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COLUMBANO IN HIS TIME (1857-1929) 

 

MARGARIDA MARIA ALMEIDA DE CAMPOS RODRIGUES DE MOURA ELIAS 

 

RESUMO 

Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929) foi um pintor que viveu e trabalhou 

numa das épocas mais ricas da história da cultura portuguesa. Filho de um artista do 

Romantismo, de seu nome Manuel Maria Bordalo Pinheiro, teve como irmão o famoso 

caricaturista e ceramista Rafael Bordalo Pinheiro. Columbano frequentou a Academia 

de Belas-Artes de Lisboa (1872-1876) e passou por Paris (1881-1883), com uma Bolsa 

de Estudo. Em Lisboa, fez parte do Grupo do Leão, um grupo de artistas que esteve 

ligado à introdução do Naturalismo na pintura portuguesa, mas destacou-se por 

preferir dedicar-se ao retrato e a cenas de interior. Em vez da paisagem e do sol, optou 

por um mundo íntimo e sombrio - pelo que a sua pintura era mais bem aceite nos 

meios intelectuais, e era destes meios que saíam os modelos dos seus retratos. Deste 

modo, compôs uma importante galeria de retratos das mais eminentes figuras da 

cultura portuguesa, mas também se destacou na realização de numerosas pinturas 

intimistas e naturezas mortas, que espelhavam o seu apreço pelos espaços fechados e 

silenciosos. Apaixonado por Camões, a maioria das suas pinturas históricas foram 

dedicadas a temas camonianos, o que liga a sua pintura ao patriotismo que dominava 

a cultura nacional. Columbano foi um homem que expressou a cultura do seu tempo, 

que passou pelo fim da Monarquia e trabalhou durante a Primeira República, tendo 

sido escolhido para alguns cargos oficiais, nomeadamente como um dos membros da 

Comissão que desenhou a nova bandeira nacional, e também como Director do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, ao qual se entregou devotamente. 

 



 

 

ABSTRACT 

Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929) was a Portuguese painter who lived 

and worked in one of the richest periods of the Portuguese cultural history. His father, 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro, was a romantic artist (painter, sculptor and engraver) 

and his elder brother, Rafael Bordalo Pinheiro, was a famous caricaturist and ceramist. 

Columbano studied in the Lisbon Academy of Art (1872-1876) and he went to Paris 

with a scholarship (1881-1883). When Columbano came back to Lisbon he joined the 

Grupo do Leão, a Portuguese group of painters who dedicated themselves to the 

representation of landscapes and custom scenes, in a naturalistic style. Columbano 

preferred to paint portraits and intimist paintings, so gradually he started to move 

apart from that group. His works were best understood by the poets and the writers, 

who were also the models of his portraits. On the other hand, Columbano made 

numerous still life and intimist paintings that reflected his taste for silent, dark and 

closed rooms. Devoted to Camões and Os Lusíadas, he made a lot of works with 

themes related to that subject and linked with patriotic and nationalist ideals, 

popular in his time. Columbano lived through the end of the Monarchy and through 

the First Republic, when he received several commissions, among them the design of 

the republican flag (1911). He was also nominated for distinguished positions, 

namely as the Director of the Musem of Modern Art, in Lisbon. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Columbano Bordalo Pinheiro, Pintura dos Séculos XIX e XX, 

Retrato, Natureza Morta, Intimismo, Luís de Camões, Primeira República 

KEYWORDS: Columbano Bordalo Pinheiro, XIXth and XXth Century Painting, 

Portrait, Still Life, Intimism, Luís de Camões, First Republic 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente Tese de Doutoramento, orientada pela Professora Doutora Raquel 

Henriques da Silva, trata da vida e da obra de Columbano Bordalo Pinheiro (1857-

1929), pintor cuja personalidade foi marcante na vida cultural e artística portuguesa 

entre o último quartel do século XIX e o primeiro quartel do século XX. 

O trabalho que agora apresentamos pretende dar continuidade à investigação 

iniciada com a nossa Tese de Mestrado, sobre a Recepção Crítica de Columbano 

Bordalo Pinheiro (1857-1987), realizada na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, 

da Universidade Nova de Lisboa, sob a orientação da Professora Doutora Margarida 

Acciaiuoli de Brito, entregue em 2002 e defendida em 2005. 

Esta Tese tem como objectivo fazer um estudo global, e o mais completo 

possível, sobre a vida e obra de Columbano. Sem descurar aquilo que já foi escrito 

sobre o artista, diligenciámos no sentido de o nosso estudo se diferenciar dos 

trabalhos anteriores em diversos níveis: abranger o mais possível a totalidade da sua 

obra; actualizar os dados biográficos à luz dos documentos, alguns deles inéditos; 

contextualizar a obra no tempo e no espaço que lhe foi dado viver, quer no âmbito 

nacional, quer internacional. 

A obra de Columbano foi muitas vezes vista em contraponto com a de Malhoa, 

sendo interessante constatar que estes dois pintores, apesar de consagrados pela 

crítica e pela historiografia, têm também gerado uma certa polémica, tendo-se 

formado uma legião de partidários e antagonistas. Nesse ponto de vista, quase 

maniqueísta, Malhoa é o representante do sol e do “portuguesismo”; Columbano é o 

representante da sombra e dos Intelectuais. José-Augusto França, num livro de 1987 

sobre os dois artistas, dizia que Malhoa era o português dos portugueses e Columbano 

o português sem portugueses. No mesmo ano realizou-se em Paris a exposição Soleil et 

Ombres dedicada à arte portuguesa do século XIX e a escolha do título (segundo José-
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Augusto França, comissário do evento) significava o «Sol e sombras de Portugal», 

representados por Malhoa e Columbano1. Cremos que esta análise é redutora tanto 

para a leitura da obra de Malhoa, como para a leitura da de Columbano. Tal como fez 

Nuno Saldanha, na sua tese de Doutoramento sobre Malhoa2, desejamos desmistificar 

a figura de Columbano e contextualizar o artista na sua época. 

Sobre Columbano já muito foi escrito, mas ainda há bastante por investigar. 

Vários foram os artigos publicados, mas poucas foram as monografias, existindo até 

agora basicamente três grandes especialistas sobre o assunto: o pintor Varela 

Aldemira (1895-1975), o escultor Diogo de Macedo (1889-1959) e o historiador José-

Augusto França (n. 1922). 

Varela Aldemira foi o autor da primeira monografia que foi escrita sobre 

Columbano, publicada em 1941. Ele fora discípulo do pintor e era desde 1934 

professor da Escola de Belas Artes, tendo escrito vários textos sobre temáticas 

artísticas. O ensaio que dedicou a Columbano3 tem grande importância pelos dados 

biográficos recolhidos. Nos anos quarenta e cinquenta, ainda redigiu outros textos, 

esforçando-se por publicar documentos que permitissem um conhecimento mais 

alargado sobre o artista, tornando-se num dos primeiros especialistas da sua obra4. 

Onze anos depois (1952), foi publicada a segunda monografia, da autoria de 

Diogo de Macedo, que, tal como Columbano, foi director do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea (desde 1944). Devido a esse estatuto teve um acesso privilegiado ao 

espólio do artista, o qual utilizou para a elaboração do seu livro. Ainda antes de 

escrever esse indispensável ensaio, já o mesmo autor tinha publicado o texto Concerto 

                                                             
1 Jornal de Letras, Artes e Ideias, 2/11/1987. 
2 Nuno SALDANHA (António Nuno Saldanha e Quadros Pereira Coelho), 2006, José Vital Branco Malhoa, 
Tese de Doutoramento, Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Católica Portuguesa. A tese foi 
publicada em 2010, com o título José Malhoa. Tradição e Modernidade, pela editora Scribe. 
3 Cf. Luís Varela ALDEMIRA, 1941, Columbano, Ensaio Biográfico e Crítico, Lisboa, Livraria Portugal. 
4 Varela Aldemira foi também autor de dois artigos de grande interesse, nomeadamente «Columbano, 
apreciado por seu pai Manuel Maria Bordalo Pinheiro», in Estudos de Arte e de Crítica, Lisboa, Livraria 
Portugália, 1942, pp. 43-93, que retrata os primeiros anos da carreira do pintor; e «A Lição de 
Columbano, A propósito de uma carta inédita», in Arte de Ontem e Hoje, Lisboa, R.E.S.M., 1948, 
importante para o conhecimento da situação de Columbano em Paris. 
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de Amadores5, que foi o primeiro número da «Colecção Museum» (1945). Este é um 

facto importante, pois assinala o valor dado a Columbano e ao Concerto de Amadores 

no contexto da arte portuguesa. Em termos gerais, os textos de Diogo de Macedo têm 

grande interesse pela recolha de dados biográficos e inventariação da obra, 

constituindo uma fonte importante nos estudos sobre Columbano. 

Uma característica comum aos textos de Varela Aldemira e de Diogo de 

Macedo é o facto de se concentrarem sobretudo em dados biográficos, dedicando-se 

particularmente aos anos que vão até 1900, antes de Columbano se tornar um pintor 

consagrado. Os seus textos são fontes úteis, até porque ambos os autores conheceram 

o artista pessoalmente, o que faz deles também testemunhas directas. Um aspecto 

relevante do livro de Diogo de Macedo é o anexo de imagens, que apresenta várias 

obras que hoje não estão localizadas, sendo por isso fundamental para a elaboração de 

um catálogo da obra. 

José-Augusto França foi o terceiro autor que avultou entre aqueles que 

estudaram Columbano. Tendo prestado grande atenção à arte portuguesa de 

oitocentos, publicou, em 1967, A Arte em Portugal no Século XIX6, que conheceu 

sucessivas edições até 1990. Este livro contém um capítulo acerca de Columbano, 

pintor sobre o qual ainda veio a escrever o livro Malhoa, o português dos portugueses, 

Columbano, o português sem portugueses, datado de 19877. Para além de diversos 

artigos em periódicos, monografias e catálogos, em 2007, publicou O Essencial sobre 

Columbano Bordalo Pinheiro, obra que faz parte de uma colecção da Imprensa 

Nacional que tem publicado biografias de diversas figuras da cultura portuguesa8. 

Nesse livro reelaborou aquilo que escrevera em textos anteriores, actualizando 

algumas informações, nomeadamente biográficas.  

                                                             
5 Escreveu outros importantes ensaios relacionados com Columbano, nomeadamente: Grupo do Leão, 
1885-1905, Lisboa, Editora Litoral, 1946; Quatro Quadros de El-Rei D. Carlos, Lisboa, Fundação da Casa 
de Bragança, 1949; e «Columbano e o seu Museu», Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas 
Artes, n.º 11, 1957, pp. 33-37. 
6
 José-Augusto FRANÇA, 1990, A Arte em Portugal no Século XIX, Lisboa, Bertrand Editora, 2 volumes. 

7
 José-Augusto FRANÇA, 1987, Malhoa e Columbano, Lisboa, Bertrand Editora. 

8
 José-Augusto FRANÇA, 2007, O Essencial sobre Columbano Bordalo Pinheiro, Imprensa Nacional, Casa 

da Moeda. 
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As monografias e os artigos de José-Augusto França são essenciais para 

qualquer trabalho sobre Columbano, nomeadamente pelo modo como introduzem a 

observação crítica sobre a obra, inserindo-a no tempo e no contexto da arte 

portuguesa e europeia9. Os seus textos falham apenas porque seguem ainda muitas 

vezes os dados biográficos introduzidos por Varela Aldemira e Diogo de Macedo, os 

quais têm alguns erros, que raramente José-Augusto França corrigiu. Por outro lado, 

do facto de nunca ter feito um texto de maior desenvolvimento sobre Columbano - 

como fez, por exemplo, para Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905)10 - resulta que nos 

seus estudos, dispersos em numerosos artigos e ensaios, nunca tenha chegado a 

aprofundar exaustivamente o tema. Ainda assim, devido à qualidade das suas análises, 

é uma referência incontornável sobre o artista.  

Entretanto, vieram a público outros textos menos determinantes, mas que 

devemos nomear. Manuela Azevedo (n. 1911) foi autora de uma pequena biografia, 

publicada em 1970, que segue uma linha laudatória introduzida por Varela Aldemira, 

sem trazer nada de novo11, mas que merece ser consultada porque publica algumas 

pinturas entretanto desaparecidas. Em 1999, Carlos Rocha escreveu uma tese de 

Mestrado sobre Columbano, defendida na Universidade Lusíada12. O seu ensaio falha 

especialmente, a nosso ver, por retomar a tendência apologética do artista, 

intercalando a sua biografia com informação da época, mas de uma maneira que nem 

sempre permite perceber de que modo Columbano se enquadrava nos contextos 

culturais referidos. 

Devemos salientar os catálogos das exposições realizadas sobre Columbano, 

sobretudo desde 1957, por ocasião do centenário do seu nascimento. É interessante o 

catálogo de Fernando Rau (1902-1977), Columbano – Obra Gravada (1972)13, pioneiro 

                                                             
9 José-Augusto França escreveu variados ensaios sobre Columbano, alguns publicados na imprensa, 
nomeadamente em O Estado de São Paulo, Comércio do Porto e Diário de Notícias (1957); Diário de 
Lisboa (1970) e Público (1991); e artigos em publicações periódicas ou monografias, a saber na obra 
Dicionário da Pintura Universal (1973); na revista Colóquio Artes (1979) e História da Arte Ocidental, 
1780-1980 (1987). 
10 José-Augusto FRANÇA, 1981, Rafael Bordalo Pinheiro, Lisboa, Livraria Bertrand. 
11

 Manuela de Azevedo, s/d, Columbano, s/l, Editorial Notícias. 
12

 Carlos ROCHA, 1999, Columbano, Modernidade, Sociedade e Cultura ou o Sentido Das Imagens, Tese 
de Mestrado, Universidade Lusíada, 2 volumes. 
13

 Fernando RAU, 1972, Columbano – Obra Gravada, Lisboa, Sociedade Nacional de Belas Artes. 
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por se debruçar sobre um assunto muitas vezes esquecido e que tem alguma 

importância no âmbito dos trabalhos do artista. Trata-se de um estudo ainda 

embrionário, que merecia ser desenvolvido em trabalhos futuros, nomeadamente para 

perceber em que medida os trabalhos de Columbano para gravura diferiam dos outros 

que não tinham essa finalidade.  

Em 1980, realizou-se uma exposição sobre a obra de Columbano no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, cujo catálogo vale principalmente pela reprodução 

de um conjunto significativo de obras e pela publicação do inventário das peças que 

pertencem a este Museu. Lembremos que o MNAC possui uma boa parte da obra do 

artista, incluindo alguns dos trabalhos mais significativos – por exemplo, O Grupo do 

Leão (1885) e o Retrato de Antero de Quental (1889).  

Em 2007, comemorando os cento e cinquenta anos do nascimento de 

Columbano, Pedro Lapa, que era então o director do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, comissariou uma importante exposição sobre o artista, que trouxe a 

público obras que já estavam há muito tempo fora do conhecimento geral. Esta 

exposição compreendeu os anos entre 1874 e 1900, sendo de grande interesse a 

recolha de novos dados e os textos que fazem parte do catálogo14. 

Esta exposição foi continuada em 2010, ligada desta vez às comemorações do 

Centenário da República, comissariada por Maria de Aires Silveira. Desta vez, 

estudaram-se os anos de 1900 a 1929 (data da morte de Columbano) e trouxeram-se 

novamente a público obras que estavam fora dos circuitos gerais, quer em colecções 

particulares, quer em museus estrangeiros – Musée d’ Orsay (Paris), Galeria Pitti 

(Florença) e Museu Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. O catálogo, coordenado 

por Maria de Aires Silveira, onde também colaborámos, é uma obra de grande 

importância para o estudo do artista15, introduzindo alguns temas que raramente têm 

sido explorados, como, por exemplo, o intimismo e as artes decorativas – os quais nós 

também procurámos aprofundar na presente Tese de Doutoramento. Contudo, nem o 

catálogo da exposição, nem a nossa tese esgotam os assuntos abordados, sendo 

                                                             
14

 Pedro LAPA (org.), 2007, Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, Lisboa, Museu do Chiado-MNAC. 
15

 Maria de Aires SILVEIRA (coord.), 2010, Columbano, MNAC/Leya. 
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sobretudo necessário aprofundar o tema das artes decorativas, que merece ser mais 

analisado, não só no que diz respeito a Columbano, mas também aos outros artistas 

portugueses. 

Nesta introdução queremos ainda referir alguns colóquios onde se abordou a 

obra de Columbano. Destacamos primeiro a apresentação de Margarida Acciaiuoli 

sobre «Malhoa et Columbano ou la Fin du Siècle au Portugal» (no colóquio realizado 

em Paris sobre Le XlX siècle au Portugal, Histoire-Societé, Culture-Art, sendo a acta 

publicada em 1988)16. Mais tarde, no âmbito do colóquio O Impulso Alegórico. 

Retratos, paisagens, naturezas mortas, foram realizadas três comunicações sobre o 

Retrato de Antero de Quental, respectivamente por Raquel Henriques da Silva, José-

Augusto França e pelo médico Nuno Grande17. Raquel Henriques da Silva fez ainda 

outra comunicação acerca de «Dos Cinco Artistas em Sintra de Cristino da Silva ao 

Grupo do Leão de Columbano Bordalo Pinheiro: afirmação do estatuto do Artista na 

segunda metade do século XIX» (acta do colóquio Propaganda e Poder, publicado em 

2000)18. Por fim, no âmbito do colóquio Arte & Melancolia, Paula Ribeiro Lobo fez uma 

apresentação sobre «Portugal par Coeur. Um século de melanolias coloniais», onde 

falou sobre o retrato de Mouzinho de Albuquerque – sendo a acta publicada em 

201119. 

Pela nossa parte demos continuidade ao trabalho iniciado com o Mestrado, 

tendo publicado, em 2008, um artigo sobre o quadro O Grupo do Leão, na sequência 

de uma aula realizada em 2007 na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, no âmbito do curso livre sobre O Retrato20. Em 2010, 

publicámos o livro Columbano Bordalo Pinheiro, integrado numa colecção do jornal 

                                                             
16

 Margarida ACCIAIUOLI, 1988, Malhoa et Columbano ou la Fin du Siècle au Portugal, Paris, Fondation 
Calouste Gulbenkian, Centre Culturel Portugais. 
17 M. Valente ALVES (dir. e coord.), 1998, O Impulso Alegórico, Retratos, Paisagens, Naturezas Mortas, 
Ordem dos Médicos. 
18 Raquel Henriques da SILVA, 2000, «Dos Cinco Artistas em Sintra de Cristino da Silva ao Grupo do Leão 
de Columbano Bordalo Pinheiro: afirmação do estatuto do Artista na segunda metade do século XIX», in 
Propaganda e Poder, Lisboa, Edições Colibri. 
19 Paula Ribeiro LOBO, 2011, «Portugal par Coeur. Um século de melanolias coloniais», in Arte & 
Melancolia, IHA/EAC-CECL, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 
pp. 213-229.  
20

 A.A.V.V., 2008, O Retrato. Revista de História da Arte, n.º 5, Instituto de História da Arte, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
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Público, sobre «Pintores Portugueses», coordenada por Raquel Henriques da Silva. No 

já referido catálogo do Museu do Chiado de 2010 publicámos os textos «Produção e 

crítica. A importância de Jaime Batalha Reis» e «Estratégias políticas» - este último é 

um artigo sobre a ligação entre Columbano e a Primeira República. 

Na presente Tese de Doutoramento procurámos desenvolver o estudo da obra 

de Columbano Bordalo Pinheiro, fazendo uma análise que tratasse da época em que 

ele viveu, da sua biografia e da sua obra. Assim, na Parte I deste trabalho, tratamos 

primeiro «O Tempo», procurando fazer uma introdução histórica sobre a vida cultural 

e artística portuguesa entre o final do século XIX e o início do século XX. De seguida, 

abordamos o tema «A Vida», propondo-nos realizar uma biografia completa e 

actualizada sobre o pintor. Para esse fim, cruzámos os dados biográficos com as 

informações acerca da sua carreira - obras, exposições e recepção crítica – 

contextualizando estes dados com os acontecimentos que lhes estavam relacionados. 

Nesse capítulo tratámos também da questão política na vida de Columbano, 

nomeadamente das suas ligações à Primeira República; da questão do ensino, pelo seu 

papel como professor da Academia de Belas-Artes, que exerceu entre 1901 e 1924; e 

do seu trabalho como Director do Museu Nacional de Arte Contemporânea, a que se 

dedicou devotamente entre 1914 e 1929.  

Na segunda parte tratamos «A Obra no Tempo», um capítulo em que 

pretendemos integrar Columbano na sua época, procurando influências e paralelos. De 

seguida estudamos mais directamente a obra, que dividimos em capítulos temáticos. 

Apesar de, durante o tempo de Columbano, estas divisões temáticas já se começarem 

a esbater, optámos por manter essa divisão tradicional, como fora postulada pela 

Academia Francesa de Belas-Artes, no final da Idade Moderna (como fez Nuno 

Saldanha na sua tese sobre Malhoa), pois ela possibilitou-nos uma abordagem e 

organização mais clara e precisa das diversas obras.  

Assim debruçamo-nos primeiro sobre a Pintura de Género, que foi o tema que 

Columbano trabalhou inicialmente; depois abordámos os retratos; as naturezas mortas 

e quadros intimistas; a pintura de História e Religiosa; e, por fim, as artes decorativas. 

Na nossa Tese procurámos ser exaustivos na análise das obras, mas, por uma questão 
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de síntese e de economia de tempo, tivemos de escolher aquelas que nos pareceram 

mais significativas. 

Em anexo elaborou-se um catálogo tão completo quanto possível da pintura de 

Columbano, seguindo o modelo proposto por Raquel Henriques da Silva no catálogo 

sobre Silva Porto21 e por Nuno Saldanha, na sua Tese sobre Malhoa. Incluem-se 

também as reproduções de alguns documentos da época e a transcrição de textos 

epistolares e de imprensa que nos pareceram de maior importância – não só para 

completar o nosso trabalho, como para facilitar a realização de trabalhos futuros. 

Necessariamente ficaram alguns assuntos por tratar, que poderão (e deverão) 

ser desenvolvidos em trabalhos posteriores. A questão do ensino de Columbano não 

foi muito aprofundada, porque não encontrámos dados relevantes inéditos sobre o 

tema, exigindo talvez essa investigação uma maior atenção sobre esse assunto 

específico. Sabemos que ele esteve ligado a alguns artistas que foram seus alunos, ou 

que frequentaram a Academia quando ele era professor - entre os quais, Varela 

Aldemira, Romano Esteves (1882-?), Adriano Sousa Lopes (1879-1944), Anjos Teixeira 

(1880-1935) e Sara Afonso (1899-1983) - mas o desenvolvimento desse assunto, para 

além daquilo que ficou escrito na presente Tese, terá de ser objecto de investigações 

subsequentes. 

Outro tema que ficou por estudar é o do mercado de arte, sendo interessante 

no futuro procurar perceber até que ponto as dificuldades financeiras de que se 

queixava Columbano correspondiam à realidade e até que ponto os seus quadros 

seriam tão dispendiosos como era insinuado por alguns compradores e 

encomendadores.  

Ficou também por investigar como se fazia a aquisição de materiais de pintura, 

visto que aquilo que sabemos, de momento, é que eram importados – de acordo com 

a investigação de António João Cruz (2005)22. Esta questão relaciona-se com a das 

                                                             
21

 Raquel Henriques da SILVA (com.), 1993, Silva Porto, 1850-1893, exposição comemorativa do 
centenário da sua morte, Museu Nacional de Soares dos Reis. 
22

 António João CRUZ, 2005, «A Pintura de Columbano segundo as suas caixas de tintas e pincéis» (in 
Conservar Património, n.º 1, pp. 5-19), publicado em PDF pelo Departamento de Arte, Conservação e 
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práticas artísticas, que foram recentemente analisadas, de uma forma introdutória, 

por Mercês Lorena, para a exposição sobre Columbano de 201023. Este tema deverá 

ser objecto de estudos futuros e faz parte do projecto Crossing borders: História, 

Materiais e Técnicas na Pintura Portuguesa do Romantismo, Naturalismo e 

Modernismo: 1850-1918 (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 

Lisboa), que é coordenado por Maria João Melo, Márcia Vilarigues e Raquel Henriques 

da Silva, de cuja equipa também fazemos parte. No que diz respeito a Columbano, este 

trabalho está ainda numa fase embrionária. 

Para além destes temas que julgamos deverem ser aprofundados em trabalhos 

futuros, estamos certos de que, mesmo nos assuntos em que procurámos ser 

exaustivos, ainda se poderá chegar mais longe. Há obras que continuam 

desaparecidas, provavelmente presentes em colecções particulares, e, se assim for,  é 

previsível que mais cedo ou mais tarde venham a aparecer em leilões ou exposições 

dedicadas ao século XIX. Por exemplo, foi recentemente descoberto um retrato de 

António José de Almeida feito por Columbano para a Galeria de Presidentes do Palácio 

de Belém - mas, para já, este retrato só é conhecido por reprodução24. Por outro lado, 

há seguramente documentos a que não tivemos a oportunidade de aceder, quer em 

cartas, quer na imprensa,  os quais poderão esclarecer alguns tópicos que foram mais 

negligenciados.  

Esta Tese tem um tema ambicioso, porque Columbano trabalhou 

ininterruptamente durante bastante tempo, pelo menos desde 1874 até 1929, e 

contactou com eminentes figuras da sua época - o que nos obrigou a ter um vasto 

conhecimento não só sobre o artista e a sua obra; como sobre a realidade cultural em 

que ele se inseriu, quer artística, quer literária, quer política. Julgamos que nenhum 

tema fica esgotado numa tese de Doutoramento e certamente é esse o caso de um 

estudo sobre a obra de Columbano. 

                                                                                                                                                                                   
Restauro da Escola Superior de Tecnologia de Tomar 
<http://www.cr.estt.ipt.pt/actividades/publicacoes.html>. 
23 Mercês LORENA, 2010, «Estudo laboratorial da pintura de Columbano», in Maria de Aires SILVEIRA 
(coord.), op.cit., pp. 86-97. 
24

 Não conhecemos essa reprodução, mas apenas uma descrição. O assunto está a ser investigado pelo 
Museu da Presidência, que contactámos, mas não nos deram qualquer resposta ao nosso pedido de que 
nos fornecessem uma cópia da reprodução. 
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No tocante aos aspectos mais práticos da preparação da nossa tese, devemos 

mencionar que seguimos as normas em vigor, para a elaboração de Dissertações de 

Doutoramento na Faculdade de Ciências Sociais Humanas, da Universidade Nova de 

Lisboa. O texto é entregue em formato policopiado, ficando os anexos em CD (formato 

digital) por uma questão de economia de recursos, dada a extensão de informação que 

foi trabalhada. No corpo do texto ficaram as imagens que nos pareceram mais 

relevantes para a compreensão dos assuntos abordados. 

 

Torres Vedras, Junho de 2011 
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I - BREVE PANORAMA DO TEMPO EM QUE VIVEU COLUMBANO 

«Na vida do homem no passado, tudo o que 

pertenceu a esse homem, quer como indivíduo, 

quer como elemento social, ocupa o historiador, 

e ocupa-o com igual importância e dignidade». 

A. H. de Oliveira Marques. 

 

1. AS RAÍZES ROMÂNTICAS 

Num dos textos de Raul Brandão (1867-1930), este referiu que Columbano 

tinha «vontade de escrever as suas Memórias»25. Contudo, o pintor só o fez muito 

brevemente numa carta que escreveu a Jaime Batalha Reis (1847-1935), onde contava 

a sua vida até cerca de 1900. Nessa carta, começava por dizer: «Sobre a minha triste 

vida é que pouco tenho para contar, bem monotona tem ella sido»26. Na realidade, a 

sua vida não foi monótona, não só devido à luta que teve de empreender para ter o 

reconhecimento que desejava, mas também devido à importância das pessoas que 

conheceu, ou ainda devido à época em que viveu, que foi uma das mais ricas em 

acontecimentos que vieram a transformar Portugal e o Mundo. 

Columbano Bordalo Pinheiro nasceu em 1857, durante o reinado de D. Pedro V 

(1837-1861). Então, já a Monarquia Constitucional estava instalada no governo 

português, depois de largos anos de conflitos civis. O tempo era agora de colocar o 

País a par dos desenvolvimentos culturais e materiais que existiam pelo resto da 

Europa. 

Grande parte dos «melhoramentos materiais» seria devida à política de Fontes 

Pereira de Melo (1818-1887), engenheiro que criou o Ministério das Obras Públicas, 

sendo o primeiro a chefiá-lo desde 1852. Durante a segunda metade do século, foram 

construídas linhas de caminhos-de-ferro, redefinidas e melhoradas as redes viárias, e 

modernizadas as comunicações em geral. Foi o tempo da Regeneração ou do 

                                                             
25

 Raul BRANDÃO, 2000, Memórias. Vale de Josafat, Relógio d’Água Editores, Vol. I, Tomo III, p. 201. 
26

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 11, Maço 124, carta de Columbano a Batalha 
Reis. 
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Fontismo, período que correspondeu ao avanço do «espírito utilitário» que se tornou o 

«princípio fundamental da nova ordem das coisas»27. 

Testemunhando o entusiasmo de uma nova era, quando foi aprovado o 

projecto do caminho-de-ferro de Lisboa ao Porto, o diário Revolução de Setembro dizia 

que «Desde que dobrámos o cabo da Boa Esperança, nunca praticámos feito de 

tamanha transcendência»28. Em 1856, foi inaugurado o primeiro troço de via-férrea, 

de Lisboa ao Carregado. À medida que avançava este processo de modernização das 

comunicações, as melhorias eram evidentes: «Com os comboios, o tempo de viagem 

entre Lisboa e o Porto reduziu-se a oito horas, em vez dos sete dias por diligência ou 

oito dias por barco (…). Paris ficou a dois dias de viagem (…)»29. 

Depois da morte de D. Pedro V (1861) teve início o reinado do seu irmão D. Luís 

I (1838-1889), que iria durar até 1889. Este reinado foi marcado por alguma agitação 

política, cujos pontos marcantes foram a revolta da Janeirinha, contra a 

regulamentação de um novo imposto de consumo (1868), e o Golpe de Estado 

chefiado pelo Duque de Saldanha (1870). No ano de 1872, próximo da altura em que 

se deram os primeiros movimentos grevistas em Portugal, foi fundada a Associação 

Fraternidade Operária. Sete anos depois (1879) foi realizado o primeiro Congresso 

Socialista Português. O republicanismo tornava-se cada vez mais influente, fundando-

se o Partido Republicano em 1876, no mesmo ano da criação do Partido Progressista, 

que, no rotativismo político do final da monarquia, iria opor-se ao Partido 

Regenerador. Contudo, este aparente «dinamismo socio-político» não correspondia à 

totalidade da realidade nacional, pois «era reduzido o número daqueles que 

efectivamente tinham uma acção interventiva na sociedade»30. 

Columbano viveu grande parte da sua vida em Lisboa, raramente se afastando 

do seu perímetro, razão pela qual iremos descrever a capital portuguesa nos anos 

                                                             
27 Ramalho ORTIGÃO, (1887) 1943, «Fontes Pereira de Melo», in Ramalho ORTIGÃO, 1943 (1), As Farpas, 
Lisboa, Livraria Clássica Editora, vol. III, pp. 168-169. 
28 Revolução de Setembro, 2/9/1852, citado in Rui RAMOS (Coord.), Bernardo Vasconcelos e SOUSA, 
Nuno Gonçalo MONTEIRO, 2009, História de Portugal, Lisboa, A Esfera dos Livros, p. 523. 
29

 Rui RAMOS (Coord.), Bernardo Vasconcelos e SOUSA, Nuno Gonçalo MONTEIRO, 2009, op. cit., p. 524. 
30

 Sandra LEANDRO, 1999, Teoria e Crítica de Arte em Portugal (1871-1900), Tese de Mestrado, 
Universidade Nova de Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, p. 18. 
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finais do Romantismo. Em meados do século XIX, Lisboa era o centro político do País, 

mas o seu espaço urbano ainda mantinha um aspecto ruralizante. Depois de um 

período de obras públicas, a construção estagnara. A população estacionara nos 200-

220 mil habitantes, pelo que ainda não fora necessária uma alteração efectiva das 

estruturas existentes31. Não se construíram novos bairros, mas ainda assim a capital 

assistiu a algumas mudanças. Depois da década de 1840 houve um alteamento dos 

prédios, com quartos e quintos andares sobre a cornija. Foi concluído o torreão poente 

do Terreiro do Paço e terminou-se a construção do Rossio, com as casas a Noroeste 

(1845) e o empedramento da praça (1849). Lisboa passou a ser iluminada a gás desde 

1848 e, em 1852, foi definida a estrada de circunvalação. Os jardins desempenhavam 

um papel importante na vida citadina, sobretudo desde a chegada do rei D. Fernando II 

(1816-1885), em 1836, que introduziu o hábito de passear pela cidade. O local 

escolhido era preferencialmente o Passeio Público, mas os lisboetas também 

deambulavam nos jardins de São Pedro de Alcântara ou da Estrela32.  

