet de Travail, 8ème arrondissement, Paris. In http://parismuseescollections.paris.fr/fr/
musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-cabinet-de-travail#infos-principales (2018.07.02; 23h)
123
Por exemplo o quadro intitulado A Pompeian Interior do pintor italiano Luigi Bazzani
(1836-1927), datada de 1882, foi inspirada nos edifícios de Pompeia. A tela a óleo pertence
ao acervo do Dahesh Museum of Art, Inv. RF 1550, MV 5614.
124
Foi neste espaço que foi levada à cena a comédia Le Joueur de Flûte do dramaturgo Émile
Augier, interpretada pela Comédie-Française e durante a festa de inauguração. Num dos
vãos foi montado o palco e no espaço foram colocadas cadeiras para os espetadores. FERRÉ,
Op. cit., p. 116.
125
LAPLANCHE J. ET CIE – Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne.
Musée, les bustes de Rachel, 8ème arrondissement, Paris. In http://parismuseescollections.
paris.fr/fr/musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-musee-les-bustes#infos-principales (2018.07.02; 23h) LAPLANCHE J. ET CIE
– Maison pompéienne du Prince Napoléon, 18 avenue Montaigne. Musée, vue prise depuis les
Bains – Athéniens, 8ème arrondissemennt, Paris. In http://parismuseescollections.paris.fr/
fr/musee-carnavalet/oeuvres/maison-pompeienne-du-prince-napoleon-18-avenue-montaigne-musee-vue-prise#infos-principales (2018.07.02; 23h)
122
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vraiment merveilleux aux flambeaux126. As formas eram inspiradas nas
da época clássica, mas foram originalmente interpretadas em novas
apropriações e funcionalidades127. Os candeeiros eram do tipo Carcel e todos
com globos, pelo que nos foi dado observar na documentação sobrevivente.

Fig. 9 – Le Musée Antique na Maison pompéienne, conforme foi publicado no Le Monde Illustré, V.,
M.. “La Maison pompéienne du Prince Napoleon”. Le Monde Illustré, Nº 472, 28 de Abril de 1866,
p. 265, colecção do autor.

Este edifício era também uma afirmação pessoal e orgulho pela família
Bonaparte e os seus antepassadados, representados e homenageados no
seu interior.
Neste edifício encontramos provavelmente parte das fontes de inspiração
para as soluções arquitetónicas e decorativas desenvolvidas na Sala de

126
127

O edifício foi demolido em 1891.
Por serem objectos modernos não foram pintados no quadro intitulado Répétition du “Joueur
de flûte” et de la “Femme de Diomède” chez le prince Napoléon do pintor Gustave Boulanger
já referido no decorrer do texto.
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Marmore, no Gabinete de Carvalho e na Sala Azul no Palácio Nacional
da Ajuda.

6. Considerações finais
No projeto da Sala de Marmore o arquiteto Joaquim Possidónio Narciso da Silva estabeleceu relações visuais e espaciais com o Gabinete de
Carvalho, este por sua vez com a Sala Azul, de forma a criar uma sucessão
de espaços de estar complementares e com uma função específica, além
de separar eficazmente os aposentos do casal real, estabelecendo assim
diferentes níveis de privacidade.
Este espaço foi também uma forma de estar em contacto com a Natureza, embora controlado e requintado, através do som relaxante da água
no repuxo, das flores, das plantas e do som das aves, colmatando assim a
proximidade imediata de um jardim.
A nível arquitetónico há uma original interpretação da antiguidade
clássica, mas aliada a novos métodos construtivos e mecânicos. O uso
intensivo e invulgar de vários tipos de pedra foi com engenho explorado pelo
arquiteto, através da sua complementaridade, nas paredes e nos elementos
arquitetónicos. Nestes há um equilíbrio nas proporções e o cromatismo
pétreo foi deliberamente escolhido de acordo com a função subjacente.
Esta mistura é também curiosa porque se usaram pelo menos duas pedras
de origem estrangeira, conjugadas com as restantes de origem nacional.
O gosto clássico foi seguido nos candelabros estrategicamente colocados
para realçar os elementos arquitetónicos. Estes fazem conjunto com duas
mesas e que contrastam estilisticamente com o mobiliário de assento, as
guarnições dos vãos e do já desaparecido caramanchão eclético. O lustre
ao gosto europeu tem as proporções adequadas para o espaço e em altura
com o repuxo; desta forma temos um conjunto central e marcante, tanto
a nível de escala como de luz.
Estas inovações e abordagens tiveram como base muito provavelmente
as que foram exploradas no Palacete da Princesa Mathilde Bonaparte e na
Maison pompéienne ambas em Paris. É natural que as relações familiares
da rainha D. Maria Pia a tenham influenciado na decoração do Palácio da
Ajuda, modernizando-o ao gosto contemporâneo francês.
Todas estas características contribuem para uma visão global de
conjunto, que fazem deste projeto intemporal caso único no seu género.

A coleção de têxteis em 106 anos
de Museu de Aveiro
Maria João Mota 1

Resumo:	
O início do séc. XX foi um período notável em termos museológicos, sendo
marcado pela fundação de diversos Museus, localizados nas diversas capitais
de distrito do país, que, ultrapassando as particularidades regionais, reuniram
coleções de representatividade nacional. Incorporando grande parte dos bens
provenientes dos conventos extintos pelo Decreto de extinção das Ordens
Religiosas de 1834, estas instituições organizaram os seus espaços expositivos
de acordo com uma orientação consentânea com as teorias museológicas
da época. Contudo, com o decorrer dos anos, foram muitas as alterações na
valoração de determinados acervos, bem como na política de gestão dos
mesmos. Foi neste enquadramento que analisámos o percurso de uma das
coleções de maior relevo do espólio do Museu de Aveiro, a de têxteis, fazendo
o estudo do seu percurso ao longo de 106 anos de história do museu.
Palavras-chave: gestão de coleções; têxteis; Museologia; Museografia; conservação
preventiva.
Abstract:	
The beginning of the twentieth century was a remarkable period in what
museums are concerned. A great number of these were created in the different
district capitals of the country which exhibited not only regional items but also
collections representing the national artistic values. These museums incorporated
several objects proceeding from the ancient extinguished monasteries when a
decree abolished the religious orders in 1834. These institutions organized their
exposition spaces according to the museum theories of that period. However,
as years went by there were great modifications in the value attributed to
several artistic collections as well as in the politics of their management. We
studied the development of one of the most important collections of the

1

Licenciada em História (FLUC) e Mestre em Museologia, é Conservadora do Museu de Aveiro
desde 1988,sendo responsável, entre outras, pela coleção de têxteis. É autora do projeto
multimédia Os têxteis no culto religioso (prémio APOM 2012 de melhor aplicação multimédia)
e responsável pela concepção, montagem e organização da nova reserva de têxteis do Museu
(2010-11). Tem trabalho publicado na área dos têxteis, nomeadamente na Revista SENSUS.
Vol. III Num: 1 (Centro de investigação e Inovação em Educação. ESEP, Porto, 1016); Revista
MIDAS n.º5 (2015); Revista de Artes Decorativas (UCP, Porto, 2009); Patrimónios (ADERAV,
Aveiro, 2005); Ourivesaria e Paramentaria da Misericórdia do Porto (SCM Porto, 1999);
Revista de Artes Decorativas
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museum assets, the textile collection, within this context along the 106 years
of the history of the museum.
Keywords: collections management; textile collection; museology; museography;
preventive conservation.
Resumen:	El inicio del siglo XX fue un período notable en términos museológicos. Siendo
marcado por la fundación de diversos museos, ubicados en las diversas capitales
de distrito del país, que sobrepasando las particularidades regionales, reunían
colecciones de representatividad nacional. Incorporando gran parte de los
bienes provenientes de los conventos extintos por el Decreto de extinción de
las Órdenes Religiosas de 1834, estas instituciones organizaron sus espacios
expositivos de acuerdo con una orientación acorde con las teorías musológicas
de la época. Sin embargo, com el transcurso de los anos ocurrieron muchos
cambios en la valoración de determinadas colecciones, así como en la política
de gestión de estas. Fue en este marco que analizamos el corrido de una de
las colecciones de mayor relieve del botín del Museo de Aveiro, la colección
textil, haciendo el estudio de su recorrido histórico a lo largo de 106 anos de
historia del museo.
Palabras clave: gestión de colecciones; textil; museología; museografía; conservación
preventiva.

Introdução
Pretendemos com este texto contribuir para o estudo aprofundado de
uma das coleções de maior relevo do espólio do Museu de Aveiro, a coleção
de têxteis, analisando-a do ponto de vista do seu percurso museológico,
tendo como objetivo discorrer sobre a sua valoração ao longo do tempo,
o seu papel na política de gestão das coleções, bem como sobre a sua
importância na própria organização espacial e museográfica do museu.
Com este intuito, socorremo-nos de um significativo manancial de
documentação, em grande parte constituído por fontes documentais inéditas
não classificadas pertencentes ao arquivo administrativo do Museu. De
facto, é na correspondência oficial trocada entre a direção do Museu e as
sucessivas tutelas, que reside uma parte significativa da informação que
agora se transcreve, integral ou parcialmente, a qual, a par de outras fontes
como relatórios, telegramas, fotografias, roteiros do Museu e catálogos de
exposições, nos dá uma leitura mais abrangente da história desta coleção.
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O Museu de Aveiro e as suas tutelas
Para que possamos seguir com clareza o desenrolar de todo o processo,
afigura-se-nos essencial apresentar uma breve síntese do percurso institucional do Museu de Aveiro ao longo dos seus 106 anos de existência,
nomeadamente das suas sucessivas tutelas.
Fundado em 1911, o Museu de Aveiro foi, a partir da sua abertura ao
público em 1912, integrado nos serviços do Ministério da Instrução Pública,
recebendo desde logo a classificação de Museu Regional, juntamente com
os seus congéneres, os museus de Guimarães, Lamego, Bragança, Viseu
e Évora.
A primeira alteração significativa de tutela ocorreu na década de 50,
tendo estes museus transitado para a Direção Geral do Ensino Superior e
das Belas Artes, organismo dependente do Ministério da Educação Nacional.
Já em 1971, sob a mesma tutela ministerial, estes seriam enquadrados na
recém-criada Direcção-Geral dos Assuntos Culturais2 (DGAC).
Não tardaria muito até que novas diretrizes levassem à criação de
mais uma Direção Geral, desta feita do Património Cultural3 (DGPC),
o mesmo organismo que, três anos mais tarde, passaria a tutelar, entre
outros, o Instituto Português do Património Cultural4 (IPPC). A criação
deste instituto representou um esforço no sentido da criação de uma
política cultural integrada a nível nacional, baseada numa visão una
do património. Foi sem dúvida um período de importantes progressos,
nomeadamente em termos legislativos, de valorização e qualificação das
carreiras profissionais, de criação de novos museus e de renovação dos
espaços existentes, apenas para referir alguns aspetos. Todavia, e apesar
do avanço verificado na área patrimonial, o IPPC acabou por ser extinto
em 1991, dando lugar à criação de dois institutos, a saber, o Instituto
Português de Museus5(IPM) e o Instituto Português do Património
Arquitetónico e Arqueológico6 (IPPAR), retomando-se assim o modelo de
gestão descentralizada.
Mais uma vez, em 2006, voltaram a ocorrer alterações, desta vez com
a criação do Instituto dos Museus e da Conservação7 (IMC), resultante
2
3
4

5
6
7

Criado por Decreto-Lei nº 582/73 de 5 de novembro de 1971.
Criado por Decreto-Lei nº 409/75 de 2 de agosto de 1977.
Criado por Decreto-Lei nº 59/80 de 3 de abril de 1980 e regulamentado por Decreto-Lei
nº 34/80 de 2 de agosto de 1980.
Criado por Decreto-Lei nº 278/91 de 9 de agosto de 1991.
Criado por Decreto-Lei nº 106-F/92 de 1 de junho de 1992.
Regulamentado por Decreto-Lei nº 97/2007 de 29 de março de 2007.
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da fusão do Instituto Português de Museus com o Instituto Português de
Conservação e Restauro,8 e do Instituto Português de Gestão do Património
Arquitetónico e Arqueológico9 (IGESPAR)
Teríamos de esperar por 2012 para que estes serviços voltassem a
convergir num só organismo, a Direção Geral do Património Cultural10.
Contudo, uma política generalizada de descentralização administrativa
ocorria, simultaneamente, nos serviços públicos, pelo que muitos museus
foram então transpostos para as Direções Regionais de Cultura. Tal foi
o caso do Museu de Aveiro que, pela primeira vez, ficou sob a alçada da
Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), em Coimbra. Este foi
apenas o começo dessa descentralização, já que num curto espaço de tempo
a administração central assinou acordos de gestão interadministrativa
com as diversas Câmaras Municipais, passando esses museus para a
gestão municipal.
Foi desta forma que o Museu de Aveiro, durante décadas gerido por
uma política museológica centralizada, alinhada com os grandes museus
de dimensão nacional, seguiu a partir de 2012 uma orientação de interesse
marcadamente regional, terminando, em Agosto de 2016, por ser integrado
na gestão de uma estrutura política municipal com prioridades de âmbito
local, ainda que mantendo-se afeto à Administração Central.