Com a Regeneração, depois das convulsões políticas e sociais que haviam 

marcado a primeira metade do século XIX, a capital do Reino tornara-se numa cidade 

pacífica. Guilherme de Azevedo (1839-1882)33 afirmava, em 1878, que a «Lisboa d' 

hoje é bem diversa já não só da Lisboa de ha dois seculos, mas também da Lisboa de 

ha quinze anos!». Era agora uma «pacífica cidade do nosso tempo, sem 

arrebatamentos no espirito e sem barricadas nas ruas»34. No verão a cidade parecia 

                                                             
31 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. I, pp. 308-310. 
32 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. I, pp. 310- 315. 
33 Guilherme de Azevedo foi poeta, escritor e jornalista. Assinou o programa das Conferências do Casino 
em 1871 e, no ano de 1874, publicou a Alma Nova, obra que se enquadra na poesia social. No jornal A 
Lanterna Mágica (1875) colaborou com Guerra Junqueiro e Rafael Bordalo Pinheiro. A partir de 1878 
que foi director literário do Ocidente, para o qual compôs a rubrica «Crónica Ocidental». Quando Rafael 
Bordalo Pinheiro regressou do Brasil, fundou com Guilherme de Azevedo o jornal de caricaturas O 
António Maria, para o qual este adoptou o pseudónimo de “João Rialto”. Bordalo e Azevedo 
colaboraram ainda, com Ramalho Ortigão, no Álbum das Glórias (1880-1883). A Gazeta de Notícias 
propôs-lhe ser seu correspondente em Paris, o que Guilherme de Azevedo aceitou, partindo em 
Setembro de 1880 para a capital francesa, onde veio a morrer. Cf. Pinheiro CHAGAS, 1/5/1882, 
«Guilherme d’ Azevedo», O Ocidente, p. 98; Cândido de FIGUEIREDO, 11/9/1881, «Guilherme de 
Azevedo», O Ocidente, pp. 202-203; José-Augusto FRANÇA, 1981, op. cit.; Grande Enciclopédia 
Portuguesa e Brasileira, Lisboa e Rio de Janeiro, Editorial Enciclopédia, Lda., [1956], vol. III, p. 918; 
Gervásio LOBATO, «Guilherme d’ Azevedo», O Ocidente, 1/5/1882, pp. 98-99; António José SARAIVA, 
Óscar LOPES, 1985, História da Literatura Portuguesa, Porto, Porto Editora, pp. 976-978. 
34

 Guilherme de AZEVEDO, 1/1/1878, «Chronica Occidental», Ocidente, p. 8. 
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mais adormecida: «uma cidade de mortos: uma necropole onde apodrece o cadaver 

da carta segundo as queixas das folhas opposicionistas»35. 

Sobre este assunto, é interessante citar Eça de Queirós (1845-1900), que, em O 

Crime do Padre Amaro, retratou o Largo do Loreto e a sua gente, onde todo um 

«mundo decrépito se movia lentamente, sob um céu lustroso de clima rico, entre 

garotos apregoando a lotaria e a batota pública, e rapazitos de voz plangente 

oferecendo o Jornal das pequenas novidades». As pessoas «iam, num vagar madraço, 

entre o largo onde se erguiam duas fachadas tristes de igreja, e o renque comprido das 

casarias da praça onde brilhavam três tabuletas de casas de penhores, negrejavam 

quatro entradas de taberna, e desembocavam, com um tom sujo de esgoto aberto, as 

vielas de todo um bairro de prostituição e de crime»36. 

Até ao final da década de 70 a cultura portuguesa era ainda dominada pelo 

Romantismo, movimento literário e artístico que se consolidara no nosso País com a 

implantação da Monarquia Constitucional. Para tal contribuíra a chegada de D. 

Fernando II, que em 1836 se casou com a rainha D. Maria II (1819-1853). Estes foram 

os pais dos dois reis portugueses que iriam presidir aos destinos de Portugal durante a 

juventude de Columbano, D. Pedro V e D. Luís I.  

O rei D. Fernando, nascido em Coburgo, na Alemanha, destacou-se pela 

protecção que deu às Belas-Artes nacionais, exercendo mecenato em relação a 

diversos artistas37, entre eles o próprio Columbano, conforme veremos no próximo 

capítulo. Numa nação caracterizada pelo parco investimento na arte, D. Fernando 

destacou-se por ter sido um dos primeiros compradores da arte portuguesa 

contemporânea, contribuindo para o engrandecimento das Belas-Artes em Portugal. 

Em termos genéricos, foi com o Romantismo que se introduziu uma noção mais 

consciente de nacionalidade, ganhando peso o gosto pela História, sobretudo 

medieval. Este movimento está igualmente conectado com a afirmação do conceito de 

                                                             
35

 Guilherme de AZEVEDO, 15/8/1878, «Chronica Occidental», Ocidente, p. 122. 
36

 Eça de QUEIRÓS, s/d, O Crime do Padre Amaro, Porto, Lello & Irmão Editores, p. 620. 
37

 São outros exemplos o próprio pai de Columbano, Manuel Bordalo Pinheiro, assim como Venceslau 
Cifka, Francisco José Resende e José Viana da Mota. 
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«indivíduo», cabendo no seu contexto a valorização do artista na sociedade. Na cultura 

portuguesa, o romantismo foi protagonizado por homens como Alexandre Herculano 

(1810-1877) e Almeida Garrett (1799-1854), escritores que defenderam o apreço pelos 

valores nacionais e pela defesa do património. Numa época de «melhoramentos 

materiais», foram sobretudo os «românticos» aqueles que mais defenderam os 

valores espirituais e artísticos. 

Nesta época, não existiam em Portugal, mesmo em Lisboa, muitos locais onde 

se pudessem ver e conhecer obras de arte. Exposições regulares eram unicamente as 

trienais da Academia e as da Sociedade Promotora das Belas-Artes, que nem sempre 

chegavam a ser realizadas. A Sociedade Promotora fora criada em 1861, com o fim de 

«excitar a emulação entre os artistas, propagar o conhecimento, facilitar a venda das 

suas obras por meio de exposições publicas annuaes, e protegel-os com a acquisição 

de objectos d’ arte expostos»38. Obteve inicialmente algum sucesso com os seus Salões 

anuais, começando a decair em meados dos anos setenta, já então devido a problemas 

financeiros39. Esta Sociedade, que fora o principal local de exposição dos artistas 

românticos, tornar-se-ia, com o passar do tempo, numa instituição retrógrada, o que já 

era verdade quando Columbano aí expôs, pela primeira vez, em 1874. 

Da mesma forma, eram poucas as colecções particulares e os museus eram 

uma criação recente relacionada com a fundação das Academias (de 1836). Para além 

de D. Fernando, durante a segunda metade do séc. XIX existiam alguns nobres ou 

membros da alta burguesia que se dedicavam à compra de obras de arte, com as quais 

preenchiam e decoravam os seus palácios e palacetes. O rei D. Luís fundou em 1869 

uma galeria de pintura no Real Paço da Ajuda, com escassa representação da pintura 

nacional40. Nos finais do século formaram-se igualmente outras colecções, primeiro do 

Visconde de Daupias e do Conde de Carvalhido (1817-1900), e, já na década de 

oitenta, do Marquês da Foz (1849-1917) e do Conde de Burnay (1838-1909). No 

                                                             
38

 Décima exposição, Sociedade Promotora das Bellas Artes, Lisboa, 1874. 
39

 Vide José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. I, pp. 430-435. 
40

 Sandra LEANDRO, 1999, op. cit., p. 37. 
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entanto, estas galerias eram na sua maioria «espaços particulares de acesso 

restrito»41. 

O Museu de Belas-Artes de Lisboa foi aberto após o estabelecimento do 

Liberalismo em Portugal e na sequência da fundação da Academia das Belas-Artes. 

Essa instituição ocupou o espaço do Convento de São Francisco e, para além de ter 

acolhido o ensino de Belas-Artes, recebeu os bens que o Estado incorporou por via da 

lei de extinção das ordens religiosas (1833), nomeadamente dos conventos da zona sul 

do país, ficando o Porto com os bens artísticos do norte. Para a criação do museu foi 

bastante importante o trabalho do Marquês de Sousa Holstein (1838-1878), inspector 

da Academia de Belas-Artes, desde 1862. Com o espólio que fora recolhido dos 

conventos extintos e com os quadros comprados através dos donativos de D. Fernando 

II, organizou em 1868 uma Galeria Nacional de Pintura, no espaço da Academia, que 

mais tarde se tornaria no Museu de Belas-Artes. 

Columbano entrou em 1872 para o Curso de Desenho da Academia das Belas-

Artes, instituição fundada em 1836, instalada no extinto convento de São Francisco de 

Lisboa. Desde meados do século XIX que aí leccionavam pintores e escultores ligados 

ao Romantismo, entre os quais se destacavam Tomás da Anunciação (1818-1879), 

Cristino da Silva (1829-1877), Miguel Ângelo Lupi (1826-1883) e Vítor Bastos (1830-

1894). Os dois primeiros dedicaram-se sobretudo ao tema da paisagem, mas, 

enquanto Anunciação seguiu uma via pitoresca e de atenção aos costumes do campo, 

num modelo que se aproxima do Naturalismo, Cristino seguiu uma via mais poética, de 

interpretação sentimental da natureza, alcançando, nos melhores trabalhos, a 

categoria estética do sublime42. 

Importa notar que, em 1844, Anunciação encabeçou um movimento contra o 

funcionamento conservador da Academia, sendo então reclamada uma reforma nos 

métodos de ensino, de modo a que fosse permitido pintar do natural. O artista foi 

recebido como assistente na Academia em 1852 e a partir de 1857 foi professor da 

cadeira de paisagem, tendo sido ele quem começou a encaminhar os discípulos para o 
                                                             
41

 Sandra LEANDRO, idem, ibidem. 
42

 Sobre este artista, vide: Maria de Aires SILVEIRA, Helena Carvalhão BUESCU, 2000, João Cristino da 
Silva (1829-1877), Lisboa, Instituto Português de Museus - Museu do Chiado. 
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«estudo profícuo da natureza»43. Em 1878, foi director da Academia e dirigiu também 

a Real Galeria de Pintura do Palácio da Ajuda. Cristino da Silva também fez parte do 

grupo de artistas liderado por Anunciação que se insurgiu contra o ensino académico, 

defendendo um maior contacto com a natureza. Foi professor da Academia, desde 

1860, mas acabou por se demitir em virtude do seu temperamento irreverente que se 

ajustava mal às restrições académicas. 

O pintor Miguel Ângelo Lupi, que também frequentara o curso de pintura da 

Academia de Belas-Artes de Lisboa, foi nomeado professor de desenho da Academia 

em 1864 e três anos depois colocado interinamente como professor de pintura de 

História, cargo no qual veio a ser provido definitivamente em 1868. Retratou diversas 

personagens do Fontismo, entre nobres e burgueses, sendo a sua obra-prima o Retrato 

da Mãe do Dr. Sousa Martins (1878)44. Lupi também se destacou na pintura de 

História, onde o seu romantismo se exprime com obras de teor sentimental (Tintoretto 

retratando a filha morta), ou explorando temas mais ou menos patrióticos (A partida 

de Vasco da Gama para a Índia, 1880). Como veremos, a sua obra teria importância 

para a de Columbano, de quem foi professor. 

No que diz respeito à pintura de História e de retrato, houve outros artistas que 

sobressaíram, nomeadamente Francisco Metrass (1825-1861), que foi professor 

substituto da aula de pintura histórica. Foi autor de quadros históricos, onde se nota 

novamente uma grande sentimentalidade (Só Deus!, 1856) ou patriotismo (Camões na 

gruta de Macau, 1853). Por outro lado, destacamos Luís Miranda Pereira de Meneses, 

2.º Visconde de Meneses (1820-1878). Este passou por Roma com Francisco Metrass 

(em 1844), viajando também a Paris. Consagrou-se sobretudo como retratista de 

elegante composição aristocrática (Retrato da Viscondessa de Menezes, 1862), embora 

tenha feito igualmente pinturas de costumes populares. 

Mencionamos por fim o escultor Vítor Bastos, que também foi professor da 

Academia de Lisboa desde 1860. Este artista avultou pelas composições de temas 

históricos, expondo em 1861 o baixo-relevo Cólera Mórbus, exemplo maior da 
                                                             
43

 Monteiro RAMALHO, 1897, «O Primeiro Salão», in Folhas d’ Arte, Lisboa, M. Gomes – Editor, p. 5. 
44

 Acerca de Lupi, vide: Maria de Aires SILVEIRA, Cristina Azevedo TAVARES, Adelaide Ginga TCHEN, 
2002, Miguel Ângelo Lupi – 1826 / 1883, Lisboa, Instituto Português de Museus - Museu do Chiado. 
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escultura romântica portuguesa. Notabilizou-se na escultura monumental, 

destacando-se o monumento a Camões, inaugurado em 1867, em Lisboa. 

Deveremos reflectir brevemente sobre o tema camoniano, pois o poeta Luís de 

Camões e Os Lusíadas foram merecedores da atenção dos artistas do Romantismo, 

desde os anos 1820, quando da publicação do poema Camões de Almeida Garrett e da 

exposição no Salon de Paris do quadro A Morte de Camões do pintor Domingos 

Sequeira (1768-1837). O poeta do final do Renascimento foi admirado tanto pela 

qualidade da sua obra, como pelo patriotismo subjacente a Os Lusíadas, ou ainda pelo 

sentimento trágico que se associava à sua biografia. A ideia camoniana, ligada à 

imagem de uma pátria que se estava a perder e que deveria ser restaurada, teria 

grande alcance nos anos vindouros, nomeadamente na obra de Columbano, conforme 

veremos. 

 

2. A GERAÇÃO DE 70 E OS REALISTAS 

Nas décadas de 1860 e de 1870, o País viveu um período de revolução45 cultural 

da maior importância. Portugal tinha progredido bastante no âmbito das Obras 

Públicas, graças à política de Fontes Pereira de Melo. Contudo, existia um grande 

atraso cultural, face ao que se passava no resto da Europa, principalmente no campo 

das ciências e da arte46. Com o aperfeiçoamento das comunicações e dos transportes 

essa discrepância cultural começou a tornar-se mais patente. Os novos meios de 

comunicação encurtavam a distância entre Portugal e o resto da Europa (o caminho de 

ferro para Badajoz foi inaugurado em 1863), o que implicava um acesso mais fácil a 

novas ideias. As trocas de livros, as bibliotecas, como a do Grémio Literário (desde 

1846), e as assinaturas de revistas estrangeiras permitiram também uma actualização 

por parte dos intelectuais portugueses47.  

                                                             
45

 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1989, O Essencial sobre Ramalho Ortigão, Imprensa Nacional, p. 16. 
46

 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1989, op. cit., p. 16. 
47

 Maria José MARINHO, 1996, O Essencial sobre Jaime Batalha Reis, Imprensa Nacional, p. 9. 
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Consequentemente, o país já não podia ficar alheio às transformações que 

surgiam no resto da Europa, mas também não as conseguia acompanhar, «vítima de 

incapacidades e estreitezas seculares»48. Esse alheamento foi particularmente sentido 

pelos membros daquela que ficou conhecida como Geração de 70, composta por 

intelectuais como Eça de Queirós, Oliveira Martins (1845-1894), Antero de Quental 

(1842-1891), Ramalho Ortigão (1836-1915), Guerra Junqueiro (1850-1923) e Jaime 

Batalha Reis (1847-1935), entre outros49. Estes homens sentiam-se «desajustados nos 

obsoletos e reaccionários modelos ideológicos»50 do País, pelo que procuravam 

encontrar maneiras de reagir contra a apatia nacional. 

A maior parte dos membros da Geração de 70 estudara em Coimbra, cidade de 

onde partiu o Manifesto dos Estudantes da Universidade de Coimbra à Opinião 

Ilustrada do País (1862-1863), texto redigido por Antero de Quental, onde se exigiam 

reformas para a Universidade. Mais tarde, em 1865, Antero publicou um livro de 

poemas intitulado Odes Modernas, que conduziu à polémica que ficou conhecida 

como Questão do Bom Senso e do Bom Gosto, título de um folheto que reivindicava 

uma nova forma de fazer literatura, contra o romantismo ultrapassado, representado 

por António Feliciano de Castilho (1800-1875). Em Lisboa, estes jovens intelectuais 

fundaram o grupo do «Cenáculo», que se reunia na casa de Batalha Reis e depois na de 

Antero de Quental,  para conversar e trocar ideias. 

Dessas reuniões saíram duas frentes de acção, que coincidiram no tempo com a 

Comuna de Paris (1871). A primeira frente concretizou-se na edição das Farpas, 

folhetos escritos por Eça de Queirós e Ramalho Ortigão (publicados entre 1871-1882), 

que constituíram uma «vasta obra de crítica e sátira social»51, debruçando-se sobre os 

mais variados aspectos da sociedade portuguesa – educação, alimentação, política, 

arte, saúde, transportes, etc.. A segunda frente de acção consistiu na realização das 

Conferências do Casino, organizadas por Antero de Quental, com a colaboração de Eça 

                                                             
48 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1989, op. cit., p. 16. 
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 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1989, ibidem. 
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 António Manuel Bettencourt Machado PIRES, 1980, A Ideia de Decadência na Geração de 70, Ponta 
Delgada, Instituto Universitário dos Açores, pp. 24 e 25. 
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 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1989, op. cit., p. 22. 
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e Batalha Reis, entre outros. Citando Eça de Queirós, foi no «Cenáculo» que 

«nasceram, mirabili dictu, as Conferências do Casino, aurora dum mundo novo»52. 

As conferências organizadas por Antero de Quental viriam a ser proibidas pelo 

Governo ao fim de cinco intervenções, três das quais proferidas por Antero e Eça de 

Queirós53. No programa elaborado por Antero, afirmava-se que não «pode viver e 

desenvolver-se um povo, isolado das grandes preocupações intelectuais do seu tempo; 

o que todos os dias a humanidade vai trabalhando, deve também ser o assunto das 

nossas constantes meditações»54. Foi neste quadro de contestação que se deu a 

introdução do Realismo em Portugal, movimento estético que surgia em oposição ao 

Romantismo tardio. 

Em termos históricos, o aparecimento do Realismo ocorreu em França após as 

grandes lutas sociais e políticas da revolução de 1848, com o consequente 

desenvolvimento das várias tendências do Socialismo, que culminaram na Comuna de 

Paris. O propósito do Realismo era construir uma «representação verídica, objectiva e 

imparcial do mundo real, baseada numa observação meticulosa da vida do 

momento»55. O exemplo paradigmático desta corrente estética encontrava-se na 

pintura de Gustave Courbet (1819-1877), bem como nas teorias de Pierre-Joseph 

Proudhon (1809-1865). Em 1865 foi publicado postumamente o livro Du Principe de l’ 

Art et de sa Destination Sociale56, onde Proudhon expôs o seu pensamento estético, 

dando como modelo a obra do pintor francês Gustave Courbet. 

A conferência de Eça de Queirós, sob o tema Realismo como Nova Expressão da 

Arte57, defendia a integração da arte na vida moderna58 e expunha o caso da obra de 
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 Maria José MARINHO, 1996, op. cit., p. 10. 
53

 As outras duas foram de Adolfo Coelho, sobre a educação, e de Augusto Soromenho, sobre a 
literatura. 
54 Antero de QUENTAL, 1996, Causas da Decadência dos Povos Peninsulares, s/l, Ulmeiro, p. 8. 
55 Linda NOCHLIN, 1991, El Realismo, Madrid, Alianza Editorial, p. 11 e ss. 
56 Pierre-Joseph PROUDHON, 1865, Du Principe de l'Art et de sa Destination Sociale, Paris, Garnier 
Frères. 
57 Dessa conferência tudo o que hoje se sabe é o que ficou publicado na imprensa da época. Vide por 
exemplo: João Gaspar SIMÕES, s/d, A Geração de 70, Alguns Tópicos Para a sua História, Lisboa, 
Editorial Inquérito Limitada; comentários de Beatriz BERRINI, 2000, «A Nova Literatura: o Realismo 
como Nova expressão da Arte», in Eça de QUEIRÓS, 2000, Literatura e Arte, Lisboa, Relógio d’ Água 
Editores, pp. 21-39. 
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 Diário de Notícias, 15/6/1871, in Eça de QUEIRÓS, 2000, op. cit., pp. 36. 
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Courbet como protótipo para a arte actual59 - muito embora o escritor conhecesse 

Courbet essencialmente através dos textos de Proudhon. Seguindo as ideias deste 

pensador francês, Eça condenava a arte pela arte, o Romantismo, a arte sensual e 

idealista, apresentando a proposta de uma renovação literária, pela «arte moral», 

experimental e racional, em suma, pelo «Realismo na arte»60. 

Anos depois, ao escrever o manuscrito da Tragédia da Rua das Flores (1878), 

Eça de Queirós concebeu um pintor, algo caricatural, cujo nome mudava 

frequentemente, tal como as suas concepções estéticas. Na sua fase realista, o pintor 

Gorjão afirmava que a arte «devia educar pela representação das acções justas». A 

arte deveria «ser essencialmente revolucionária. Um quadro deve ser um livro; deve 

ser um panfleto; deve ser um artigo de jornal». O processo da pintura não deveria ser 

acabado, estudado, ou amaneirado. «A pintura não é nada – a ideia é tudo. Traços 

largos, sombras indicadas, tons sóbrios, que dêem a impressão exacta da realidade». 

Num quadro realista «a expressão» era «tudo»61. Estas afirmações são importantes 

para a compreensão do que se esperava com o Realismo na pintura. 

Mas não foi só Eça de Queirós quem falou de Realismo em Portugal. Os críticos 

de arte António Enes (1848-1901)62 e Rangel de Lima (1839-1909)63, defenderam o 

Realismo desde 1872, contra a perversão do gosto considerada causa da decadência 

da arte em Portugal64. Por seu lado, Ramalho Ortigão teria alguma importância para a 

introdução do Realismo no meio cultural português. Como vimos, este escritor estivera 

conectado com o grupo do «Cenáculo», mas não ficara directamente envolvido nas 

                                                             
59 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. I, p. 436. 
60 Artigo de As Farpas, Nov. 1871, citado por Maria Filomena MÓNICA, 2001, Eça de Queirós, Lisboa, 
Livros Quetzal, p. 77. 
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 Eça de QUEIRÓS, 1980, A Tragédia da Rua das Flores, Lisboa, Moraes Editores, pp. 166 e ss. 
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Conferências do Casino, não assinando sequer o programa. Embora Ramalho ficasse 

posteriormente ligado à estética naturalista65, ainda escreveu acerca do Realismo em 

As Farpas. Segundo o que ele enunciou, em 1875, a arte era uma interpretação «da 

natureza feita, como diz Proudhon, em vista do nosso aperfeiçoamento intelectual e 

moral»66. A missão da arte era crítica, não já uma crítica que nega, mas sim uma crítica 

que sistematiza67. 

Ainda em 1878, o jornalista Guilherme de Azevedo, que assinara o programa 

das Conferências, escreveu um elogio ao pintor francês para a revista O Ocidente. Nas 

suas palavras, este pintor era um «colorista violento, o realista audaz», cuja reputação 

era apregoada pelos seus «bellos quadros», onde se afirmava «a pujança d'um 

verdadeiro talento de combate»68. 

No entanto, de acordo com o historiador José-Augusto França, pelo menos no 

que diz respeito à pintura, o Realismo foi em Portugal meramente um termo de 

«polémica estética», uma incongruência cultural, que só foi resolvida alguns anos mais 

tarde com a introdução do Naturalismo69. Assim como opinou Sandra Leandro, é de 

crer que «talvez o conceito de realismo, que era vazio para a maioria, não fosse 

suficientemente forte para ser captado, acabando por vencer a vertente, 

aparentemente menos complexa, da ruralidade traduzida pelo naturalismo»70. Daí a 

vitória da pintura de paisagem e de costumes na década seguinte. 

Em consequência, apesar de o «debate em torno do Realismo» ter sido, em 

termos teóricos, um dos «mais importantes» ao longo da década de setenta71, não é 

possível definir um «período realista» na pintura portuguesa do século XIX. Na opinião 

de Lucília Verdelho da Costa, «a questão do Realismo começou nesses anos sessenta e 

quando se realizou a exposição nacional de Belas-Artes de 1871 em Madrid, Alfredo de 

                                                             
65 José-Augusto FRANÇA, 1973 (1), op. cit., p. 332. 
66 Ramalho ORTIGÃO, (1875) 1943, «O chic e os seus desastres», in Ramalho ORTIGÃO, 1943 (2), As 
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Andrade (1839-1915) seria o único pintor português a assumir com plena consciência 

estética os preceitos da chamada escola realista»72. 

Algumas obras do Romantismo aproximaram-se do Realismo pela sua 

veracidade, como é o caso de alguns retratos de Lupi. Contudo, mais próximas do 

Realismo estão os trabalhos de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), irmão de 

Columbano. Este artista, para além das caricaturas que eram uma crítica evidente à 

sociedade contemporânea, publicou em O Ocidente gravuras feitas a partir de 

desenhos tirados do natural, figurando festas ou outros acontecimentos, que 

demonstravam uma forte capacidade na captação da vida real na sua espontânea 

naturalidade. 

Acrescentamos que o esforço desenvolvido pelos intelectuais da geração de 70 

não teve efeitos imediatos. Desde 1835 que o ensino público era obrigatório, mas, 

segundo um recenseamento de 1878, a taxa de analfabetismo ainda era muito elevada 

(79,4 %). A Geração de 70 iria exigir aos liberais que completassem a “revolução” 

iniciada nas décadas de 1820 e de 1830, assumindo a ciência e a democracia como o 

«único fundamento do poder». O seu papel era o «previsto na cultura liberal: o de 

uma espécie de clero laico, fazendo avançar a fronteira do “progresso” contra a 

“tradição”»73. 

Ao longo dos anos seguintes, os escritores da Geração de 70 continuaram o seu 

ardor crítico e pedagógico através de publicações em volumes e na imprensa, tendo 

particular importância o caso de As Farpas de Ramalho Ortigão. Citamos a este 

propósito as palavras deste escritor: «Aos vinte anos é preciso que alguém seja estroina 

nem sempre para que o Mundo progrida, mas ao menos para que o mundo se agite. 

Para se ser ponderado, correcto e imóvel, há tempo de sobra na velhice»74. 
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A agitação que foi criada por estes intelectuais foi fonte de progresso, apesar 

de inicialmente este ser ainda pouco perceptível. Escreveu Guilherme de Azevedo, em 

1878: «enquanto os outros fazem a viagem da vida d'uma maneira arriscada, 

abalançando-se aos meios de locomoção mais imprevistos e mais vertiginosos, nós 

vamos chouteando placidamente pela existência fóra, no bucolico burrinho de Sancho 

Pança, até nos chegar também a nossa hora de coupé»75. No entanto, algo mudava e, 

para prova, em 1875, Luciano Cordeiro (1844-1900), entre outros, fundou a Sociedade 

de Geografia de Lisboa, que iria promover expedições de exploração nas colónias 

africanas, o que testemunhava uma nova forma de encarar a posição portuguesa no 

mundo. 

 

3. O POSITIVISMO E O NATURALISMO 

Múltiplos acontecimentos marcaram os anos de 1880, transformando a 

realidade vivida pelos portugueses a vários níveis. O tempo da Regeneração terminava, 

sendo a cena política cada vez mais dominada pelo rotativismo entre o Partido 

Regenerador e o Partido Progressista. Em 1881, no mesmo ano em que Columbano 

partiu para Paris, para se dedicar ao ensino da pintura, Oliveira Martins publicou 

Portugal Contemporâneo, livro que tratava da história da Monarquia Constitucional. 

Na sua análise da situação portuguesa mostrava-se bastante pessimista, apresentando 

um quadro de desorganização e crise de valores: «Eu vejo – não vêem todos? – uma 

decadência no carácter e uma desnacionalização na cultura»76. 

Uma ideia comum à maioria dos jovens intelectuais da Geração de 70 é que era 

preciso modernizar Portugal. Tal como observou o historiador Fernando Catroga, o 

positivismo foi uma das «várias opções (…) invocadas como paradigmas de 

modernidade», sendo a que ganhou mais adeptos, designadamente devido ao valor 

que atribuía à ciência. Baseando-se sobretudo nas teorias de Auguste Comte [1798-

1857] e de Herbert Spencer [1820-1903], defendia que a «humanidade teria chegado à 
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sua definitiva fase de maturação intelectual, isto é, a um período em que seria 

desnecessário recorrer a explicações religiosas e metafísicas acerca do Mundo e da 

vida». Havia, contudo, outra corrente, protagonizada, entre outros, por Antero de 

Quental e Oliveira Martins, que, apesar de reter a valorização da ciência, reivindicava a 

necessidade de a «filosofia fundamentar todo o saber humano»77. 

Entre os protagonistas, desta nova corrente de pensamento, destacamos 

Emídio Garcia (1838-1904) e Teófilo Braga (1843-1924), comummente aceites como 

introdutores do Positivismo em Portugal, em 1872. Com a obra de Teófilo, Traços 

Gerais de Filosofia Positiva (1877), o «ideário recebeu a sua primeira sistematização 

em Portugal»78. Importa notar que o Positivismo recebeu numerosos teóricos e 

adeptos entre os intelectuais deste tempo (incluindo Ramalho Ortigão e Luciano 

Cordeiro), mas também foi fonte de rupturas, nomeadamente distanciando Antero de 

Quental e Teófilo Braga79. 

Muitos dos positivistas estavam conectados com ideais republicanos, vínculo 

que deu provas de força em 1880, durante os festejos do Tricentenário de Camões. A 

base ideológica destas comemorações estava ligada à «procura da identidade 

nacional», fundamentando-se nos conceitos positivistas de Teófilo Braga, autor de Os 

Centenários como Síntese Efectiva nas Sociedades Modernas (1884)80. «A uma 

monarquia e um liberalismo que engendraram a descrença e a sensação generalizada 

dum imenso logro, opunham assim os republicanos uma espécie de S. Camões, santo 

laico, patrono tutelar da verdadeira regeneração nacional, mito mobilizador (…)». 

Segundo Teófilo, era o começo duma nova era para a democracia portuguesa. A nação 

passava a ser simbolizada por Camões, o qual «continuará sendo, mesmo depois da 
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proclamação da República, a grande referência mítica da cultura e do patriotismo 

republicanos»81. 

Para estas comemorações, foi reunida uma comissão da imprensa, composta 

por Teófilo Braga, Ramalho Ortigão, Jaime Batalha Reis, Luciano Cordeiro, Eduardo 

Coelho (1835-1889)82, Rodrigues da Costa (1843-1917)83, Pinheiro Chagas (1842-1895), 

Magalhães Lima (1851-1928) e Rodrigo Pequito (1849-1931)84. Foi organizada uma 

«manifestação cívica» e «não oficial», que pretendia reatar o «fio da solidariedade 

nacional», ensinando «ao povo como é que, pela eloquencia sublime dos “Lusíadas”, 

entramos hoje na corrente do espirito europeu»85. 

No âmbito dos festejos, foi produzido um desfile de carros triunfais, com 

subsídio do governo e organizado sob a direcção dos artistas, formando um grande 

«préstito cívico e triunfal», que se reuniu no dia 10 de Junho na Praça do Comércio86. 

O trabalho de concepção dos carros foi coordenado pelo arquitecto José Luís Monteiro  

(1849-1942), recém-chegado de Paris. Columbano desenhou o carro das Colónias, mas 

também participaram87 Silva Porto (1850-1893)88, José Luís Monteiro, Simões de 

Almeida, Pereira Júnior (1841-1921)89 e Tomasini (1823-1902)90. Todos os artistas 

                                                             
81 João MEDINA, 1990, «Oh! A República!...». Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República 
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 José Eduardo Coelho foi o fundador do Diário de Notícias e um dos fundadores da Associação dos 
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tiveram o seu retrato publicado no número do Ocidente de 1 de Agosto desse ano, 

homenagem feita em resultado do «esforço sincero que (...) empregaram para que as 

festas do centenario tivessem a feição que deviam ter quando se tratava de 

commemorar o artista supremo da literatura nacional»91. Contudo, Eça de Queirós 

(estabelecido como diplomata em Bristol, desde 1878), apesar de ser amigo dos 

organizadores, denegriu estas comemorações, considerando-as ridículas92. 

Progressivamente, o panorama cultural português mostrava sinais de energia, 

aparecendo novas revistas e jornais, que foram adoptando a imagem de uma forma 

mais sistemática, primeiro com a gravura e depois a fotografia, para ilustrar as suas 

páginas. Em 1878, foi fundado o magazine O Ocidente, que durou até 1915. Em 1879, 

Rafael Bordalo Pinheiro chegou do Brasil (para onde tinha ido viver em 1876) e logo 

criou um novo jornal de caricaturas, O António Maria. Este periódico, apesar de uma 

interrupção de seis anos (1885-1891) – prontamente substituído por Os Pontos nos ii - 

durou até 1898. 

Os anos oitenta corresponderam a diversas alterações na vida artística 

portuguesa, mais concretamente lisboeta. Em 1879, regressou a Portugal, depois de 

uma estada como bolseiro em Paris, o supracitado arquitecto José Luís Monteiro. A sua 

chegada iria trazer uma renovação à arquitectura portuguesa, bem exemplificada pelo 

traçado neo-manuelino da fachada da Estação do Rossio, cuja obra iniciou em 1886. 