Constituição da coleção de têxteis
O Museu de Aveiro tem grande parte do seu acervo intimamente ligado
à história do Convento de Jesus, casa dominicana feminina fundada em
1461, em cujo edifício se veio a instalar o Museu.
A constituição do seu espólio museológico resultou, antes de mais,
dos efeitos da legislação liberal de 1834 que regulamentou a extinção das
Ordens Religiosas.
Neste período, e em concordância com o legislado, os bens provenientes
dos extintos conventos foram nacionalizados e integrados na Fazenda
Pública, determinando a mesma lei que, no caso específico dos paramentos,
estes fossem distribuídos pelas igrejas mais necessitadas das dioceses,
ficando o Estado na posse apenas das peças de melhor qualidade. Esta
diretriz teve, contudo, efeitos diferentes consoante aplicada a conventos
masculinos ou femininos. De facto, se no caso das comunidades masculinas,
8
9
10

Criado por Decreto-Lei nº 342/99, de 25 de agosto de 1999.
Criado por Decreto-Lei nº 215 de 27 de outubro de 2006.
Criado por Decreto-Lei nº 115/2012, de 25 de maio de 2012.
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com a extinção das Ordens, a lei foi imediatamente cumprida, o mesmo não
sucedeu nos conventos femininos, onde a vida religiosa se prolongou por
várias décadas até à morte das últimas religiosas. Como consequência deste
facto, os inventários dos bens conventuais, realizados por representantes
da Fazenda Pública, ocorreram através das grades dos parlatórios, o que
permitiu que parte do espólio conventual não fosse declarado e, mesmo
o declarado, permanecesse nos seus locais de origem, não obstante a sua
propriedade legal ter transitado para o Estado.
Com a implantação da República, e a nova legislação de 1910, esses
mesmos bens foram entregues à guarda da Comissão Jurisdicional dos Bens
das Extintas Congregações Religiosas, organismo responsável pela sua
distribuição, nomeadamente por vários museus nacionais recém-criados,
como foi o caso do Museu de Aveiro.
Foi neste contexto que, em maio de 1913, o ilustre deputado aveirense
José Maria de Vilhena Barbosa de Magalhães, apresentou à dita Comissão,
de que era vogal, um pedido, no sentido de que alguns dos objetos de arte
fossem destinados ao Museu de Aveiro. Este pedido foi autorizado em
outubro do mesmo ano, mês em que deu entrada no museu a primeira
remessa de peças oriunda de vários conventos de Lisboa11. Do documento
de entrega consta uma relação de têxteis de armação e indumentária
eclesiástica, da qual fazem parte algumas das peças mais ricas da atual
coleção do Museu (Fig. 1).
Foi desta forma que, à coleção inicial de paramentos e alfaias pertencentes
ao extinto Convento de Jesus, acabaram por se associar peças provenientes
dos Conventos das Salésias e das Trinas de Lisboa e do Convento de São
João Evangelista e da Mitra, ambos de Aveiro (Fig. 2).
Atualmente, a coleção de têxteis, representativa de um vasto período
que medeia o século XV e a atualidade, reúne aproximadamente setecentos
exemplares entre paramentos e alfaias de uso festivo e de uso comum, vestes
de imagens e ainda um núcleo de produção oriental, proveniente de uma
doação feita pelo Coronel-médico aveirense António Nascimento Leitão.

11

TAVARES, José – Doutor José Maria de Vilhena Barbosa de Magalhães, sua atuação em favor
do Museu de Arte de Aveiro. Arquivo do Distrito de Aveiro. Aveiro. Vol. 35 (1968), pp. 32-43.
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Fig. 1 – Pormenor de um véu de ombros do séc. XVIII proveniente do Convento das Salésias de Lisboa
que, em 1913, veio integrar a coleção do Museu. Seda espolinada a sedas polícromas e fio laminado
dourado. Bordado direto a pontos de ouro. Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

Fig. 2 – Casula proveniente da Mitra de Aveiro. Seda bordada a pontos de ouro. Séc. XVIII. Arquivo
Fotográfico do Museu de Aveiro.
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Valorização dos têxteis do Museu de Aveiro
no panorama artístico nacional
Mesmo antes da criação do Museu em 1912, já diversos investigadores
integrados nas comissões organizadoras das grandes exposições de arte
projetadas para o último quartel do séc. XIX12, tinham visitado o espaço do
extinto Convento de Jesus com o intuito de aí sinalizar as melhores peças.
Foi no contexto deste levantamento que se tornou evidente a notoriedade
de alguns objetos, tendo sido selecionado um significativo conjunto de
peças, pelos historiadores Joaquim de Vasconcelos e Marques Gomes13,
destinadas a integrar, nomeadamente, a “Exposição Retrospectiva de
Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola” em Lisboa14 (1882). O mesmo
viria a acontecer para a “Exposição Distrital de Aveiro” (1882)15 e para a
“Exposição de Arte Religiosa no Colégio de Santa Joana Princesa” (1895)16,
exposições nas quais os têxteis selecionados iriam ombrear com o que de
melhor existia noutros museus e na posse de particulares.
O mesmo reconhecimento artístico foi confirmado com a participação
de paramentos e alfaias na “Exposição de Arte Portuguesa em Londres”
(1955/66), na “Exposição Portuguesa e Ultramarina” (1963), na “XVII
Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura” (1983), na “Europália”
(1991) e na exposição “Os Construtores do Oriente” (1998), apenas para
citar as mostras de maior relevo.

12

13

14

15

16

Uma Comissão de trabalho foi criada em 1881, com o objetivo de percorrer todo o país
e sinalizar as melhores peças destinada a integrar a “Exposição Retrospectiva de arte
Ornamental Portuguesa e Espanhola” a realizar no Palácio Alvor, em Lisboa. Joaquim de
Vasconcelos fazia parte desse grupo de investigadores, tendo na sua passagem por Aveiro
visitado as instalações do extinto Convento de Jesus.
João Augusto Marques Gomes, primeiro diretor do então Museu Regional de Aveiro (1915
/1921), foi, durante esse período, o responsável por reunir o acervo destinado ao futuro
Museu. A ele se deveu a organização das coleções e a sua divisão por secções e por salas, a
par da manutenção do carácter conventual do edifício. A sua atuação ficou ainda associada
à valorização da ação educativa do Museu, conforme às ideias republicanas, através da
organização de conferências, sessões de arte, debates, concertos e sessões de poesia e da
prioridade dada às investigações eruditas e à colaboração com historiadores como Joaquim
de Vasconcellos e António Augusto Gonçalves.
Catalogo ilustrado da exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola
celebrada em Lisboa em 1882 sob a protecção de sua magestade el-rei o senhor D. Luiz I e a
presidencia de sua magestade el-rei o senhor D. Fernando II. Lisboa: Imprensa Nacional, 1882.
GOMES, Marques e VASCONCELOS, Joaquim – Exposição Districtal de Aveiro em 1882 –
Reliquias da Arte Nacional. Aveiro: Grémio Moderno, 1883.
Catálogo da Exposição de Arte Religiosa no Collegio De Santa Joanna Princeza em Beneficio
dos Pobres de Aveiro. Aveiro: Minerva Central, 1895.
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Um facto curioso, igualmente revelador da riqueza e valorização deste
acervo, é a existência no arquivo administrativo do Museu de Aveiro de
uma listagem realizada na década de 1940 a pedido do governo central,
intitulada “Relação dos objectos do Museu Regional de Aveiro a preservar
em caso de guerra”. Nesta lista, onde constam apenas cinquenta e três
itens, selecionados de entre as largas centenas de objectos existentes
no museu, onze são de pintura, dez de ourivesaria, três de manuscritos,
duas de escultura e vinte e sete de têxteis. Acresce à expressividade
deste número o facto de, apenas na coleção de têxteis, cada número de
inventário corresponder a uma família de peças, pelo que os vinte e sete
itens corresponderam na realidade a trinta e seis paramentos e alfaias.

Integração e valorização da coleção de
têxteis no percurso museológico
Após a sua criação legal em 1911 e posterior abertura ao público em
1912, Marques Gomes, que havia feito parte da Comissão Instaladora do
novo museu, foi nomeado responsável pela direção. Tendo estado diretamente ligado à organização da “Exposição Distrital de Aveiro” (1882) e da
“Exposição de Arte Religiosa” (1895), seria de prever que estas experiências
se revelassem determinantes para a conceção e futura montagem do Museu
de Aveiro, marcando definitivamente a sua posterior orgânica.
Assim, em 1912, aquando da organização do Museu Regional de Aveiro
pelo próprio Marques Gomes, as coleções foram repartidas por salões de
exposição correspondentes às grandes secções em que fora dividido o acervo
exposto nas grandes mostras de arte acima referidas. Nesta organização, os
tecidos e bordados (indumentária sacra) ocuparam uma área de exposição
muito significativa.
José de Figueiredo, numa das suas visitas ao Museu (1916), menciona
a forma como se encontravam organizados os salões de exposição, referindo
que o edifício preservava uma atrativa ambiência de refúgio monacal e
que o modo como se expunham as várias coleções, num jogo harmonioso
de convivência de diversos materiais, fazia lembrar a graça ingénua com
que certamente esses objetos teriam sido expostos pelas freiras, criando
uma “atmosfera singular e deliciosamente evocativa.”17 Também Leite
de Vasconcelos, num artigo laudatório a Marques Gomes se refere a esse
aspeto dizendo que, embora as salas estivessem organizadas por coleções,
17

NEVES, Francisco Ferreira – Subsídios para a História do Museu de Arte em Aveiro: noções
preliminares. Arquivo do Distrito de Aveiro. Aveiro. Vol. 46 (1975), pp.241-260.
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este critério tinha sido associado à introdução de elementos estranhos,
com mera função decorativa18. Os testemunhos de ambos os historiadores
permitem-nos assim, compreender que o critério estético se sobrepunha
aos critérios cronológico ou histórico (Fig. 3).

Fig. 3 – Sala dos Tecidos e Bordados, montada em 1913 por Marques Gomes. Arquivo Fotográfico
do Museu de Aveiro.

Durante os dez anos de direção de Marques Gomes, a coleção de têxteis
sofreu alguns percalços, nomeadamente com a venda de paramentos e
alfaias a representantes de comissões fabriqueiras de igrejas. Contudo,
um processo de sindicância movido ao então diretor faria com que parte
desse acervo fosse recuperada19.
Afastado do cargo na sequência desse processo, sucedeu-lhe o pedagogo e
reitor de Liceu, José Pereira Tavares20 que permaneceu à frente do destino
do Museu apenas por três anos, pedindo então exoneração do cargo.
18
19

20

VASCONCELOS, José Leite de – Museu Regional de Aveiro. Diário de Notícias, 24 de Setembro 1921.
Sobre a instrução contraditória feita no decorrer do processo de sindicância movido a Marques
Gomes, pode ler-se: AZEVEDO, António Emílio de Almeida – Instrução Contraditória. Aveiro:
[s.n.], 1922.
José Pereira Tavares, Diretor do Museu entre 1922 e 1925, foi quem acompanhou o primeiro
inventário do Museu de Aveiro (1922).
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A nomeação do novo diretor, Alberto Souto21, ocorreu em 1925.
Dado o estado calamitoso em que se encontrava o edifício conventual,
Souto deu prioridade à segurança e obras do imóvel transformando profundamente o espaço interior do Museu. A par desses trabalhos, modificou
a exposição de Marques Gomes, tornando-a menos densa, e aumentou a
zona expositiva, mantendo no entanto o mesmo percurso museológico.
Isabel Pereira refere a este propósito, que os conceitos museológicos
de Alberto Souto são evidentes nos seus manuscritos, “onde figuram as
palavras “alindar”, “embelezar” e “reconstruir”.22 Mais uma vez a estética
se sobrepunha à História. “Interessava valorizar o monumento e mostrar
a grandeza e riqueza da arte barroca.”23
É através da edição do primeiro roteiro do Museu em 1926, da autoria
do próprio diretor, que conseguimos seguir o percurso da coleção de têxteis.
Nele se menciona o salão dos tecidos instalado no primeiro andar, podendo
ler-se o seguinte: “Notabilíssima a colecção de tecidos e paramentos do
Museu de Aveiro, ali se encontram verdadeiras raridades e preciosidades
altamente apreciadas. É das mais completas do país e assunto obrigado
de todos os estudos de arte em Portugal. (...) Ali se encontra o paramento
rico das festas de Santa Joana, todo em lhama de prata com soberbos
bordados a ouro verdadeiro. (...)”24 (Fig. 4). Alberto Souto transcreve, ainda,
os comentários feitos à coleção de têxteis por Joaquim de Vasconcelos e
Marques Gomes. Refere o primeiro que «Como em Arouca, Lorvão e Santa
Clara de Coimbra, formou-se dentro da clausura, no decorrer dos séculos,
um precioso museu de arte e uma escola de lavores de todo o género, que
conservam ainda hoje uma feição local, com atractivos e até encantos capazes
de subjugar o espírito mais rebelde.» Já o comentário de Marques Gomes
21