Devemos notar que este edifício, associado ao caminho-de-ferro, que era o meio de 

transporte mais moderno no seu tempo, se situava precisamente junto dos 

Restauradores, praça lisboeta que marcava o início da Avenida da Liberdade cuja 

abertura teve lugar em 1880. 

A Avenida substituiu o romântico Passeio Público, dando à cidade um aspecto 

mais moderno, descrito efusivamente por Gervásio Lobato (1850-1895)93 em 1884: 

                                                                                                                                                                                   
90 Luís Ascencio Tomasini (1823-1902) foi discípulo e amigo de Tomás da Anunciação. Ficou conhecido 
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«Decididamente Lisboa está-se tornando uma grande cidade a valer. / Concorreu muito 

para isso, faça-se-lhe justiça plena, o sr. Rosa Araujo [1840-1893], com o assassinato do 

passeio publico do Rocio, essa vergonhosa gaiola que dava á nossa formosa cidade o 

aspecto acabado e reles d'uma pequena terra de provincia. A avenida da Liberdade 

apesar de estar ainda muito longe da sua conclusão dá já a Lisboa o aspecto amplo e 

grande d'uma cidade de primeira ordem»94. Porém, esta visão optimista era 

contrariada anos mais tarde por Eça de Queirós que, mais cosmopolita, veria a nova 

avenida como um «curto rompante de luxo barato – que partira para transformar a 

velha cidade, e estacara longo [sic], com fôlego curto, entre montões de cascalho»95.  

No que diz respeito à arte, a década de 80 foi marcada pelo Naturalismo. Desde 

1865 que os artistas beneficiavam de pensões concedidas para que fossem estudar a 

Paris, cidade que sucedia a Roma como «capital da arte» na Europa. Tal como verificou 

Ramalho Ortigão, o «país dirigente é a França. É ao seu impulso que obedecem 

fatalmente em Portugal todos os fenómenos sociológicos: a arte, a literatura, a poesia, 

o direito, a política»96. Em 1873, os primeiros pintores contemplados com essa bolsa 

de estudo tinham sido Silva Porto e Marques de Oliveira (1853-1927)97, um como 

pintor de Paisagem e outro como pintor de História. 

Silva Porto, que fizera o curso da Academia de Belas-Artes do Porto, completou 

os seus estudos em Paris, cidade onde conheceu o pintor Charles Daubigny (1817-

1878), artista ligado ao Naturalismo de Barbizon e que lhe deu lições de pintura. Ainda 

antes de voltar para Portugal, os seus trabalhos já eram conhecidos através dos envios 

que fazia para as exposições nacionais, sendo admirados pela crítica, e nomeadamente 

por Ramalho Ortigão, que via neles uma promessa da renovação da arte portuguesa. 

De volta a Portugal, em 1879, o jovem artista foi eleito pela nova geração de pintores 
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como «Mestre», pois trazia «processos modernos de pintar» e utilizava os modelos da 

natureza98, tal como não se vira até então em Portugal. Esta admiração foi 

corroborada pela sua escolha, segundo proposta do novo vice-inspector da Academia, 

Delfim Guedes (1842-1895)99, para professor interino da cadeira de paisagem100, em 

substituição de Tomás da Anunciação e de Cristino da Silva101. 

Devemos notar que, apesar de a estada em França de Silva Porto ter coincidido 

com o tempo de maturação do Impressionismo, ao regressar para Portugal o artista 

trouxe consigo, sobretudo, a notícia do Naturalismo, já consagrado pelos meios oficiais 

parisienses102. Em Portugal, a influência desta corrente estética reflectiu-se numa 

maior atenção dada à natureza e à vida do campo, prolongando os temas pitorescos e 

animalistas que já haviam sido explorados pelo Romantismo, agora tratados de forma 

mais objectiva e recorrendo à pintura de ar livre de uma forma mais sistemática. A 

proposta do naturalismo paisagístico, sobretudo depois do regresso de Silva Porto, 

teve bom acolhimento por parte da crítica, que encontrava na sua obra o exemplo a 

ser seguido pelos pintores mais jovens. 

Margarida Acciaiuoli defendeu que uma «das grandes audácias da pintura 

portuguesa do século XIX fora a indisciplina generalizada face ao credo naturalista»103. 

Segundo esta historiadora, o interesse pela natureza foi desde o Romantismo a base de 

quase toda a produção nacional. Com a introdução do naturalismo, os pintores 

tenderam a colar «as preocupações moralistas de um realismo nascente à prática 

residual de um paisagismo romântico, numa estranha aproximação, onde a paisagem e 

o retrato» se confundiam «no emblema supremo da pintura de costumes». Adoptando 
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uma base temática narrativa, esta pintura tornar-se-ia na produção mais 

«tranquilizante» da sua época104. 

Esta pintura era tranquilizante porque, em geral, dava preferência à 

representação bucólica do campo, evadindo-se das problemáticas citadinas (ou mesmo 

rurais). Provavelmente graças a essa beatitude pacata, modernamente descrita por via 

de uma técnica mais livre, com cores claras e naturais, esta pintura foi desde logo bem 

aceite pela crítica. As cenas dramáticas também surgiam por vezes, mas a melancolia a 

elas associada só raramente ficava expressa, como em alguns quadros de José Malhoa 

(1855-1933), nomeadamente em Vou ser mãe! (já de 1923). Em geral, dava-se primazia 

a uma visão mais pacífica da imagética campestre, a qual era recolhida pelos pintores, 

nas suas deambulações pelo campo, sendo posteriormente trabalhada no ateliê. Desta 

forma, um novo gosto foi introduzido na arte portuguesa: o gosto do Naturalismo, 

seguindo o modelo dos pintores da escola de Barbizon105, que tendeu posteriormente 

para uma interpretação luminista da paisagem, como no caso das obras de Malhoa e 

de Carlos Reis (1863-1940)106. 

O Impressionismo só raramente ou tardiamente se cruzou com o Naturalismo 

português. Em Paris, a primeira exposição dos impressionistas fora realizada em 1874 

no ateliê do fotógrafo Félix Nadar (1820-1910). Ramalho Ortigão escreveu acerca dos 

«Impressionistas» em 1878, parecendo ter algum conhecimento do assunto, 

reconhecendo que eles pintam «do natural e pintam exactamente, precisamente, 

rigorosamente, aquilo que vêem»107.  

Cerca de 1880, em Paris, entrou em voga um tipo de Naturalismo, que herdava 

as aprendizagens da escola de Barbizon e do Realismo, cruzadas com as descobertas 

do Impressionismo e equilibradas pelo academismo, o qual tinha o seu expoente 
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máximo na obra de Bastien-Lepage (1848-1884). Émile Zola (1840-1902) – criador do 

naturalismo literário e grande admirador de Édouard Manet (1832-1883) e dos 

impressionistas - considerava que os naturalistas da década de 80 eram devedores do 

impressionismo, que corrigiam de modo a ficar mais próximo do gosto do grande 

público108. Uma das conquistas do Impressionismo, como notou Zola, foi o 

afastamento das tonalidades escuras e betuminosas: «peu à peu, on a vu les Salons 

s’éclaircir”109. O Naturalismo português estaria próximo dessa escola naturalista 

francesa. 

Na sequência da introdução do naturalismo na pintura portuguesa, no ano de 

1881, foi constituído o primeiro agrupamento artístico português que recebeu o nome 

de Grupo do Leão, sob o baptismo de Mariano Pina (1860-1899). Tratava-se de um 

grupo de artistas e amadores110 que se costumava reunir à noite na Cervejaria Leão de 

Ouro, numa «larga sala de café da rua do Príncipe, onde a fábrica de cerveja da marca 

Leão» tinha «o seu depósito»111. O Grupo do Leão formava-se como uma «associação 

livre, sem regulamentos nem estatutos e ainda menos direcção ou presidente 

titularizado»112. No entanto, o grupo tinha o seu «chefe de revolução»113, que era o 

pintor Silva Porto.  

Os componentes iniciais do grupo incluíam, além de Silva Porto, os pintores 

João Vaz (1859-1931), António Ramalho (1859-1916), Henrique Pinto (1853-1912)114, 

Ribeiro Cristino (1858-1948), José de Figueiredo115, o caricaturista Rafael Bordalo 

Pinheiro, o entalhador Leandro Braga (1839-1897)116, o actor João Anastácio Rosa117, 
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os jornalistas Alberto de Oliveira (1861-1922), Mariano Pina, Emídio de Brito118, 

Monteiro Ramalho (1862-1849), Fialho de Almeida (1857-1911) e Abel Botelho (1854-

1917), e ainda o poeta romântico Bulhão Pato (1829-1912). Esporadicamente juntava-

se o escultor portuense Soares dos Reis (1847-1889). Columbano estava em Paris, de 

onde só regressou em 1883, mas já conhecia alguns dos membros do grupo, 

correspondendo-se com Alberto de Oliveira119. 

As exposições do Grupo do Leão surgiram espontaneamente, numa das vezes 

em que, como era costume, se reuniram na cervejaria Leão de Ouro os pintores Silva 

Porto, António Ramalho e João Vaz. A ideia era fazer uma exposição que se opusesse 

às da Promotora, que «andava decididamente a empatar o caso», não se mostrando 

interessada na apresentação das obras de novos artistas. Como referiu Ribeiro Cristino 

(citando Alberto de Oliveira), no seu relato dos acontecimentos, «era necessário 

aparecer, mesmo para mostrar aqueles senhores da Promotôra, que se não precisava 

deles para nada»120. 

A questão era arranjar uma «sala grande com bastante claridade», problema 

que foi resolvido com a ajuda de Alberto de Oliveira, que desde o início do 

agrupamento se tornara no seu principal animador e verdadeiro secretário. A ele se 

ficaria dever a organização das exposições, sendo o autor dos catálogos ilustrados com 

zincogravuras, cujo aspecto gráfico era revolucionário para a época, «feito[s] à 

semelhança dos catálogos que serviam os Salons parisienses»121. Para a primeira 

exposição, realizada em 1881, Oliveira conseguiu uma sala da Sociedade de Geografia 
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(então situada na rua do Alecrim), tendo o apoio de Luciano Cordeiro, que era 

secretário dessa sociedade122. Além dos artistas mencionados, no evento apareceram 

obras de outros pintores que costumavam frequentar a mesa do café, entre os quais 

se contavam Henrique Pinto, Ribeiro Cristino, José Malhoa, Moura Girão (1840-1916), 

Cipriano Martins (m. 1888) e Rodrigues Vieira (1856-1898)123.  

A primeira exposição do Grupo do Leão procurava estar «completamente 

desligada de influencias officiaes ou d’intenções académicas»124, razão pela qual 

Alberto de Oliveira, que ficou responsável pelo catálogo125, lhe deu o nome de 

«Exposição de Quadros Modernos». De acordo com Ribeiro Cristino, a exposição «teve 

um êxito que excedeu a nossa expectativa (...); centenas de pessoas a foram visitar 

(...), e o que era ainda maior novidade, o público comprava os quadros»126. Esta 

exposição ganhou o «valor revolucionário da iniciação d’ uma escola nova entre 

nós»127 e ao grupo de pintores foi dado o nome de dissidentes. As restantes 

exposições, anualmente realizadas no final de cada ano, sucederam-se até 1888, nas 

salas do Comércio de Portugal. 

Questão importante a considerar, é o facto de, na época, terem sido apelidados 

de «dissidentes» estes pintores, cuja obra nos parece bastante disciplinada. Se é certo 

que n’ O António Maria se reconhecia a inadequação desse epíteto na arte portuguesa 

(«Mas em Lisboa – meu Deus! - de quem podem dissidir estes espirituosos 

artistas?»128), importa «reflectir sobre o apport destes artistas inquirindo a influência 

que tiveram (...) na cultura estética portuguesa»129. Sem ultrapassarem o esquema da 

mimesis, figurando assuntos que não causavam perturbação na compreensão do 

público, o que os pintores do Grupo do Leão trouxeram à arte portuguesa foi uma 

maior atenção à natureza e a aplicação mais consistente da pintura sur le motif 

(mesmo quando os esboços eram ainda terminados no ateliê), o que conduzia a uma 
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paleta mais natural, aliada a uma factura espontânea e livre. A grande novidade era a 

maneira como os artistas tinham conseguido unir-se para organizar a exposição, num 

país onde a arte tinha poucos apoios. Brito Monteiro diria: «Se estes estimaveis 

artistas são dissidentes só o são por este único motivo: trabalham»130. 

As novas concepções para a arte que o Grupo do Leão protagonizava eram 

divulgadas na revista Crónica Ilustrada, da responsabilidade de Alberto de Oliveira. 

Logo no primeiro número da revista surgiu um artigo de Monteiro Ramalho acerca da 

arte moderna. Segundo esse texto, a arte moderna desprendia-se dos preceitos 

académicos, norteando-se por uma tendência mais individualizada131. Opinião 

semelhante era fundamentada por Ramalho Ortigão. De acordo com o que ele 

escreveu nas Farpas, em 1884, sob o pseudónimo de «Simplício Feijão», os artistas já 

só tinham de se preocupar em serem absolutamente sinceros na sua «fidelidade à 

natureza» e o mais completamente perfeitos «no seu processo de exprimir as 

aparências da verdade». Ramalho verificava que o «Belo não existe realmente fora de 

nós». A escolha do assunto passava a ser livre e o artista só deveria ter como regras, 

para além da lealdade à natureza, a fidelidade à sua «própria comoção, ser exacto e 

ser sincero»132. Nesse mesmo ano de 1884, na exposição da Sociedade Promotora, 

Columbano expunha com escândalo o quadro Um concerto de amadores (1882, 

MNAC), sendo apenas elogiado por Batalha Reis, o que de certo modo testemunhava o 

afastamento da sua pintura em relação ao credo naturalista, apesar dos moldes em 

que era defendido por Ramalho Ortigão. 

No quadro de modernização da arte insere-se a esperada reforma da Academia 

de Lisboa. Delfim Guedes foi encarregado em 1878 de apresentar um projecto de 

reforma para a instituição. Tendo os professores sido consultados acerca do assunto, 

Miguel Ângelo Lupi compôs um projecto, que publicou em 1879, intitulado Indicações 

para a Reforma da Academia Real de Belas-Artes de Lisboa. Antes de falecer (em 
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1880), o pai de Columbano, o pintor romântico Manuel Maria Bordalo Pinheiro, 

também assinou uma carta dirigida à Academia de Belas-Artes, tendo em vista a 

reforma do sistema de ensino, onde já se fazia a ponte para o Naturalismo, afirmando 

que os artistas deviam observar e compreender a natureza. A reforma foi decretada em 

1881, sendo a Academia separada da Escola de Belas-Artes. Porém, exceptuando esse 

facto, essa reforma foi, conforme a apreciação de José-Augusto França, «mínima e sem 

imaginação». Só a chegada de novos professores, nomeadamente Silva Porto, permitiu 

alguma alteração na maneira como era administrado o ensino artístico em Lisboa133. 

Um novo dinamismo foi sentido no campo da museologia, pois em 1881 a 

reforma da Academia estipulava a existência de um museu para a instrução dos 

artistas e do público134. Tendo sido realizada em 1882, em Lisboa, uma exposição de 

Arte Ornamental no Palácio Alvor-Pombal às Janelas Verdes, deliberou-se a mudança 

da Galeria de Belas-Artes para esse edifício, tendo-se finalmente convertido em Museu 

no ano seguinte. O novo museu estava sobretudo vocacionado para a arte antiga, 

contendo igualmente as obras de artistas da Academia de Belas-Artes. Este 

acontecimento foi um marco importante na história da museologia em Portugal, 

embora inserindo-se tardiamente numa tendência que já era experimentada por toda 

a Europa, pois o Louvre fora inaugurado em Paris cerca de cem anos antes (1793) e o 

Prado fora fundado em Madrid, em 1819. 

Por outro lado, em 1879, foi aberta ao público da Galeria Daupias. O Visconde 

de Daupias (1818-1900) era o possuidor da mais importante colecção particular, que 

continha pinturas dos séculos XVII, XVIII e XIX135. As obras do século XIX eram na sua 

maioria francesas, compreendendo desde pintura académica e salonard, com 

trabalhos de Bouguerreau (1825-1905), Bastien-Lepage (1848-1884) e Boldini (1842-

1931) por exemplo, até realista e naturalista, representada por quadros de Corot 

(1796-1875), Courbet e da Escola de Barbizon. Eram poucos os artistas portugueses 
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presentes na galeria, contando-se entre eles Alfredo Keil (1850-1907)136, Miguel Ângelo 

Lupi e Simões de Almeida (tio) (1844-1926)137. A partir da sua colecção, Daupias 

formou uma galeria que foi aberta ao público no Palácio do Calvário, da qual fez um 

catálogo, publicado no ano de 1882. O local era facultado aos domingos aos visitantes 

que o solicitassem, funcionando como um pequeno museu. 

Portugal procurava aproximar-se daquilo que era empreendido pelo resto da 

Europa. No entanto, apesar desse dinamismo, tornavam-se cada vez mais evidentes os 

atrasos e dificuldades que ainda dominavam o país. Entre os intelectuais da Geração 

de 70, que queriam contribuir para o progresso nacional, estava Oliveira Martins, que 

em 1885, aderiu ao Partido Progressista, com o objectivo de trazer uma «Vida Nova» 

para a política portuguesa. No final da década, o falhanço desta tentativa de alteração 

do sistema governativo estaria na génese do grupo «jantante» dos «Vencidos da 

Vida». 

O grupo dos «Vencidos da Vida» reuniu-se entre 1888 e 1889 para jantar e 

discutir de tudo um pouco. Sem actuar directamente na vida política, este grupo 

mostrava-se crítico perante a situação geral do Reino. Compunha-se, entre outros, de 

Oliveira Martins, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, Guerra Junqueiro, o Conde de 

Arnoso (1855-1911) e o Conde de Sabugosa (1854-1923). O (então) infante D. Carlos 

considerava-se membro suplente e também havia os «Vencidos honorários», dos quais 

destacamos Antero de Quental. O grupo dos «Vencidos da Vida» pouco duraria, pois 

os acontecimentos políticos conduziriam a separações entre monárquicos e 

republicanos. Em 1892, Oliveira Martins ainda passou brevemente pelo governo, como 

ministro da Fazenda, mas falhou na sua tentativa de superar a crise que se instalara e 

logo se afastou desanimado. Columbano iria retratar grande parte dos membros deste 

grupo, sendo um dos retratos mais importantes o de Antero de Quental (MNAC), 

realizado em 1889, ano em que Columbano visitou Paris e Madrid. 
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A política de «Vida Nova», que era propugnada por Oliveira Martins, passava 

por medidas proteccionistas, que «correspondiam também a uma nova moda cultural. 

Depois de anos de cosmopolitismo, a elite intelectual encantava-se com o mito do 

genuinamente “nacional”»138. Os ideais patrióticos, que também eram defendidos por 

Teófilo Braga e pelos intelectuais positivistas, seriam um factor marcante na vida 

cultural portuguesa dos anos seguintes. Oliveira Martins faleceu em Agosto de 1894 e, 

alguns meses passados, nesse mesmo ano, Columbano teve o seu primeiro triunfo com 

uma exposição na Livraria Gomes, ao Chiado, onde figurava um retrato desse 

intelectual. 

 

4. A GERAÇÃO DE 90 E O SIMBOLISMO 

Em 1889, D. Carlos foi proclamado rei de Portugal e organizaram-se festejos em 

sua honra. Pouco tempo depois, o seu reinado era ensombrado por uma crise política 

e económica. Portugal procurara afirmar a sua posição nas colónias africanas, o que 

esteve na origem da expedição de Hermenegildo Capelo (1841-1917) e Roberto Ivens 

(1850-1898) e, consequentemente, na publicação do «Mapa Cor-de-Rosa» (1886), que 

pretendia demarcar o domínio português nesse continente. Esta tentativa de 

afirmação do poderio nacional foi contestada pela Inglaterra, culminando no Ultimato 

de 1890, que obrigou Portugal a recuar nas suas pretensões, e levou a manifestações 

patrióticas contra a Inglaterra. Foi nessa altura que foi composto o hino A 

Portuguesa139, com música de Alfredo Keil e poema de Henrique Lopes de Mendonça 

(1856-1931)140, o qual foi tocado durante a Revolta Republicana no Porto, que 

deflagrou no dia 31 de Janeiro de 1891141. 
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Atento a estes acontecimentos, Columbano dava mostras de também estar 

revoltado com a Inglaterra, o que se pode ler numa carta que escreveu a Jaime Batalha 

Reis, agradecendo as boas palavras que o crítico dissera sobre ele numa conferência 

em Londres: «Dou-me no entanto por muito feliz por o meu humilde nome ter já 

servido, pelo menos na sua opinião, de arma contra esses patifes, que nos querem 

tirar a pele sem comiseração»142. 

Em Portugal viviam-se tempos de perturbação. A própria independência 

nacional parecia estar em risco de ser perdida, o que conduziu ao adensar de uma 

sensação de declínio. No entanto, a ideia de decadência correspondia a uma condição 

que não era especificamente nacional, caracterizando o pensamento ocidental no final 

do século XIX. O Decadentismo como fenómeno cultural português remontava à Alma 

Nova de Guilherme de Azevedo (1874), mas foi nos anos 90 que ganhou 

preponderância, conectado com a actividade de Eugénio de Castro (1869-1944), 

António Nobre (1867-1900), Raul Brandão, Júlio Brandão (1869-1947), Alberto de 

Oliveira (1873-1940) e D. João de Castro (1871-1955). Estes quatro últimos pertenciam 

ao grupo dos «Nefelibatas», que publicou no Porto um panfleto com esse título em 

1892143. 

O Decadentismo de 1890 correspondia a uma «reacção do pensamento à 

invasão das ciências físicas no domínio das disciplinas morais, uma afirmação nova do 

valor espiritual do Homem contra as premissas do positivismo»144. Tanto para os 

«naturalistas» (de 70), como para os «simbolistas» (de 90), havia a crença que a 

sociedade ocidental estava decadente, mas os primeiros queriam corrigi-la pela 

aplicação da ciência, os segundos pelo regresso à sageza145.  
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Os protagonistas da Geração de 70 passaram a sua juventude crentes de ser 

possível resolver os problemas da pátria através de uma consciencialização e educação 

da sociedade portuguesa. Na década de 90, muitos deles sentiam-se desanimados 

perante o malogro das suas tentativas de reformar as mentalidades. Eça de Queirós, 

membro do grupo dos «Vencidos da Vida», confirmava o desalento que se instalara 

entre a intelectualidade portuguesa, dizendo que se sentiam vencidos, não da 

realidade das suas vidas, mas no ideal a que tinham aspirado146.  

Vivendo em Paris, Eça verificava que o livre-pensamento estava a atravessar 

uma «má crise». A geração nova sentia a necessidade de divino e à falta dele 

contentava-se com o sobrenatural. Eram «homens inquietos batendo de novo à porta 

dos mistérios»147. Em 1893, escrevia um texto intitulado «Positivismo e Idealismo», 

onde notava que se estava a assistir ao «descrédito do naturalismo»148: «Sobre a 

exacta, luminosa, sã e suculenta pintura da escola francesa vai-se espalhando e, cada 

vez mais densa, uma névoa de misticismo. Todas as formas se afinam, se adelgaçam, 

se esvaem em diafanidade – no esforço de traduzir e pôr na tela o não sei quê que 

habita dentro das formas, a pura essência que conserva apenas o contorno indefinido 

do seu molde material»149. Em Portugal, foi António Carneiro (1871-1930) quem 

melhor encarnou estas novas concepções estéticas, mas Columbano também se iria 

aproximar delas em algumas obras que fez desde 1889. 

Importa notar que, em Portugal, os críticos de arte mostravam-se optimistas 

perante a evolução da arte nacional. Embora notassem as dificuldades dos artistas, 

sobretudo pela falta de bons locais para exposição e de encomendas, eram geralmente 

unânimes em aclamar os frutos do esforço que fora realizado pelos pintores do Grupo 

do Leão. Ramalho Ortigão era de opinião que «os nossos pintores contemporâneos são 

em realidade os primeiros pintores nacionais depois da escola flamenco-lusitana da 
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época de Grão Vasco»150. Brito Monteiro assinalava a existência de uma «escola de 

arte contemporânea em Portugal». «Pouco a pouco os nossos artistas foram 

estendendo a vista á roda de si, aprenderam a vêr e a sentir a natureza na sua 

infinidade de aspectos; e ao mesmo tempo (...), as exposições foram-se animando 

pouco a pouco»151. 

Em Lisboa, no final dos anos 1880, terminara o Grupo do Leão. De acordo com 

Brito Monteiro, alguns «dos artistas tinham-se collocado nas escolas industriaes; 

outros trabalhavam em grandes obras de ornamentação; outros tinham-se afastado 

dos seus companheiros por dissidencias de ideias, de projectos»152. No ano de 1890, 

Carlos Reis escreveu a Columbano, propondo a organização de uma associação de 

artistas portugueses. Ele e outros bolseiros – os pintores José de Brito (1855-1948) e 

Veloso Salgado (1864-1945)153, os escultores Teixeira Lopes (1866-1942) e Tomás da 

Costa (1861-1932)154, e o arquitecto Marques da Silva (1869-1947) -, tinham delineado 

esta ideia e procuravam alargá-la ao seu país natal155. No entanto, já desde finais de 

1888 que os membros do Grupo do Leão similarmente pensavam criar uma sociedade 

artística com estatutos. 

Segundo Brito Monteiro, do lado do Grupo do Leão foi organizada uma 

comissão com três pintores, escolhidos entre os menos «radicais e exaltados» - Silva 

Porto, João Vaz e Ernesto Condeixa (1858-1933) - e três escritores que desde o início 

haviam acompanhado a vida do grupo - Abel Botelho, Monteiro Ramalho e Brito 

Monteiro. Essa comissão elaborou um projecto de estatutos e o regulamento interno 

de uma sociedade artística, em que eram admitidos artistas, escritores e «amigos das 
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artes»156. Foi distribuída uma circular em Março de 1890, pedindo novas adesões e 

contendo também um extracto dos Estatutos, aprovados nas reuniões realizadas em 

de Dezembro de 1889157.  

Foram enviados esclarecimentos para os artistas que se encontravam em Paris, 

mas estes respondiam que ignoravam o movimento iniciado em Lisboa. Pensavam que 

a associação «portuguesa» estava vocacionada para defender tanto a arte como a 

literatura, ao contrário da «francesa», mais virada para as Belas-Artes158. Esclarecido o 

incidente, formou-se, em 1890, o Grémio Artístico, tendo como Presidente da 

Assembleia Geral Ramalho Ortigão e como Director o pintor Silva Porto159, que faleceu 

em 1893. O Grémio iria prevalecer, realizando anualmente exposições em Lisboa, 

desde 1891. Columbano não se juntou inicialmente a este grupo, como veremos, 

preferindo expor individualmente até 1896. 

 

5. O NEOGARRETISMO E A OFICIALIZAÇÃO DO NATURALISMO 

Em 1900 celebrou-se a entrada de um novo século com a Exposição Universal 

de Paris, onde Columbano participou, recebeu uma medalha de ouro e o grau de 

Cavaleiro da Legião de Honra. A partir daqui, o pintor iria ver a consagração da sua 

obra, tornando-se cada vez mais um artista conservador, que mal se adaptava às 

grandes transformações trazidas pelo século XX. No novo século, houve cada vez mais 

tecnologias que foram sendo introduzidas, as quais alteravam o mundo tal como era 

conhecido, aumentando a capacidade de produção, a facilidade de deslocação, a 

velocidade de transmissão de ideias, e acelerando a vida das pessoas em geral. 

Algumas tecnologias vinham do século anterior, mas desenvolveram-se depois de 

1900, como era o caso, por exemplo, do cinema (que Columbano apreciava) e do 

                                                             
156 Emídio de Brito MONTEIRO (João Sincero), (1891) 1954, op. cit.. 
157 Amilcar de Barros QUEIRÓS, 1951, Da Sociedade Promotora de Belas Artes e do Grémio Artístico à 
Sociedade Nacional de Belas Artes, 1860-1951, SNBA, p. 7. 
158

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Adolfo Benarus para Columbano, 
Paris, 3/3/1890. 
159

 Amilcar de Barros QUEIRÓS, 1951, op. cit.. 



 

42 

 

automóvel. Na filosofia, na ciência, na literatura e na arte, tudo mudava e cada vez 

mais rapidamente.  

Nas artes decorativas, os primeiros anos de 1900 pertenceram à Arte Nova, os 

anos vinte à Art Deco. Desde o final do século XIX e sobretudo a partir do século XX, a 

arte conheceu variadas correntes estéticas, que se sucederam cada vez com maior 

frequência. Os homens do final de oitocentos tinham assistido ao advento de novas 

linguagens pictóricas que punham em causa as antigas noções de beleza e de 

composição. O crescente estilhaçar dos velhos conceitos, introduzido pelo 

Impressionismo, tinha um ponto alto em 1907, data em que Picasso concluiu as 

Demoiselles d'Avignon, determinando o início do Cubismo. 

Em Portugal, a entrada em 1900 foi assinalada por um período de 

desenvolvimento. Havia mais dinheiro, pois voltaram as remessas de emigrantes, o 

que permitiu que as obras públicas se reanimassem. Como resultado, «Lisboa cresceu 

muito entre 1890 e 1910, atraindo muita gente da província (…)»160. Nesta época 

houve uma «mudança da relação de forças entre o Sul e o Norte de Portugal (…). Até 

então, o Norte tinha sido a região mais populosa e mais dinâmica do país», mas agora 

era o Sul que pesava cada vez mais. O Norte do país estivera muito dependente de 

vinho do Douro e das remessas do Brasil, afectados, respectivamente, pela filoxera e 

pela crise brasileira desde 1889. O Sul, pelo contrário, beneficiara da expansão da 

vinha e da nova lei de protecção aos cereais161. 

Em termos políticos, porém, a situação da monarquia continuou a agravar-se. 

No ano de 1906, D. Carlos confiou o Governo a João Franco (1855-1929), o que 

conduziu a uma nova era de reformismo liberal, que não satisfez a oposição. Em 

Janeiro de 1908, houve um levantamento militar, organizado por José de Alpoim 

(1858-1916) e alguns republicanos, mas o exército conservou-se fiel ao rei. Em 1 de 

Fevereiro, foi o Regicídio, que findou o reinado de D. Carlos, passando o trono para o 
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seu filho D. Manuel e dando lugar a cerca de dois anos de «Monarquia Nova» que 

também não lograram resolver a crise política instalada. 

No que diz respeito à vida cultural, prevaleceram as tendências conservadoras, 

protagonizadas pelos pensadores e intelectuais que defendiam ideais patrióticos, 

historicistas e ruralistas. Os movimentos literários e artísticos do final do século XIX 

tinham reminiscências na estética romântica, na medida em que também o 

romantismo havia advogado a primazia dos valores simbólicos na arte e na literatura. 

Segundo Edward Lucie-Smith, um aspecto importante do Simbolismo era que 

representava o revivalismo e a transformação do culto do sentimento herdado de 

Rousseau e dos primeiros românticos162. Por outro lado, o Romantismo também fora 

um processo cultural que dera valor à história e tradições nacionais, o que iria ter 

consequências, depois de 1890, na escola neogarretista. Este movimento, que tinha 

origem no Simbolismo e Decadentismo, tinha como fundador o escritor Alberto de 

Oliveira, autor de Palavras Loucas (1894).  

Outra das vertentes da literatura que teve expressão nesta época era ainda o 

Naturalismo, que se aplicava na descrição da sociedade, concentrando-se muitas vezes 

nos aspectos de patologia social, com Abel Botelho, ou de uma maneira mais sóbria, 

com Teixeira de Queirós (1849-1919). Por sua vez, na arte perpetuava-se o modelo 

naturalista, agora de segunda e terceira geração, o qual, dando preferência aos temas 

académicos (retrato e natureza morta), ou figurando cenas de costumes e paisagens 

bucólicas, perdurou e imperou nas exposições da Sociedade Nacional de Belas-Artes, 

criada em 1900163. 

A Sociedade Nacional de Belas-Artes nasceu da fusão da Sociedade Promotora 

das Belas-Artes com o Grémio Artístico164, correspondendo à «necessidade de 

conglobar o que existia de nucleos artisticos dispersos e alargar mais ainda a esphera 
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da sua acção e actividade, tornando-[se] para todos os effeitos o centro de producção 

artistica do paiz»165. A presidência da nova sociedade coube a José Malhoa, sendo de 

realçar o apoio do arquitecto Rosendo Carvalheira (1863-1919)166, que dedicava «os 

seus esforços ao bom andamento da novel sociedade»167. A primeira exposição abriu a 

15 de Maio de 1901. Columbano fez parte do júri de admissão, juntamente com os 

pintores José Malhoa e Veloso Salgado, o arquitecto Ventura Terra (1866-1919) e o 

escultor Costa Mota (1862-1930). 

Por outro lado, o Museu de Belas-Artes foi reorganizado, em 1901, através de 

um decreto assinado por Hintze Ribeiro (1849-1907), confirmado em 1902 com a 

publicação do «Regulamento da Academia»168. Neste decreto salientava-se que seriam 

expostas no Museu as obras de arte antigas e as «Obras de Arte, modernas, nacionaes 

ou estrangeiras, de reconhecido valor»169. A direcção do Museu passou a pertencer a 

Carlos Reis, pintor naturalista que já era professor de Pintura de Paisagem da Escola de 

Belas-Artes, mas a sua nomeação esteve envolvida em polémica. 

Em 1905, abriu uma vaga na direcção do Museu e foi reunido o plenário da 

Academia presidido pelo Inspector, Visconde de Atouguia (1849-1921)170, de modo a 

eleger o novo director para ser proposto ao Governo. Nessa eleição, ganhou o 

professor de escultura, Simões de Almeida, ficando Carlos Reis em segundo lugar. No 

entanto, um ofício do Ministro do Reino alterou a escolha e comunicou que seriam 

divididas as direcções do Museu e da Escola, ficando Simões de Almeida como director 

da última e Carlos Reis como director do Museu. De acordo com José de Figueiredo 

isso proporcionara atritos com a Academia, tendo ele, o Visconde de Atouguia, 
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Ramalho Ortigão, Columbano, Veloso Salgado, António Arroio (1856-1934) e D. José 

Pessanha (1865-1939) ficado solidários com Simões de Almeida. Dizia-se que Carlos 

Reis entrara para a direcção «contra a lei e o voto dos seus collegas»171. 

 

6. A REPÚBLICA E A SEARA NOVA. 

O descrédito no papel da Monarquia, bem como a exasperação causada pelas 

políticas dos governos apoiados pelo rei, abriram o caminho para o Regicídio de 

Fevereiro de 1908 e, dois anos depois, para a implantação do regime republicano. Em 

1910, Columbano tinha um triunfo em Paris, com uma exposição de duas obras no 

Salon da Société Nationale, que lhe valeu um artigo elogioso no Le Figaro. Afonso 

Lopes Vieira congratulava-se: «Ao tempo que em Portugal se respira um ar turbado 

como de peste soturna, um grande artista nosso acaba de receber em Paris, por parte 

da crítica francesa (…) uma consagração cuja importancia reconhecem todos que 

sabem como é terrivel tarefa romper nesse outro meio (…)»172. Poucos meses 

passados, depois de várias conspirações e revoltas, o movimento republicano tomou 

forma a 5 de Outubro de 1910, sendo proclamada a República. Tal como descreveu 

Raul Brandão: «Bastou o estrondo para desabar o trono. Os estragos são 

insignificantes, a cidade tem beliscaduras»173. 

Guerra Junqueiro, poeta que se associara ao Republicanismo desde o Ultimato 

de 1890 e que Columbano retratara cerca de vinte anos antes, escreveu nesta altura 

que o povo de Lisboa afirmara na Revolução a posse inteira da liberdade no mais alto 

grau. Devido ao estado de degeneração que se vivia, já há doze anos que em Portugal 

não se dava ao mundo arte, ciência ou poesia. Existiam apenas raras figuras de 

excepção, «como o genial Columbano ou o admirável Teixeira Lopes». Agora estava-se 
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em plena aurora mas, na sua opinião, só a plêiade de poetas era verdadeiramente 

maravilhosa e iria ouvir-se agora o «canto dos rouxinóis»174. 

Com a República tornou-se evidente a vontade de «romper com o passado» e 

os «republicanos exploraram aquilo a que podemos chamar a “ideia da república”, que 

animara os liberais desde o princípio do século XIX: o projecto de inverter o processo 

de suposta “decadência” do país desde o século XVI, fazendo os portugueses 

constituir-se num corpo colectivo com uma vontade única e mais uma vez consciente 

da sua força (…)»175.  

Para muitos intelectuais, a vitória da República era uma esperança na 

renovação do País: «Hora tão grande como aquela em que Portugal sentiu em si o 

primeiro frémito de vitória, ao conhecer as façanhas épicas dos seus navegadores, dos 

seus super-homens do século XV e XVI. Hora única, em que uma nova energia arqueia 

a alma da Raça para a conquista d’um futuro nobre, digno dêsse passado heróico 

(...)»176. Iremos ver que Columbano estava entre os adeptos da República, sendo 

escolhido para diversos cargos oficiais, desde a concepção da nova bandeira até à 

direcção do Museu Nacional de Arte Contemporânea. 

Em 1911, foi eleito Manuel de Arriaga (1840-1917) para Presidente da 

República, e teve início o Primeiro Governo constitucional. No entanto, a situação 

política esteve longe de ser pacífica ao longo da Primeira República, marcada por 

greves, revoltas e mudanças de governo. Fora de Portugal, a situação também não era 

tranquila, o que culminou entre 1914 e 1918 com a Primeira Grande Guerra, onde o 

nosso país também acabou por se envolver, confirmando a sua posição como aliado da 

Inglaterra. Em 1917, a crise suscitada pela Guerra levou a uma conspiração liderada 

pelo major Sidónio Pais, assassinado no ano seguinte. Nesse ano de 1917, Columbano 
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congratulava-se porque uma das suas obras era recebida pelo Museu do Luxembourg, 

em Paris. 

Apesar das perturbações, as condições de vida estavam a melhorar177, o que se 

reflectiu na vida cultural. O Ministério da Instrução Pública e de Belas-Artes foi criado 

em 29 de Maio de 1911. Antes disso, a 26 de Maio, era publicado o Decreto que 

reorganizava os serviços nacionais de Belas-Artes, dos Museus e da Arqueologia, 

assinado por António José de Almeida (1866-1929), ministro do Interior178. O 

documento teve provavelmente a intervenção de João Barreira (1866-1961), professor 

de História da Arte, e também de Abel Botelho, recentemente nomeado para inspector 

da Academia179. 

Foi separada a colecção do Museu de Belas-Artes, passando a existir um Museu 

de Arte Antiga e um Museu de Arte Contemporânea. A direcção do primeiro foi 

entregue a José de Figueiredo, mantendo-se na Rua das Janelas Verdes. O Museu de 

Arte Contemporânea ficou sob a direcção de Carlos Reis, que era director do extinto 

Museu de Belas-Artes, passando a ocupar algumas salas do Convento de São Francisco, 

juntamente com Escola de Belas-Artes e o Conselho de Arte e Arqueologia, uma 

instituição criada pela República para substituir a Academia. 

A formação de um museu para a arte contemporânea era relativamente tardia 

em Portugal. Em Paris, o Museu Nacional do Luxembourg fora fundado em 1818, 

destinado a albergar obras de artistas contemporâneos. A Neue Pinakothek de 

Munique fora criada em 1853, em 1876 foi edificada em Berlim uma galeria destinada 

a receber os artistas contemporâneos alemães. É de notar que em França o Museu do 

Luxembourg, embora tivesse sido o primeiro no seu género, não foi dos mais 

avançados em termos de actualização estética180. Em Portugal, como referiu José-

Augusto França, a criação do «Museu de Arte Contemporânea não passou, porém, sem 

oposição, e no Senado a ideia foi atacada por um político - que chegou a desafiar 
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Carlos Reis para um duelo, irritado com a defesa que o director fizera do seu 

museu»181. 

Apesar de este assunto só poder ser abordado de um modo muito breve nesta 

fase da Tese, deveremos dar-lhe alguma atenção, pois Columbano foi quem sucedeu a 

Carlos Reis no cargo de Director do Museu, exercendo essa função durante cerca de 

quinze anos. Importa notar que foi Carlos Reis quem sugeriu o convento de S. 

Francisco como local temporário para a instalação do museu182, pois quando foi 

nomeado para o cargo ainda não havia nenhum edifício destinado para esse fim. Uma 

das razões que deu prendia-se com o facto de as obras de arte entretanto compradas 

já aí estarem guardadas «por não haver espaço nas Janelas Verdes». Em Novembro de 

1911 o Diário de Notícias anunciava que «O novo Museu de Arte Contemporânea vae 

ser provisoriamente installado no edificio da Academia de Bellas Artes, até que se 

escolha local para definitivamente ser montado em boas condições»183. O provisório 

ficou definitivo. 

A instalação do Museu não foi fácil, pois o espaço precisava de benefícios para 

acolher as obras, as quais somariam um total de mais de duzentas até ao final de 1914. 

A maior parte das obras entradas durante a direcção de Carlos Reis pertenciam ao 

Romantismo e também ao primeiro Naturalismo184, na sua maioria de arte portuguesa, 

destacando-se A Passagem do Gado (1867) de Cristino da Silva, Festejando o S. 

Martinho (Os Borrachos) (1907) de José Malhoa, Margens do Oise (1876) de Silva 

Porto, A Luva Cinzenta (1881) de Columbano, Marinheiro (1913) de Constantino Sobral 

Fernandes (1878-1920) e Contemplação (1911) de António Carneiro. Em 1914 foi 

adquirido o quadro Interior de Eduardo Viana (1881-1967), que foi uma das primeiras 

entradas de pintores do Modernismo no Museu. Em 1913, Carlos Reis chegou a 

preparar um catálogo provisório, contendo 142 obras, mas que não foi divulgado, pois 
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no ano seguinte era destituído do cargo e substituído por Columbano que iria 

reelaborar novamente a organização do Museu. 

No domínio da literatura, grande parte do esforço foi desenvolvido em torno do 

movimento portuense conhecido como «Renascença Portuguesa», ao qual ficaria 

ligada a publicação A Águia, uma revista que pretendia ser um «instrumento de 

intervenção cultural», sendo o seu primeiro número publicado em Dezembro de 1910. 

Desejava-se «impor uma nova filosofia patriótica», afirmando os «valores republicanos 

da educação social e em reorientação das energias intelectuais da Raça em busca da 

sua alma nacional perdida, cuja razão de ser era a Saudade, uma doutrina de 

sentimento e acção teorizada por Teixeira de Pascoaes (1877-1952). Em redor de um 

movimento literário, esta acção neo-romântica privilegiava a criação intuitiva e os 

temas históricos, populares e sentimentalistas, aproximando-se dos valores 

neogarretianos, por onde se entrevia o ressurgimento pátrio»185. 

N’A Águia se reuniram numerosos colaboradores, entre os quais 

personalidades que já eram, ou viriam a ser, figuras prestigiadas da intelectualidade 

portuguesa, como Fernando Pessoa (1888-1935), Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) e 

Jaime Cortesão (1884-1960). O principal mentor da publicação era o poeta Teixeira de 

Pascoaes, que foi seu director literário, e o pintor António Carneiro, que foi director 

artístico. Contudo, cedo houve dissensões. Em 1912, saíram Pessoa e Sá-Carneiro, que 

lançaram a revista Orfeu, já no domínio do futurismo. Posteriormente, Jaime Cortesão 

e Augusto Casimiro (1889-1967) também se afastaram do grupo e fundaram a Seara 

Nova, em 1921186. 

Por outro lado, desde 1911 que o Modernismo começou a implantar-se no 

gosto português. Nesse ano realizou-se a «Exposição Livre», mas só em 1915, com a 

publicação dos dois primeiros números da revista Orfeu, se marcou o verdadeiro inicio 

do Modernismo em Portugal. Foi maioritariamente pelo futurismo que se definiram os 

parâmetros estéticos inovadores, protagonizados sobretudo por Fernando Pessoa, 

Santa-Rita (1889-1918) e Almada Negreiros. Seguindo uma proposta mais pessoal e 
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vanguardista, Amadeo de Sousa Cardoso (1887-1918) expôs em Lisboa e no Porto em 

1916. 

Apesar do escândalo que caracterizou inicialmente o advento dos movimentos 

modernistas portugueses – por exemplo com o «Manifesto Anti-Dantas» e «Ultimatum 

Futurista» de Almada Negreiros (1915 e 1917) -, cerca de 1920 iniciava-se um período 

de acalmia, facto que em parte se deve ao desaparecimento de dois dos protagonistas 

(Amadeo e Santa-Rita morriam em 1918), e também à partida de Almada Negreiros 

para Paris em 1919.  

Porém, no início dos anos 20 a controvérsia entre os «Novos» e os «Velhos» 

ainda parecia estar acesa. No ano de 1921, fez-se uma tentativa de entrada maciça de 

novos sócios para a Sociedade Nacional de Belas-Artes, para que os «modernos» 

tomassem conta da Sociedade. Essa tentativa de entrada ficou conhecida como 

«Questão dos Novos». Em Maio de 1921, José Pacheco (1883-1934)187 (sócio da SNBA) 

promoveu uma campanha com o objectivo de fazer participar na Sociedade artistas e 

outras individualidades, ligados à corrente modernista. A atitude de Pacheco foi mal 

recebida e os novos sócios foram recusados188, mas obtiveram o apoio do velho pintor 

João Vaz. Este abandonou a reunião da assembleia-geral, em sinal de protesto contra a 

não admissão de novos sócios189. Neste contexto, foi dirigida uma carta a Columbano 

comunicando que se iria realizar um banquete de homenagem ao «ilustre Pintor João 

Vaz, pela nobre attitude deste artista na última assembleia geral da S.N.B.A.». Os 

jovens queriam organizar-lhe uma homenagem e convidavam Columbano, como 

«representante do Grupo do Leão, para assistir a esse banquete no Leão d’ Ouro. Esta 

homenagem estende-se também a todos os artistas que representam esse grupo», 
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lembrando que eles no seu tempo também foram considerados de «dissidentes». A 

carta era assinada por José Pacheco e pelo «grupo de artistas»190. 

Foi nesta época que começou a publicação da revista Contemporânea191 

dirigida por José Pacheco e cuja colaboração artística foi assumida principalmente por 

Almada Negreiros, Eduardo Viana, Sara Afonso (1899-1983) e Jorge Barradas (1894-

1971). Era intenção dos organizadores impor a arte viva no gosto dos compradores 

burgueses. Para isso, fizeram alguns compromissos com o Naturalismo192. Em 1922, a 

revista publicou O Sarau de Columbano, sob o título de «Uma reunião em Lisboa há 

quarenta anos»193 e um ano depois apresentou uma reprodução do Grupo do Leão194. 

É sintomático que ambas as pinturas faziam parte do início da carreira de Columbano, 

mas é igualmente de realçar a escolha do Grupo do Leão, associação de artistas que 

parecia ser, para os mais jovens, um símbolo da capacidade de iniciativa e de auto-

afirmação. 

Com outras intenções culturais, cerca de 1920, nasceu o projecto da Seara 

Nova, resultando de uma reunião entre Raul Brandão, Jaime Cortesão, Raul Proença 

(1884-1941) e Aquilino Ribeiro (1885-1963), que tinha como base um programa de 

acção política e social. A apresentação pública da empresa realizou-se em Maio de 

1921 e, em Outubro, saiu o primeiro número da revista Seara Nova, que tinha como 

objectivo «renovar a mentalidade da élite portuguesa, tornando-a capaz de um 

verdadeiro movimento de salvação» e «criar uma opinião pública nacional». 

Traduzindo uma filosofia eivada de um racionalismo «idealista realista», os fundadores 

da Seara pretendiam ser radicais, sem ser jacobinos, situando-se na «extrema-

esquerda da República». A publicação era centrada sobretudo em temas políticos e 

sociais, contendo rubricas sobre letras, artes e filosofia. A Seara Nova, cujo período de 

maior importância durou até 1926, gozava de grande reputação, devido à sua «postura 
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de relativa independência»195. Deve-se assinalar que a este grupo estiveram ligados 

dois grandes amigos de Columbano, Raul Brandão e Teixeira Gomes (1860-1941), mas 

também dois críticos que se debruçaram sobre a sua obra, nomeadamente Aquilino 

Ribeiro e Manuel Mendes (1906-1969).  

Nos anos 20, viveu-se um breve período de equilíbrio orçamental, que 

correspondeu ao período em que Columbano recebeu a encomenda de dois trípticos 

para os Passos Perdidos no Palácio de São Bento. Foi um tempo marcado pelo 

centenário da independência do Brasil, em 1922, que serviu para «promover um 

patriotismo geral, galvanizado pela viagem aérea de Gago Coutinho e Sacadura Cabral 

entre Lisboa e o Recife»196. Pouco tempo durou esta situação, pois no ano seguinte 

voltou a instabilidade política. A situação do País encontrava-se cada vez mais 

conturbada e os dirigentes republicanos eram alvo de uma oposição crescente, 

situação que se adensava desde 1921.  

Em 18 de Abril de 1925 deu-se um pronunciamento militar das forças 

conservadoras em Lisboa e a 19 de Julho efectivou-se o Golpe Militar chefiado por 

Mendes Cabeçadas (1883-1965). A Primeira República caminhava para o seu fim, o que 

se concretizava no dia 28 de Maio de 1926, data do início da Ditadura Militar, que 

depois daria lugar ao Estado Novo. Nesse ano de 1926, Columbano concluía os 

trípticos dos Passos Perdidos. Cerca de um ano antes deixara o cargo de professor das 

Belas-Artes e, em 1929, era forçado a demitir-se do cargo de Director do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea. O Mundo já era muito diferente daquele que ele 

conhecera na sua juventude. Como escreveu Raul Brandão sobre o pintor, referindo-se 

aos últimos anos da sua vida: «Lisboa já não é a mesma Lisboa que conheceu – o seu 

sonho é que não varia, nem a sua vida pura e simples (…)»197. 
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II - A VIDA 

«Ninguem mais modesto, mais apagado. Procura-se n’elle 

o artista, o homem celebre, as vaidades satisfeitas – e 

nada transparece do seu rosto atristado, pendido que a 

sua barba muito fina e muito negra ainda torna mais triste. 

Como lhe turvam a vista excessos de movimento e de luz». 

Fernando Emídio da Silva (1909) 

 

1857-1871 - A FAMÍLIA 

Columbano nasceu a 21 de Novembro de 1857, durante o reinado de D. Pedro 

V. Nasceu na Rua das Terras, em Cacilhas (hoje Rua Carvalho Freirinha), porque a sua 

família aí se refugiara de uma epidemia de febre-amarela, que grassava, nessa altura, 

em Lisboa. O pintor era filho de Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1815-1880)198 e de 

sua mulher, Augusta Maria do Ó de Carvalho Prostes (1825-1876). Segundo Diogo de 

Macedo, a sua mãe era descendente de «família afidalgada, com pedraria de Armas e 

soberbas nos títulos»199. 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro e a sua mulher Augusta Maria tiveram nove 

filhos. A filha mais velha era Maria Augusta (1841-1915)200, seguida de Rafael (1846-

1905)201, Feliciano Henrique (1847-1905), Manuel Maria (1850-1925), Filomena 

                                                             
198 Manuel Maria Bordalo Pinheiro, diplomado pela Academia, foi discípulo de António Manuel da 
Fonseca. Além de pintor, foi também gravador com obra publicada em jornais ilustrados, como o 
Panorama. Dirigiu o primeiro Jornal das Bellas Artes. Cf. Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit.; Guilherme 
de AZEVEDO, «Manuel Maria Bordallo Pinheiro», O António Maria, 7/2/1880, p. 46; José-Augusto 
FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. I; Diogo de MACEDO, 1945, Columbano - «Concerto de Amadores», Lisboa; 
Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. I, pp. 221-223. Acerca deste artista ver ainda o ANEXO II – 
Documentação e Imagens (ilustrações 70-78). 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 13. 
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contribuído para a renovação da indústria das rendas de Peniche, onde foi professora da escola 
industrial durante dois anos. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, Lisboa e Rio de Janeiro, 
Editorial Enciclopédia, Vol. IV, p. 917; Maximiano LEMOS (dir.), s/d, op. cit., vol. II, p. 179; Fernando de 
PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. I, p. 354; Teresa Leonor M. VALE, 1992, O Béau Séjour, Lisboa, Livros 
Horizonte. Acerca desta artista ver ainda o ANEXO II – Documentação e Imagens (ilustrações 78-82). 
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bibliografia. Citamos, por exemplo: José-Augusto FRANÇA, 1981, op. cit.; Cristina Horta (com.), 2005, 
Rafael Bordalo Pinheiro e a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, Caldas da Rainha, Museu de 
Cerâmica. 
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Augusta (1854-1933), Maria José, Maria Amélia, Columbano e Tomás Maria (1861-

1921).  

Columbano foi baptizado a 26 de Maio de 1858, na Igreja de Santiago de 

Almada, tendo como padrinho Teixeira Leonil e como madrinha Nossa Senhora do 

Bom Sucesso, sendo, na cerimónia, o papel da Virgem representado pela irmã Maria 

Augusta202. Durante a sua vida, Columbano foi muito próximo de Maria Augusta, pois, 

como escreveu Diogo de Macedo, ele nascera fraco de constituição, «em criança 

sempre adoentado, sendo ela quem dele tratara com grandes cuidados»203. Ela própria 

diria: «Esse é meu irmão, meu filho e meu mestre»204. 

O pai, Manuel Maria, fora diplomado pela Academia de Belas-Artes e exerceu 

funções de voluntário ao serviço da causa liberal, durante a Guerra Civil. A par do 

trabalho como funcionário da Câmara dos Pares, que lhe permitia sustentar a família, 

era também artista nos tempos livres. Dedicou-se às artes gráficas, à escultura e à 

pintura, produzindo estampas para jornais ilustrados, nomeadamente para o 

semanário O Panorama, uma publicação cujo primeiro director foi Alexandre Herculano 

205. 

Em 1849, Manuel Maria viajou ao serviço do Duque de Palmela206, indo a 

Madrid, onde copiou obras de grandes pintores espanhóis e, nomeadamente, de 

Velásquez (1599-1660). Dois anos depois (1851), tomou parte na Exposição 

Internacional de Londres, regressando por Paris, onde estudou pintores franceses, 

como Ingres (1780-1867), Delacroix (1798-1863) e Meissonier (1815-1891). Nesta 
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204
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artista que merece ser estudado em investigações futuras, para esclarecer, por exemplo, as razões 
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segunda viagem pôde ainda conhecer os mestres holandeses e flamengos que muito 

admirou. Desde 1868, incentivado pelo Duque de Palmela207 e pelo rei D. Fernando 

(1816-1885)208, iniciou um género de miniatura a óleo, do tipo tableautin, com o qual 

se notabilizou e que inspirou os primeiros trabalhos de Columbano. 

Mais tarde, Columbano lembrava-se «do pai com uma grande ternura e com 

pena de só muito tarde o compreender. Era um homem alegre, apesar das dificuldades 

da vida, e um pintor de talento extraordinário para a sua época»209. De acordo com as 

recordações de Batalha Reis, o «Pae Bordallo não apresentava, em coisa alguma, o 

aspecto pituresco de quasi todos os artistas romanticos (...). Usava invariavelmente 

uma longa sobrecasaca preta e chapeo alto. A cara longa, gorda e bondosa era coberta 

por um bigode muito espesso e suissas (...) formando-se uma fisionomia burguesa 

tipica do tempo (...). O seu temperamento de artista escondia-se completamente sob 

as aparências do empregado publico. O aspecto era n'ele, como o caracter e as obras 

d'arte, tranquilo e exacto. Com efeito, era muito míope e em parte, por isso, talvez 

pintor miniaturista. Olhava as obras d'arte e ao que me parecia, a propria existencia, 

com uma pequena lente de algibeira, minuciosamente». Segundo as mesmas 

memórias, «conservou-se no aspecto d'um burocrata que, nas horas vagas se 

entretinha pintando e ensinando a desenhar»210. 

Depois da passagem por Cacilhas, a família voltou à Rua da Fé, morada familiar, 

indo posteriormente para a Rua de S. José (Rua Alves Correia, n.º 47), para a Rua da 

Boavista (n.º77) em 1863, e, finalmente, para a Alegria de Baixo, ao alto do Passeio 

Público. Mais tarde mudaram-se para Alcolena, localidade junto a Belém, passando a 

viver na Rua da Correnteza (n.º 36)211. 

                                                             
207 No ano de 1868 já se tratava possivelmente do 3.º Duque de Palmela, António de Sampaio e Pina de 
Brederode (1834-1910) que usufruiu o título pelo seu casamento com a duquesa D. Maria Luísa (1841-
1909), que foi camareira-mor da rainha D. Amélia. Esteve na Guerra da Crimeia (1853) como voluntário 
na armada inglesa e foi oficial da marinha portuguesa. Cf. «PALMELA, Duques de», in A.A.V.V., 1985, op. 
cit., vol. II, p. 78. 
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1 – Casa de Alcolena (O António Maria, 7/2/1880). 

Na casa de Alcolena, Manuel Maria estabeleceu uma oficina e gabinete de 

estampas, que foi a primeira escola de arte que Columbano conheceu. Segundo 

Aldemira, em casa a aprendizagem era feita com o pai, que ao serão reunia os filhos, 

levando-os a desenhar uma hora junto de si212. Raul Brandão (1867-1930) também 

confirmava: «Quase todos os irmãos desenhavam porque a casa do Pai foi uma grande 

escola. Depois de se tirar a toalha da mesa de jantar, cada um pegava no lápis e no 

papel, à excepção do mais novo que tocava guitarra»213. 

Columbano fez os seus primeiros estudos214 em Lisboa, onde foi colega de 

Manuel Emídio da Silva (1858-1936)215, o qual escreveu, anos depois, que do artista viu 

«os primeiros desenhos, aí por volta de 1872, nas cópias dos gessos da aula de 

Teodoro da Mota, que juntos cursámos no Liceu de Lisboa»216. Terá sido 

posteriormente que Columbano conheceu Henrique Lopes de Mendonça, o qual, cerca 

de 1880, casou-se com Maria Amélia, uma das irmãs de Columbano. Lopes de 

Mendonça contou que o pintor foi «um companheiro dilecto da minha infância e da 
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minha adolescência, depois, na idade adulta, irmanou-nos o amor de uma doce 

criatura, que me deu vinte e sete anos de felicidade doméstica»217. 

Columbano revelou-se para a arte apenas com dez anos, quando realizou a 

cópia de um retrato de Van Dyck (Cabeça de Homem, 1867, MNAC), feito através de 

outra cópia feita pelo seu pai. Referiu D. José Pessanha (1865-1939)218, que ele pintava 

«desde criança. / A sua primeira tentativa foi uma copia de um quadrinho de Van 

Ostade, feita, em 1868, por uma gravura de um jornal de arte»219. Nesta época copiou 

também uma Barca de Dante de Delacroix (1868).  

Outro trabalho inicial, certamente feito sob supervisão do pai, foi uma pintura 

do natural representando O Burro da Tia Vicência, uma velha lavadeira de Alcolena220. 

Não sabemos o paradeiro de tal obra, mas existe um desenho com uma Cabeça de 

burro, datando de 1873. Provavelmente, Manuel Maria incentivava a execução de 

trabalhos tirados do natural, tal como clamava numa carta aberta, escrita já no final da 

sua vida, dirigida à Academia de Belas Artes: «Hoje, Ex.mos Senhores as escolas 

acabaram, cada um faz carreira por si próprio observando a natureza (...), os novos 

artistas hão de forçosamente representar a sua época seguindo o movimento 

actual»221. Para além da importância da natureza como fonte de inspiração, por certo 

que esta postura marcou a forma como Columbano entendeu a formação escolar, de 

uma maneira muito livre, conforme veremos. 
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1872-1879 - A FORMAÇÃO ACADÉMICA 

Em 1872, Columbano ingressou no curso de desenho da Academia das Belas-

Artes. Entrou para a Academia com alguma preparação recebida no curso liceal, o que 

era mais do que aquilo que era exigido por lei, pois só era necessário ter dez anos e 

«instrução em ler, escrever e contar»222. Tendo já algumas bases, foi dispensado de 

frequentar o primeiro ano de desenho, em virtude da qualidade das provas que 

apresentou – o que se deveria não só às aulas de liceu, mas também à preparação 

ministrada pelo pai. 

Nas Belas-Artes foi aluno dos pintores Tomás da Anunciação e Miguel Ângelo 

Lupi, dos escultores Simões de Almeida (Tio) e Vítor Bastos, bem como do arquitecto 

José António Gaspar (1842-1909)223. Assim como já referimos noutro capítulo, todos 

eles foram marcados pela estética do Romantismo, sobretudo o paisagista Tomás da 

Anunciação e o escultor Vítor Bastos. Por seu lado, Miguel Ângelo Lupi move-se entre a 

tradição académica, bastante sólida, e um gosto de verosimilhança realista que o aproxima do 

naturalismo, assim como o escultor Simões de Almeida, sendo os professores que 

melhor se entenderam com Columbano. 

Lembremos que Lupi era professor de Desenho desde 1864 e de Pintura de 

História desde 1867. Nos anos setenta, estava no auge da sua carreira. O seu ensino 

mostrava-se renovado, numa forma «eclecticamente actualizada»224, dadas as 

«tendências realistas que ao nível técnico passava aos seus alunos»225. De acordo com 

as conclusões de Maria Helena Lisboa, baseando-se na Tese do concurso para 

professor de Pintura Histórica, Lupi aceitava o método imitativo mas, ao mesmo 

tempo, salvaguardava princípios de originalidade e de individualidade226, princípios 

que eram caros a Columbano. 
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No ano lectivo de 1872-1873, com 14 anos, Columbano entrava para a classe de 

voluntários do Curso de Desenho – seguindo o regulamento de 1873227. Em acordo 

com o Despacho do Director da Academia, foi «admitido ao estudo do 2.º anno do 

curso de desenho por se achar habilitado e no concurso foi approvado obtendo 19 

valores na 1.ª classe do antigo, 13 no ornato, 10 na architectura, 11 na anatomia e o 

premio de 20$000 rs». O desenho do antigo, administrado por Simões de Almeida, era 

a cadeira onde podia brilhar. O professor dizia que ele tivera boa aplicação e grande 

aproveitamento. Os 19 valores eram resultado de um desenho do Torso de Laocoonte. 

No ano lectivo seguinte, 1873-1874, apesar de ter dado várias faltas, o pintor 

passou para o 3.º ano do Curso de Desenho, recebendo novamente o premio de 

20$000 rs. Teve 18 valores em desenho do antigo, 11 a arquitectura, 10 em paisagem. 

A aula de paisagem, onde foi colega de José Malhoa228, era administrada por Tomás da 

Anunciação, que considerou Columbano aplicado e com aproveitamento. Em desenho 

do antigo, administrado por Simões de Almeida, foi colega de João Vaz. O professor 

dizia que Columbano mostrara muita aplicação, dando-lhe 18 valores em resultado de 

uma cópia da estátua de gladiadores combatendo. 

Columbano tinha cerca de dezasseis anos quando se apresentou pela primeira 

vez ao público, numa exposição da Sociedade Promotora das Belas-Artes. O evento 

decorreu no mês de Maio de 1874, no edifício da Academia de Belas-Artes, único local 

para exposições que existia em Lisboa nesta altura. Columbano apresentou-se como 

discípulo da Academia de Belas-Artes, em Desenho e de Manuel Maria Bordalo 

Pinheiro, em Pintura. Expôs um Bodegón e três quadros de «aspecto anedótico»229: O 

Químico (1874, MNAC), José das Dornas e O Marujo Jogando as Cartas, trabalhos onde 

transparecia a influência paterna e o gosto pelo pitoresco230. Recebeu uma menção 

honrosa, mas a imprensa da época foi lacónica a seu respeito, apenas mencionando 
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que ele fora premiado no segundo ano da Academia231. O crítico António Enes elogiava 

as obras expostas pela família Bordalo Pinheiro, destacando o «precoce e promissor 

Columbano», que aconselhava a «não descurar a instrução», que era a «âncora das 

artes»232. 

No 3.º ano lectivo, de 1874-1875, Columbano foi aprovado com distinção para 

o 4.º ano de Desenho, recebendo 18 valores em estudo do natural, 17 em 

panejamentos e cabeça de tamanho natural, 10 no curso de História da Arte e 

Princípios de Estética – onde provavelmente foi aluno de Mariano Cordeiro Feio233, 

que era um dos colaboradores de Rafael Bordalo Pinheiro no Álbum Humorístico. Em 

modelo vivo, administrado por Lupi (em substituição de Vítor Bastos), dizia-se que 

mostrara pouca aplicação mas não pouco aproveitamento. 

Em 26 de Agosto de 1875, numa Conferência da Academia, ocorreu um «exame 

e julgamento das provas do concurso annual entre os alumnos do curso de desenho», 

sendo Lupi o defensor de Columbano. Este, apesar de ter recebido os valores 

necessários para poder receber o prémio de 20$000 rs, tivera excessivo número de 

faltas. A situação gerou discussão pois, enquanto alguns professores defendiam o 

mérito do aluno, os outros defendiam o cumprimento da lei. Na defesa, considerou-se 

que as faltas eram devidas a chegar atrasado porque vivia longe da cidade (Columbano 

vivia em Alcolena) e Lupi alegava que as suas provas, sobretudo de modelo vivo, eram 

superiores às dos «outros concorrentes». Levado a votação, houve um empate, o qual 

foi decidido pelo Marquês de Sousa-Holstein, presidente, que resolveu que não lhe 

fosse dado o prémio, mas fosse considerado «approvado com distinção». 

                                                             
231 Diário de Notícias, 7/5/1874, p. 1. Vide também o mesmo jornal em 3/5/1874 e 22/5/1874. 
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2 – Fotografia de Columbano e Rafael Bordalo Pinheiro, 1875. 