22

23
24

Alberto Souto, a par das grandes obras de exterior do edifício, transformou o seu interior
substituindo as celas por largos salões de exposição, fazendo obras no claustro, no antecoro
e coro alto e na entrada do museu, projetos assinados pela Direção Geral de Edifícios e
Monumentos Nacionais. Em termos expositivos, a componente estética continua a ser mais
valorizada, sobrepondo-se à componente histórica dos objetos. A sua direção destacou-se pela
reorganização das coleções e realização de um roteiro do Museu (1926). Com este propósito
melhorou o percurso expositivo, criou uma secção etnográfica regional, incorporou no espólio
do Museu uma doação do Coronel Médico António Nascimento Leitão de mais de quinhentos
objetos de arte oriental, bem como peças provenientes das escavações arqueológicas que
acompanhou na região do Baixo Vouga. De realçar, ainda, a forma como divulgou o acervo,
nomeadamente através da participação de peças do museu na “Exposição de Arte Portuguesa
em Londres – 800/1800” (1955).
PEREIRA, Isabel Sousa – Museu de Aveiro: da fundação ao projeto de reinstalação (19112004). Roteiro do Museu De Aveiro. Lisboa: DGPC/DRCC, 2013, p. 27.
IDEM, Ibidem, p. 28.
SOUTO, Alberto – Museu de Aveiro. Aveiro: Gráfica do Vouga, 1956, pp. 22-23.
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refere o seguinte: «São do século XVI os quatro reposteiros… Cada um dos
reposteiros apresenta dois tons; o ouro é lavrado sobre um fundo amarelo
e a prata sobre um fundo vermelho, figurando albarradas de belo desenho.
Diz o Sr. Joaquim de Vasconcelos que são os exemplares mais perfeitos, de
maiores dimensões e de melhor estilo que tem visto em Portugal.»

Fig. 4 – Dalmática pertencente ao conjunto de paramentos setecentistas encomendados para as
festividades da Princesa Santa Joana. Lhama de prata dourada bordada a pontos de ouro. Arquivo
Fotográfico do Museu de Aveiro.

A museografia escolhida na organização dos novos salões de exposição,
indicia algumas alterações relativamente aos conceitos museológicos dos
seus antecessores, pelo que as opções tomadas na forma como é feita a
disposição das peças pode, eventualmente, levar à compreensão dos critérios
de valoração atribuídos às diferentes secções. Souto opta por separar as
coleções por salões e integrar determinadas peças em salões representativos
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de secções, às quais naturalmente não pertenciam. Citaremos, a este
propósito, e apenas a título de exemplo, dois casos ligados aos têxteis:
Na designada “sala de paramentos” foi exposta uma das peças mais
significativas do acervo do Museu, o conjunto escultórico da Sagrada
Família, atribuída à Escola de Machado de Castro. Que motivos justificaram essa opção? Um critério decorativo? Valorativo?25 Pretender-se-ia
com essa disposição atingir objetivos pedagógicos, permitindo ao visitante
estabelecer raciocínios analógicos entre o estofo barroco usado na escultura
e os têxteis de igual período?
Exemplo idêntico ocorreu na “sala da pintura primitiva”, núcleo nobre
da coleção do Museu, onde para além da pintura de maior qualidade dos
sécs. XV e XVI, foram expostos os preciosos panos de armar quinhentistas. Pretender-se-ia possibilitar ao visitante a constatação da utilização
daquele tipo de tecidos nas próprias pinturas? Seria apenas uma questão
estética? (Fig. 5)

Fig. 5 – Sala da Pintura Primitiva montada no período de direção de Alberto Souto, na qual se optou
por expor os panos de armar do séc. XVI, um dos melhores exemplares da coleção de têxteis do Museu.
Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.
25

A valorização deste conjunto escultórico é confirmada pela sua presença na lista a que
aludimos anteriormente dos objetos a salvar em caso de guerra e na sua presença em grandes
exposições internacionais.
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Independentemente da justificação desta escolha, constatamos que
na prática, a introdução de elementos “estranhos” ao núcleo central da
exposição funcionou como forma de quebrar a monotonia e uniformidade
da coleção, critério aliás adotado na “Exposição retrospectiva de arte
ornamental portuguesa e espanhola em Lisboa” de 1882.26
É mesmo possível que vários critérios tenham presidido simultaneamente
à montagem da exposição, oscilando a escolha dos mesmos de acordo com
as peças e os objetivos em questão.
Uma outra fonte documental que nos possibilita a compreensão da
importância que a coleção de têxteis assumiu no contexto museológico é
a correspondência trocada entre a direção do Museu e a respetiva tutela.
Como anteriormente referimos, durante a direção de Alberto Souto27 o
Museu ficou sujeito a constantes obras de manutenção com caráter quase
sempre de emergência. Nos ofícios trocados entre ambos os serviços foram
constantes as referências aos salões de paramentos, cujo mau estado
colocava em risco a integridade física das peças.
Em ofício28 ao Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais,
lamenta-se o diretor da seguinte forma:
Novamente Venho junto de Vª Exª e de sua Excelência o Senhor Ministro da
Educação Nacional pedir urgentes providencias contra o estado de ruína, de
falta de segurança e de abandono em que se encontra o edifício deste Museu.
Considerado até há pouco como um dos melhores do paiz, talvez o melhor
em arte religiosa conventual, as péssimas condições estão a relegá-lo para o
número dos estabelecimentos do Estado que não podem ser vizitados, por ser
deseducativo e desprestigiante o seu aspecto.
(…) Agora já é o grande salão dos paramentos e tecidos que deixa entrar a
água das chuvas de tal modo que tive de desmontar e mudar algumas estantes.
Não tenho onde guardar os objectos retirados da exposição porque tudo está
desmantelado e sujeito à humidade do tempo chuvoso, do pó e até em perigo
de roubo. (…)”

26

27

28

SIMÕES, A. Filippe – A Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola
em Lisboa: cartas ao redactor do “Correio da Noite”. Lisboa: Typ. Universal, 1882, p. 2.
De referir que o programa museológico de Alberto Souto reflete ainda outras preocupações.
Embora pouco criativo no que respeita à exposição do espólio sacro, não deixa de ser inovador
ao tentar evidenciar a cultura e tradições locais, contemplando espaços para exposição das
principais práticas artesanais e industriais representativas da região. A concretização desta
ideia é, contudo, limitada às vertentes económica e etnográfica, omitindo os aspetos ligados
à vida religiosa e práticas cultuais comunitárias, nomeadamente ao culto da Princesa Santa
Joana, tão fortemente enraizado na sociedade aveirense.
Ofício nº 88 de 2 de Abril de 1938. Arquivo Administrativo do Museu de Aveiro (AAMA).
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Ao que parece o apelo não terá sido atendido, já que, dois anos mais
tarde o diretor volta a insistir no pedido 29e três meses depois, um telegrama
reforça a gravidade da situação:
“Comunico a Vª Exª que abateu hoje parte telhado velho salão de paramentos
e tecidos e me encontro grande dificuldade para transferir vitrinas ponto Rogo
V. Exª providencias e obsequio considerar necessidade urgência das obras
deste Museu”. 30

A resposta a este telegrama chega no dia 8 de Novembro de 1940. Nesta,
o Diretor dos Monumentos Nacionais informa já terem sido tomadas as
devidas providências, prometendo obras para o ano seguinte.
Todavia um outro relatório31 enviado a 13 de Abri de 1945, parece
denunciar, mais uma vez, o atraso no cumprimento desta promessa;
(…) há 17 salas do antigo Museu desmontadas.
A preciosa colecção de paramentos e tecidos encontra-se em perigo e sofrendo
prejuízos graves num velho salão cujo tecto se segura por espeques e cujas
janelas teem os caixilhos destruídos.(…)”

Já em 1951, num outro ofício dirigido ao Diretor Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, é por demais evidente a preocupação e valorização
dada à coleção têxtil. Neste, Alberto Souto expõe as prioridades a ter em
conta para a concretização das obras e reparações do edifício. De uma lista
de doze prioridades, a primeira é dada à reconstrução do antigo salão de
paramentos que se encontrava, à data, nas piores condições32.
A 30 de outubro de 1952, Alberto Souto, respondendo a um ofício-circular
do Diretor Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, apresenta um
breve relatório de sete páginas, dando conta dos progressos registados
na vida do Museu, nos últimos vinte e cinco anos, focando aspetos como
o regime legal, as aquisições materiais, as instalações e a orientação e
rendimento do trabalho. Neste documento, para além de dar conta de
todas as diligências realizadas no sentido de assegurar a conservação
e recuperação do edifício e das suas coleções, e das visitas de entidades
oficiais efetuadas ao museu com o objetivo de inteirarem do estado do
edifício, o diretor refere o seguinte:

29
30
31

32

Documento não numerado, datado de 8 de Agosto de 1940. AAMA.
Telegrama de 30 de outubro de 1940. AAMA.
Relatório enviado por Alberto Souto ao Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais
a 13 de Abril de 1945. AAMA.
Ofício nº 1/52, enviado por Alberto Souto ao Diretor Geral dos Edifícios e Monumentos
Nacionais a 8 de janeiro de 1952. AAMA.
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“(…) Ainda hoje se não completou o plano geral e total das obras, duas vastas
salas aguardam, em seu aspecto uniforme, a necessária reconstrução e conveniente adaptação; porem, muito e bom se edificou e reparou no decénio de 1940
a 1950, e com solidez e acerto, o que permitiu, em 1950, com a reinstalação
das colecções de tecidos e paramentos, pintura e mobiliário, a que se oferecesse
novamente ao público o riquíssimo Museu Regional de Aveiro que parecia ter
sido perdido para a nossa cultura. (…)”

Pouco tempo depois, conhecedora da riqueza e valor da coleção têxtil do
Museu de Aveiro, a Fundação Calouste Gulbenkian, instituição organizadora
da “Exposição de Arte Portuguesa em Londres (800-1800)” de 1955, ao
proceder à seleção das peças mais representativas da arte portuguesa,
seleciona o frontal de altar da capela de Nossa Srª da Assunção para
representar o que de melhor existia na paramentaria religiosa, expondo-o
na sala IV da referida exposição.
Em consonância com esta distinção, António Nogueira Gonçalves
na sua obra descritiva sobre o inventário artístico de Portugal, refere o
Museu de Aveiro classificando a coleção da seguinte forma «A secção de
tecidos e bordados é aquela que, depois da talha de madeira, tem maior
importância no Museu»33.
Como se pode depreender de toda a correspondência que temos vindo
a referir, a direção de Alberto Souto constituiu um período de grandes
dificuldades e constrangimentos. O estado ruinoso do edifício redundou, por
diversas vezes, em situações desastrosas para a conservação das coleções,
nomeadamente para a coleção de têxteis que, totalmente desprotegida dos
efeitos nocivos do pó, da humidade e do manuseamento incauto, sofreu,
então, danos incalculáveis.
Em 1959 Souto deixa o lugar de diretor, sendo nomeado António Manuel
Gonçalves34. António Gonçalves irá modernizar os critérios de exposição,
33

34

GONÇALVES, António Nogueira – Inventário Artístico de Portugal. Zona sul – Aveiro. Lisboa:
Academia Nacional de Belas Artes, 1959, p. 127.
António Manuel Gonçalves, diretor entre 1958 e 1984, terminou as obras iniciadas pelo seu
antecessor e iniciou novas obras profundas, coadjuvado pelo Arquiteto Amoroso Lopes, com
o objetivo de melhorar a exposição, gizando um novo programa museológico. Neste sentido,
melhorou a apresentação geral do museu com a abertura de novas alas e a organização de
percursos mais inteligíveis e atrativos com vista a criar um grande Museu de Arte Sacra.
Para levar a cabo este desígnio contou com a ajuda, quer em termos materiais quer científicos,
da Fundação Calouste Gulbenkian, com a qual manteve sempre uma relação privilegiada
chegando a acumular funções de diretor do Museu de Aveiro com as de diretor adjunto do
Serviço de Belas Artes da Fundação. António Gonçalves destacou-se ainda por ter valorizado
a História Local com a instalação de uma nova «galeria de Aveiro» que albergava as secções de
arqueologia, cerâmica, pintura e iconografia de «ilustres Aveirenses» e por ter impulsionado
a organização regular de exposições temporárias. O enriquecimento da biblioteca com a
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dispersando todas as coleções por diferentes salas. A própria arquitetura
do Museu sofre alterações de modo a beneficiar a exposição. Ao aspirar
à criação de um grande Museu de Arte Sacra, o novo diretor trabalha as
coleções de uma forma integrada com o edifício, dando-lhes coerência, de
forma a permitirem uma melhor compreensão do monumento.
No roteiro do Museu, que realiza em 1960, destaca-se a secção “tecidos
e paramentaria”35. Neste são referidas três salas, cuja descrição evidencia
a convivência de têxteis com outras peças, nomeadamente de mobiliário.
Contudo, parece-nos não existir um critério único que presida à exposição
destas peças já que a par de objetos de cariz religioso surgem outros de
uso civil, combinando igualmente peças de vários períodos distintos.
Também na secção intitulada “Arte Sacra Barroca”, correspondente a mais
três compartimentos, alguns dos melhores exemplares têxteis barrocos
convivem com peças de escultura, talha e pintura (Fig. 6).