Tendo concluído o curso de Desenho, Columbano requereu para passar à classe 

de amadores, passando, no ano lectivo seguinte, a frequentar a aula de Pintura 

Histórica, da responsabilidade de Lupi. Em 1875-1876, foi colega de Adolfo Greno 

(1854-1901), que ele iria reencontrar posteriormente em Paris. O pintor continuou a 

faltar bastante e Lupi escreveu: «Pouca applicação mostrou, revellando, porem, 

grande disposição e algum progresso». 

Em 1876, já quase formado, voltou a participar na Exposição da Sociedade 

Promotora, apresentando-se unicamente como discípulo da Academia de Belas-Artes. 

Expôs quatro pinturas, em tudo semelhantes às que apresentara dois anos antes234, A 

Pitada, A Visita do Avô, O Filósofo e A Leitura (estudo a aguarela). Recebeu duas 

menções honrosas, uma relativa à exposição anterior e outra pela aguarela A Leitura. 

Contudo, A Pitada foi o quadro que recebeu maior atenção na época. De acordo com a 

opinião de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, expressa numa carta dirigida ao filho 

Manuel (1850-1925)235, este quadro «satírico» era «muito bom». Todos os «tipos» 

estavam óptimos e fora muito elogiado pelo público236. 
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As obras de Columbano mostravam alguma evolução técnica, o que era natural 

num artista que estava a terminar o curso da Academia. Contudo, os temas eram ainda 

muito influenciados pelo pai. Essa ligação era notada pela crítica, que o elogiava em 

bloco juntamente com os outros membros da família. Segundo o Diário de Notícias, ele 

era «um moço promettedor e mais um florão para a corôa artística da familia»237. 

O mês de Agosto de 1876 seria marcado por uma grande mudança, pois faleceu 

a mãe de Columbano e, a 18 de Agosto, o irmão Rafael Bordalo Pinheiro foi para o 

Brasil238, onde ficou a viver durante cerca de três anos. Columbano, entretanto, 

terminou o curso da Academia e foi admitido no concurso trienal. Neste concurso 

eram oferecidas medalhas de ouro e prata, nas áreas de Pintura, Arquitectura e 

Escultura. Os concorrentes tinham seis meses para realizar as suas obras e num dia 

determinado prestavam provas de desenho com temas fornecidos pela Conferência 

Geral. O artista recebeu uma medalha de prata, por dez esferas brancas contra três 

esferas pretas, na classe de pintura histórica. Esta medalha era conferida para as 

provas de menor complexidade, destinadas aos alunos que iniciavam a formação 

superior, correspondendo a um trabalho de cópia de modelo239. Conforme um relato 

do seu pai, Columbano concluiu «o curso todo da Academia em 3 anos e 7 meses. O 

curso é de 7 anos. Foi aprovado como merecedor da medalha de prata em concurso 

com outros que tinham muito mais tempo de estudo e que mal obtiveram um 

"acessit"»240. Aos dezanove anos, o pintor estava formado241 e terá sido por esta altura 

que adoptou o nome de Columbano para assinar os seus trabalhos242. 

Depois da distribuição dos prémios decorriam as exposições da Academia, onde 

se apresentavam os trabalhos executados no âmbito académico, pelos alunos 

aprovados e de outros artistas «que quizerem expôr as suas composições á aprovação, 

ou censura do Publico»243. Na exposição de 1877, Columbano apresentou as provas 

                                                             
237 Diário de Notícias, 11/5/1876. 
238 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 19. 
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escolares de 1874 a 1876. Eram ao todo de treze desenhos e pinturas, entre as quais 

Os Últimos Momentos de Camões (1876, MNAC)244, que fazia eco de quadros D. João 

de Portugal ou Tintoretto pintando a filha morta, pintados por Lupi cerca de dez anos 

antes (em 1863 e 1867, respectivamente). O tema camoniano era da maior 

importância, sendo de realçar que nesta época já se aproximava «o ano das 

celebrações camonianas, 1880, e a temática de História acrescia o seu interesse a um 

imaginário poético e heróico»245. 

Em 1878, realizou-se a Exposição Universal de Paris, em que Portugal participou. 

Dos pintores participantes, cite-se Lupi e Alfredo Keil, Silva Porto e Artur Loureiro (1853-

1932)246. Columbano pretendeu enviar D. Quixote y Sancho Pança depois do jantar em 

casa do fidalgo. Este quadro foi recusado pelo júri de admissão247, mas apreciado pelo 

rei D. Fernando, que decidiu adquiri-lo. Tal como relatou o pai do pintor, esse 

acontecimento foi uma «grande glória» para Columbano248. O rei teria dito que 

«gostava muito do quadro», «que tinha coisas muito bem feitas e mostrava progresso 

e grande talento no autor». Deu-lhe também uma pequena indemnização, pela 

«injustiça que lhe tinham feito»249. 

No final de 1878, provavelmente através da influência do pai, Columbano 

recebeu uma encomenda da Sociedade de Homens de Letras do Pará, para fazer um 

retrato póstumo de Alexandre Herculano, que falecera em 1877. A pintura foi exposta 

na livraria Pacheco & Carmo, sendo enaltecida nos jornais. No meio dos elogios, que 

destacavam sobretudo a grande semelhança entre o escritor e o seu retrato, no Diário 

da Manhã fazia-se um voto: «Consiga o sr. Columbano, - que é sem dúvida a nossa 

maior vocação de pintor, - escapar a este fado que nos faz ser, - a nós todos 

portuguezes, - sublimes aos 18 annos e ainda moços esperançosos aos 45»250. Havia 

um maior apreço por parte da crítica relativamente aos seus trabalhos, sendo 
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significativo que essa alteração fosse a respeito de um retrato, o tema que ele iria 

desenvolver posteriormente com mais sucesso. Hoje desconhecemos o paradeiro do 

retrato de Herculano, pelo que é difícil dizer até que ponto os elogios correspondiam a 

uma verdadeira qualidade da obra. 

 

1879-1880 - A PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PARA BOLSEIRO 

Em 1879, Rafael Bordalo Pinheiro voltou do Brasil e logo criou o jornal 

humorístico O António Maria. Tal como já referimos no capítulo anterior, o seu retorno 

foi acompanhado de outros regressos, nomeadamente de Silva Porto e Marques de 

Oliveira, que foram os primeiros bolseiros do Estado em Paris e que trouxeram uma 

renovação da linguagem artística que se traduziu pela introdução do Naturalismo na 

pintura.  

O momento era agora de escolher os bolseiros que os iriam substituir. O novo 

concurso para pensionista em paisagem foi programado desde a sessão da Academia 

de 3 de Maio de 1878. As provas consistiam num desenho de nu e dois óleos, um com 

a representação de uma cabeça de cabra e o outro com uma paisagem da Tapada da 

Ajuda. A esta bolsa concorreram os pintores Ernesto Condeixa (1858-1933), Artur 

Loureiro e Columbano251. Perante os trabalhos apresentados a crítica dividiu as suas 

preferências entre Loureiro e Condeixa252, sendo as provas de Columbano 

consideradas inferiores na generalidade.  

A propósito do concurso gerou-se uma polémica entre Ramalho Ortigão e 

Miguel Ângelo Lupi. A discussão tinha como base o facto de Loureiro ser um pintor 

com maior experiência (pois já tinha estudado em Roma, com uma pensão particular 

de Delfim Guedes), o que lhe permitia apresentar maior qualidade nas obras 

apresentadas, ao contrário de Condeixa e Columbano que só tinham passado pelo 

ensino da Academia.  

                                                             
251

 Rangel de LIMA (R. / Rapin), «Revista artistica», A Arte, Jan. 1879, p. 14. 
252

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 263. 



 

65 

 

Ramalho Ortigão publicou no Diário da Manhã quatro textos críticos relativos 

aos trabalhos expostos. Na sua opinião, os concorrentes demonstravam ter o 

«conhecimento» de pintura do natural253 e eram exemplo do espírito anti-académico, 

mostrando ter independência estética254. Ele pensava que os progressos se deviam 

sobretudo ao estabelecimento da Galeria do Visconde de Daupias (aberta ao público 

em 1879), onde julgava que estudara o «sr. Bordalo os processos dos novos mestres da 

pintura»255. Contudo, relativamente a Columbano as críticas de Ramalho foram 

bastante duras, declarando que «no quadro do sr. Bordalo falta o desenho, a 

perspectiva e a cor»256.  

Um aspecto que devemos salientar é o facto de Ramalho pronunciar que a indefinição dos 

contornos nas pinturas de Columbano era uma tentativa de se aproximar do Impressionismo: 

«O sr. Columbano Bordalo tem evidentemente o intuito de nos dar a paisagem de 

impressão, tratando o simples desenho com um despreso de verdadeiro impressionista à 

tous crins, o que seria desculpável se ele possuisse da cor um conhecimento tão cabal que 

lhe permitisse pôr na tela a mancha viva, palpitante e ardente da verdade observada. Mas 

falta-lhe ainda essa profunda compreensão da luz, do tom, do valor da tinta que caracterisa 

o verdadeiro colorista. Fica bem a um pintor despresar a linha, que não existe senão 

hipotèticamente na Natureza. (...) Ora o sr. Bordalo não conhece ainda suficientemente os 

efeitos da tonalidade para poder moldar ùnicamente por eles o relevo dos seus 

quadros»257.  

Ramalho Ortigão já escrevera acerca dos «Impressionistas» em 1878, onde mostrava 

ter algum conhecimento do assunto. Ele reconhecia que os impressionistas pintam «do natural 

e pintam exactamente, precisamente, rigorosamente, aquilo que vêem»258. Nas observações 

sobre Columbano, Ramalho elogiava a não existência de contornos (que não existem na 

natureza), mas criticava a falta de conhecimento directo da realidade observada, 

nomeadamente no que diz respeito à artificialidade das tonalidades empregadas. As palavras 
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de Ramalho podem ser um apelo para que o artista, querendo diluir os contornos, fizesse uma 

verdadeira aproximação ao Impressionismo. Em qualquer dos casos, ele era crítico em relação 

às provas do pintor, censurando também o ensino da Academia e sobretudo de Tomás da 

Anunciação. 

Incomodado com as críticas de Ramalho Ortigão, sobretudo no que diz respeito 

à Academia, Lupi fez publicar uma resposta no mesmo jornal. Explicava que Condeixa 

era quem mostrava maior talento e progresso. Tanto este pintor como Columbano 

teriam sido prejudicados por estarem a concorrer com um artista já feito. Lupi julgava 

que «o receio de serem por este esmagados necessariamente havia de actuar em seu 

espirito. Quem sabe se, livres d’esse receio, fariam ainda mais do que fizeram»259. 

Posteriormente, pediu a demissão do lugar de vogal do júri, por considerar que 

revelou em parte a sua decisão com relação ao merecimento dos candidatos260. 

Ao contrário das opiniões de Lupi, e dando crédito às considerações da crítica, 

em Março de 1879 era escolhido Loureiro para pensionista 261. Logo no dia seguinte 

Lupi apresentava o seu terceiro artigo sobre o certame262, onde fazia uma análise mais 

detalhada das provas de Columbano, agora procurando actuar mais como crítico do 

que como professor. Segundo ele, a paisagem não passava «de um esboço descuidado, 

tanto no desenho como no colorido, mas ainda assim, revelando não vulgar talento». 

Num texto subsequente, dizia reconhecer e admirar o talento de Columbano, 

«sentindo, por isso mesmo, que o distincto alumno da academia não correspondesse 

ao que se esperava d’elle, que era muito mais»263.  

Por seu lado, Manuel Maria Bordalo Pinheiro pronunciava que tinha «alguma 

esperança de que o Sr. D. Fernando queira proteger o Columbano, mandando-o por 
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algum tempo à Bélgica, Alemanha ou a Madrid»264. De certa forma, este desejo seria 

cumprido, pois o rei (através da Condessa d’Edla) iria prover o pintor com uma bolsa 

particular, para ele terminar os seus estudos em Paris. Resta acrescentar que o próprio 

Columbano veria esta história de uma forma bastante isenta: «Em 1879 concorri ao 

logar de pensionista do Estado no estrangeiro e fiquei preterido, sendo, com toda a 

justeza, escolhido o candidato Arthur Loureiro (...)»265. 

Em Agosto de 1879, inaugurou-se a Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro266, 

estabelecida no edifício da Tipografia Nacional, que fora cedido para o efeito pelo 

governo brasileiro. O evento fora promovido pela Companhia Fomentadora da 

Agricultura e Indústria Portuguesa, sendo a exposição dirigida e organizada por 

Luciano Cordeiro (1844-1900). A ideia da exposição viera de Marcelino Ribeiro 

Barbosa, com o objectivo de «tornar mais firmes» os «laços de fraternidade» que 

prendiam Portugal ao «grande império» sul-americano. Columbano participou com as 

pinturas Dois Amigos e O Último Copo (1879, MNAC), continuando a apresentar-se 

com os pequenos quadros de género que caracterizaram a fase inicial da sua carreira. 

No entanto, era a primeira vez que expunha fora de Lisboa, sendo distinguido com 

uma Medalha de Prata pelo júri da exposição267, assim como o seu pai Manuel Maria 

Bordalo Pinheiro. De acordo com Nuno Saldanha, apenas Alfredo Keil recebeu uma 

Medalha de Ouro, entre os pintores ali presentes e a presença portuguesa (os 

“discípulos de Grão Vasco”) não parece ter impressionado o público, ou a crítica 

brasileiras268. 

O pai de Columbano morreu no início de 1880, o que terá provocado um 

grande desgosto ao artista. No Diário da Manhã lembrava-se a herança que ele deixara 

aos seus filhos, nomeadamente a Rafael e a Columbano. Dizia-se que o «ilustre artista» 

morria com o «jubilo de ver perpetrada brilhantemente a tradição artistica do seu 

nome na gloria juvenil do talentoso caricaturista (...) e nas auspiciosas promessas de 
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um outro talento que ainda se há-de desentranhar em esplendidos fructos, e que já 

hoje vale muitissimo, o talento de Columbano Bordalo»269. 

Apesar do desgosto, Columbano continuou a trabalhar e, em contrapartida, 

sentindo-se talvez mais livre da ascendência paterna, as suas obras ganharam em 

modernidade. O colorido tornou-se mais claro, as pinceladas mais livres e 

espontâneas, os temas mais vocacionados para a representação da realidade 

contemporânea. Nas suas novas pinturas sobressai uma ironia na representação das 

personagens, o que se liga a «uma prática realista de observação social, revelada nas 

especificidades de uma vida pequeno-burguesa, mas de forma despolitizada»270. Esta 

transformação da sua maneira era motivada por influência do irmão Rafael, mas 

também possivelmente pelas obras observadas na Galeria Daupias, pela visão de 

revistas de arte francesas - que permitiam a modernização da escolha dos temas e da 

concepção das obras - e também, de algum modo pelo clima de renovação trazido de 

Paris, por Silva Porto, em 1879. 

Em Abril de 1880, realizou-se a duodécima exposição da Sociedade Promotora 

das Belas-Artes271. O pintor francês Carolus-Duran (1838-1917)272, «considerado na 

Europa um dos primeiros retratistas modernos»273, foi convidado a expor. Ele esteve 

em Portugal, entre Março e Maio de 1880, a convite do escultor Anatole Calmels 

(1822-1906)274, para executar, em particular, alguns retratos, que então expôs, 

nomeadamente da rainha D. Maria Pia (1847-1911) (hoje Palácio Nacional da Ajuda) e 

do próprio Calmels. 

Essa presença suscitou grande entusiasmo entre os amadores de arte. Quando 

foi aberta a exposição, era a opinião da generalidade da crítica, que ela se diferenciava 
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das anteriores pela sua superioridade. Nos quadros novos que se apresentavam via-se 

uma grande «revelação moderna» e «comprehensão da natureza»275. Estavam 

presentes os pintores naturalistas, nomeadamente Silva Porto, Artur Loureiro, José 

Malhoa e António Ramalho, entre outros. 

Columbano apresentou Encantadora Prima (1880), A Volta do Passeio (1880) e 

um retrato de Ramalho Ortigão (1880). Ramalho enalteceu as obras de Columbano, 

sendo provável que a chegada a Portugal de Rafael Bordalo Pinheiro, vindo do Brasil, 

tivesse favorecido a reconciliação entre o crítico e o pintor276, possibilitando a 

realização deste retrato. Nas suas apreciações, Ramalho verificava que o artista se 

dedicava à pintura de género, com quadros concebidos com grande «finura de espírito 

e executados com tanta graça de processo como ironia de intenção»277. O retrato de 

Ramalho valeu a Columbano um elogio de Carolus-Duran, acontecimento de capital 

importância, que definia as opções futuras do pintor, não só pelo facto de o 

encaminhar para uma carreira de retratista, como também por escolher esse artista 

francês para seu mestre em Paris, no ano seguinte. 

Nesta altura Rangel de Lima, considerado pelos mais jovens como o principal 

representante da crítica oficial278, afirmou que Columbano era um dos pintores que 

mais se distinguiam»279. Era a sua opinião que as obras que mereciam mais atenção 

eram os «quadrinhos» de género, «elegantes» e sem o «carácter pesado», que 

caracterizava todos os trabalhos dos artistas portugueses que não frequentaram as 

escolas estrangeiras. Estes quadros denotavam «espírito de observação» no seu autor, 

mas ainda lhes faltava o «devido acabamento», um «desenho mais seguro» e uma 

«tinta menos barrenta», para poderem marcar um «grau de adiantamento na arte 

portuguesa». O crítico concluía que o «sr. Columbano é um dos nossos artistas mais 

prometedores; oxalá tenha ensejo de ir ás escolas estrangeiras estudar seriamente a 
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sua arte, porque tem talento bastante para occupar um dia logar de honra entre os 

pintores portuguezes»280. 

Como já referimos no capítulo anterior, em Junho, no âmbito das celebrações 

do Tricentenário de Camões, realizaram-se grandes festejos em Lisboa, que deram 

visibilidade ao Partido Republicano. Columbano participou nos festejos, tendo sido o 

autor do desenho de um Carro das Colónias, que entrou no desfile de carros triunfais. 

Fez ainda um retrato do poeta épico, para ser reproduzido numa edição dos Lusíadas, 

publicada pelo Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro. 

 

3 – Caricatura do Carro das Colónias (O António Maria, 10/6/1880). 

Columbano apresentou-se a um novo concurso para bolseiro, em Setembro de 

1880, desta vez em pintura histórica, género onde, na opinião da crítica, se sentia a 

necessidade de haver um bom pintor português281. O pintor prestou provas com os 

outros concorrentes, novamente Ernesto Condeixa e, pela primeira vez, o pintor 

Custódio da Rocha282. As provas consistiam numa composição sob o tema de Cristo no 

Horto, um nu masculino e uma cabeça de expressão de uma rapariga a rezar283. As 

                                                             
280 Rangel de LIMA, Diário de Notícias, 6/5/1880, folhetim reimpresso in Alda de Guimarães Guedes 
Pinto Machado (col.), 1954, op. cit., pp. 45-46. 
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 Rapin (Rangel de LIMA), «Revista artística», A Arte, Dez. 1879, p. 191. 
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 Custódio da Rocha figurou na Exposição de Arte do Porto em 1891. 
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 Rapin (Rangel de LIMA), «Revista artística», A Arte, Set. 1880, p. 148. 
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obras foram expostas na Academia antes de ser tomada a decisão do júri, ficando 

assim possibilitada uma apreciação pública das mesmas.  

Num concurso do qual se dizia que nenhuma das provas causava entusiasmo284, 

foi Condeixa quem venceu, mas essa vitória não teve o acordo geral. Num artigo 

assinado por «I.N.R.» insinuava-se que Columbano copiara o Cristo no Horto de uma 

composição de Paul Delaroche (1797-1856), fazendo apenas ligeiras alterações285. A 

afirmação causou polémica, e, na defesa de Columbano colocaram-se Mariano Pina e 

Ramalho Ortigão, que escreveram respectivamente, no Diário da Manhã286 e no Diário 

de Notícias. Essa defesa contribuiu para que ele fosse desde então considerado como o 

«pintor dos intelectuais»287. Posteriormente, o crítico D. José Pessanha dizia que a 

Academia antepôs Condeixa um pintor que era «mais adstricto aos moldes e canones 

academicos, dos quaes o nosso artista se permittia amiude divergir»288. 

 

4 – Caricaturas dos esbocetos do concurso de Pintura de História (O António Maria, 

14/10/1880). 

                                                             
284 Rapin (Rangel de LIMA), «Revista artística», op. cit., p. 148. 
285 I.N.R., Diário Popular, 19/9/1880. 
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 Estes textos do Diário da Manhã não são assinados, mas cremos que são de Mariano Pina porque 
nesta altura ele era jornalista do Diário da Manhã. 
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 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 28. 
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 D. José PESSANHA, 21/5/1897, op. cit., p. 1. 
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Em Novembro de 1880, Columbano colaborou com António Ramalho numa 

exposição de «camaradagem»289, realizada na sede da Associação dos Jornalistas e 

Escritores, na Praça Camões em Lisboa290. O motivo deste certame era o de apresentar 

as obras mais recentes dos «dois artistas preteridos nos ultimos concursos dos 

candidatos á pensão do estado para estudar pintura em Paris»291. António Ramalho 

tinha participado no concurso da Academia do Porto para bolseiro em Paris, tendo 

perdido a favor do pintor Henrique Pousão (1859-1884). Para esta exposição, 

enquanto Ramalho apresentou sobretudo paisagens, Columbano concluiu alguns 

quadros de género para reunir aos anteriormente pintados, exibindo O Avô, Horas de 

Estudo, Encantadora Prima, Convite à Valsa (1880, CMAG), Na Adega do Convento e O 

Sarau (1880). Expôs ainda os retratos de dois amigos: o pintor Luciano Lallemant 

(1863-1929)292 e do dramaturgo Henrique Lopes de Mendonça293. 

 

1881-1883 - COLUMBANO EM PARIS. 

No início de 1881, Columbano foi finalmente estudar para Paris, acompanhado 

pela irmã Maria Augusta. Numa carta que escreveu em Abril, dirigida ao amigo 

Henrique Lopes de Mendonça, ele explicava que fora por mar, para aproveitar a 

companhia do cunhado Henrique Prostes (n. 1844)294. Na mesma carta também 

exprimia que «Não descanso enquanto não casar porque preciso ter família (...)»295. 

No entanto, só se casou cerca de trinta anos depois. 

Depois de ter sido preterido por duas vezes pelos concursos oficiais do Estado, 

e tendo atingido o limite de idade necessário para voltar a concorrer296, seguiu com 

uma bolsa de estudo oferecida por D. Fernando de Coburgo, por intermédio da 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 23. 
290 A Associação dos Jornalistas e Escritores foi fundada em 10 de Junho de 1880. 
291 Comércio de Portugal, 9/11/1880, p. 2. 
292 Pintor e aguarelista, que figurou com aguarelas nas exposições do Grémio Artístico. Cf. Fernando de 
PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. III, p. 177. 
293Diário da Manhã, 28/11/1880. 
294 Henrique Jerónimo de Carvalho Prostes foi cônsul de Portugal no Sião e nos estabelecimentos 
britânicos dos estreitos de Singapura e Malaca em 1881. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, carta de Columbano para Henrique Lopes 
de Mendonça, 9/4/1881. 
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 Gervásio LOBATO, «Chronica Occidental», O Ocidente, 21/4/1881, p. 76. 
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Condessa d’ Edla. Segundo informações coligidas por Diogo de Macedo, Columbano e a 

irmã começaram por viver em quartos de estudantes, no bairro Montparnasse, não 

longe do Jardim do Luxemburgo, na Rue d’Assas (n.º 100). Passado um trimestre foram 

para Rue de l’Arrivée (durante outro trimestre), alugando depois um apartamento na 

Rue Bréa (n.º 11) e um ateliê na Rue Delâmbre (n.º 30), onde terá pintado os retratos 

de Maria Augusta e o Concerto de Amadores. Por fim, mudaram-se para Rue Humboldt 

(n.º 25), onde Mariano Pina o foi visitar297. 

De acordo com Gervásio Lobato (1850-1895), que nesta altura era cronista de O 

Ocidente, julgava-se que ele pretendia estudar pintura de História298. Columbano 

levava consigo uma carta de recomendação de D. Fernando destinada a Carolus-

Duran, para que este viesse a ser o seu mestre de pintura299. Rangel de Lima dizia que 

esse pintor era, a par de Bonnat (1833-1922), o retratista mais em voga em França300, 

o que parece confirmar a ideia de que Columbano queria seguir o percurso de 

retratista. 

Importa referir que, desde cerca de 1874, Carolus-Duran abrira um ateliê no 

Boulevard Montparnasse, onde recebia alunos, na sua maioria ingleses e americanos – 

entre eles John Singer Sargent (1856-1925). De acordo com testemunhos da época, 

Columbano fora visitar Carolus-Duran, mas ficara mal impressionado com as suas 

atitudes petulantes e se retirara. Entre a documentação existente, há uma carta de 17 

de Maio de 1881, assinada pelo Barão de Kessler301, como intermediário da casa real, 

pedindo que ele fizesse com que o pintor francês desse algum sinal de ter recebido a 

carta de recomendação. Em 5 de Junho o artista respondia, relatando os 

acontecimentos. De acordo com as suas palavras, logo nos primeiros dias da sua 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 35. 
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 Gervásio LOBATO, «Chronica Occidental», ibidem. 
299 Acerca deste assunto, vide: Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 29; Luís Varela ALDEMIRA, 1948, 
«A lição de Columbano, A propósito de uma carta inédita», Arte de Ontem e de Hoje, Lisboa, Edições 
R.E.S.M.; Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., pp. 33-34; Carlos ROCHA, 1999, op. cit., pp. Cap. IV, 25-44. 
300 Rapin (Rangel de LIMA), «Revista Artística», A Arte, Fev. 1880, p. 32. 
301 O Dr. Friedrich Baron von Kessler chegou a Portugal em 1836, no séquito de D. Fernando, como seu 
médico de câmara. Foi presidente da Comunidade Alemã de Lisboa (1853-1870) e pertenceu à Academia 
de Ciências de Lisboa. Seu filho, Frederico Atanásio Herman de Kessler, 2.º Barão, nasceu a 5/7/1843. 
Foi engº civil pela Escola de Artes de Manufacturas de Paris e Secretário de D. Fernando. Cf. A.A.V.V., 
1985, D. Fernando de Saxe Coburgo-Gotha, Comemoração do primeiro centenário da morte do Rei-
Artista, Palácio Nacional da Pena, p. 228. 
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chegada teria ido procurar Carolus-Duran e este ter-lhe-ia prometido auxiliá-lo e dirigi-

lo, ficando ele de «apresentar todos os trabalhos que fizesse para sobre elles, dar a sua 

opinião». O pintor também explicava que confiava em Carolus-Duran «por que além 

de ser dos artistas mais considerados da França, é sobretudo imparcial, e poderá dizer 

com toda a sinceridade, quando tenha visto os meus estudos, se tenho ou não 

aproveitado»302. 

Numa carta de Columbano para Simões de Almeida, ele confessava que 

tencionava «entrar para Outubro no atelier do Carolus Duran, para quem o rei D. 

Fernando me havia dado uma carta de recomendação. Como sabe este artista é um 

poseur de primeira força (…) / «Não querendo eu entrar para a Escola, por embirrar 

sempre com o ensino official, preferi entrar no atelier do primeiro que me 

apparecesse. O acaso permitiu que fosse este. Que remédio senão aceitar, o que a 

sorte me offerece? Agora já não posso recuar. Vou-me deitar ao estudo com 

verdadeiro affinco! (…)»303. 

Não há registo de Carolus-Duran ter sido mestre de Columbano, mas aquilo que 

se sabe sobre o ensino administrado pelo pintor francês seria de índole a interessá-lo. 

De acordo com um texto deste artista, sabemos que ele afirmava que eram perigosas 

as escolas que fechavam os artistas num conjunto de hábitos, sem lhes permitir 

desenvolver um sentimento próprio. Julgava que se deveria respeitar a tradição da 

história da arte, mas os artistas deviam ser livres para escolher a tradição que melhor 

respondia às suas aspirações. Resumindo, pensava: «Viver a sua obra é a condição sine 

qua non da sua força de expressão e da sua veracidade»304. Resta saber se Columbano 

terá ouvido estes ensinamentos, mas a sua carreira testemunha, pelo menos, uma 

visão idêntica sobre a criação artística.  

                                                             
302 Carta de Columbano para a Condessa d’Edla (rascunho), Paris, 5/6/1881, fotografia e transcrição in 
Columbano, Lisboa, MNAC, 1980, pp. 150-151. 
303 Carta de Columbano a Simões de Almeida, Paris, 6/7/1881, in Varela ALDEMIRA, 1961, A Pintura na 
Teoria e na Prática, Lisboa, Sociedade Industrial de Tipografia, Lda., pp. 59-60. 
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 «Vivre son œuvre est la condition sine qua non de sa puissance d’expression et de sa vérité». Cf. 
Sylvie PATRY, 20/12/2003, «Vivre son œuvre. Un texte de Carolus-Duran sur l’art du portrait», in La 
Tribune de l’Art, in <http://www.latribunedelart.com/vivre-son-a-uvre-un-texte-de-carolus-duran-sur-l-
art-du-portrait-article002039.html>, acedido a 19/10/2010. 
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De acordo com Pedro Lapa, o pintor francês terá ficado agradado «pela 

recomendação régia, não mais se terá preocupado com o discípulo»305. No entanto, 

estamos em crer que Columbano terá passado algumas vezes pelo ateliê de Carolus-

Duran, mesmo que o negasse depois de voltar para Lisboa. Carolus-Duran convidava os 

seus alunos a estudar Velásquez e a pintura espanhola, o que explicaria o interesse de 

Columbano pelo tenebrismo seiscentista nos anos que esteve em Paris. Por outro lado, 

é curioso que haja semelhanças tanto de concepção como de dimensões entre o 

Concerto de Amadores (1882, MNAC) de Columbano e o El Jaleo (1882) de John Singer 

Sargent, sendo ambos os quadros apresentados no Salon de 1882. Por fim, quando 

Columbano apresentou o quadro Concerto de Amadores no Salon, ele apresentou-se 

como discípulo de Carolus-Duran - e Columbano costumava ser muito preciso acerca 

destas informações. É de crer que pelo menos até essa data ele tenha frequentado as 

aulas de Carolus-Duran, mesmo que de uma maneira pouco assídua. A este assunto 

voltaremos ao longo da nossa Tese. 

Segundo Diogo de Macedo, Columbano também visitou a Escola da Rue 

Bonaparte (Escola de Belas-Artes) com Sargent e Willem de Zwart (1862-1931), um 

pintor paisagista holandês (da escola do Hague) que Loureiro lhe apresentou306, mas 

não há qualquer registo que documente esta visita. A Condessa d'Edla ainda lhe 

sugeriu: «J'ose aussi vous recommander de faire une visite a Mer. Mendes Leal qui 

pourra vous etre utile car il connait tous les grands artistes a Paris»307. 

O pintor contava, anos depois, a Batalha Reis que esteve em Paris «uns dois 

annos e meio, trabalhando e estudando sempre, em liberdade, tendo frequentado 

apenas, por algumas semanas em companhia de Artur Loureiro, um ateliê livre de que 

era empresario um Italiano Colarossi». A Academia Colarossi foi fundada pelo escultor 

italiano Filippo Colarossi. Era uma escola particular e ateliê livre, que tinha alunos 

estrangeiros, nomeadamente americanos, escandinavos e canadianos. Seguindo o 

relato de Columbano, nesse «atelier trabalhei juntamente com pintores de varios 

paizes, sobretudo americanos, ingleses e franceses. (...) eu, com o meu feitio sempre 
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pouco comunicativo, não logrei saber-lhes os nomes»308. Columbano ainda referia que 

teve «como professor Gustave Courtois, Raphael Collin e diziam que Bastien Lepage, 

mas esse nunca eu tive a honra de conhecer»309. O primeiro seria o pintor académico 

Gustave Courtois (1853-1923), autor de retratos femininos e quadros de história. 

Raphael Collin (1850-1916) era autor de obras académicas, apesar de fazer uma 

aproximação ao naturalismo, ficando sobretudo conhecido pela pintura de nu 

feminino.  

Segundo uma anedota da época, um visitante perguntou uma vez ao artista 

quem havia sido, em França, o seu mestre, ao que Columbano respondera: «O 

Louvre»310. Esta história tem algum fundo de veracidade, na medida em que 

certamente que Columbano nunca frequentou assiduamente as aulas de nenhum 

mestre; e, em contrapartida, deverá ter passado longas horas no Louvre. 

Grande parte das cartas dá testemunho do seu isolamento. Logo no início da 

estada em Paris, o pintor escreveu a Alberto de Oliveira, queixando-se da situação em 

que se encontrava, tendo como resposta que era normal o estado do seu ânimo, 

«dado por natureza à melancolia e á saudade de poeta...». Mas também lhe votava 

algumas palavras de confiança, dizendo que ele se iria habituar a «esse viver 

tumultuoso, despreocupado e talvez ingrato e tomarás n'elle uma parte activa 

passados momentos de natural hesitação em face desse mundo quasi novo para ti»311. 

Outro amigo dir-lhe-ia algo de semelhante: «(...) Não julgues por isto, que eu imagino 

ser a França um paiz encantado (...), não, bem longe disso, julgo-a um paiz real, isto é 

vivo, e tanto basta para achar a differença, pois que nós se não estamos 

completamente mortos, estamos pelo menos n'um estado de lethargia, que muito se 

                                                             
308 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc. 11, carta de Columbano 
para Batalha Reis. 
309 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc. 11, carta de Columbano 
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 Afonso Lopes VIEIRA, «D. Maria Augusta Bordalo Pinheiro», in Atlântida, n.º 2, 1915, p. 104. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Aberto de Oliveira para 
Columbano, 3/4/1881.  
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assemelha à morte. (...) estás ainda com os olhos fechados, quem passa da sombra 

para a luz sucede-lhe isso; a pouco e pouco irás distinguindo e admirando!»312.  

Tal como descreveu o pintor à irmã Amélia: «A unica coisa que me distrahe é o 

trabalho»313. Não conhecia franceses e tinha poucos apoios, entre os quais o 

Guilherme de Azevedo, que era correspondente em Paris da Gazeta de Notícias desde 

1880. Em Julho de 1882, Rafael Bordalo Pinheiro escreveu a Mariano Pina dizendo que 

se entristecia sempre que via «Columbano aborrecido pensando em voltar»314. No ano 

seguinte, Maria Augusta ainda se queixava de que viviam uma «vida cheia de 

difficuldades». Contava que não tinha relações nem afeições a ninguém, julgando que 

Paris era uma terra grande de mais, boa para estar de passagem315. 

A realidade, porém, deve ter sofrido alterações, pelo menos no que respeita à 

vida de Columbano e sobretudo depois da chegada de Mariano Pina a Paris, em 

meados de 1882. Eles faziam parte de um grupo que se reunia no Café Bas-Rhin316, no 

Boulevard de St. Michel, que incluía o engenheiro Raúl Mesnier (1849-1914), António 

Ramalho, Artur Loureiro, Guilherme de Azevedo, Rafael Bordalo Pinheiro e Trigueiros 

de Martel (1852-1888)317.  
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Alfredo (?) para Columbano, s/d. 
Talvez seja de Alfredo Travassos Valdez (1852-1932) que se casou em 1880 com Filomena, irmã do 
artista. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, carta de Columbano para Amélia Lopes 
de Mendonça, 29/5/1881. 
314 Biblioteca Nacional, Espólio de Mariano e Augusto Pina, N17/63, carta de Rafael Bordalo Pinheiro 
para Mariano Pina, Lisboa, 29/7/1882. 
315 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, carta de Maria Augusta para Henrique 
Lopes de Mendonça, 4/3/1883. 
316 Museu do Chiado, «Página inédita do pintor António Ramalho», Ilustração, 16/2/1932. Cf. Anexo II – 
Documentos e Imagens, Il. 11.  
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 Trigueiros de Martel faleceu em 1888, conforme se pode ler em Pontos nos ii, de 24/5/1888. Era 
talvez José Campelo Trigueiros de Martel, nascido em 1852, que foi um proprietário republicano e um 
dos fundadores do jornal O Século em 1880. 
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5 – O Café Bas-Rhin onde se reuniam os portugueses em Paris, segundo um desenho de 

António Ramalho. 

 

6 – Fotografia do grupo de Paris: António Ramalho, Bracklamy, Columbano, Bettencourt 

Rodrigues, Raúl Mesnier e Mariano Pina (c. 1882). 

Mariano Pina, que então vivia na capital francesa, trabalhando como 

correspondente da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro (em substituição de Guilherme 

de Azevedo, que entretanto falecera), contava numa carta para Rafael que Columbano 

estava bem, tendo o costume ir todas as noites a casa do jornalista. Pina mencionava 

que encontrara um amigo comum, o “Monsieur Luque” e acrescentava: «(…) vou 

apresentar-lhe teu irmão um dia d’estes ao Café de la Paix. O Columbano quer (…) 

conhecê-lo e quer mesmo por intervenção d’elle aproximar-se do Domingo e do 

Madrazo (…)»318. Estes eram Francisco Domingo Marques (1842-1920) e Raimundo de 
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 Museu Rafael Bordalo Pinheiro, Espólio de Rafael Bordalo Pinheiro, Doc. 01086, carta de Mariano 
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Madrazo y Garreta (1841-1920), dois pintores espanhóis esteticamente ligados ao 

naturalismo e que estavam nesta altura em Paris. 

Em Abril de 1882, era anunciado n’ O Ocidente que os pintores Columbano, 

Artur Loureiro, Henrique Pousão e Adolfo Greno iriam concorrer ao Salon319, onde 

também já tinha exposto Silva Porto e Marques de Oliveira. A tarefa era considerada 

de sucesso difícil320, mas foi alcançada pela maioria (Pousão expôs a Cecília e Loureiro 

O Descanso do Artista). Columbano era admitido com a pintura Soirée Chez Lui ou 

Concerto de Amadores, apresentando-se como discípulo de Carolus-Duran.321. O 

quadro foi depois oferecido à Condessa d'Edla, por gratidão322 e como prova do seu 

aproveitamento323.  

A crítica francesa pouco se deteve nesta pintura, apesar de Arthur Hustin (n. 

1850) ainda afirmar que convinha que ela fosse assinalada324. De acordo com o 

historiador francês Dominique Lobstein: «O quadro Soirée chez lui, pintado para ser 

apresentado no Salão (…)tratava-se sobretudo de uma síntese que confundiu os 

visitantes e os comentadores, tantas eram as referências antigas e modernas que se 

misturavam nesta tela»325. 
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 A exposição denominada de Salon teve lugar pela primeira vez em 1667. Era organizada pelo Estado 
francês desde 1791, aberta a todos os artistas, franceses e estrangeiros, sob a condição de terem sido 
aceites pelo júri. O ano de 1863, data do Salão dos Recusados, marca o fim do Salon como instituição 
nacional e única. Depois da guerra de 1870 a composição do júri passou a ser feita por uma maioria de 
pintores de género e de paisagem. Ligado à arte académica e oficial, o Salon perdeu importância 
sobretudo a partir dos anos de 1880. Nessa altura, multiplicaram-se as associações de artistas, que 
organizavam as suas próprias exposições. Cf. B. Foucart, 1977, «Salons (Histoire de l’Art)», 
Encyclopaedia Universalis, Paris, Vol. XIV, pp. 640-642; Francisco CALVO SERRALLER, , 1996, «El Salón», 
in Valeriano BOZAL (ed.), Historia de las Ideas Estéticas y de las Teorías Artísticas Contemporáneas; 
Madrid, Visor; Nicole TUFFELLI, 1987, L’Art aux XIXe Siècle 1848-1905, Paris, Bordas, p. 9. 
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 Gervásio LOBATO, «Chronica Occidental», O Ocidente, 21/4/1882. 
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 Segundo Diogo de Macedo e Pedro Lapa, «quando Columbano pediu a Carolus-Duran a sua 
recomendação para expôr no Salon, este lha facultou pelas “conveniências nas relações com Portugal”». 
Cf. Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 28. 
322 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 41. 
323 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc. 11, carta de Columbano 
para Jaime Batalha Reis. 
324 «Il convient d’autant mieux de signaler cette oeuvre que le livret a jugé à propos de passer, comme 
bien d’autres, sous silence». Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da 
imprensa: Hustin, Estafette, 21/5/1882. 
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(coord.), 2010, op. cit., p. 51. 



 

80 

 

Os fortes contrastes de claro-escuro foram causadores das maiores censuras, 

dizendo-se que era uma má imitação de Goya326. Importa reter que a referência era 

desmentida pelo próprio pintor que, num recorte de outro artigo da mesma época, 

anotou a seguinte frase: «Quando pintei o quadro a que allude este artigo, não tinha 

visto ainda a pintura de Goya, que só conheci em 1889, quando visitei pela primeira 

vez o museu de Madrid»327.  

A crítica mais relevante foi a de Louis Fourcaud (1851-1914)328, um valorizado 

crítico francês, que escreveu para o jornal Le Gaulois. Julgando também que 

Columbano se deixara influenciar por Goya, no uso de tonalidades escuras, ele não 

apreciava o quadro, apesar de ressalvar que reconhecia no caos uma demonstração de 

qualidades invulgares329. Aquilo que mais revoltava Fourcaud era a forma como 

Columbano interpretava a realidade, utilizando uma luz pouco explícita na 

representação de figuras reais, o que causava estranheza. Ele analisou o quadro de 

Columbano conjuntamente com El Jaleo - La Danse bohémienne de John Singer 

Sargent, também exposto no Salon, afirmando que preferia o segundo. Nas suas 

palavras: «La Danse bohémienne do Sr. Sargent comporta uma nuance de 

fantasmagoria, mas este concerto dado num ateliê de pintor, (…) não apresenta nada 

desses efeitos»330. De facto, o quadro de Sargent apresentava uma dansa de ciganos, 

um tema que se adequava ao gosto pelo exótico. Em contrapartida o quadro de 

Columbano mostrava cinco figuras aparentemente banais e sem artifícios de pose ou 

                                                             
326 «l'artiste, ayant eu l'intention d'engager des chanteurs, n'a pu mettre la main que sur trois ramoneurs 
et une charbonière auxquelles il n'a méme pas laissé le temps de se débarbouiller á peu prés. M. 
Bordalo-Pinheiro pense peut-être avoir fait de Goya ou approchant, il est à présumer qu'il restera seul de 
son avis». Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: Soleil, 
17/5/1882. 
327 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: Louis 
FOURCAUD, «Salon, 1882», Le Gaulois, 1/6/1882. 
328 Laure SCHNAPPER, «Louis Fourcaud», in Institut National d’Histoire de l’Art, 13/11/2008, 
<http://www.inha.fr/spip.php?article2323>, acedida a 18/11/2010. 
329 «l’on reconnait dans ce chaos, une dépense de qualités peu ordinaires». Cf. Biblioteca Nacional, 
Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: Louis FOURCAUD, op. cit.. 
330

 «La Danse bohémienne de M. Sargent comportait une nuance de fantasmagorie, mais ce concert 
donné dans un atelier de peintre, de plain pied avec le spectateur, ne souffre en rien de tels effets». Cf. 
Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: Louis 
FOURCAUD, op. cit.. 
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de aparência. Testemunhando o seu desagrado, Fourcaud alvitrava que as «figuras são 

inadmissíveis; podemos tomá-las por enormes caricaturas»331.  

Em Paris, Columbano fez também um retrato de Mariano Pina (c. 1882, MNAC), 

sendo esse trabalho apresentado no Salon de 1883, acompanhado por outras obras 

portuguesas, dos pintores Condeixa, Ramalho e Sousa Pinto (1856-1939), bem como 

do escultor Moreira Rato (1860-1937). Novamente, a sua obra quase passou 

despercebida se não fosse a relevante crítica de Henri de Rochefort (1830-1913), que 

alvitrava que era «un bizarre, trés bizarre portrait en pied de M. Columbano, que 

tâtonne, et qui pourrait bien quelque jour nous étonner»332. Esta apreciação fechava 

as primeiras críticas francesas, tendo o interesse de ser proveniente de uma 

personalidade de ideias políticas avançadas, director do jornal L’ Intransigeant e que 

foi retratado por Manet, em 1881. De resto, esta crítica, assim como a de Fourcaud, 

não estava longe das apreciações dos críticos portugueses, na medida em que olhavam 

para as obras de Columbano como meras promessas de trabalhos de maior valor que 

poderiam surgir no futuro. 

A desconfiança por parte dos críticos franceses seria o resultado da obra de 

Columbano se afastar daquilo que era o gosto predominante no Salon francês. A sua 

estética correspondia a uma linguagem pessoal e melancólica, que era mal 

compreendida pela sociedade francesa do início da década de 80, nomeadamente nos 

meios oficiais onde ele se procurava inserir, que eram os do Salon. Dito de outro 

modo, Columbano era demasiado pessoal para ser aceite nos circuitos académicos e 

demasiado moderado para se inserir nos circuitos mais modernos. 

Corroborando a desadequação entre a linguagem de Columbano e o 

naturalismo triunfante do Salon, escreveu Mariano Pina afirmando que ele era «um 

verdadeiro peninsular, tendo uma grande paixão pelos antigos, que apenas se 

limitaram a observar a Natureza. Não o attrahe a moderna pintura franceza, esses 

quadros pequenos que na sua maioria vivem apenas com a moda, e que constituem a 
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 «les figures son inadmissibles; on les prendrait pour d’immenses caricatures». Cf. Biblioteca Nacional, 
Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: Louis FOURCAUD, op. cit.. 
332

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: H. Rochefort 
(Edmond Jacques), L'Intransigeant, 1/5/1883. 
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tal arte do chic. Gosta de trabalhar n’uma tela enorme, dar ás figuras o tamanho 

natural; ensopar bastante o pincel na sua palheta e trabalhar largamente, sem ter 

necessidade de recorrer á minuciosidade dos que pintam quasi miniaturas. O seu ideal 

é Velásquez. Os artistas francezes não o espantam. Foi um erro manda-lo para 

Pariz»333. 

Em Setembro de 1883334, Columbano voltou para Lisboa, terminada a pensão 

fornecida pela Condessa d’Edla. Gervásio Lobato julgava que ele era um «pintor de 

muito talento», que só vinha a Lisboa visitar os amigos, voltando em breve para Paris, 

de forma a completar os seus estudos335. Contudo, o pintor só iria regressar, já não 

como estudante, em 1889. 

                                                             
333

 Diário da Manhã, 19/7/1883. 
334

 Diário da Manhã, 23/8/1883. 
335

 Gervásio LOBATO, «Chronica Occidental», in O Ocidente, 11/9/1883, p. 202. 
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7 – Chegada de Columbano a Lisboa (O António Maria, 13/9/1883). 

 

1881-1889 - OS ANOS DO GRUPO DO LEÃO 

Entre 1881 e 1883, mesmo estando em Paris, Columbano não ficou alheio aos 

acontecimentos que ocorriam no seu País natal. Há duas cartas que dão testemunho 

da vontade de Alberto de Oliveira de que Columbano tomasse parte nas actividades do 

Grupo do Leão – sobre o qual já tratámos no capítulo anterior. Numa primeira carta, 
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provavelmente de Dezembro de 1881, Oliveira escrevia-lhe dizendo: «Basta-te saber 

que muito tenho lamentado a tua falta, sobretudo na présente (sic) conjuntura, 

tractando-se d’uma exposição perfeitamente independente (…) – A proposito do meu 

jornal [Crónica Ilustrada]. Preciso da tua collaboração o mais breve ser possa (sic). (…) 

Manda-me portanto, meu Caro Columbano, quando possas, alguns desenhos teus, em 

papel autographo ou noutro». Em carta de Março de 1882, agradece os elogios que 

Columbano enviou: «Agradeço-te as benevolas palavras que me diriges a próposito do 

catalogo». E em missiva não datada continua a requisitar a sua participação: «Ahi vae 

outro n.º da Chronica. Não está ainda bom, faz-se porem o que se pode. A Chronica 

espera, impaciente, a tua collaboração”»336. 

Em 1881 realizou-se a primeira exposição do Grupo do Leão. No ano seguinte, 

em 1882, embora ainda estivesse em Paris - onde se supunha estar a passar uma «boa 

temporada instructiva»337 - Columbano apresentou obras na segunda exposição do 

Grupo. A exposição realizou-se nas salas do Comércio de Portugal e, mais uma vez, 

teve êxito, demonstrando que o público se interessava pela arte, um feito que era 

atribuído ao «grupo corajoso e trabalhador» que o organizara338. O tema pictórico que 

predominava era o da paisagem, mas Columbano enviou um Esboceto, para um tecto 

da sala do sr. Bernardo Pindella [Conde de Arnoso (1855-1911)339], um Retrato de D. 

Maria Pia e o quadro de género Boa de Lei. Segundo uma carta de Rafael Bordalo 

Pinheiro, foi ele quem teve a ideia de colocar na «exposição dos rapazes» uns quadros 

que vieram do Brasil, o que parece ter tido sucesso: «entendi tão bem que logo se 

venderam»340. 

O Grupo voltaria a expor em finais de 1883, nas salas do Comércio de Portugal. 

Columbano apresentou onze retratos, entre os quais se contavam os de Bulhão Pato, 

                                                             
336 Citado por Sandra LEANDRO, 2010, «O Leão Negro», in Maria de Aires SILVEIRA (coord.), 2010, 
op.cit., p. 41. 
337 Monteiro RAMALHO, (1883) 1897, «O Segundo Salão», Folhas d’ Arte, Lisboa, M. Gomes – Editor, p. 
80. 
338 Monteiro RAMALHO, «Segundo Salão de Quadros», O Ocidente, 14/2/1883, p. 36. 
339 Bernardo Pinheiro Correia de Melo, 1.º Conde de Arnoso, foi oficial da arma de engenharia, 
reformado a seu pedido do posto general de brigada, depois do regicídio. Como tenente entrou na casa 
militar de D. Carlos, de quem foi secretário particular. Cf. A Ilustração Portuguesa, n.º 276, 1911, p. 723. 
340

 Biblioteca Nacional, Espólio de Mariano e Augusto Pina, N17/63, carta de Rafael Bordalo Pinheiro 
para Mariano Pina, Lisboa, 11/1/1883. 
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Lopes de Mendonça e do poeta brasileiro Luís Guimarães Júnior (1845-1898). Também 

estavam os retratos do jornalista Mariano Pina341, do cônsul Henrique Prostes (seu 

cunhado) e do pintor Silva Porto, figurado no quadro Um Pintor (ou Ateliê de Silva 

Porto, 1883, CMP). Apareciam igualmente retratos de mulheres, como Elvira Bordalo 

Pinheiro (esposa de Rafael Bordalo), Jesuína Alves, Iracema Guimarães (filha de Luís 

Guimarães) e Maria Augusta Bordalo Pinheiro (1881, MNAC). Por fim, surgia um 

Retrato de Menino (em faiança) e o quadro de género Um Tipo. Um aspecto a reter é a 

quantidade de retratos apresentados, que definiam Columbano «publicamente como 

o retratista da geração»342. 

N’ O Ocidente, o cronista Gervásio Lobato salientava que esta terceira 

exposição provava o valor da iniciativa particular, num país onde o movimento artístico 

definhava. Apresentava um «exito muito superior ao das duas anteriores, com um 

verdadeiro sucesso, tornando-se mesmo um acontecimento de Lisboa»343. 

 

8 – Quadros da exposição do Grupo do Leão, (O António Maria, 20/12/1883). 

                                                             
341 Não se sabe ao certo se este retrato era ou não o mesmo que fora exposto em Paris. No Diário da 
Manhã de 20/10/1883 diz-se que sim, mas não de acordo com Zacarias d’ Aça, conforme este escreveu 
no «Folhetim do Diário da Manhã» do Diário da Manhã de 28/6/1884, p. 2. 
342

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 39. 
343

 Gervásio LOBATO, «Chronica Occidental», O Ocidente, 11/1/1884, p. 10. 
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Nessa altura, Columbano foi alvo de bastante atenção por parte dos críticos, 

que se mostravam desorientados perante a sua produção. Contrariando as tonalidades 

escuras que utilizou nas obras que expôs em Paris, dava mostras de querer clarear a 

paleta e explorar as formas sem definição de contornos, numa abordagem mais 

próxima de Manet, que a maioria dos críticos portugueses não estaria preparada para 

apreciar. Ramalho Ortigão compôs um longo artigo, onde analisou as obras expostas. 

Segundo ele, Columbano tinha «com a sua maneira turbulenta e com os seus descaros 

de estilo negligente, uma paleta que grandes mestres se não desprezariam de 

empunhar». Contudo, as suas obras eram consideradas apenas estudos, todas no 

«primeiro dos diversos limbos que o trabalho de um pintor deve sucessivamente 

percorrer para chegar enfim à realidade da arte». O crítico censurava sobretudo o 

inacabamento: «Os seus quadros fazem-me o efeito de outros tantos discursos com 

este desfecho: Etc., etc., etc.»344. 

Monteiro Ramalho, irmão do pintor António Ramalho, foi o cronista oficial das 

exposições do Grupo, publicando as suas críticas regularmente nas páginas da revista 

O Ocidente. Este crítico elogiava Columbano, mas também não era um admirador 

incondicional. Dizia que as suas telas se destacavam «notavelmente n’este sympathico 

salãosinho, e com a sua vigorosa originalidade arrogante e rebelde promoveram em 

torno de si o ruido». Contudo, afirmava que os «bocados de mestre» se perdiam em 

«farto número de retratos». Dizia que Columbano era um «excentrico pintor 

phantasista», que se encontrava «melancolicamente desilludido pela realidade». Para 

progredir, deveria passar a executar «quadros completos em vez de imperfeitos 

esboços», entregando-se sem escrúpulos á natureza e à realidade345. Deste modo, 

Monteiro Ramalho também se queixava de Columbano fazer retratos em vez de 

paisagem (que ele julgava ser «o principal e o mais logico fim da arte»346), dando 

pouco acabamento na representação das figuras. 

Num longo artigo publicado a 22 de Janeiro, assinado por Christo-Anil (Abel 

Botelho), constatava-se a forma controversa como a pintura de Columbano era 
                                                             
344

 Ramalho ORTIGÃO, (1883-1884) 1947, «A Pintura Moderna em Lisboa» (Revista de Estudos Livres, 
Lisboa, 1883-1884), in Ramalho ORTIGÃO, 1947, op. cit., vol. III, p. 101. 
345

 Monteiro RAMALHO, «O Terceiro Salão de Quadros I», O Ocidente, 11/2/1884, p. 39. 
346

 Monteiro RAMALHO, 1/3/1885, «O Quarto Salão», O Ocidente, pp. 52-53. 
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recebida. Sublinhava-se que ele era «antes de tudo um dissidente e acima de tudo um 

ousado»347. Aqui importa lembrar que todos os artistas do Grupo do Leão foram 

considerados de «dissidentes»348, mas Columbano não era só dissidente do 

academismo, que exigia um maior detalhe nas composições figurativas, como 

dissidente em relação aos seus colegas porque não praticava a pintura de paisagem. 

Voltando à crítica de Christo-Anil, note-se que ele considerava que Columbano 

era um «artista extraordinário», mas «incompleto», sendo a sua obra vista como o 

resultado dum «temperamento desiquilibrado». Notava, que perante as obras 

expostas, compreendia-se que fosse capaz de «provocar resistencias e conquistar 

adhesões – tal [era] a sinceridade que [punha] em tudo o que faz[ia], a leve 

significação ironica de que anima[va] os seus personagens e a franqueza rude que 

chega[va] quási á brutalidade». Contudo, mantinha a ideia de Columbano ainda não 

ser um artista feito: «a sua maneira extranha é reveladôra d’um artista de raça, e 

quando tiver completado a sua educação pelos museus da Itália, da Hollanda e da 

Hespanha, (…)deve produzir (…) uma obra profunda e complexa»349.  

Foi mais ou menos nesta época que, segundo José de Figueiredo (1871-1937), 

Columbano, Maria Augusta e Alberto de Oliveira, «viram com olhos esclarecidos, os 

quadros de S. Vicente», isto é, os Painéis de São Vicente de Fora. Segundo Figueiredo, 

depararam «com elles casualmente, numa visita que, na primavera de 1882, fizeram 

ao Paço do Patriarcha (…)». Logo eles viram que as tábuas «tinham direito a mais 

carinhosos cuidados (…)» e Columbano terá reconhecido «n’uma das mascaras, a do 

solitário de Sagres»350. O historiador Rafael Moreira considerou que tal não era 

possível de ter acontecido, porque o pintor estava ainda em Paris nessa altura. Em 

1883, os painéis foram colocados em local mais visível, no Patim do mosteiro de São 

Vicente de Fora e teria sido então que foram «descobertos» pelos artistas do Grupo do 

Leão. O mesmo historiador alvitrou que nada «permite retirar a Columbano a glória de 

                                                             
347 CHRISTO-ANIL, «Folhetim do Diário da Manhã, O Salão de Pintura – Na Rua de S. Francisco, redacção 
do «Commercio de Portugal», A Exposição de quadros modernos» (Dez. 1883), in Diário da Manhã, 
22/1/1884, p. 2. 
348

 Sandra LEANDRO, 1999, op. cit., p. 226 
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 CHRISTO-ANIL, op. cit.. 
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 José de FIGUEIREDO, 1910, O Pintor Nuno Gonçalves, Lisboa, Typ. do Annuario Commercial, pp. 21 e 
22. 
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haver sido o primeiro quem chamou para eles a atenção do público esclarecido e de os 

ter sabido ver com os olhos que mereciam»351. 

Os dados que encontrámos sobre Columbano não fazem referência à 

descoberta dos Painéis, razão porque nada podemos acrescentar sobre esta questão. 

De qualquer modo, um outro acontecimento diferente marcou o ano seguinte. Em 

1884, Columbano expôs na Sociedade Promotora o retrato da cunhada Elvira e o 

quadro Um Concerto de Amadores. A apresentação desta pintura causava bastante 

expectativa por ter sido falada na imprensa francesa e porque ficara bastante tempo 

presa na alfândega. Esta demora devera-se sobretudo ao elevado valor que 

Columbano lhe dera, o que aumentava os custos dos direitos alfandegários. Através da 

correspondência com o Barão de Kessler, representante da família real, o pintor foi 

levado a reduzir cada vez mais o valor monetário da obra, que só foi retirada da 

alfândega em meados de 1883, com o pintor já em Lisboa352. 

Os dissabores de Columbano em relação a este quadro não ficaram por aqui. O 

Concerto foi inicialmente recusado pelos organizadores da exposição da Promotora e, 

mesmo depois de ter sido aceite, foi colocado no topo da última sala que ficou 

conhecida como sala dos «recusados», onde também ficaram obras de Luciano Freire 

(1864-1934), Veloso Salgado (1864-1945) e Torcato Pinheiro353. É certo que se 

espalhou a ideia que a sala dos «recusados» era também o «mais favorecido local da 

exposição»354, mas rejeição existia e ficou expressa numa anedota, segundo a qual o 

Visconde de Atouguia (1849-1921), inspector da Academia de Belas-Artes, perguntara 

furioso a Columbano se aquilo eram coisas que se fizessem355. As razões do repúdio 

seriam devidas ao não acabamento, às tonalidades escuras e, sobretudo, ao facto de 

Columbano ter realizado uma pintura com um tema de género numa tela com 

dimensões geralmente destinadas à pintura de história. 

                                                             
351 Rafael MOREIRA, 1994, «A “descoberta” dos Painéis», Nuno Gonçalves, Novos documentos, Estudo 
da Pintura Portuguesa do século XV, Instituto Português de Museus, pp. 33-34. 
352 Esta questão é abordada por Diogo de Macedo, in Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., pp. 41-42. Vide 
também cartas dirigidas pelo Barão de Kessler a Columbano, in Museu do Chiado, Espólio de Columbano 
Bordalo Pinheiro, cartas de 14/3/1882; 23/7/1882; 5/10/1882 e 10/3/1883. 
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 Amilcar de Barros QUEIRÓS, 1951, op. cit., p. 5. 
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 Monteiro RAMALHO, «A última exposição», O Ocidente, 1/9/1884, p. 195. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  vol. II, p. 269. 
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O crítico Zacarias da Aça (1839-1908) assumiu publicamente que não gostava 

do quadro. De acordo com as suas palavras, Columbano, «que em muitos logares 

mostra uma rara habilidade de factura, e uma interpretação magistral, larga e vigorosa 

– que lhe invejarão muitos dos que o censuram – apresenta-se-nos no conjuncto da 

sua obra como um pintor phantasista: phantasista na luz quando a elimina, na cor, 

quando a suprime, no desenho, quando o despreza». Para este crítico, Columbano era 

um talento «transviado», mesmo que lhe fosse reconhecido algum valor356.  

Contrariando o clima de censura, foi nesta altura que Columbano encontrou a 

defesa de Jaime Batalha Reis, que era o «mais culto» de todos os críticos da sua 

geração357. Ele era amigo de Antero de Quental, de Eça de Queirós e de Rafael Bordalo 

Pinheiro, encontrando-se a desempenhar o cargo de Cônsul em Newcastle358. 

 

9 – Retrato de Jaime Batalha Reis, c. 1880. 

Batalha Reis começava por afirmar que «Portugal possue, enfim, um grande 

pintor. Esse pintor é Columbano Bordallo Pinheiro». Segundo as suas palavras, desde 

há vinte anos que ele só via meros «estudos» nas exposições de Belas-Artes 

portuguesas, pois nenhum «artista havia até agora apresentado ao publico, em 

Portugal, poderosamente executada, uma obra de grande arte, uma completa 

evocação de um drama humano». Este quadro era a vida: nele só se vê o que a luz 

escolhida podia mostrar, não o que o pintor sabia existir. No entanto, as personagens 

                                                             
356

 Diário da Manhã, 17/6/1884. 
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 José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 33. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 3, «Columbano recordações e estudos. 
Em redacção». 
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não eram convencionais: «Os cinco amadores que cantam n’essa salla mal alumiada 

dão-nos a impressão intensa a um tempo, d’um drama e d’um conto phantastico». Nas 

palavras de Batalha Reis, o «que torna comovedora e poderosa a obra de Columbano é 

a revelação que n’ella se encontra do mundo phantastico do espirito humano, o 

mundo intimo e visionario tirado da realidade». Adicionava que a arte não podia ser 

uma mera cópia da natureza, pois a «grande obra d’arte (...) é a alma humana 

interpretada pelo artista»359. 

Ainda segundo Batalha Reis, Columbano era uma grande individualidade, que 

se destacava não só no meio português, mas em toda a parte. Em conclusão afirmava: 

«É curioso de certo, mas não é estranhavel, o facto de que a única obra de arte 

poderosa e original que em Portugal tem produzido a pintura, obra aliás admittida no 

Salon de Paris em 1883, foi por um jury portuguez regeitada d’uma Exposição 

constituída pelas obras banaes do mais banal»360.  

No mesmo ano de 1884, Rafael Bordalo Pinheiro estava ocupado com a 

fundação da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, cuja escritura foi registada em 

30 de Junho de 1884. Em Lisboa, Columbano e o sobrinho Manuel Gustavo (1867-

1920)361 trabalharam n’ O António Maria. O pintor realizou alguns desenhos não 

assinados, nomeadamente retratos, bem como algumas caricaturas (pouco felizes). 

Segundo Varela Aldemira o humorismo de Columbano era «hermético no pensamento 

e na forma», o que levou o seu irmão a exclamar: «O mano Columbano ia-me 

estragando tudo»362. 

No final do ano, voltou a expor com o Grupo do Leão, nas salas do Comércio de 

Portugal. Silva Porto, apresentando-se com paisagens, suscitava os maiores elogios do 

crítico Monteiro Ramalho363. No entanto, Columbano insistia nos temas de interior, 

que melhor se adaptavam à sua maneira intimista, mais inclinada para a observação da 

                                                             
359 B.R. (Jaime Batalha REIS), 8/7/1884, «Bellas Artes – Um quadro de Columbano Bordallo Pinheiro», 
Comércio de Portugal, pp. 1-2. 
360 B.R. (Jaime Batalha REIS), 8/7/1884, op. cit.. 
361 Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro era filho de Rafael Bordalo Pinheiro. Acerca deste artista Cf. Cristina 
Horta (org.), 2004, Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920): obra cerâmica e gráfica, Caldas da 
Rainha, Museu de Cerâmica. 
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 Monteiro RAMALHO, «O Quarto Salão», in Monteiro RAMALHO, 1897, op. cit., p. 138. 
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figura humana. Apresentou dez obras, entre as quais se contavam os retratos de 

Manuel Gustavo, o quadro No Meu Ateliê, a Camponesa de Fontainebleau e uma talha 

pintada intitulada de Sátiros.  

Desta vez, Monteiro Ramalho foi mais elogioso, apesar de não ter apreciado o 

auto-retrato, afirmando que era um «extravagante quadrinho». De resto, via o pintor 

como um «galante retratista, que sabe pôr uma arte delicada e brilhante ao serviço da 

sua fina observação ligeiramente ironica». Julgava que Columbano era um «ousado 

artista», com «singulares disposições» para «observar, colher rapidamente os aspectos 

comicos da realidade, e para os moldar n'uma elevada pintura». Por fim, acrescentava 

que alguns dos seus quadros eram uma «ramificação litteraria da pintura»364, asserção 

relevante e que deve ser considerada, pois o pintor tinha uma relação próxima com os 

meios intelectuais do seu tempo, nomeadamente escritores. 

  

10 - Exposição do Grupo do Leão, 1884 (O Ocidente, 1/2/1885). 

Brito Monteiro, um crítico de arte ligado à geração do naturalismo e que era 

bibliotecário da Academia de Belas-Artes desde 1883, também deu a sua opinião 

                                                             
364

 Monteiro RAMALHO, 1/3/1885, op. cit., pp. 52-53. 