Fig. 6 – Sala dos têxteis, montada por António Manuel Gonçalves.
Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

35

aquisição de obras raras e livros de referência, seriados e monografias, foi outra das suas
prioridades. A ele se deve ainda a organização da 5ª Reunião Nacional de Conservadores no
Museu de Aveiro em 1964.
GONÇALVES, António Manuel – Roteiro do Museu de Aveiro. Aveiro: Gráfica do Vouga, 1960,
pp 19-25.
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Ainda no âmbito da remodelação do museu, merece-nos especial atenção
o cuidado dado às salas destinadas à exposição de têxteis.
Em ofício de 29 de outubro de 1965 enviado pelo Diretor do Museu ao
Diretor-Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes36, refere-se o seguinte:
“Como tive já ocasião de informar verbalmente V. Exª, falta ainda renovar, neste
Museu, o arranjo de duas salas de Tecidos e Paramentaria, no primeiro andar.
Embora delas tivéssemos retirado, em 1959 e em 1962, muitas vitrinas e
arrecadado numerosas espécies têxteis, o planeamento da remodelação depende
muito de um exame especializado de toda a nossa colecção de paramentos e
outros tecidos. Desse exame advirá o estabelecimento de normas gerais de
conservação para as peças a expor, a beneficiar e a arrecadar. E quanto à
arrecadação julgo resolúvel que os respectivos gavetões de tecidos poderão ser
instalados nas próprias salas de exposição, dado as condições climatológicas
de arrecadação A, no piso térreo, prejudicarem as espécies têxteis.
Neste sentido, rogo a V.Exª o subido obséquio de providenciar que visite
este Museu e nos dê autorizado parecer a Exm. Senhora Drª Maria José de
Mendonça, directora do Museu Nacional dos Coches e conservadora que criou
e orienta a Oficina de Restauro de Têxteis, anexa ao Museu de Arte Antiga.”

Neste ofício é notória a preocupação com a conservação das peças,
quer nas questões relacionadas com o seu acondicionamento, quer com o
seu restauro. Esta é a primeira vez em que a questão da recuperação de
têxteis se coloca, já que no relatório do anterior diretor, a que já fizemos
referência, onde se dá conhecimento das obras restauradas nos vinte e cinco
anos da sua direção, não existe qualquer menção ao restauro de têxteis.
O destaque que julgava merecer esta coleção, levou ainda António
Manuel Gonçalves, em dezembro de 1965, a solicitar o auxílio da Fundação
Calouste Gulbenkian, na pessoa do seu diretor, Dr. José de Azeredo Perdigão,
no sentido de reorganizar a última secção do Museu que faltava tratar, e
que, por várias vezes, havia sofrido diversos arranjos e ajustes provisórios.
Pretendia, desta forma, solucionar o arranjo das três amplas dependências
onde se expunham os têxteis: Sala I e II de Tecidos e Paramentaria e a
sala VI de Arte Sacra Barroca.37
“Tivemos há poucos dias a visita oficial da Exmª Senhora Drª Maria José de
Mendonça, Directora do Museu Nacional dos Coches, que veio oportunamente
examinar as colecções de têxteis deste Museu, a fim de se escalonarem, por
conta do Estado, as beneficiações de telizes, bandeiras e paramentos na Oficina
de Restauro de Têxteis, anexa ao Museu de Arte Antiga.
Só algumas espécies requerem tratamento, podendo, a direcção do Museu
de Aveiro encarar o responsável arranjo das salas de exposição de Tecidos e
36
37

Oficio nº 70/65, Proc. H, de 29 de Outubro de 1965. AAMA
Ofício nº 72/65. AAMA
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Paramentaria, as derradeiras a estruturar-se (na pendência deste parecer),
dentro da geral renovação que temos efectivado desde Maio de 1959 e que
abrange os quase sessenta recintos desta galeria (a segunda em extensão, no
país, logo após a do Museu das Janelas Verdes, por enquanto). Presentemente,
empreendemos a reorganização das colecções de Torêutica e o arranjo da Sala
de Ourivesaria.
Muito estimaríamos que a Fundação Calouste Gulbenkian, para além da sala
de conferências que generosamente apetrechou, ficasse ligada à reorganização
da última secção que falta arrumar no Museu de Aveiro (arrumo mais definido,
porque tem sofrido vários arranjos e ajustamentos provisórios).
Neste sentido, apelo para a generosa compreensão de Vª Exª, Senhor Presidente,
para que possa ser atribuída ao Museu de Aveiro uma doação que estimamos
em 200.000$00 (duzentos mil escudos) que permita solucionar o arranjo de
três amplas dependências onde expomos têxteis; Salas I e II de Tecidos e
Paramentaria e a actual Sala VI de “Arte Sacra Barroca”.”

A 12 de abril do ano seguinte, António Manuel Gonçalves, informava
por ofício o Diretor – Geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, do estado
calamitoso do edifício após as grandes intempéries, referindo ainda a visita
ao Museu da Srª Drª Maria José de Mendonça, realizada antes do inicio da
renovação das duas salas de tecidos e paramentos conforme previamente
solicitado. Nesse documento relatava os procedimentos desenvolvidos na
montagem das salas.38
Um ofício datado de março de 1968 enviado pelo Diretor do Museu ao
Diretor-geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, dá conhecimento de
um pagamento de compra de equipamento expositor destinado a mobilar
os dois salões de Tecidos e Paramentos e a proceder à “delicadíssima
montagem das mesmas colecções”.39
A partir da remodelação dos salões de têxteis, a coleção voltou a ser
valorizada como um dos núcleos de maior destaque histórico-artístico,
permanecendo uma parte significativa da coleção em exposição permanente.
Durante um longo período, foram escassas as informações que nos
chegaram, talvez porque durante a década de 70 e 80 o diretor estivesse
a acumular o cargo de diretor com o de diretor adjunto na Fundação
Calouste Gulbenkian, ficando o serviço do Museu assegurado apenas por
um guarda e pessoal de limpeza40. Só decorridos treze anos, em maio de
1981, voltamos a ter informações. Em resposta a um pedido do Presidente
38
39

40

Ofício nº 40/66, Proc.º F – 2/1. AAMA
Ofício nº 3/68, P.º J, enviado pelo diretor do Museu ao diretor Geral do Ensino Superior e das
Belas-Artes. AAMA
PEREIRA, Isabel Sousa – Museu de Aveiro: da fundação ao projeto de reinstalação (19112004). In Roteiro do Museu de Aveiro. Lisboa: DGPC/DRCC, 2013, pp.32, 33.
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do Instituto Português do Património Cultural, para envio de um relatório
com a planificação e objetivos previstos para o Museu para o triénio de
1982/8441, o diretor informa o seguinte:
“Prioridade, durante o triénio, para as colecções de tecidos e paramentaria; uma
rotação terá de cumprir-se nas duas salas de arte barroca, onde prevalecem
os têxteis.
Os tecidos deverão acolher-se, conforme se prevê, nos gavetões (inclusos nos
plintos das vitrines) das salas de exposição. (...)”42

Pela primeira vez era notória à intenção de pôr em prática determinados procedimentos que espelhavam a preocupação com a questão da
conservação, nomeadamente considerando a necessidade de proceder à
rotatividade das peças em exposição.
Um outro momento importante merece ser assinalado na direção de
António Manuel Gonçalves, a participação de várias peças da coleção
do Museu na “XVII Exposição Europeia de Arte, Ciência e Cultura: Os
descobrimentos portugueses e a Europa do Renascimento”. Foram sete, as
obras solicitadas pela comissão organizadora da exposição, liderada pelo
Comissário Geral Pedro Canavarro, a saber, cinco pinturas dos primitivos
portugueses e dois frontais têxteis. Um dos frontais datado do séc. XVI,
tido como sendo manufatura indo-portuguesa43 (nº inv.º 348/421) foi exposto
na sala de capítulo do Mosteiro dos Jerónimos. O segundo, do séc. XVII,
ao qual foi atribuída a mesma origem (nº invº 351/469)44, foi exposto no
núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga. A restrita seleção de peças
solicitadas para participar numa exposição com esta importância, espelha
bem a valorização das peças têxteis do Museu e o reconhecimento da sua
importância no panorama artístico nacional.
Em 1984, pressionado pela tutela a quem desagradava a acumulação
de funções, António Gonçalves pediu exoneração do cargo, entrando
em funções a nova diretora, Clementina Quaresma45. A conservação do
41

42

43

44
45

Ofício nº 5579, P.º 100.533 de 19 de Maio de 1981, enviado pelo Presidente do Instituto
Português do Património Cultural ao Diretor do Museu. AAMA
Ofício nº 50/81, P.º nº F-2/1 enviado pelo Diretor do Museu de Aveiro ao Presidente do Instituto
Português do Património Cultural. AAMA
A atribuição desta peça, atualmente com o nº inv.º 20/C, é hoje posta em causa, devendo
tratar-se de um exemplar sujeito a várias alterações, com componentes de várias origens,
possivelmente de manufatura nacional.
Hoje com o nº inv.º 36/C
Clementina de Carvalho Quaresma foi diretora entre 1984 e 1992. Durante a sua direção,
realizaram-se obras no museu com o intuito de permitir uma apresentação mais moderna,
menos densa e mais agradável da coleção. No âmbito da sua preocupação pela conservação
das peças, dinamizou trabalhos de limpeza, desinfestação e conservação das coleções, pondo
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edifício, das espécies museológicas e a organização das reservas foram
assumidas como prioridades, a par da alteração do percurso de exposição
permanente, que tornou mais leve e aprazível, adotando um critério de
exposição cronológico (Fig. 7).

Fig. 7 – Sala dedicada ao séc. XVIII, integrada no percurso de exposição permanente organizado com
critério cronológico na década de 1980. Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

Com o passar dos anos, e devido às condições pouco recomendáveis a
que as peças tinham estado sujeitas durante décadas, a coleção atingira
um mau estado de conservação generalizado, facto que vinha limitando
cada vez mais a sua exposição ao público. O trabalho desenvolvido na área
da limpeza e acondicionamento das coleções foi notável, substituindo o
conceito de arrecadação pelo conceito de reserva.
Neste contexto, e seguindo critérios de conservação mais exigentes, a
coleção de têxteis foi retirada da exposição permanente, passando a ser
exposta em pequenas mostras, nas quais os critérios do valor e excelência
orientaram a escolha da temática das exposições e a seleção das respetivas
peças. As mesmas preocupações com a conservação do acervo estariam
em prática o conceito de “reserva”, com especial atenção para o acondicionamento das
coleções de mobiliário e de talha. Fomentou ainda a abertura de cursos de técnicos auxiliares
de museografia e de auxiliares técnicos de restauro da talha e de têxteis. Com o intuito de
tornar o Museu de Aveiro num museu de arte sacra, desmontou a exposição de arqueologia
e a designada “galeria de Aveiro”.
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na origem da proibição do empréstimo de paramentos e alfaias para
cerimónias religiosas exteriores ao Museu, prática corrente até então. O
caso mais flagrante seria o do conjunto de paramentos festivos de Santa
Joana Princesa, datado da primeira metade do séc. XVIII, que todos os
anos saía no dia 12 de Maio, para integrar a procissão anual em honra
da Padroeira da Diocese.
Clementina Quaresma solicitou ainda apoio à Fundação Gulbenkian
no sentido de estudar o projeto museográfico destinado à instalação das
coleções de têxteis, mas embora o estudo tivesse sido concluído, a sua
execução não chegou a ser uma realidade.
Desde então, não só a coleção de têxteis não mais tornou a ser exposta
com cariz de permanência, respeitando-se assim os princípios básicos da
conservação preventiva, como a preocupação com o seu acondicionamento
foi uma constante. A par destas medidas, Clementina Quaresma procurou
dinamizar um curso de formação de Auxiliares Técnicos de têxteis (CPC/88),46
organizado pelo Centro de Emprego de Aveiro e aprovado pelo Instituto
Português de Património Cultural. O curso, com a duração de dois anos,
acabaria por dar os seus frutos já que, a partir deste se formaria uma
empresa de restauro de têxteis que viria a dar apoio ao restauro dos têxteis
do Museu. A preocupação e interesse da diretora pela coleção de têxteis
ficariam igualmente expressos nos contactos regulares que estabeleceu com
a Fundação Abegg-Stiftung, em Riggisberg na Suíça, uma das instituições
de vanguarda no estudo, restauro e conservação de têxteis.
Além da valorização e proteção dada à coleção, Clementina Quaresma
adotou uma atitude de divulgação do trabalho de restauro desenvolvido na
área da conservação. Foi neste âmbito que as “restauradoras” já formadas
participaram em várias exposições, nomeadamente, a “Exposição do
Programa de Conservação do Património Cultural”, realizado na Feira
Internacional de Lisboa (1988), a Exposição de têxteis recuperados no Museu
de Aveiro, realizada no Museu de Aveiro, no âmbito do Encontro Nacional
da APOM. (1989) e a “Exposição CPC/89 – Programa de Conservação do
Património Cultural”, realizada no Forum Picoas (1989 e 1993).
Quando em 1990 Maria Lobato Guimarães foi nomeada diretora do
Museu, prosseguiram as preocupações com a conservação e restauro das
coleções, em especial de pintura e têxteis. Com o intuito de dar visibilidade
46