 

92 

 

acerca desta exposição, mostrando-se bastante menos laudatório. Julgava que 

Columbano queria «fazer rir o público», asseverando que a «intenção humorística 

parece-me insustentável em pintura. A pintura do ridículo é pouco sympathica á 

natureza humana». Os fundos de Columbano pareciam-lhe «faceis» e 

«convencionaes», erros que considerava indesculpáveis para um artista da sua 

«tempera». No entanto, também observava que o melhor de Columbano estava nos 

retratos, pois ele era o «primeiro pintor portuguez» do género, sendo o seu destaque 

reservado para o retrato de Manuel Gustavo365. Mesmo os detractores confirmavam o 

seu valor como retratista. 

Não cremos que Columbano tivesse a intenção de fazer caricaturas, mas a 

verdade é que, de algum modo, na sua interpretação da realidade acentuava alguns 

aspectos físicos que desagradavam o público. Reforçando esta ideia, num artigo d’A 

Ilustração, de Março de 1885, era dito que ele «difficilmente encontrará na sua 

carreira o critico que comprehenda o seu caracter e o seu espirito para os explicar ao 

público»366. Mesmo quando as censuras não chegavam às páginas dos jornais (talvez 

por intervenção de Rafael Bordalo Pinheiro) elas deveriam surgir em conversas 

particulares. Será essa a razão porque, em Janeiro de 1885, o pintor escreveu a Batalha 

Reis dizendo que fizera «um quadro e genero e alguns retratos entre os quais figura 

um que de certo conhece, o de meu sobrinho Manuell. Escusado será dizer que tudo 

quanto expuz produziu geral desagrado (...)»367. 
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  Emídio de Brito MONTEIRO (João Sincero), 20/1/1885, Novidades, p. 3. 
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 A Ilustração, 5/3/1885, p. 70. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 10, carta de Columbano para Batalha 
Reis, 20/1/1885. 
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11 – Fotografia de 1885 (O Contemporâneo, nº 147, 1885). 

Na primavera de 1885, a Cervejaria do Leão foi reformada, passando a ter 

espaço para um restaurante. Recebeu então o nome de «Leão de Ouro», denominação 

que ainda hoje persiste. Os artistas do Grupo foram convidados a colaborar na 

decoração desse espaço, transformando uma «loja acachapada, de tosca estructura, n’ 

uma espécie de interessante museu livre»368. Nessas actividades, participaram José 

Malhoa, Ribeiro Cristino e Silva Porto com pinturas de paisagem, João Vaz com uma 

marinha, Vieira com um quadro de flores e Girão com uma composição animalista. 

Maria Augusta Bordalo Pinheiro foi autora de um bordado com um leão para um 

reposteiro. Rafael Bordalo, que se aliou ao grupo nesta altura (já expusera na quarta 

exposição), realizou uma caricatura do grupo, numa tela imitando azulejo369. 

Columbano pintou um retrato do dono da casa, o senhor António Monteiro, mas a sua 

colaboração foi sobretudo marcada pelo importante retrato colectivo que pintou para 

a ocasião, onde ficaram representados para a posteridade os artistas e companheiros 

do Grupo do Leão (1885, MNAC). 
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 Monteiro RAMALHO, 1/5/1885, «Uma Cervejaria Museu», O Ocidente, p. 98. 
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12 – A Cervejaria do Leão (O Ocidente, 1/5/1885). 

Na época, o quadro foi muito aplaudido e, no Diário Popular, escreveu-se que 

«ha muito não vimos entre nós um trabalho de tão largo folego, tão amplamente 

concebido e executado»370. Mesmo Eça de Queirós o considerava como «o melhor 

trabalho de Columbano»371 e Fialho de Almeida (1857-1911) felicitava o artista 

dizendo que este era o seu mais «surpehendente trabalho»372. Ribeiro Cristino (1858-

1948), um dos retratados, escreveu anos depois esta pintura tinha um enorme valor 

como documento, «pois ali figuram todos os artistas de aquele celebre grupo artístico, 

reproduzidos do natural, com extraordinária semelhança e aspecto dos retratados»373. 

No mesmo ano de 1885, decorreu a quinta exposição do Grupo, onde, como já 

era costume, predominava a pintura de paisagem. A inauguração foi homenageada 

com a presença da família real e de outras personalidades da sociedade portuguesa, 

que logo adquiriram quadros de Silva Porto e de Malhoa374, mas não de Columbano. 

Este apresentou-se com pinturas de género, como o Trecho Difícil (1883, CMAG) e 

retratos, como o erudito D. José Pessanha, Ramalho Ortigão (1885, MGV) e o pintor 

Artur Loureiro (Na Floresta de Fontainebleau, 1882). Nessa altura, a Ilustração 

Portuguesa publicou os retratos dos artistas pertencentes ao Grupo do Leão, 

                                                             
370 Diário Popular, 16/4/1885. 
371 A Ilustração, 20/5/1885, p. 146. Citação de Sandra LEANDRO, 1999, op. cit., p. 314. 
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 Fialho de ALMEIDA, «Os Quadros do “Leão de Oiro”», Correio da Manhã, Supplemento Literário, 
20/4/1885, pp. 3-4. 
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acompanhados de pequenos artigos críticos e, entre eles, estava um sobre Columbano. 

Afirmava-se que ele era uma «victima da estreiteza do meio e do burguesismo 

ignorante da epoca. Nascido em outros tempos, e n’um meio mais faustoso e artistico, 

as suas obras seriam hoje consagradas, como o são as dos pintores das grandes 

epocas»375. 

Em 1885, José Malhoa adquiriu um ateliê no Pátio do Martel376 e também terá 

sido nessa altura que Columbano aí se estabeleceu377. Teixeira de Carvalho descreveu 

este local como uma «enfiada de casas brancas, repousando sossegadamente entre o 

jardim de S. Pedro de Alcântara (…), e a Avenida (…)». Dizia: «É no pátio do Martel, 

sossegado como uma aldeia, que vive o maior pintor português deste século, 

enclaustrado no seu ateliê, rodeado das santas relíquias de família (…)». Acrescentava 

que o «atelier conserva-se, como há muitos anos, cheio de objectos antigos, de 

curiosas porcelanas de Saxe, uma soberba colecção de desenhos de Vieira Lusitano, 

tapetes, sedas, esboços e quadros por tôda a parte»378. Noutro texto (1901), referia 

que o ateliê era uma «casa alta. Ao fundo, sobre colunas elegantes e simples corria 

uma varanda, donde pendia sempre, numa intenção decorativa, uma seda de cor 

brilhante, uma tapessaria rara»379. 

 

13 – Entrada da Vila Martel, na Rua das Taipas, n.º 55, Lisboa. 

                                                             
375 A Ilustração Portuguesa, 21/12/1885, pp. 7-8. 
376 Nuno SALDANHA, 2006, op. cit., p. 54. 
377 Em Novembro de 1885, reuniu-se no seu atelier um grupo de amigos e literatos para assistir à leitura 
de um drama histórico de Henrique Lopes de Mendonça. Cf. Os Pontos nos ii, 12/10/1885, p. 218. 
378

 J. M. Teixeira de CARVALHO, 1926, Notas de Arte e Crítica, Porto, Livraria Moreira Editora, pp. 178-
179. 
379

 J. M. Teixeira de CARVALHO, 1926, op. cit., pp. 187-188. O Pátio ainda existe e ali tem ateliê o pintor 
Nikias Skapinakis. 
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14 (A) – Artur Benarus, Ateliê de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1887. 

Nos anos de 1885-86, Columbano passou uma temporada nas Caldas da 

Rainha, onde os irmãos Rafael e Feliciano se empenhavam no arranque da Fábrica de 

Faianças. No Verão de 1886, expôs de novo com o Grupo do Leão, desta vez na galeria 

do depósito de faianças das Caldas da Rainha, situado na Avenida da Liberdade. Nesse 

ano era inaugurada a praça dos Restauradores, com o monumento aos heróis de 1640. 

Só então as grades do Passeio Público foram retiradas, assinalando o início da Avenida 

da Liberdade, em construção380. 

Gervásio Lobato, referindo-se à exposição, dizia que ela decorria no salão 

contíguo ao das louças das Caldas, sendo «muito importante» e tendo sido «louvada 

pelos mais entendedores»381. Mariano Pina, n’ A Ilustração, retomava a questão do 

concurso para bolseiro em pintura de história (de 1880), no qual Columbano perdera a 

favor de Condeixa. O crítico afirmava que a arte portuguesa ficara a perder com o facto 

de ter sido preterido no concurso: «Ferido com a reprovação, Columbano tornou-se 

cada vez mais intransigente (…)». O crítico temia que a sua pintura fosse 

«eternamente» incompreendida pela «multidão», pois exprimia «a revolta surda d'um 

espirito, traduzida por meio de pinceladas ferozes!...»382. 
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 Gervásio LOBATO, O Ocidente, 11/7/1886. 
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Em Setembro de 1886, o pintor, estando ainda nas Caldas, escreveu ao amigo 

Francisco Vilaça383, dizendo:  

«Estou para aqui desterrado por causa duns quadritos que comecei e 

que preciso acabar. O que me vale ainda assim é a família de meu irmão 

Raphael em casa de que estou (…). Tenho já uma porção enorme de quadros 

para a proxima exposição do Grupo (…). Em geral os motivos que escolhi são 

originais e simples, mas estou para aqui deveras desanimado não tenho 

ninguem que me diga uma palavra agradavel se não fosse a coragem e a 

teimosia que me caracterisam não dava mais uma pincelada (…). Trabalho 

todos os dias e assim me distraio já não mostro o que faço a ninguem, guardo 

tudo no meu quarto bem fechado e só à noite quando vou para me deitar e que 

recolho o que fiz durante o dia sosinho em silencio faço então exposição para 

mim dos meus proprios trabalhos e assim passo bons bocados a admiral-os. Hei 

de acabar creio, por ser o unico admirador da minha obra».  

O artista advertia que não tencionava ficar «em Portugal por muito tempo, (…) 

porque esta podridão é contagiosa»384. Numa missiva um pouco posterior, acentuava a 

dificuldade financeira pela qual estava a passar: «Eu estou por cá já quasi a mingua O 

meu fato esta num estado deploravel cheio de nodoas e não sei quando poderei 

comprar outro. A barba vae-me crescendo d’uma maneira bestial estou quasi num 

estado d’homem primitivo. Como não convivo pouco cuidado isso me dá»385. 

Na mesma altura, Mariano Pina passou uma temporada nas Caldas da Rainha, 

onde conviveu com Columbano, o que suscitou alguma crispação entre ambos, que 

Columbano expôs na mesma carta para Vilaça:  

«Tens estado com o Pina? (Aqui muito em particular elle coitado não sei 

se inconscientemente fartou-se aqui de me tratar de insignificante, talvez por 

viver comigo na intimidade ou por estar na prezença de meu irmão Raphael o 

                                                             
383 Francisco Vilaça foi um arquitecto e pintor do século XIX, que fez decorações para o palacete do Beau 
Séjour em Benfica e foi o arquitecto da casa Jorge O’neil em Cascais. Cf. Fernando de PAMPLONA, 2000, 
op. cit., Vol. V, 2000, p. 374; Raquel Henriques da SILVA, 1988, Cascais, Editorial Presença. 
384

 Museu do Chiado, carta de Columbano para Francisco Vilaça, Caldas da Rainha, 26/9/1886. 
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 Museu do Chiado, carta de Columbano para Vilaça, Caldas da Rainha, 30/9/1886. 
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que é certo é que tive de me zangar varias vezes com elle Vê lá se elle na 

Chronica da Illustração faz o que havia promettido. Tem receio de se 

comprometter ellogiando-me Uma manhã tive uma discussão com elle que 

tinha por assumpto uma desconsideração que eu tinha soffrido n’um jantar 

qualquer dado aqui em que se fizeram brindes aos presentes e ausentes 

excepto a mim, eu queixei-me amargamente reconhecendo sobretudo a 

inferioridade d’alguns que tinham sido brindados. Elle acabou por me 

responder esta simples palavra: enttenda. Effectuava-se justamente n’esse dia 

o jantar offerecido pela Fabrica ao snr Emigdio Navarro, ministro das obras 

publicas Pina teve nesse jantar um dos primeiros logares e como tal lembrou-se 

delicadamente de me fazer um brinde especial no fim do jantar, recordando 

talvez a nossa palestra da manhã.) E sem o que eu ficaria como de costume, 

esquecido para um canto Isto tudo concorre para que cada vez eu me 

concentre mais e me vá pouco e pouco entristecendo»386. 

Provavelmente, reflectindo ainda estas contendas, no final de 1886, Mariano 

Pina apresentava uma nova defesa de Columbano, dizendo que ele era «um artista 

superior, em plena florescência do seu espírito, prompto, preparado e equipado para 

ser grande, para se impôr e para triumphar!». Se o País ainda não lhe dera o «devido 

apreço», isso se devia unicamente à «perversão do gosto artistico que mora por todos 

os cantos de Lisboa»387. Cremos que Mariano Pina, apesar de apreciar a obra de 

Columbano, talvez a considerasse demasiado irreverente, mas devido às relações de 

amizade sentia-se na obrigação de o defender. 

Pela mesma época o pintor andava romanticamente interessado em Berta 

Ortigão (1863-1947), filha de Ramalho Ortigão, sendo ela própria pintora e sua 

discípula. Este interesse, que não sabemos se foi correspondido, reflecte-se nas cartas 

do pintor para Vilaça, onde menciona: «Quero enganar-me a mim mesmo imagino que 

Ella me considera sobre toda a outra gente!»388. Porém, no ano imediato ela já era 
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casada com António Ferreira Ramos. Na exposição do Grupo do Leão de 1887, expôs 

um retrato a pastel de Berta Ortigão Ramos, isto é, já com o nome de casada. 

Importa notar que Berta Ortigão era pintora de naturezas mortas, mas teve 

uma carreira intermitente, «para desespero do pai, que não se conformava que o 

casamento e algum desinteresse a desviassem do trabalho a que o seu talento 

obrigaria (…)». Em 1884, ela pintava e expunha, fazendo parte das senhoras 

“compagniones de route” do grupo do Leão389. No entanto, entregava-se pouco à 

pintura, sobretudo depois de se ter casado, «mais interessada na vida social que lhe 

deixava apenas tempo – cada vez mais amador – para a pintura»390. 

Columbano, entretanto, decidiu empenhar-se na realização de obras 

decorativas, as quais eram a fonte da maioria das encomendas. Deste modo, em 

Outubro de 1887, foram aceites as suas propostas para a execução de quatro 

medalhões destinados à Câmara Municipal de Lisboa391, cujos esboços expôs na sétima 

mostra do Grupo do Leão, juntamente com os retratos a pastel de Berta Ortigão 

Ramos e de um filho de Bernardo Pindella, assim como de uma cabeça a carvão, que 

era um retrato do pintor brasileiro Rodolfo Amoedo (1857-1941)392 – entre outras 

obras. 

                                                             
389 Maria João Lello Ortigão de OLIVEIRA, 2002, Aurélia de Sousa em Contexto. A Cultura Artística no Fim 
do Século, Tese de Doutoramento, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2002, Vol. I, p. 
14. A tese foi publicada em 2006, pela Imprensa Nacional. 
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Columbano, 22/10/1887. 
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15 – Fotografia do ateliê de Columbano, c. 1887. 

Em Dezembro de 1887, abriu um concurso da Câmara Municipal de Lisboa, para 

uma composição de um quadro representando A partida de Vasco da Gama para a 

descoberta da Índia393. Os concorrentes394 foram Columbano, Ernesto Condeixa, José 

Malhoa, João Vaz, António Rodrigues da Silva (n. 1836)395, Adolfo Greno, Augusto 

Barradas396, Roque Gameiro (1864-1935)397, Félix Costa398, Costa Lima (1835-1898)399 e 

Marques Guimarães400. A exposição dos quadros concorrentes foi aberta ao público a 5 

de Fevereiro de 1888, na Sala Nobre dos Paços do Concelho. No Comércio de Portugal 

dizia-se que em geral os trabalhos expostos não satisfaziam as exigências do programa, 

opinião que era corroborada pelo Diário de Notícias401. No Ocidente afirmava-se que 

nenhum dos esbocetos correspondia ao ponto dado e nem à arte satisfaziam. Apenas 

                                                             
393 Comércio de Portugal, 2/2/1888, p. 2. 
394

 O Ocidente, 11/1/1888, p. 15 e 11/2/1888, p. 39. No primeiro número surge também o nome de 
Vilaça, mas não aparece no segundo. 
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 António Rodrigues da Silva foi pintor, aluno da Academia de Belas-Artes em Desenho e Pintura 
Histórica. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. XXVI, pp. 22-23. 
396 Augusto César de Sousa e Castro Barradas foi um pintor português, que se destacou na temática do 
retrato. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. I, p. 175. 
397 Foi discípulo de Manuel de Macedo e um aguarelista. Cf. José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II. 
398 António Félix da Costa foi um pintor português, que se dedicou sobretudo ao retrato. Cf. Fernando de 
PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, pp. 140-141. 
399 Caetano Costa Lima foi um pintor e desenhador discípulo da Academia de Belas-Artes do Porto. Cf. 
Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, pp. 161-162. 
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 Joaquim Augusto Marques Guimarães foi um pintor portuense. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, 
op. cit., vol. IV, p. 74. 
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101 

 

sobressaíam as pinturas de Malhoa e João Vaz402 e foi Malhoa quem venceu o 

concurso403. Importa notar que o esboceto de Columbano foi esquecido pela crítica, 

sendo de crer que este revés da fortuna tenha quebrado ainda mais o ânimo do 

artista, que contava então com 30 anos. 

Em 1889, o Grupo do Leão dissolveu-se404 e Columbano afastou-se dos outros 

pintores da sua geração, optando por uma via mais individual e intimista. Foi um 

período de reflexão e ensimesmamento, que se traduziu numa maior aproximação aos 

meios intelectuais. 

 

1889-1895 - O ISOLADO TRIUNFO 

Em 1889, D. Carlos subiu ao trono. António Tinoco Júnior, administrador das 

obras da Universidade de Coimbra, fez a Columbano o convite para fazer o retrato do 

rei. O artista pintou do natural um primeiro estudo, com a ajuda do Conde de 

Sabugosa, que falou ao monarca405 e existe um retrato de D. Carlos I (MNAC), 

depositado no Museu Regional de Aveiro (desde 1917406). Não sabemos se o retrato 

chegou a ser exposto em Coimbra, pois o quadro de D. Carlos que se encontra na Sala 

dos Capelos da Universidade de Coimbra foi executado em 1899 por Leopoldo 

Battistini (1865-1936)407. 

Columbano fez uma viagem a Madrid, em 1889, onde pôde conhecer o Museu 

do Prado, seguida de uma visita a Paris, onde decorria a Exposição Universal408 - na 

qual a irmã Maria Augusta recebeu uma medalha de ouro pelas suas rendas e o irmão 

Rafael Bordalo Pinheiro, que fizera um importante trabalho na decoração das salas 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit., vol. II, p. 287. 
403 Nuno SALDANHA, 2006, op. cit. pp. 57-58. 
404 Monteiro RAMALHO, «Post-Scriptum», in Monteiro RAMALHO, 1897, op. cit., p. 267. 
405 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 56. 
406 Três retratos do rei foram pintados na altura da sua coroação, um por Félix da Costa para a Câmara 
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para Jaime Batalha Reis. 
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portuguesas, auferiu a Legião de Honra. Já desde o final de 1886 que Columbano 

desejava voltar a Paris - «Só desejava ir até Paris. Se pudesse no principio do anno caia 

lá como um raio»409 - mas essa oportunidade só se deu três anos depois.  

Desde essa viagem que a pintura de Columbano se começou a modificar, 

ganhando uma coloração mais melancólica e intimista. Esta sua nova maneira 

coincidia, em parte, com as novas formas de expressão ligadas ao Simbolismo e ao 

Decadentismo, que dominavam a cena cultural no final do século XIX. Foi nesta época 

que realizou o retrato de Antero de Quental (1889, MNAC)410, exposto no Salon de 

Paris de 1890, sem ter chamado a atenção da crítica francesa – apresentado 

conjuntamente com um retrato de Augusto Rosa. Não encontrámos referências 

críticas impressas sobre esta apresentação, mas numa carta de Mariano Pina este 

dizia: «Columbano faz optima figura no Salon. O retrato do Anthero foi para a 

cimaise!»411 - que era considerado um bom lugar porque ficava à altura dos olhos do 

público. 

Nesse mesmo ano foi criada a Sociedade Nacional de Belas-Artes francesa, um 

«Salão separatista» que se intitulava defensor das mulheres e dos estrangeiros, «que a 

outra instituição sempre desprezara». Alguns estrangeiros «responderam favorável e 

rapidamente desde a primeira manifestação, que abriu portas em 15 de Maio de 1890, 

no Champ-de-Mars»412, mas Columbano preferiu manter-se ligado ao Salon tradicional 

dos Artistas Franceses, onde expôs em 1890 e 1891. 

Segundo o que foi apurado na correspondência do pintor, e confirmado por 

estudos laboratoriais, em «1890, Columbano enviou para o Salon do Palácio da 

Indústria o Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro, que estaria (nas palavras do artista): 

«pouco feito, em consequência da precipitação com que o pintara»413. Mais tarde, 
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retocou o quadro e voltou a apresentá-lo no Salon de Paris, de 1891414, dando lugar a 

mais um relevante artigo de Batalha Reis. Este reafirmava que Columbano era «o 

maior pintor que Portugal tem tido em todos os tempos e um dos grandes artistas 

modernos de todos os paizes». No entanto, os seus trabalhos eram desconhecidos fora 

de Portugal, e aí mesmo pouco apreciados. Columbano tinha um processo de pintar e 

conceber os assuntos que não procedia de ninguém. Pintava o que via, o que a luz lhe 

revelava, «escravo do claro-escuro consequente». Acertadamente, Batalha Reis referia 

que o fantástico na sua obra era fruto da «profunda comprehensão da realidade»415. 

O artista mostrava vontade de adoptar uma estratégia diferente para alcançar 

mais sucesso. Procurando abrir caminho nas artes decorativas, em 1891, concluiu as 

obras para o Salão de Baile do Conde de Valenças, que apresentou numa exposição no 

seu ateliê, para a qual apenas convidou alguns intelectuais e artistas. Tratava-se de 

uma decoração para o Palacete de Luís Leite Pereira Jardim (1844-1910), que era 

desde 1886 conde de Valenças, e que tinha grande «fortuna matrimonial dos 

negociantes Anjos, ele próprio jurisconsulto ilustre e lente (…)». E, importa notar, que 

numa das telas, à ponta, já se podia ver Emília da Costa «em modelo»416, que seria a 

mulher de Columbano, vinte anos depois. 

Nessa altura, Columbano foi alvo de uma significativa crítica de Fialho de 

Almeida (1857-1911), que afirmava que era «cedo para exprimir sobre Columbano 

Bordalo um veredictum seguro». Com perspicácia, dizia que ele era «por educação e 

por sangue, um realista, os recursos vêm-lhe todos da observação directa, forçando-o 

a desdenhar todos aqueles que possam eximir-se à contraprova. Não sabe inventar, 

cuido mesmo que não quer, e é a razão por que a sua pintura, sobrebebida toda na 

vida actual, qualquer que seja o assunto dos seus quadros, ainda daquela prefere 

somente as coisas que lhe sejam absolutamente familiares e quotidianas». Fialho 
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explicava que o «culto do real nesse homem é tão forte que o leva a despir a figura 

humana de tudo quanto nela pareça sombra de artifício»417. 

Para além da pintura decorativa, Columbano começou a interessar-se cada vez 

mais pela pintura de história, sobretudo no que dizia respeito aos temas camonianos. 

Essa sua posição ideológica ligava-se à indignação contra o Ultimato britânico (1890), 

que colocava em causa o domínio português nas colónias africanas. O mesmo espírito 

de revolta contra o Ultimato já inspirara A Portuguesa, cuja letra era da autoria do 

cunhado Henrique Lopes de Mendonça418. A ideologia subjacente do hino 

correspondia a um ponto de vista patriótico, que também foi transmitido por 

Columbano no quadro Camões e as Tágides, que começou a pintar em 1892419. 

Em Junho de 1894, Columbano realizou uma nova exposição individual, onde 

apresentou, além de vários retratos, a tela Camões invocando as Tágides. O evento 

decorreu na Livraria Gomes, ao Chiado, cujo dono era amigo de Rafael Bordalo 

Pinheiro e que era frequentada por personalidades ligadas aos meios literários. 

Devemos sublinhar que as exposições individuais eram ainda pouco habituais na 

altura420, mas isso não demoveu o artista, e a inauguração da exposição teve a 

comparência da família real421.  

Columbano alcançou o seu primeiro triunfo422. Assim como observou o seu 

irmão Rafael, numa carta para Jaime Batalha Reis, «O sucesso da exposição do 

Columbano tem sido enorme, aplausos em toda a linha. Felizmente que o vejo 

contente, vamos a ver se os resultados práticos, correspondem aos applausos»423.  

                                                             
417 Fialho de ALMEIDA, 20/1/1891, in Fialho de ALMEIDA, 1992, Os Gatos, Lisboa, Clássica Editora, 1992, 
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418 João MEDINA, 1990, op. cit., pp. 24-25. Sobre o hino cf. A.A.V.V., 2001, op. cit.. 
419 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 10, carta de Columbano a Batalha Reis, 
27 (24?)/3/1892. 
420 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 36. 
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16 – Fotografia do ateliê de Columbano, c. 1890. 

Mariano Pina assinou dois importantes textos acerca do evento, ambos 

publicados pelo Diário Popular. No primeiro, falava do «assombro misturado de certa 

desorientação, que a exposição das recentes pinturas de Columbano tem produzido no 

nosso meio intellectual». No seguinte, advertia que a sua pintura «severa», «rude e 

triste», como o «temperamento do artista», não podia «seduzir o vulgo». Porém, 

considerando que a arte consiste na «predominancia da subjectividade sobre a 

objectividade», confessava «com orgulho» que Columbano «é um artista dos mais 

originaes e poderosos que Portugal produziu n'este seculo»424. 

No mesmo ano, o jovem poeta Alberto de Oliveira, dedicou na obra Palavras 

Loucas um capítulo a Columbano. As suas opiniões acerca do artista demonstram que 

uma nova geração de poetas e pensadores que o quis adoptar para si. Por isso, ele 

pedia que corresse «depressa o alerta de que Columbano é o nosso pintor, nós os seus 

criticos, e que o seu futuro e o nosso vão juntar-se, abrir campanha, e vencer por força 

da razão que trazemos e da beleza que promettemos, a quem tiver paladar para o seu 

difficil sabor»425.  

Raul Brandão, que fazia parte da nova geração de intelectuais e poetas, 

aproveitava a oportunidade para se juntar ao coro dos admiradores: «Ter uma tela é 

ter uma janella aberta para o Mar, para as Arvores ou para a Alma… (…) Silva Porto 
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tinha o poder de sentir, de se comover, Columbano tem o de analysar e o de 

comprehender»426. Brandão salientava aqui a diferença entre Silva Porto 

(recentemente falecido) e Columbano: num a sensibilidade votada para a natureza, no 

outro o espírito crítico concentrado na figura humana, um mais naturalista e 

paisagista, o outro mais retratista e realista. Sem desconsiderar Silva Porto, Raul 

Brandão começou a defender a obra de Columbano, contra a predominância da 

pintura de paisagem nas exposições portugueses, o que se devia às suas próprias 

preferências estéticas, que muito tinham em comum com as de Columbano. 

Em 14 de Abril de 1893, Raul Brandão publicara um texto sobre o 2.º Salon de 

la Rose Croix, que se realizara em Paris, confirmando que a «sua sensibilidade e as suas 

opções estéticas, orientavam-se desde sempre para a reacção idealista anti-positivista 

da sua geração». Era assim compreensível, como bem observou Maria João Oliveira 

que se estabelecesse uma cumplicidade «com o único artista capaz de o entender: 

Columbano Bordalo Pinheiro. Na exaltação à sua pintura, o mesmo eixo nuclear de 

expressionismo nocturno, o mesmo monocromatismo, a mesma obsessão pelo 

visionarismo insólito»427. Por isso, Brandão tornou-se naquele que melhor 

compreendeu a obra de Columbano, formando-se entre eles uma sólida e duradoura 

amizade. 

No verão de 1894, foi aberto o concurso para a decoração do tecto do Teatro D. 

Maria II. Noutro capítulo este assunto será abordado de uma forma mais desenvolvida, 

mas importa desde já notar que o concurso decorreu com alguma polémica, mas foi 

Columbano quem o venceu. O painel do tecto do Teatro foi inaugurado com a estreia 

de O Pântano de  João da Câmara (1852-1907), a 10 de Novembro de 1894428. No 

Diário Ilustrado, o escritor e o pintor eram vistos como «a penna mais maleavel a 

todos os encantos da Arte e a palheta mais fecunda em todas as vibrações da 

Natureza». Tanto um como outro eram assunto de todas as conversas e eram «alguem 
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de quem a gente se orgulha (…)»429. No entanto, a peça de João da Câmara foi 

pateada430. 

No meio destes acontecimentos, Batalha Reis endereçou uma carta a 

Columbano431, onde se podia ler que começava a chegar o tempo, «que chega sempre 

para os que, em vez de seguirem o publico, esperam tranquilamente que o publico 

venha a elles. Não é que o publico goste mais do que antes das suas obras. Oh! Não, 

graças a Deus. Mas é que já se não atreve a dizer o que pensa». Ia longe a época em 

que fizera escândalo o artigo que escrevera acerca de O Concerto de Amadores para o 

Comércio de Portugal. Desta forma, Batalha Reis considerava a vitória de Columbano 

no concurso como uma prova de que o pintor começava a triunfar. 

Ainda no final de 1894, José Ferreira Chaves (1838-1899), que era o novo vice-

presidente da Academia de Belas-Artes, propôs Columbano para Académico de 

Mérito432. Numa missiva pedia-lhe que escolhesse uma obra para entregar como prova 

de admissão e o artista optou pela Luva Cinzenta, quadro que pintara há mais de uma 

década em Paris. Data de 20 de Agosto de 1895 outra carta onde se pode ler que por 

portaria de 8 desse mês, fora aprovada a nomeação de Columbano para membro da 

Academia433. Cerca de um ano depois, Zacarias da Aça notava que Columbano era já 

um «academico, e isto representa a confirmação official do seu estylo, do seu 

desenho, e da sua côr. A arte official parece ter mudado de opinião a seu respeito, 

porque o notavel artista não mudou em coisa alguma o seu modo de representar a 

natureza»434. 

Continuando a apresentar-se individualmente, Columbano realizou uma nova 

exposição, desta vez no Palácio de Cristal, no Porto. O evento foi promovido pela 

redacção da Revista d’Hoje, periódico da responsabilidade de Júlio (1869-1947) e de 
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Raul Brandão, escritores que estavam nesta época empenhados com a estética 

simbolista. A imprensa da altura dizia que os trabalhos de Columbano eram 

desconhecidos no Porto, despertando por isso natural curiosidade435.  

Nessa ocasião, Raul Brandão dedicou um texto a Columbano, onde dizia que ele 

fugira à pintura de Paisagem e tinha génio, sendo essas as duas coisas que 

incomodavam a crítica a seu respeito: «Ter personalidade e ter génio – eis duas coisas 

que bastam – não verdade? – para se ser odiado». Brandão afirmava que quem «pela 

primeira vez vê os retratos» tem a impressão de serem «de afogados», imagem forte 

que se deve ao contraste lumínico dos rostos pálidos a emergirem de fundos escuros. 

Ressalvava também que as expressões dos modelos denotavam que o artista lhes 

encontrara o lado lunar: «Parece que cada um dos retratados foi surpreendido, 

quando sòzinho tecia as suas ideias mais negras...». Por fim, alvitrava que Columbano, 

«orgulhoso, ao sentir-se magoado pela indiferença dos outros (...), afastou-se, e, 

isolado, construiu a sua quimera. Talvez exagerasse um pouco a maneira, (...) mas que 

importa, se faz uma obra que impressiona, retratos de almas, pintura psicológica, 

decorações extraordinárias, tudo o que só o génio sabe sonhar e traduzir na tela?»436.  

A propósito da exposição no Porto, em 1895, António Arroio (1856-1934), um 

crítico da época, referia que Columbano era «um artista excepcionalmente honesto e 

aristocrata», epíteto que se devia provavelmente à atitude orgulhosa do pintor. Esse 

orgulho estava também na origem da sua independência, também assinalada por 

Arroio, que afirmava que a obra de Columbano era «profundamente pessoal, 

procedendo d’elle mesmo e só d’elle, sem prejuizo d’escola, e sem transigencia 

d’especie alguma». Arroio acrescentava que Columbano vivia isolado, mas foi com o 

tempo aumentando o número de iniciados e pouco a pouco, as suas obras foram 

sendo conhecidas de todos. «A amisade de alguns, a admiração que inspirava aos que 

pensam e sentem, deram origem, geralmente, a criticas parciaes e incondicionalmente 

elogiosas. Referimo-nos a criticas escriptas e publicadas. Porque, no que respeita às 
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criticas cochichadas, essas são de mui diverso feitio e sabor»437. Esta última frase tem 

para nós grande interesse, porque desde 1894 que as críticas começaram a ser 

tendencialmente positivas. As censuras, não sendo publicadas, deveriam surgir nas 

conversas privadas. 