O curso decorreu nos anos de 1988-1989 nas instalações do Museu de Aveiro, tendo sido
ministrado a quatro alunas, pela técnica Beatriz Lemos Silva pertencente ao Instituto José
de Figueiredo. Deste curso resultou a constituição de uma empresa privada de restauro
designada “ABC restauro” que durante vários anos assegurou o restauro de numerosas peças
têxteis do Museu, sempre sob o aconselhamento dos técnicos de restauro do referido instituto.
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a esta última, então totalmente acondicionada em reserva e praticamente
esquecida do público, e simultaneamente, para assegurar a continuidade
do restauro das peças mais ricas da coleção, Maria Lobato Guimarães
promoveu exposições temáticas que obrigaram a um estudo mais aturado
da coleção e à recuperação das peças. Desta forma, um número significativo
de paramentos e alfaias foi sendo alvo de restauro, sendo de louvar o
esforço nesta área da conservação. As exposições “Frontais seiscentista
do Convento de Jesus. Esplendor e devoção” (1995) e “Paramentaria do
Museu de Aveiro”, permitiram dar a conhecer ao público peças em reserva
desde os anos setenta. Simultaneamente, Maria Lobato Guimarães
promoveria a participação de peças têxteis em exposições internacionais
como a “Europália” (1991), “Expo 92” (1992) e “The Crowning Glory”, em
Newark (1997) (Fig. 8).

Fig. 8 – Frontal do séc. XVII, proveniente do Convento de Jesus de Aveiro, intervencionado durante
a direção de Maria Lobato Guimarães, uma das fases de maior preocupação com a recuperação do
espólio museológico. Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

Já sob a direção de Isabel Sousa Pereira (1997-2004), optou-se por uma
política de valorização do espaço monumental. Tendo em consideração as
numerosas limitações inerentes à fragilidade deste acervo, as peças têxteis
continuaram a ser expostas por curtos períodos, no entanto, as exposições
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deram lugar à armação temporária de espaços monumentais do museu,
permitindo a reconstituição de ambientes associados a períodos litúrgicos
ou festivos, privilegiando a sua primitiva funcionalidade. Desta forma, e
contrariando a orientação subjacente às anteriores direções, a valorização
e exposição de têxteis não se restringiu à paramentaria e alfaias litúrgicas
de reconhecido valor artístico, mas à exposição de elementos associados à
armação dos espaços, peças habitualmente de menor destaque. Cortinas,
sanefas, voltas de arco cruzeiro e panejamentos foram protagonistas, a par
dos ricos paramentos e alfaias de festa, recuperando assim a sua função
inicial no espetáculo litúrgico, encenando ambientes e cumprindo a sua
missão junto dos fiéis.
É nesta recuperação da função original das peças e na libertação de
uma conceção hierarquizada do espólio museológico baseada no seu valor
artístico, que é dado um novo sentido à coleção, possibilitando novas
abordagens.
Paralelamente, a coleção do Museu continuaria a ser solicitada para
figurar em grandes exposições como foi o caso da exposição “Os Construtores
do Oriente Português”, em 1998, na Alfandega do Porto e, posteriormente,
em Washington, nos EUA, para a qual foram solicitados os mesmos dois
frontais que tinham figurado na “XVII Exposição de Arte, Ciência e Cultura”.
Com a direção de Ana Margarida Ferreira (2004/2011) o Museu inicia
um importante plano de obras de ampliação e requalificação, plano esse
já gizado na anterior direção e financiado pelo Programa Operacional de
Cultura (2006/2008). O novo projeto museológico e museográfico deixa
de fora a área monumental do edifício, desde logo excluída do plano de
obras. Nesta nova organização foi prevista apenas uma pequena sala
destinada à exposição temporária de têxteis, com cerca de 36 m2, que
deveria inaugurar com a exposição dos paramentos setecentistas em honra
da Princesa Santa Joana.
Desde logo, e tendo em conta a exiguidade da área de exposição
prevista, tornou-se imprescindível pensar em novas estratégias capazes
de ampliar e diversificar a comunicação. Foi neste contexto, que o Museu
candidatou ao Quadro de Referência Estratégica Nacional (QREN), um
projeto destinado ao desenvolvimento de uma aplicação multimédia,47
47

Este projeto, com investigação, textos e guião multimédia de Maria João Mota e desenho
e codificação da aplicação da empresa EDIGMA foi o vencedor do Prémio da Associação
Portuguesa de Museologia (APOM) 2012 na categoria de “Melhor aplicação de gestão e
multimédia”, dando origem ao artigo Aplicações multimédia – um recurso educativo na
exploração de coleções museológicas. In: http://sensos-e.ese.ipp.pt/?p=1114SENSUS-e.
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instalada numa mesa com um ecrã tátil, que permitisse revelar este acervo
praticamente desconhecido do público.
Vale a pena explanar a forma como este meio de comunicação veio
contribuir para a divulgação da coleção de têxteis do museu, despertando
a curiosidade e o gosto por uma área, para muitos, pouco interessante.
Assim, a aplicação intitulada “Os têxteis no culto religioso” foi dividida
em quatro núcleos, sendo os dois primeiros de âmbito mais geral, centrados
no mundo da produção da paramentaria e da sua utilização, um terceiro
direcionado para as peças da coleção do Museu e um quarto essencialmente
lúdico (Fig. 9).

Fig. 9 – Screen de abertura da aplicação multimédia “Os têxteis no culto religioso” acessível através
da mesa digital colocada no percurso expositivo do museu. Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

I – No primeiro núcleo, intitulado “Encenação religiosa”, foi abordada
a importância dada pela Igreja à encenação dos espaços cultuais, desmontando a simbologia associada à forma, cor e utilização dos paramentos.
Outro aspeto abordado neste primeiro núcleo foi a questão dos materiais
utilizados na confeção das peças. Excelentes imagens ampliadas ao
microscópio mostram em pormenor as diferentes técnicas de tecelagem e
a riqueza dos pontos empregues na confeção dos bordados.
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II – O segundo módulo, “Da produção dos conventos às oficinas de
bordadores”, leva-nos a aspetos diretamente relacionados com a produção
têxtil, à forma como se organizavam e funcionavam as oficinas de paramenteiros e vestimenteiros e como se processavam as grandes encomendas.
III – O terceiro núcleo, “A coleção de têxteis do Museu”, aborda diretamente a análise dos paramentos e alfaias, sendo as peças apresentadas,
integradas no seu contexto histórico.
IV – Finalmente, o quarto módulo “Será que agora já sei…” funciona
como o culminar de todos os outros. Um quiz, de perguntas com resposta
de escolha múltipla, permite ao visitante, de uma forma divertida, testar
e consolidar os seus conhecimentos sobre os assuntos abordados.
Se de facto este projeto foi concluído com sucesso, o mesmo não aconteceu
com a montagem da sala de têxteis prevista nas obras do Museu de Aveiro
(2006-08), que acabou por não ser concretizada. Por esse mesmo motivo,
a mesa interativa, único meio de dar a conhecer este acervo ao público
visitante, passou a ser disponibilizada na receção do museu, preenchendo
assim essa lacuna na divulgação das coleções do Museu.
Ainda no âmbito das mesmas obras de ampliação e requalificação
do edifício foi projetado um espaço para a nova reserva de têxteis. A
preocupação com a forma de acondicionamento e conservação das peças
foi sempre uma constante, tanto mais que nos encontrávamos perante
uma coleção retirada em reserva.
Neste sentido, e depois de concluído o levantamento de toda a coleção
têxtil do museu e das suas necessidades de acondicionamento, e considerando
a inexistência de equipamento estandardizado no mercado que se adaptasse
a essas mesmas exigências, o Museu optou por projetar o equipamento
necessário e mandar executá-lo em madeira. A mais-valia da construção deste
equipamento foi sem dúvida o seu dimensionamento. A quantidade de dobras
a que as peças estão hoje sujeitas diminuiu drasticamente, aumentando a
eficácia em termos de conservação preventiva das peças (Fig. 10).
De realçar, ainda, que no período de preparação da reserva, foi feito um
esforço no sentido de assegurar a limpeza de numerosas peças, sobretudo
cortinas, tendo surgido a oportunidade de as enviar para o Museu Francisco
Tavares Proença Júnior48, em Castelo Branco, onde foram cuidadosamente
lavadas para serem acondicionadas em rolos suspensos da nova reserva
do Museu de Aveiro.
48

A esta atenção e preocupação demonstrada pela coleção de têxteis não será certamente alheio
o facto de a então diretora ter sido anteriormente diretora do Museu Francisco Tavares
Proença Júnior, instituição que tem como principal acervo uma coleção têxtil.
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Fig. 10 – Aspeto geral da reserva de têxteis, executada de raiz no ano de 2008, resultante de um
estudo exaustivo da coleção e das suas necessidades. Arquivo Fotográfico do Museu de Aveiro.

Ficava, assim, concluído o processo de acondicionamento do acervo
têxtil na reserva, a par da disponibilização da coleção ao público através
da referida aplicação multimédia.
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A entrada de Zulmira Gonçalves (2011-2015) para a direção do museu
não trouxe qualquer alteração, no que diz respeito à gestão da coleção de
têxteis, continuando a totalidade da coleção têxtil em reserva. A exposição de
peças têxteis nunca foi equacionada, ficando definitivamente deixada de lado,
por questões orçamentais, a questão da montagem da sala de paramentos
prevista no projeto de remodelação do Museu. Apenas uma novidade foi
introduzida, dando cumprimento a uma normativa da Secretaria de Estado
da Cultura, através da qual se incitava à transformação das reservas em
espaços visitáveis. Assim, a partir de 2015, a reserva de têxteis passou a
receber pequenos grupos de visitantes, mediante marcação prévia49.
Com a recente transição do Museu para a gestão municipal não se
verificou também qualquer alteração nestas questões. A coleção manteve-se em reserva na sua totalidade, sendo a sua observação disponibilizada
apenas na mesa digital posicionada na entrada do Museu ou através de
visitas residuais à reserva.

Conclusão
A história da coleção de têxteis e as suas vicissitudes nos 106 anos
da existência do Museu, espelham a evolução de alguns dos conceitos
museológicos e museográficos que pautaram a história dos Museus em
Portugal.
Seguindo a forma como esta coleção foi sendo mais ou menos valorizada
e explorada, poderemos destrinçar quatro períodos
Num período inicial, coincidente com as duas primeiras direções
(1912/1958), os têxteis foram uma das coleções mais valorizadas do Museu,
a par das coleções de talha e de pintura. Nesta fase, a quase totalidade das
49

O conceito de “reservas visitáveis” não é uma questão consensual no meio museológico. As
vantagens e inconvenientes apontados diferem de caso para caso, de coleção para coleção. Ao
refletirmos sobre esta opção, várias questões se levantam, nomeadamente sobre as expectativas
que criamos nos visitantes. De facto, se estes espaços “ocultos” podem constituir uma motivação
para o visitante, mais motivadora será certamente a curiosidade que desperta a descoberta
de peças inacessíveis ao público. Neste sentido, o acesso visual às peças deveria constituir
uma vertente obrigatória das “reservas visitáveis”. O problema reside no inconveniente de,
nalgumas coleções, as peças terem necessariamente de ser manipuladas para poderem ser
visualizadas. No caso das reservas de têxteis parece-nos pouco prudente que se coloque em
risco a integridade física das peças, manipulando-as constantemente, com o objetivo de as
tornar visualmente acessíveis. Situação completamente distinta é a do acesso das reservas
têxteis a investigadores. É pois com redobrada apreensão que assistimos à implementação
generalizada desta medida, sem que sejam devidamente ponderados os riscos inerentes a
cada caso.
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peças foi exposta no circuito de exposição permanente ocupando uma área
muito significativa do percurso expositivo. Com uma museografia densa, de
peças sobrepostas, o critério estético prevaleceu sobre os demais critérios
de exposição. Durante este período, e seguindo uma prática já verificada
em anos anteriores à criação do Museu, os grandes highlights da coleção
circularam pelas grandes exposições de arte nacionais e internacionais.
Seguiu-se uma segunda fase, já conforme à introdução (ainda que insípida) de novos conceitos de conservação preventiva e de uma museografia
com critérios mais afinados de seleção em que, a quantidade de peças em
exposição foi limitada, sendo o restante espólio retirado e acomodado em
armários, ainda sem as condições exigíveis a uma reserva. Nesta fase,
correspondente à direção de António Gonçalves, o critério de seleção das
peças continuou a ser o de mérito artístico, embora os têxteis passassem
a conviver no espaço expositivo com objetos de outras coleções. Mais uma
vez, não ficou esquecida a vertente de divulgação através da circulação por
várias exposições de relevo nacionais e internacionais, como anteriormente
referido.
Sucedeu-lhe um período em que a preocupação com a conservação das
peças ditou definitivamente o seu afastamento da exposição permanente,
sendo a coleção exposta apenas em mostras temáticas, temporárias e
rotativas. De realçar que nesta fase o critério de seleção das peças para
exposição não se manteve sempre constante, e se inicialmente houve
uma continuidade na prevalência do mérito artístico sobre os demais, na
fase final foi o valor histórico e documental das peças a imperar e a ditar
as temáticas das exposições. A evolução na forma de acondicionamento
das peças foi igualmente relevante, passando a haver uma preocupação
constante com o controlo ambiental dos espaços de reserva.
Finalmente, durante as duas últimas direções (2008/2017), à necessidade de conservação da coleção, genericamente degradada, veio juntar-se
a dificuldade em suportar as despesas com o equipamento expositivo
necessário à rotatividade das exposições. Por outro lado, nos últimos
anos, a valorização e relevância dada a outras coleções veio secundarizar
os têxteis na lista de prioridades do museu.
Pensamos que a evolução do percurso da coleção de têxteis na história do
Museu de Aveiro não terá sido muito diferente da verificada nos restantes
museus seus congéneres, o mesmo acontecendo com a atual situação de
total ausência de têxteis nos circuitos de exposição. Infelizmente, estas
coleções são cada vez menos expostas, sendo hoje quase totalmente
desconhecidas do público. Também por essa razão se justifica que cada
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vez menos técnicos se especializem nesta área e, consequentemente, se
produza menos investigação.
Perante esta realidade, oferece-nos dizer que, a persistir esta tendência
a que temos vindo a assistir nos últimos anos, de afastamento dos têxteis
das salas de exposição, também o desaproveitamento destas peças enquanto
testemunhos histórico / artísticos irá prosseguir, empobrecendo de forma
determinante a sua função histórica e museológica.
Será, pois, desejável que se verifique uma mudança de política na gestão
de coleções de forma a ser possível, não só dar a conhecer estes objetos
ao público visitante, como a poder trabalhá-los como documentos de uma
época, explorando os seus contextos de produção, as suas características
estéticas e artísticas, bem como as mensagens subjacentes à sua criação. Só
então podemos utilizar todas essas informações para promover a reflexão
e o espirito crítico junto do visitante.
Fazemos votos para que, num futuro próximo, a valorização das coleções
têxteis no panorama das propostas de exposições museológicas volte a ser
uma realidade!
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1
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3
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4

5

A partir desta data foi aplicada a nova tabela de designações das notas das dissertações,
seguidas da classificação numérica.
Esta dissertação foi publicada: MOTA, Rosa Maria dos Santos – O uso do ouro nas Festas da
Senhora d’Agonia, em Viana do Castelo. Porto: UCE-Porto; CONP; CITAR, 2011.
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6

7

Esta dissertação foi publicada: TRANCOSO, Teresa Maria Pinto – António Maria Ribeiro:
Cinzelador, ourives, escultor e desenhador portuense (1889-1962). Porto: UCE-Porto; CIIONP;
CITAR, 2011.
Esta dissertação foi publicada: MENDES, Mariana Soares – Mesas de jogo rococó e neoclássicas em Portugal: 1750-1820. Lisboa: Scribe, 2010.
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8

Sendo co-orientadora a Eng.ª Isabel Ribeiro.
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Mestres e as Obras
Data: 20 de Junho de 2016
Orientação: Prof. Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Escola das Artes
da UCP)
Classificação: Summa cum Laude (19 valores)
9

Esta tese foi publicada: FRANCO, Carlos – Casas das elites de Lisboa: objectos, interiores e
vivências 1750-1830. Lisboa: Scribe, 2015.
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f) ANA CRISTINA MARQUES FILIPE
Título: Trajetórias da Joalharia Contemporânea em Portugal: Artistas e Contextos (1963-2004)
Data: 13 de Novembro de 2018
Orientação: Prof. Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Escola das Artes
da UCP)
Classificação: Summa cum Laude (19 valores)

B.3 P
 rojectos de Tese de Doutoramento em Estudos do Património,
abordando temáticas de Artes Decorativas
1) CLÁUDIA EMANUEL FRANCO DOS SANTOS
Tema: A vida e obra de azulejaria de Jorge Rey Colaço
Orientador: Prof. Doutora Eduarda Maria Moreira da Silva Vieira
Co-orientador: Prof. Doutor João Manuel Mimoso
Data de início: Novembro de 2009
2) SÓNIA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES SKODA
Tema: A Casa Michel de Worms Irmãos, as joias, as joalherias e o comércio
de luxo na cidade de São Paulo no período de 1880-1940
Orientador: Prof. Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
Data de início: Outubro de 2014

Notícias

II – PUBLICAÇÕES
A) Colecção obras de Carlos da Silva Lopes
Edição: GEAD/CITAR
Coordenação editorial: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
Títulos publicados:

Estudos de História do Mobiliário (2004)

Estudos de História da Cerâmica (2004)

Estudos de História da Ourivesaria (2005)

Estudos de História da Pintura
e da Gravura (2009), com
prefácio do Prof. Doutor Vítor Serrão.
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B) Colecção Uma iniciação a…
Edição: Parceria CITAR com a Livraria Civilização Editora
Coordenação editorial: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
Títulos publicados:

Ana Calvo

Miguel Cabral de Moncada

Técnicas e Conservação de Pintura (2006)

Peritagem e Identificação de Obras de Arte (2006)

C) Obra em parceria entre o CITAR e a Livraria Civilização Editora

Maria Alexandra Gago da Câmara
Azulejaria do século XVIII: Espaço Lúdico e Decoração na Arquitectura Civil de Lisboa (2007)

D) Colecção Artes Decorativas em Portugal
Edição: CITAR
Coordenação: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Maria de São José Pinto Leite

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Os estuques no Porto no século XX:
A Oficina Baganha (2008)

A joalharia no Porto ao tempo
dos Almada (2008)
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E) Revista de Artes Decorativas (n.OS 1 a 6)
1. Revista de Artes Decorativas, nº 1 (2007)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) Los tapices de Alfonso Quinto de Portugal o tapices de Pastrana
Victoria Ramirez Ruiz
b) A policromia na faiança portuguesa de exportação no século XVII
Alexandre Nobre Pais
c) Do “lavor dos fios de marfim” e do mobiliário de sacristia seiscentista
Cátia Teles e Marques
d) O retábulo-mor da Igreja Matriz de Loures: uma obra emblemática do entalhador Bento da Fonseca Azevedo
Sílvia Ferreira
e) D. Joaquim Lourenço Ciais Ferrás de Acunha, um desconhecido arquitecto,
“riscador” e organeiro do último quartel do século XVIII
Celina Bastos
f) As elites femininas de Lisboa e o uso dos objectos na 2.ª metade do século XVIII
Carlos Franco

Nótulas
a) Para o estudo do património do Comendador de Santa Maria de Pernes, D.
Henrique de Portugal: a Carta de Partilhas de D. Ana de Ataíde (1626)
Maria Isabel Drumond Braga
b) Rendas de cobalto. Motivo decorativo na faiança do século XVII
Paula Monteiro
c) A Real Barraca no sítio de Nossa Senhora da Ajuda e as encomendas da Casa
Real: alguns elementos para o seu estudo
Celina Bastos
d) Apontamentos sobre o uso das madeiras em Portugal no século XVIII
Adelina Valente
e) Sobre uma marca de ensaiador da prata de Guimarães
Manuela Alcântara Santos
f) Actividade do ourives António Maria Ribeiro
Maria Teresa Trancoso

Documentos
a) Inventário dos bens do 1º marquês de Abrantes, D. Rodrigo Anes de Sá Almeida
e Meneses (1676-1733)
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) Inventário dos bens móveis de Rafael José da Cunha (1791-1868)
Alberto Tavares Barreto
c) Mobiliário no Porto nos séculos XIX e XX, nos inventários orfanológicos
Joana Feyo de Azevedo
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2. Revista de Artes Decorativas, nº 2 (2008)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) Mármore em cerâmica: uma obra do escultor renascentista Bartolomé Ordoñez
em Portugal
Pedro Flor
b) “só para ostentação da magestade, e grandeza”: Aproximação à encomenda de
ourivesaria barroca italiana para a Basílica de Nossa Senhora e Santo António
de Mafra
Teresa Leonor M. Vale
c) Os apóstolos em prata para a Patriarcal de Lisboa: modelos de ourivesaria dos
escultores José de Almeida (1708-1770) e Joaquim Machado de Castro (17291822)
Sandra Costa Saldanha
d) Revestimentos decorativos tradicionais de cal e estuque em Portugal
Eduarda Moreira da Silva
e) Quelques petits souvenirs de Sèvres. Elementos para o estudo do acervo cerâmico do Palácio Nacional da Ajuda
Cristina Neiva Correia
f) O Naturalismo no azulejo publicitário: influências e particularidades
Cristina Carvalho
g) Os interiores eclécticos da casa Barbot, em Vila Nova de Gaia
Maria de São José Pinto Leite

Nótulas
a) Registos de santos em azulejo. Aproximação às fontes gravadas
Joana Campelo
b) Contributo para o estudo do mobiliário de assento a partir da iconografia de
“Santa Ana Mestra”
Rita Carlos
c) Elementos para o estudo do ofício de lapidário no Porto no terceiro quartel de
Setecentos
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
d) Técnicas e materiais em recibo e memória descritiva de Darnault Frères: uma
encomenda de mobiliário da corte portuguesa (1785)
Adelina Valente
e) Joaquim de Vasconcelos e o estudo das Artes Decorativas em Portugal: a
cerâmica e o azulejo (1849-1936)
Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara

Documentos
a) Recheios de palácios lisboetas arrendados, no século XIX
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) Um olhar sobre a decoração e o efémero no Oriente: a relação dos bens
embarcados em Goa em 1559 para o Reino, o inventário dos bens do vice-rei D.
Martim Afonso de Castro, falecido em Malaca, em 1607, e a relação da entrada
do vice-rei D. Jerónimo de Azevedo em Goa, em 1612
Pedro Pinto
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3. Revista de Artes Decorativas, nº 3 (2009)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) A importância da Glíptica
Graça Gravinho
b) Os testamentos dos contratadores do pau-brasil David Purry, Joseph Mellish
e Gerard De Visme e algumas notas sobre a influência do mobiliário setecentista
inglês em Portugal. O caso dos “leitos imperiais”
Adelina Valente
c) Contributos para o estudo da colecção têxtil do Museu de Aveiro – Paramentos de festa
Maria João Mota
d) A “Casa da Cozinha”, em Lisboa, no século XVIII: móveis, recipientes e
utensílios
Carlos Franco
e) Ensaio sobre leques comemorativos portugueses
Paulo de Campos Pinto
f)

A família Dejante: a marcenaria e a indústria dos mármores no Portugal de
Oitocentos
Celina Bastos

g) Paul Sormani e o estilo Luís XV. Os móveis preferidos da rainha D. Maria Pia
Maria do Carmo Rebello de Andrade
h) O Infante Dom Henrique. Um paquete português e os seus ambientes decorativos
Teresa Tavares

Nótulas
a) Inquisição e cultura material. Os inventários de bens e a joalharia no Brasil
do século XVIII
Isabel M. R. Mendes Drumond Braga
b) Definição de motivos decorativos em uso na Real Fábrica de Vidros da Marinha Grande (1769-1803): I – Redomas com pé e rosca ou rolha
António Antunes Martins
c) Um coleccionador exigente: António Anastácio Gonçalves (1888-1965)
José Alberto Ribeiro

Documentos
a) A procissão do Corpus Christi e o resgate das relíquias para a Igreja de Nossa
Senhora da Luz de Mazagão em 1677
Pedro Pinto
b) O azulejo do século XVIII nos mosteiros de Santa Clara de Guimarães e de S.
Bento de Viana do Castelo
Patrícia Roque de Almeida
c) Elementos documentais para o estudo da talha da Igreja do Mosteiro de São
Bento de Cástris, em Évora
Maria Teresa Canhoto Verão
d) Traje na documentação da aristocracia portuguesa de Setecentos (I)
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
e) Cerimonial por ocasião da presença do conde de Bachi na Corte de D. José I
Maria Alexandre Trindade Gago da Câmara
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4. Revista de Artes Decorativas, nº 4 (2010)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) A prata do solene aparato da coroa portuguesa (a partir da 2.ª metade do
século XVIII). Identificação de um conjunto de 23 obras dos séculos XVI a
XVIII
Maria do Rosário Jardim e Inês Líbano Monteiro
b) O “caso” Nunes. Notícia de uma família de ourives de origem portuguesa activa
no Settecento romano
Teresa Leonor Vale
c) A laca de Cantão: um estudo sobre biombos chineses de exportação nos séculos
XVIII e XIX
Maria João Petisca
d) A Corte Portuguesa de Setecentos e a joalharia: elementos para o seu estudo
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
e) Teares, fios e tecidos em viagem. Produções e exportações da Real Fábrica das
Sedas para o Brasil (1734-1821)
Isabel M. R. Mendes Drumond Braga
f) Bastidores de uma festa da Corte no Palácio de Queluz (1795): artistas e
artesãos
Isabel Mayer Godinho Mendonça

Nótulas
a) Cabeleireiros e Inquisição no Portugal setecentista
Paulo Drumond Braga
b) Damião Pereira de Azevedo. Novos elementos sobre o entalhador e arquitecto portuense
Adelina Valente
c) Nota breve em torno das pedras incolores na joalharia portuguesa dos séculos
XVIII e XIX
Rui Galopim de Carvalho
d) Reflexos do Historicismo no catálogo de vidros da Companhia Industrial Portuguesa
António Antunes Martins

Documentos
a) Inventário medieval do Convento de São Domingos de Azeitão
Pedro Pinto
b) Inventário quinhentista das igrejas de Santa Maria do Olival, São João da
Praça, Santa Maria do Castelo, Santa Iria, Santa Maria de Pias e da Ermida
de Santa Maria do Monte
Pedro Pinto
c) Traje na documentação da aristocracia portuguesa de Setecentos (II)
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
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5. Revista de Artes Decorativas, nº 5 (2011)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) A conversão e reutilização de peças têxteis. Uma prática comum da sociedade
quinhentista portuguesa
Maria João Pacheco Ferreira
b) Novos documentos sobre as encomendas artísticas do 1º marquês de Fronteira,
D. João de Mascarenhas. Decorações, colecções e arquitectura nos palácios de
Lisboa na 2.ª metade do século XVIII
Miguel Soromenho
c) Roma em Lisboa: as artes decorativas no contexto das obras de arte enviadas da
cidade pontifícia para a capital portuguesa no reinado de D. João V
Teresa Leonor Vale
d) O regimento do ofício de ladrilhadores da cidade de Lisboa
Rosário Salema de Carvalho
e) A prata elvense nas contribuições de 1807-1808 e 1834
Nuno Grancho

Nótulas
a) A encadernação do foral de Viana da Foz do Lima, dado por D. Manuel a 1 de
junho de 1512. Reflexões a propósito da sua reencadernação
Maria Margarida Cunha Seixas
b) A evolução dos talhes do diamante do século XVI ao século XVIII em Portugal
Rui Galopim de Carvalho
c) As pratas da princesa D. Isabel Luísa Josefa (1669-1690)
Isabel M. R. Mendes Drumond Braga
d) Entre o trato e a bagagem: circulação de faiança entre Lisboa e Salvador da
Bahia (séculos XVI e XVII)
João Pedro Gomes
e) Paulo Mallet (1761?-1844), ourives francês com fábrica de bijuteria na Rua
Áurea, em Lisboa
Maria Luísa de Sousa Vilarinho Pereira
f)

Utilidade e gosto nas viagens reais: escrivaninha de viagem de D. Pedro da
casa Alphonse Giroux
Maria João Botelho Moniz Burnay

Documentos
a) Visitação do convento e mosteiro de Santos (Lisboa) em 1513
Pedro Pinto
b) Inventário do Hospital de Todos-os-Santos (Lisboa) em 1564
Pedro Pinto
c) Inventário e partilhas dos bens do Dr. António Gomes Rodovalho, do Desembargo do Paço (1603)
Pedro Pinto
d) O azulejo e a encomenda no século XVIII
Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara
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6. Revista de Artes Decorativas, nº 6 (2012-2014)
Editorial
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Artigos
a) A prataria religiosa espanhola em Portugal como veículo de mensagem: 15801640
Nuno Cruz Grancho
b) O retábulo da capela de Nossa Senhora do Desterro, em Granja Nova –
Tarouca
Pedro Vasconcelos Cardoso
c) Mobiliário litúrgico pétreo no contexto do barroco português: tipologias e
funcionalidades
Maria João Pereira Coutinho
d) A obra de pedraria e talha da Igreja de São Dâmaso de Guimarães (1691-1784)
António José Oliveira
e) La Venaria Reale. Palazzo Di Piacere, e Di Caccia (1674) De Amedeo Di
Castellamonte: A influência de estampas de Georges Tasnière em azulejos
portugueses (finais séc. XVII-1.ª Metade séc. XVIII)
Diana Gonçalves dos Santos
f) Testemunhos brônzeos do Settecento romano em Lisboa. As molduras do Ecce
Homo e da Virgem Orante do Museu Nacional de Arte Antiga e outras obras
de Francesco Giardoni
Teresa Leonor M. Vale
g) A Imaginária de Vestir: Reflexões em torno do seu Estudo e Inventariação em
Portugal
Diana Rafaela Pereira
h) O mobiliário civil setecentista da “Cela de Santo Ambrósio” do Museu de
Arouca
Adelina Valente
i)

Os alfaiates e as modistas em Lisboa (1775-1850): subsídio para a História do
traje e da moda
Maria Antonieta Lopes Vilão Vaz de Morais

j)

O edifício do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto (1933-1937). Percurso da
renovação decorativa dos seus interiores
Maria de São José Pinto Leite

k) O comércio de artigos de ourivesaria no Norte de Portugal (século XX): os
ourives ambulantes e os ourives feirantes
Rosa Maria Mota

Notícias
I – Dissertações
A) Dissertações de mestrado em Artes Decorativas defendidas
B) Projectos de dissertação de doutoramento em Estudos do Património, na
área de Artes Decorativas (em curso)
II – Publicações
A) Colecção Obras de Carlos da Silva Lopes
B) Obra em parceria entre o CITAR e a Livraria Civilização Editora
C) Colecção Artes Decorativas em Portugal
E) Revista de Artes Decorativas (n.OS 1 a 5)
F) Matrizes da investigação em Artes Decorativas (I a V)
G) Outras Publicações
H) Publicações do CIONP – Centro Interpretativo da Ourivesaria do Norte de
Portugal
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F) Matrizes da investigação em Artes Decorativas (I a V)
1. Matrizes da Investigação em Artes Decorativas [I]
Direcção de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Nota Prévia
Joaquim Azevedo

Introdução
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Estudos
a) Ditames do gosto setecentista: o negociante de grosso trato Nicolau Raposo do
Amaral, de Ponta Delgada, e as Artes Decorativas
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) Álbuns ingleses de ferragens para mobiliário do acervo da Biblioteca Pública
Municipal do Porto
Adelina Valente
c) En los vasos de Lisboa, Que hoy llevan por todo el orbe. Resistência e
identidade. A produção cerâmica de Lisboa no século XVII sobre o domínio
filipino
Alexandre Nobre Pais
d) O quarto de dormir e as Artes Decorativas em Lisboa: 1750-1830
Carlos de Almeida Franco
e) Os azulejos de Jorge Rey Colaço no Hospital António Lopes, na Póvoa de
Lanhoso
Cláudia Emanuel Franco dos Santos
f)

A joalharia em Portugal nos anos 60 do século XX
Cristina Filipe

g) As rainhas D. Maria Pia e D. Amélia e o traje feminino em Lisboa: 1860-1910
Ivete Ferreira
h) A palavra e o gesto: os púlpitos da Igreja do Espírito Santo de Arcos de Valdevez
Maria Lúcia Afonso
i)

A arte dos estuques nas casas burguesas do Porto Romântico
Maria de São José Pinto Leite

j)

A capela da Casa de Santo António de Britiande, em Lamego
Pedro Vasconcelos Cardoso

k) Alguns ourives da prata de Lisboa e a sua obra rococó
Rita Carlos
l)

Senhoras Ouradas do Norte de Portugal
Rosa Maria dos Santos Mota
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2. Matrizes da Investigação em Artes Decorativas II
Direcção de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Introdução
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Estudos
a) Legados humanos e devocionais: Artes Decorativas nos testamentos lisboetas
da segunda metade de Setecentos
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) A produção de desenho miúdo: um problema “graúdo” da cerâmica do século
XVII
Alexandre Nobre Pais
c) As capelas particulares de “Obra de Arte Total” dos arciprestados de Lamego e
Tarouca
Pedro Vasconcelos Cardoso
d) A sala de jantar nas casas de Lisboa: 1750-1825
Carlos de Almeida Franco
e) Problemas de identificação de madeiras do mobiliário setecentista português: análise botânica e designações comuns
Adelina Valente
f) Credências e mochos setecentistas do Convento de S. Gonçalo de Amarante: arte e
conservação
Daniela Coelho
g) Influências europeias na prataria rococó lisboeta
Rita Carlos
h) Motivos ornamentais nos estuques de edifícios nortenhos: séculos XIX e XX
Maria de São José Pinto Leite
i) A publicidade e o uso de objectos de ouro popular na primeira metade do século
XX
Rosa Maria dos Santos Mota
j) A joalharia em Portugal nos anos 70 do século XX
Cristina Filipe
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3. Matrizes da Investigação em Artes Decorativas III
Direcção de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Introdução
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Estudos
a) Uma loja de tecidos em Ponta Delgada, nos finais do século XVIII
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) Materiais utilizados na cerâmica lisboeta seiscentista
Alexandre Pias
c) Os frontais de altar das capelas particulares dos arciprestados de Lamego e
Tarouca
Pedro Vasconcelos Cardoso
d) Prataria religiosa rococó em lisboa
Rita Carlos
e) Mobiliário setecentista do Palácio dos Condes de Anadia, em Mangualde
Adelina Valente
f) Os salões das elites de Lisboa dos finais do Antigo Regime
Carlos Franco
g) Materiais e técnicas de policromia de um leito neoclássico
Daniela Coelho
h) Vivências burguesas e estuques na Avenida da Boavista, no Porto
Maria de São José Pinto Leite
i) Maria Elvira Freitas Pacheco: um caso pontual no feminino na produção e comercialização de ourivesaria no Porto do século XX
Rosa Maria dos Santos Mota
j) A Nova Joalharia em Portugal nos anos 80 do seculo XX: Parte I
Cristina Filipe

4. Matrizes da Investigação em Artes Decorativas IV
Direcção de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Introdução
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Estudos
a) Os tectos das capelas particulares dos arciprestados de Lamego e Tarouca
Pedro Vasconcelos Cardoso
b) Policromia ou laca: imprecisões recorrentes na terminologia de acabamentos
decorativos
Daniela Coelho
c) O rococó lisboeta na prataria do serviço de bebidas
Rita Carlos
d) Duas agendas manuscritas anglo-portuguesas, a xiloteca de José Aniceto
Raposo e as madeiras para mobiliário nos finais do século XVIII
Adelina Valente
e) O cordão e o colar de contas na ourivesaria popular portuguesa
Rosa Maria dos Santos Mota
f)

A Nova Joalharia em Portugal nos anos 80 do século XX: Parte II
Cristina Filipe
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5. Matrizes da Investigação em Artes Decorativas V
Direcção de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Introdução
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

Estudos
a) Reflexões em torno das fontes para o estudo das Artes Decorativas: a propósito
dos bens móveis de um Administrador do Tabaco da ilha de São Miguel (1803)
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
b) O azulejo na construção de ambientes decorativos dos séculos XVII e XVIII
Maria Alexandra Trindade Gago da Câmara
c) Da cozinha ao quarto: definição e ambientes na Lisboa do século XVIII e início
do século XIX
Carlos Franco
d) Os interiores régios de D. Maria I a D. Maria II
Celina Bastos
e) Interiores autênticos nos grandes palácios dos finais da Monarquia
Anísio Franco
f)

A explosão ornamental nos ambientes do período romântico: o mobiliário e o
interior doméstico
Pedro Bebiano Braga

g) Design e interiores em Portugal: 1900-2010
Rui Afonso Santos
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G) Subsídios para as Artes Decorativas nos Açores
Coordenação da colecção: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa

1. [LENCART, Joana] – Subsídios para as Artes Decorativas nos Açores I.
Porto: UCE-Porto; CITAR, 2013.

2. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Subsídios para as Artes Decorativas
nos Açores II. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2014.

3. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Subsídios para as Artes Decorativas
nos Açores III. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2014.
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4. COSTA, Susana Goulart; FERNANDES, Ana; MELO, Pedro Pascoal
de – Subsídios para as Artes Decorativas nos Açores IV. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2014.

5. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Subsídios para as Artes Decorativas
nos Açores V. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2015.


6. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Subsídios para as Artes Decorativas
nos Açores VI. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2017.
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7. SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Subsídios para as Artes Decorativas
nos Açores VII. Porto: UCE-Porto; CITAR, 2018.

H) Outras Publicações

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Coord.)
– Actas do II Colóquio Português
de Ourivesaria (2009)

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
– Arte e Sociabilidade no
Porto Romântico (2009)

Gonçalo de Vasconcelos e Sousa
– Percursos da Joalharia em Portugal:
Séculos XVIII a XX (2010)

Alberto Pimentel –
O Porto há 30 anos (2011)
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I) Publicações do CIONP – Centro Interpretativo da Ourivesaria
do Norte de Portugal

TRANCOSO, Teresa Maria Pinto – António
Maria Ribeiro: cinzelador, ourives, escultor
e desenhador portuense (1889-1962). Porto:
UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2011.

MOTA, Rosa Maria dos Santos – O uso do
ouro nas Festas da Senhora da Agonia, em
Viana do Castelo. Porto: UCE- Porto: CIONP;
CITAR, 2011.

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Colecção
de jóias do Museu dos Biscainhos. Porto:
UCE- Porto: CIONP; CITAR, 2011.

PEIXOTO, Rocha – As filigranas. Porto:
UCE- Porto: CIONP; CITAR, 2011.

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – O livro
SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Álbum de
de desenhos de jóias de José António Mourão
desenhos de jóias portuguesas (ca. 1830-1930).
(1792-1856), da Rua das Flores, no Porto. Porto: Porto: UCE- Porto: CIONP; CITAR, 2011.
UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2011.
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MOTA, Rosa Maria dos Santos – A minha
avó tinha um tesouro. Porto: UCE-Porto:
CIONP; CITAR, 2011.

SANTOS, Manuela de Alcântara – Talheres
de prata de Guimarães: séculos XVIII e XIX.
Porto: UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2012.

MOTA, Rosa Maria dos Santos – Glossário
do uso do ouro no Norte de Portugal. Porto:
UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2011.

VIEIRA, Eduarda, coord. – Manual de
boas práticas: conservação de peças de
ourivesaria em instituições religiosas. Porto:
UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2012 (textos de
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, Eduarda
Vieira, Luís Efraim Casanovas, Leonor Sá,
Belmira Maduro, Laura Castro).
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SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e –
Tesouros privados: as jóias na região do
Porto (1865-1879). Porto: UCE-Porto:
CIONP; CITAR, 2012, 2 vols.

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e,
coord. – O luxo na região do Porto ao
tempo de Filipe II de Portugal (1610).
Porto: UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2012.
(textos de José Ferrão Afonso, Gonçalo de
Vasconcelos e Sousa, Celina Bastos, Hugo
Miguel Crespo e Paula Monteiro).

SOUSA, Gonçalo de Vasconcelos e – Dicionário de ourives do ouro, cravadores e lapidários do
Porto e de Gondomar (1700-1850). Porto: UCE-Porto: CIONP; CITAR, 2012. 2 vols.

DVD
O ouro nas Festas de Viana do Castelo, coord. de Rosa Maria dos Santos Mota.
Filigranas de Gondomar e Póvoa de Lanhoso, coord. de Rosa Maria dos Santos Mota.
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III. CONGRESSOS INTERNACIONAIS ORGANIZADOS PELO CITAR, NA
ÁREA DAS ARTES DECORATIVAS E DO ORNAMENTO
A) I Congresso Ibero-Americano de História do Mobiliário (2016)
A ideia da realização deste congresso partiu do CITAR, através do Prof.
Doutor Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, que convidou a Universidade
de Oviedo, na pessoa da Prof. Doutora Ana Maria Fernández García, a
associar-se-lhe. Nasce como um fórum de encontro para expor os resultados
das investigações mais recentes na área da História do Mobiliário na Ibero-América, com perspectivas multidisciplinares e uma ampla abrangência
cronológica, que vai desde a Idade Média até à actualidade. Decorreu nos
dias 20 e 21 de Outubro de 2016, com abertura na Aula Magna do Edifício
Histórico da Universidade de Oviedo. No sábado, dia 22, teve lugar uma
visita à Colección Selgas-Fagalde de Cudillero.
Coordenadores:
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Professor Catedrático da Escola das
Artes da Universidade Católica Portuguesa)
Ana María Fernández García (Professora Titular de Historia del Arte
de la Universidad de Oviedo)
Comissão científica
Celina Bastos (Museu Nacional de Arte Antiga)
Gladys Noemí Arana (Universidad Autónoma de Yucatán, México)
Gustavo Curiel (UNAM, México)
Jorge Augusto Moreno Egas (Pontificia Universidad Católica de Ecuador)
Lilia Martín Brito (Universidad de Cienfuegos, Cuba)
Marize Malta (Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Brasil)
Maria Helena Mendes Pinto (antiga conservadora do Museu Nacional
de Arte Antiga, Lisboa)
María Mercedes Fernández Martín (Universidad de Sevilla, Espanha)
Miguel Cabral de Moncada (ARTIS – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa)
Patricia Lara Betancourt (Modern Interior Research Centre, Kingston
University, Londres)
Paz Aguiló (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Espanha)
Sandra Inés Sánchez (CONICET, Argentina)
Sofía Rodríguez Bernis (Directora do Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid)
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B) The Art of Ornament Senses, Archetypes, Shapes and Functions
(2017)
O CITAR foi um dos organizadores deste congresso, que teve lugar na
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, nos dias 23 e 24 de Novembro, e
em Sintra, em 25 de Novembro de 2017.
Organização
Instituto de História da Arte, FCSH/NOVA
Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes, UCP
Comissão Organizadora
Gonçalo Vasconcelos e Sousa (CITAR, UCP)
Isabel Mendonça (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
Maria João Pereira Coutinho (IHA, FCSH, Universidade NOVA de
Lisboa)
Sílvia Ferreira (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
Comissão Executiva
Raquel Seixas (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
Comissão Científica
Alexandra Curvelo (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
António Nunes Pereira (Parques de Sintra – Monte da Lua, SA; IADE/
Universidade Europeia, Lisboa)
Doretta Davanzo Poli (Library of Fabrics at Palazzo Grassi; University
of Udine)
Elizabeth Miller (V&A Museum, Londres Femke Speelberg | The
Metropolitan Museum of Art, New York)
Fernando Quiles (Universidad Pablo de Olavide, Sevilha)
Filomena Limão (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
Giuseppe Dardanello (University of Turin)
Helder Carita (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
José Ferrão Afonso (CITAR, UCP)
Marize Malta (Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio
de Janeiro)
Michael Snodin (Strawberry Hill House, Twickenham)
Pedro Flor (Universidade Aberta; IHA, FCSH, Universidade NOVA de
Lisboa)
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Sabina de Cavi (Universidad de Córdoba, Departamento de Historia del
Arte, Arqueología y Música)
Sofía Rodríguez Bernis (Museo Nacional de Artes Decorativas, Madrid)
Susana Varela Flor (IHA, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa)
Teresa Vale (Artis, IHA, FLUL)
Vítor Serrão (Artis, IHA, FLUL)

C) II Congresso Ibero-Americano de História do Mobiliário (2018)

II Congresso
Ibero-americano
de História
do Mobiliário
II Congreso Iberoamericano
de Historia del Mueble
13, 14 e 15 Setembro 2018
13, 14 y 15 Septiembre 2018

Contactos
Universidade Católica Portuguesa – Porto
Escola das Artes
mdinis@porto.ucp.pt | 22 619 62 75
Inscrições
Público em geral - 25 euros
Participantes com comunicação - 20 euros
Estudantes - 10 euros
Formulário online disponível AQUI
Inscripciones
Público en general – 25 euros
Participantes con comunicaciones – 20 euros
Estudiantes – 10 euros
Formulario disponible AQUÍ

www.artes.porto.ucp.pt

O II Congresso Ibero-americano de História do Mobiliário, após a
primeira edição realizada em Oviedo, em 2016, foi dirigido aos estudiosos
que investigam no âmbito do móvel e do design de interiores em Espanha,
Portugal e Ibero-América.
O congresso decorreu nos dias 13 e 14 de Setembro de 2018 no Campus
da Foz da Universidade Católica Portuguesa e contou com um terceiro
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dia (15 de Setembro) de visita ao Mosteiro de Arouca tendo o grupo, no
regresso, visitado as igrejas e o museu de S. Francisco, no Porto.
O III Congresso terá lugar em Barcelona, em 2020, organizado por
Mónica Piera e pelos actuais coordenadores.
Coordenadores:
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Professor Catedrático da Escola das
Artes da Universidade Católica Portuguesa)
Ana María Fernández García (Professora Titular de Historia del Arte
de la Universidad de Oviedo)
Comissão científica
Celina Bastos (Museu Nacional de Arte Antiga, Portugal)
Gerardo Díaz Quirós (Univesidad Nebrija, Madrid)
Jorge Augusto Moreno Egas (Pontificia Universidad Católica de Ecuador)
Maria Mercedes Fernández Martín (Universidad de Sevilla, España)
Marize Malta (Escola de Belas-Artes da Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Brasil)
Miguel Cabral de Moncada (ARTIS – Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal)
Mónica Piera (Asociación de estudios del Moble, Barcelona)
Patricia Lara Betancourt (Modern Interior Research Centre, Kingston
University, Londres)
Sandra Inés Sánchez (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
Sofía Rodríguez Bernis (Directora del Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, España)
Exposição Associada
“Catálogos e outros materiais gráficos do mobiliário europeu” (desdobrável
na página 277, frente e verso), de 13 a 21 de Setembro de 2018, organizada
pelo Curso de Doutoramento em Estudos do Património da EA/UCP.
Inauguração no dia 13 de Setembro, no Edifício do Restauro da Escola
das Artes da UCP. Comissário: Gonçalo de Vasconcelos e Sousa.
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D) IV European Congress on Jewellery – Centres and Peripheries
in European Jewellery from Antiquity to 21st Century (2018)
IV EUROPEAN CONGRESS ON JEWELLERY

Centres and Peripheries
in European Jewellery
from Antiquity to the 21st Century
Photography: Carlos Monteiro (DGPC/ADF)

29 and 30th November, 2018

Stomacher, 2nd half of the 18th century
silver, topaces, chrysoberils, quartzs, and other coloured gem materials
MNSR, Portugal

SCHOOL OF ARTS

UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA
CITAR – Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia das Artes
(Research Centre for Science and Techonology of the Arts)

Após a sua realização em La Bañeza (Léon), Madrid e Barcelona, os
Congressos Europeus de Joalharia tiveram a sua primeira realização fora
de Espanha, na cidade do Porto. Tendo por organizadores o CITAR e o
Curso de Doutoramento em Estudos do Património da EA/UCP, esta IV
edição teve lugar na no Campus da Foz do Centro Regional do porto da
UCP, nos dias 29 e 30 de Novembro de 2018 e teve por tema uma questão
fundamental para o estudo das diversas manifestações da joalharia ao
longo dos milénios: a relação entre centros e periferias artísticas e as
questões envolventes.
Ao longo dos dois dias de trabalho, mesas distintas abordaram tópicos
relacionados com o tema do congresso, tendo por objectivo relacionar
histórica e esteticamente a joalharia em distintas partes da Europa e a sua

Notícias

279

influência posterior nos cinco continentes, numa abrangência cronológica
alargada até ao século XXI.
No sábado, 1 de Dezembro de 2018 teve lugar uma visita à colecção de
joalharia do Museu Nacional de Soares dos Reis, seguida de um percurso
a pé e visita às igrejas e museu de S. Francisco, na cidade do Porto.
Director do Congresso
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Escola das Artes-UCP; CITAR-EA/UCP)
Conselho Consultivo
Amelia Aranda Huet (Patrimonio Nacional, Colecciones Reales; Spain)
Annemarie Jordan Gschwend (Independent Scholar)
Claudette Joannis (Conservateur en Chef Honoraire du Patrimoine,
France)
Diana Scarisbrick (Independent Scholar, UK)
Francesca Balzan (Palazzo Falson Historic House Museum, Mdina)
Gonçalo de Vasconcelos e Sousa (Escola das Artes-UCP; CITAR-EA/
UCP)
Kirstin Kennedy (Victoria and Albert Museum, London)
Letizia Arbeteta Mira (Cuerpo Facultivo de Conservadores de Museos,
Spain)
María Antonia Herradón Figueroa (Museo del Traje, Madrid)
Mariàngels Fondevila (Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona)
Rosa Maria dos Santos Mota (CITAR-EA/UCP)
Exposição Associada
“Mostrar para Seduzir: Catálogos e outros documentos da Joalharia Europeia”
(desdobrável na página 280, frente e verso), de 29 de Novembro a 7 de
Dezembro de 2018, organizada pelo Curso de Doutoramento em Estudos
do Património da EA/UCP. Inauguração no dia 29 de Novembro de 2018,
no Edifício do Restauro da Escola das Artes da UCP. Comissário: Gonçalo
de Vasconcelos e Sousa.

280

Notícias