Quando, em 1895, em Lisboa, se festejou o Centenário de Santo António, 

Columbano foi convidado por João Vaz a colaborar nessa celebração. Antigo 

companheiro do Grupo do Leão, João Vaz fazia parte da organização das 

comemorações438 e pediu a Columbano uma pintura com um dos milagres para o 

pendão que iria figurar no cortejo439. Porém, o pintor não participou, por estar 

ocupado com um trabalho para a ourivesaria da Casa Leitão. De facto, chegou mesmo 

a afirmar que não ligou aos festejos440. No entanto, devemos lembrar que o convite 

terá inspirado o quadro que pintou três anos depois e que se encontra hoje no Museu 

do Chiado (Santo António, 1898). 

No ano seguinte, em 1896, a propósito do casamento de Raul Brandão, 

Columbano voltava a referir que «ha quem diga que o artista não deve casar. Eu penso 

o contrario. O artista mais do que ninguém precisa ter a seu lado quem lhe seja 

affeiçoado, ainda que o não entenda (...). (...) encontrar uma criatura amiga, sincera, e 

dedicada, um coração com quem desabaffar as muitas amarguras com que somos 

mimoseados tanto e muito (...). Porque o artista tem um coração como uma 

estalagem. Soffre por todos! e é desse soffrimento que tem de tirar partido para 

regozijo dos outros»441. Brandão fora colocado com a graduação de alferes na cidade 

de Guimarães em 1896, local onde se casou em 1897. Ainda no ano de 1896, ele 

publicara a História dum Palhaço, continuando a também a fazer reportagens e 

ensaios para o Correio da Manhã. Nesse ano ele foi retratado por Columbano (MNAC). 
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1896-1899 - COLUMBANO E O GRÉMIO ARTÍSTICO 

Como já referimos, em 1890 foi fundado o Grémio Artístico, uma associação de 

artistas e amadores que pretendeu dar continuidade e organização ao Grupo do Leão. 

Antes de estar formado, houve uma tentativa por parte dos artistas que viviam em 

França para criar uma associação de artistas portugueses. Pediu-se a Columbano para 

definir uma posição442 e este colocou-se à margem de ambos os grupos, só expondo 

com o Grémio em 1896. Como descreveu D. José Pessanha, em 1897, «Desde a 

penultima das exposições realizadas pelo sympathico e audacioso Grupo do Leão até à 

ultima do Gremio Artistico (...) Columbano, retrahido por melindres que a sua 

delicadissima susceptibilidade acaso exagerava, só duas vezes expozera em Lisboa 

trabalhos seus, ou, antes, só uma (...), porque fôra restricta a alguns escriptores e 

artistas»443. 

Columbano só expôs com o Grémio Artístico a partir de 1896, passando então a 

fazer parte dos sócios efectivos inscritos, sendo um dos membros do júri444. Expôs 

onze trabalhos, entre retratos, quadros de género, estudos de figura e de animais, e 

paisagem445. Contavam-se, entre eles, o retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (1891), de 

Batalha Reis (1892) e de Ramalho Ortigão, bem como Estudo (Efeito de Noite) (Five O' 

Clock Tea) e a Mulher da Luneta (1896, MNBA). Nesta altura, João da Câmara escreveu 

que esta exposição era a mais bela «que ali se tem realisado, para o que muito 

concorreu a volta do Filho Prodigo, aquelle extraordinário artista que se chama 

Columbano Bordallo»446.  

Ribeiro Artur (1851-1910), um pintor e crítico apoiante dos artistas naturalistas, 

mostrava agrado com a presença de Columbano. Dizia que ele «apresenta-nos o 

triumpho do claro-escuro sobre a illusão da cor», sendo que o grande «valor da sua 

exposição está nos três retratos»: Rafael Bordalo Pinheiro, Batalha Reis e Raul 
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Brandão. Dizia igualmente, com pertinência, que era «entre os novos que Columbano 

tem encontrado os seus mais ardentes adeptos, a sua pintura tão psycologica deve ser 

melhor comprehendida por esses devaneadores irrequietos (…)»447. Assim, 

confirmava-se que eram os escritores da Geração de 90 (subentendendo-se aqui, 

sobretudo, Raul Brandão) que melhor aceitavam a estilística de Columbano, feita de 

tons escuros e formas indefinidas. 

É possível que o artista tenha deixado nesta época o ateliê do Pátio Martel, a 

avaliar por uma carta que escreveu a Raul Brandão, no início de 1896: «Já estou 

installado no meu novo atelier, n'aquelle casarão grande, por cima da arribana das 

vacas, e que você muito bem conhece. Tem uma luz lindíssima (...). Os quadros alli 

brilham e tomam um aspecto severo (...)»448. Em Outubro desse ano a sua 

correspondência era enviada para a Rua da Alegria, 94 – morada que deu também 

para o registo na Exposição de Paris de 1900, sendo aí que ficava a sua casa. 

Foi também nos finais de Oitocentos, que o General Eduardo Ernesto de 

Castelbranco (ou Castelo Branco), se tornou no primeiro director do actual Museu 

Militar, designado na época como Museu de Artilharia. Em 1896, deu início a um plano 

de reformas e melhoramentos, ampliando as salas do antigo edifício do Arsenal do 

Exército e, no ano seguinte, começou a construção da parte nova do museu. Neste 

sentido, tratou de melhorar a colecção, encomendando obras a diversos artistas para a 

sua decoração, o primeiro dos quais foi Columbano449, que ficou inicialmente 

encarregue das decorações para quatro salas que mostravam as conquistas 

portuguesas em quatro partes do Mundo (Europa, Ásia, África e América). 

Entretanto, também em 1896, Portugal fez-se representar pela primeira vez na 

Exposição de Berlim, no ano em que se comemorava o tricentenário da fundação da 

Academia de Belas-Artes, criada nessa cidade em 1696. Essa participação era 

importante para a internacionalização dos artistas portugueses, mas desde cerca de 

1893 que o evento germânico entrara em declínio. De facto, as duas sociedades que 

tradicionalmente organizavam estes certames artísticos, a Academia e a Verein 
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Berliner Künstler (Associação dos Artistas de Berlim), chegaram a fundir-se para tentar 

minimizar as perdas financeiras450. Provavelmente alheio a estes problemas, 

Columbano contava-se entre o número de artistas portugueses que expuseram, 

procurando assim o reconhecimento fora do âmbito português451. 

Columbano contribuiu com os retratos de João Rosa (1890, MNAC), Taborda e 

Rafael Bordalo Pinheiro e a composição Camões invocando as Tágides. Segundo a 

crítica alemã, Portugal apresentava-se com independência artística e originalidade, 

que se notava sobretudo nos quadros de Carlos Reis e de Columbano452. Este trazia 

vida e realismo natural à sua apóstrofe de Camões às Musas453, copiando a natureza 

de tal forma que revelava algo que parecia mais do que a própria realidade454. No 

Branco e Negro fazia-se um relato da receptividade alemã às obras expostas pelos 

artistas portugueses, considerando-se que estes eram muito elogiados. Citando um 

texto do «Correio da Bolsa» berlinense, dizia-se que Columbano era louvado pela 

«verdade victoriosa dos seus dois retratos de actores» e pelo «grupo de Camões e as 

Musas». Pensava-se que o «realismo natural» que imprimia às suas obras colocava-o 

«em um dos primeiros lugares na arte moderna»455. Note-se que a sua obra era 

considerada original, mas devemos lembrar que se tratava de uma exposição 

académica. Apesar dos elogios, as medalhas da exposição foram para o pintor Veloso 

Salgado e para o escultor Teixeira Lopes456.  

No final da exposição de Berlim, Columbano foi convidado por Paul Kiessling457 

a participar na Exposição Internacional de Dresden de 1897. Para o representar foi 
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escolhido o retrato do actor Taborda, quadro que se tornaria cada vez mais num ex-

libris para Columbano458. 

Apesar do crescente sucesso, a situação ainda não era favorável para 

Columbano, no que dizia respeito à sua situação económica. Ser professor era uma das 

suas ambições, mas a entrada para a docência não foi facilitada. Numa carta de 1895, 

para Urbano de Castro (director do jornal A Tarde), pedia para que este intercedesse 

de modo a que fosse realizado um concurso para um dos três lugares vagos no ensino 

da Academia459, mas o lugar foi dado, nesse ano, a Veloso Salgado. Este tinha 

regressado nesse ano a Lisboa, vindo de Paris, e, em Dezembro, foi nomeado professor 

interino da Escola de Belas-Artes no impedimento do mestre e amigo Ferreira Chaves, 

que lhe cedeu voluntariamente a cadeira de Pintura Histórica. Conta Rui Afonso Santos 

que Salgado «logo deparou com a hostilidade dos meios afectos a Columbano»460. 

O concurso para professor de Pintura Histórica, para preencher a vaga aberta 

pela aposentação do pintor Ferreira Chaves, só abriu em 1897. Columbano concorreu 

contra Condeixa, Veloso Salgado e João Galhardo461. Os três membros do júri eram o 

pintor Luciano Freire, os escultores Simões de Almeida e Alberto Nunes. A 24 de Março 

lia-se no Diário Popular que os candidatos tinham entregue os quadros que 

executaram como prova e cujo assunto fora escolhido à sorte462. Retirado da história 

romana, o tema era Túlia passando sobre o cadáver do pai. O quadro que realizou 

como prova terá sido feito «no curto prazo de noventa dias»463 e, em 1 de Abril, foi 

aberta a exposição dos trabalhos concorrentes. 

Importa notar que uma das provas do concurso era uma Tese sobre «Pintura de 

História na Península no Século XIX. Quais os seus autores mais notáveis. Sob que 
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influência artísticas afirmaram as suas individualidades»464. Desconhecemos o 

conteúdo da prova de Columbano, mas, segundo o relatório do júri, era criticada a 

atitude de um dos candidatos por «ter excedido os limites de que era sensato historiar, 

pois nela se refere a artistas ainda vivos, sem exclusão até dos próprios candidatos ao 

actual concurso e dos membros do respectivo júri». Não sendo identificado o 

candidato, Maria Helena Lisboa propõe que esta Tese fosse de Columbano, «que se 

veio a revelar como artista muito menos convencional do que qualquer dos outros 

concorrentes»465. 

O júri reuniu a 12 de Abril para classificar os trabalhos e ganhou Veloso Salgado, 

ficando Columbano em último lugar. Decepcionado, escreveu a Raul Brandão 

comunicando que «Estou decidido a saffar-me d'aqui, e quanto antes, porque nada ha 

a fazer n'este meio». Esperava expôr em Paris e lá fazer carreira466.  

De acordo com Rui Afonso Santos, Columbano, protegido por Hintze Ribeiro, 

dirigiu uma petição ao Ministério do Reino, de José Luciano, «considerando “que todos 

os concorrentes excepto o suplicante, deixaram de cumprir as prescrições legais do 

concurso” e que Salgado “não obedeceu à redacção do ponto de concurso e alterou no 

quadro a composição do esboceto mudando a intenção e movimento de figuras”, 

apelando para que o concurso “se considere nulo”. (…)»467. De facto, em 22 de Maio 

lia-se n' O Século que chegara à direcção de Instrução Pública uma representação de 

protesto contra o concurso subscrita, entre outros, por Carlos Reis, Monteiro Ramalho, 

Rafael Bordalo Pinheiro, Lopes de Mendonça e Júlio Dantas (1876-1862). Rui Afonso 

Santos relata que o Ministério pediu informações à Escola e esta confirmou os 

resultados468. Contudo, segundo uma narração de Columbano, em 1900, quando «tive 

o conhecimento de tão injusta decisão (...) dirigi-me ao Paço, a pedir a El-Rei justiça 

(...). [Este], com grande bondade, me acolheu, promettendo proteger-me, contra a 
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injustiça, que acabava de me ter sido feita (...). O concelho Superior de Instrução 

Pública votou a annulação d’esse concurso, mas, até hoje, nada se resolveu»469. 

Columbano continuava a pintar e a expor. Na exposição do Grémio, inaugurada 

em Maio de 1897, participou com «preciosos» retratos, bem como o «agonisante» 

Cristo Crucificado que se dizia que dominava a segunda sala do certame470. José 

Pessanha (1865-1939) observava que Columbano, sendo um «extranho e vigoroso 

artista» fora bastante discutido, mas a sua obra «progressiva mas coherente, vae 

sendo, enfim, comprehendida e admirada». Pessanha dizia ser «(…) um dos mais 

antigos e convictos admiradores», por isso cedeu «ao irresistível desejo de não ficar 

silencioso, no momento que marca, porventura, a definitiva consagração geral do seu 

altissimo talento»471. 

No mesmo ano, Columbano esteve entre os artistas expositores da «Exposição 

d’Arte» promovida pela «Photographia Guedes» do Porto, a par de Veloso Salgado, 

Carlos Reis, José de Brito, Teixeira Lopes e do seu irmão José Teixeira Lopes. A 

«Photographia Guedes»472 pertencia a Henrique Guedes de Oliveira (1865-1932), 

professor e director da Escola de Belas Artes do Porto, escritor e humorista, 

companheiro de Rafael Bordalo Pinheiro. O estúdio situava-se em Santa Catarina 

(Porto), onde se promoveu a exposição de arte moderna em 1897. 

Em 8 de Julho de 1897 foi inaugurada a sede da Sociedade de Geografia, obra 

do italiano Cesare Ianz (?-1901) e José Luís Monteiro473, sendo esta uma inauguração 

que se associava às celebrações do Quarto Centenário da Descoberta do Caminho 

Marítimo para a Índia. A Comissão Executiva dessas celebrações estava constituída 

desde Maio de 1894, sendo presidida por Pinheiro Chagas e vice-presidida por Ferreira 

do Amaral (que fora ministro do Ultramar). Em 1896 era já presidente Ferreira do 
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Amaral, sendo secretários Luciano Cordeiro (secretário da Sociedade de Geografia) e 

Ernesto de Vasconcelos474. 

Columbano foi convidado para membro efectivo da Comissão Directora da 

Exposição Contemporânea e Retrospectiva de Belas-Artes, que faria parte do Programa 

Geral do Centenário da Índia475. Eram também membros outros artistas e intelectuais, 

entre os quais se contavam Veloso Salgado, Luciano Freire (1864-1934), Carlos Reis, 

José Malhoa, João Vaz, Ribeiro Cristino, Lallemant, Roque Gameiro, Ventura Terra 

(1866-1919)476, Teixeira Lopes, Ramalho Ortigão e Sousa Viterbo. O programa das 

Comemorações tinha estabelecido a realização de uma exposição de Belas-Artes477, 

pelo que a comissão organizadora da exposição reuniu em Julho de 1896478. Foi 

nomeado para presidente da comissão José de Azevedo, que era director geral da 

instrução pública. Criaram-se duas subcomissões, uma dedicada à arte contemporânea 

e outra à exposição retrospectiva, fazendo Columbano parte da última. 

Ainda em 1896, escrevendo ao amigo Raul Brandão, Columbano comentava 

que estava «cheio de encomendas até aos olhos. Não há fome que não dê em fartura. 

(…) Imagine que tenho com muita pressa uma obra importante que é nem mais nem 

menos que a decoração de cinco sallas do Museu de artilharia (…). Tenho alem disso o 

famigerado concurso para a cadeira de pintura da Academia, que vai começar dentro 

em pouco. Estou cinzelando em prata umas figuras para o ourives Leitão, nos 

intervallos desenho uma medalha comemorativa para o «Centenário da descoberta da 

Índia», e ainda por cima de tudo isso sou obrigado a assistir de noite aos serões da 

comissão executiva das Bellas Artes da Sociedade de Geographia, de que também faço 

parte na secção de arte retrospectiva. (…)». Apesar desse trabalho todo, queixava-se: 

«eu continuo, por enquanto, na mesma penuria»479. 
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Na mesma carta, o pintor alegrava-se com o facto da Comissão do Centenário 

ter decidido «crear um avultado prémio destinado a melhor obra de pintura que 

apparecera n’uma próxima exposição, e que se refira aos descobrimentos dos 

portugueses». Na sua opinião, o tema era «convidativo, e claro está que tenciono 

também entrar em scena com um trabalhinho qualquer»480. Na verdade, fora decidido 

que haveria um prémio para o artista que em qualquer ramo das Belas-Artes 

apresentasse o melhor trabalho alusivo aos Descobrimentos marítimos481 e, 

posteriormente, Columbano foi eleito para júri no concurso de quadro histórico, 

aberto por iniciativa da Sociedade Geografia, sob o tema da Audiência dada pelo 

Samorim de Calecute a Vasco da Gama. Eram também membros do júri Simões de 

Almeida, Ferreira Chaves e Malhoa482. Provavelmente devido ao facto de ter sido 

escolhido para membro do júri, Columbano não pode participar no concurso. O prémio 

foi para o quadro Vasco da Gama na presença do Samorim, da autoria de Veloso 

Salgado. 

As festas decorreram entre 11 e 22 Julho de 1898, mas Eça de Queirós viu estas 

comemorações com ironia, dizendo que o entusiasmo era «nenhum: o povo ainda não 

percebeu quem era Vasco da Gama»483. Houve uma exposição extraordinária do 

Grémio Artístico, comemorativa do quarto Centenário do Descobrimento do Caminho 

Marítimo para a Índia. A exposição ordinária fora substituída por uma Exposição 

Especial, devido ao facto de se estar em época de celebração do Centenário. 

Columbano era vogal do júri de admissão, presidido por José Malhoa484. A exposição 

decorreu nas salas da Escola de Belas-Artes e o evento foi inaugurado a 7 de Maio, 

mantendo-se aberto por cerca de um mês485. «Nas seis salas abertas na antiga 

Academia e já então Escola de Belas-Artes, reuniram-se trezentas e cinquenta e oito 

obras (…) que pretenderam cobrir toda a criação do século que findava, desde 
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Sequeira (…)»486, passando por Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Miguel Ângelo Lupi e 

Henrique Pousão (falecido em 1884).  

Na secção de arte contemporânea, em que Sousa Pinto recebeu uma medalha 

de honra, Columbano apresentou entre outras obras, A Chávena de Chá, alguns 

retratos e os quadros de composição Vasco da Gama e Camões, Lusíadas, X, 138. Nas 

salas da Grande Liquidadora, casa de leilões, na Avenida, mostravam-se variadas obras 

e peças decorativas, contando com esculturas de Rafael Bordalo, pinturas inéditas de 

Columbano e rendas de Maria Augusta487. 

Raul Brandão situava-se no coro dos admiradores de Columbano e aproveitava 

a ocasião para escrever sobre uma visita ao ateliê do artista. Segundo o escritor, «a 

pintura de Columbano, como certos poentes, como saudades, torna-nos 

contemplativos: é a sensação de uma beleza grave, harmónica». Espantava-se que o 

pintor, «grande em qualquer país do Mundo», fosse ainda «entre nós discutido», que 

ainda existisse quem duvidasse e negasse a qualidade da sua obra: «Ninguém como 

ele foi atacado. Julgo mesmo que a sua superioridade provém desta coisa excelente: 

ter inimigos. (...) Fez-se sombrio, fez-se tímido, e cheio de orgulho, porque tinha a 

certeza do seu valor, e em torno riam»488. Deste modo, construía-se uma imagem do 

artista, em parte verdadeira, de um homem solitário, enclausurado no ateliê, 

dedicando a sua vida à arte. 

 

1900-1901 – A ENTRADA NO SÉCULO XX 

Em 1900, Columbano concluiu uma obra de arte aplicada que teve fama na 

época, a Baixela Barahona. Esta baixela fora uma encomenda de Francisco Barahona 

Fragoso (1843-1905), proprietário de Évora, para a ourivesaria Leitão & Irmão, os quais 

subcontrataram Columbano para o desenho da peça. Noutro capítulo este assunto 

será desenvolvido, mas queremos desde já referir que na «Crónica Ocidental» de 30 de 
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Abril de 1900, João da Câmara anunciava a abertura da exposição da Baixela Barahona, 

uma «obra prima de ourivesaria», para a qual haviam sido convidados os artistas e 

homens de letras489. 

A entrada em 1900 foi celebrada com a Exposição Universal de Paris, na qual 

Portugal também participou, sendo o pavilhão português da autoria do arquitecto 

Ventura Terra. Neste evento Claude Monet (1840-1926) foi merecedor de uma 

exposição retrospectiva. Outros pintores, como Eugène Carrière (1849-1906) e Fantin-

Latour (1836-1904), cuja obra tem certas afinidades com a de Columbano, foram 

condecorados como oficiais da Legião de Honra. 

O certame decorreu entre Abril e Novembro de 1900490, sendo as obras de arte 

portuguesas apresentadas no Grand Palais. Columbano expôs o Santo António de 

Lisboa, A chávena de chá, As maçãs, os retratos de João Rosa, Taborda, Eça de 

Queirós, Conde de Arnoso, João Barreira, Trindade Coelho e Henrique de Vasconcelos. 

Os trabalhos foram julgados por um júri do qual fazia parte o pintor Sousa Pinto (que 

se encontrava hors concours). Columbano foi premiado com medalha de ouro, sendo 

informado por Sousa Pinto (que fazia parte do júri) que alcançara alguns votos para o 

Grand Prix491. Posteriormente, o Governo francês concedeu-lhe a Legião de Honra, 

distinção que o artista considerava ter sido devida à influência do Conde de Arnoso492. 

O Conde de Arnoso, de seu nome Bernardo Pindela, era já conhecido de 

Columbano desde 1880, altura em que o artista fez uma decoração para a sua casa, 

exposta na segunda exposição do Grupo do Leão, tendo em 1887 executado um 

retrato do seu filho João Pinheiro de Melo (1879-1906)493. 
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17 – Retrato do Conde de Arnoso (A Ilustração Portuguesa, 5/6/1911). 

No Outono de 1900, o artista deslocou-se a Paris, acompanhado pela irmã 

Maria Augusta. De regresso escreveu a Arnoso, dizendo: «Acabo de chegar de Paris 

onde apanhei um famoso banho de arte. Demorei-me pouco mas desconfio que não 

perdi de todo o meu tempo, pelo menos fiquei ao corrente do que se faz em pintura 

por esse mundo fóra. (...) Senti como portuguez verdadeiro orgulho em observar que a 

nossa pintura se apresenta por forma a occupar um dos primeiros lugares na arte 

contemporanea e até com vantagem sobre muitas outras nações que cuidam a valer 

da sua arte. A pintura portugueza apesar de modesta, tem um grande fundo de 

seriedade e honestidade que falta a muitos outros paizes, cheios de tradição artística e 

de que tanto havia a esperar (...). Depois de tudo isto o museu do Louvre era ainda o 

meu refugio, era para ahi que eu me refugiava de todas estas patuscadas modernas, 

que chegavam a ser ridiculas! O que vale é que tudo isto não durará muito tempo, pois 

só o que é bom é eterno!». Na mesma carta, destacava, entre os portugueses, Sousa 

Pinto e Teixeira Lopes, lamentando que não tivessem ido trabalhos de Silva Porto494. 

Na imprensa estrangeira, foi referido o nome de Columbano, com uma 

apreciação positiva dos seus trabalhos. O Nation de Nova Iorque dizia que Portugal 

ainda estava preso ao gosto do Salon parisiense, com excepção para Columbano. Este 

estudara Velásquez e Whistler (1834-1903) e os seus trabalhos eram a prova do seu 

bom gosto, ao preferir os grandes mestres aos «hábeis» chefes de movimentos 

passageiros495. Por seu lado, o jornal austríaco De Jeit referia-se a Columbano como 
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um pintor muito pessoal e português, verdadeiro sucessor dos grandes mestres do seu 

país496, o que se devia provavelmente ao facto de Velásquez ser descendente de 

portugueses – ou de pensarem que Portugal pertencia a Espanha. 

Entre os trabalhos apresentados por Columbano, eram os retratos que 

mereciam maior atenção. No New York Times podia ler-se que «Portugal pode orulhar-

se de Columbano cujos retratos são obras-primas»497. Opinião semelhante tinha Rogel 

que assinou um artigo para a Chronique de Bruxelas e que destacava os retratos de 

Columbano e Salgado»498. Menos favoráveis foram as críticas francesas. Na Fronde 

colocava-se o pintor no grupo de tradição clássica499 e Léonce Bénédite (1856-1925), 

conservador do Musée du Luxembourg, asseverou que na secção portuguesa poucos 

eram os nomes a reter, com excepção de D. Carlos I, Sousa Pinto e Columbano – visto 

como um «vigoroso retratista na tradição dos velhos Espanhóis»500. 

A moderação da crítica estrangeira era contrabalançada pelo entusiasmo que 

se vivia em Portugal, por exemplo naquilo que se podia ler no texto de José de 

Figueiredo (1871-1937), Portugal na Exposição de Paris. Importa notar que Figueiredo 

era um dos mais actualizados críticos de arte que existiram em Portugal neste tempo, 

apreciador de Rodin, Carrière e Puvis de Chavannes (1824-1898), isto é, de artistas 

vocacionados para um Naturalismo espiritualizado tangente ao simbolismo. 

Figueiredo escreveu que Columbano era o pintor que primeiro se impunha 

entre os pintores de figura, «sendo ainda, com Teixeira Lopes, o grande triumphador 

da nossa exposição. Honrou-se, honrando-nos». De acordo com este crítico, 

Columbano era quem melhor representava a realidade portuguesa. Afirmava que a 
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«monochromia apparente de tonalidades das creações do infatigável solitário do 

Pateo Martel (…) dão, como nenhumas outras, o brumoso da irrealidade que angustia 

a moderna aspiração portugueza. (…) Pois embora isto pareça um paradoxo, a verdade 

é que, com esta nossa paisagem luxuriante e este nosso sol claro, nós somos 

entretanto, como os russos, um povo de bruma. Sómente, emquanto a do paiz 

moscovita é real (…) a nossa é mais symbolica que natural. – (…) bruma mais feita de 

distancia d’um sonho longínquo do que dos próprios effeitos climatéricos»501. 

Devemos notar que António Carneiro, que esteve presente neste certame de Paris, 

assumiria, em obras fundamentais, essa mesma estética brumosa. 

O clima de festa da Exposição Universal acabou em tragédia para os artistas 

portugueses. Algumas das obras foram perdidas para sempre, por terem sido 

transportadas no navio Santo André, que naufragou no caminho para Lisboa502. Como 

escreveu Columbano, os «melhores quadros que tenho feito perderam-se no 

desgraçado naufrágio (...). Lá perdi o retrato de Taborda e o do Eça de Queiroz, de que 

tenho verdadeira pena, o do Trindade Coelho, Conde de Arnoso, etc. Escapou por 

milagre o Sto. António que não veio num navio e o retrato de João Rosa por ter sido 

remettido para Dresde, ao terminar a exposição de Paris»503. 

No ano de 1901, Columbano expôs em Dresden e São Petersburgo. Um jornal 

alemão, referia o retrato de João Rosa, de tamanho natural e tonalidades sombrias, 

como verdadeiramente impressionante504. Um outro periódico505 colocava Columbano 

ao lado de artistas como Carolus-Duran e Benjamin Constant (1845-1902), pintores de 

sólida formação académica mas não isentos de influências modernizadoras, cuja obra se liga 

ao retrato. 
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Em finais do mesmo ano de 1901, Columbano foi convidado pela londrina 

International Society of Sculptors, Painters, & Gravers para expor alguns dos seus 

trabalhos. Numa carta para Batalha Reis, mostrava-se animado, dizendo: «Claro está 

que aceitei (...), e para ahi enviei dois dos meus quadros»506. Pedia também que o 

crítico lhe mandasse «mais notícias dessa Exposição que deve ser muito interessante 

pois figuram ahi nomes de primeira grandeza. (…) Eu vivo muito isolado e não sei se 

mais algum dos nossos artistas enviou trabalhos a Londres»507. 

A exposição abriu em 1901, nas Galerias de Piccadilly e o artista expôs La 

Femme au Gant e Fruits d’Automne (1899). Batalha Reis publicou um texto n’ A Época, 

onde dava a notícia da existência da Sociedade que organizava exposições nas grandes 

cidades da Europa e era presidida por Whistler (desde 1898), expondo obras de 

artistas convidados e tratando de revelar novas maneiras de pintar. Conforme escrevia 

Batalha Reis, os quadros expostos por Columbano em Paris, Berlim e Dresden, «foram, 

para os artistas e criticos em busca de originalidade, uma grande revelação: todos 

sabiam que Portugal tinha artistas; mas ninguem esperava que Portugal tivesse um 

artista, - um creador de estylo, maneira e impressão»508. 

Os quadros não foram vendidos, mas Batalha Reis teve a ideia de aproveitar a 

oportunidade para promover o artista na Grã-Bretanha. Logo em seguida ia abrir a 

exposição de Glasgow, «que é hoje considerado um dos centros artísticos d’esta Ilha – 

e para esta vão muitos dos quadros da Sociedade Internacional». O seu plano era o 

seguinte: Columbano expunha em Glasgow e em seguida apresentava outras obras 

numa loja de arte londrina, chamando a atenção da crítica e do público. Por fim seria 

publicado um artigo num jornal londrino sobre a sua obra509. Desta forma, as mesmas 

pinturas foram apresentadas no Royal Glasgow Institute of the Fine Arts, cuja 

exposição inaugurou em 1902. Percy Bate, que era secretário do Instituto, agradecia a 
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oportunidade de mostrar estes trabalhos, dizendo que eram dos mais interessantes e 

atraentes das recentes exposições510. No Glasgow Evening Times lia-se que a colecção 

de trabalhos, escolhida para a exibição do Royal Glasgow Institute, era composta por 

algumas novidades. A arte estrangeira era especialmente forte e uma das descobertas 

da exposição era precisamente o português Columbano511. 

Em 1901, o artista recebeu nova encomenda para o Museu Militar. Segundo as 

suas palavras, ele ficou «encarregado (…) de executar dez quadros tirados dos Lusíadas 

que devem decorar duas sallas do Museu de Artilharia. Esta obra foi apeitada por 

pouco dinheiro mas como era muito grande o desejo que tinha de a executar por isso 

aceitei o pouco que me foi offerecido»512. Contudo, de acordo com Raul Brandão, 

essas decorações ficaram por terminar, o que se deveria à desistência do pintor, que 

lhe narrou o sucedido:  

«- O general Castelo Branco encomendou-me os quadros dos Lusíadas 

para o Museu de Artilharia e pagava-mos às mesadas… Se me encontrava na 

rua ralhava logo comigo como com os operários: - Então o senhor anda por 

aqui a passear e a obra por concluir?... Quando acabava uma tela e esta era 

colocada na parede, aparecia uma comissão de generais, com um sargento ao 

lado, para a julgar. Olhavam e diziam, com espanto, uns para os outros: - Mas 

que é isto?! Eu não percebo nada! Eu suava frio. Até que me aborreci e não 

pintei mais»513.  

De facto, o artista só pintou os primeiros quatro Cantos dos Lusíadas, Condeixa 

o V e Malhoa os restantes514. 

No mesmo ano de 1901, Columbano alcançou o almejado cargo de professor da 

Academia. Em Agosto, escreveu ao Conde de Arnoso dizendo que o «João Barreira e o 
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D. José Pessanha terminaram hoje (...) o projecto de reforma da Escola de Bellas Artes. 

Por essa reforma (...), fez-se o desdobramento da cadeira de Pintura-Histórica, que 

ficou dividida em duas partes. Vinha eu, pois, pedir-lhe, meu querido amigo, que 

usasse mais uma vez da sua grande influência para que me provessem na segunda 

parte dessa cadeira que trata de composição e pintura decorativa»515. Noutra missiva 

dizia já não ser necessária a sua actuação516, mas numa carta enviada a Batalha Reis, 

congratulava-se de ter recebido um telegrama de Arnoso, participando que El-Rei 

assinou o decreto da nomeação para professor de pintura517.  

Por Decreto de 15 de Novembro de 1901, fez-se a remodelação da Academia. 

No preâmbulo era «desdobrada em duas a cadeira de pintura historica, ficando cada 

uma a cargo de um professor». Passavam a existir três cadeiras de pintura, duas de 

Pintura Histórica e uma de Paisagem518. Columbano foi nomeado professor da segunda 

cadeira de Pintura Histórica, enquanto Veloso Salgado passou a leccionar a primeira. 

De acordo com a investigação de Maria Helena Lisboa, a Pintura Histórica 

tornava-se agora objecto de duas cadeiras, que incidiam «sobre idênticas práticas 

artísticas ministradas, contudo, por mestres diferentes. O enunciado dos conteúdos 

programáticos de ambas era, no essencial, o mesmo: estudos do modelo do natural, 

estudos de composição, pintura histórica, de género e decorativa. (…) À frente da 6.ª 

cadeira, ficava (…) Veloso Salgado. Da 7.ª cadeira, encarregava-se (…) Columbano (…)». 

Segundo a mesma historiadora, a «referência ao desenvolvimento de processos de 

pintura a óleo, cópia de quadros que era acrescentada no programa de Veloso Salgado 

parece reflectir a principal diferença entre o objecto e método pedagógico de cada um 

destes artistas: o convencionalismo tecnicamente bem apoiado de um em oposição à 
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capacidade de fixação de imagens da realidade de outro»519. Deste modo, permitiu-se 

a entrada de uma «linha menos academicista no ensino da Pintura Histórica»520. 

Posteriormente que Columbano conseguiu um ateliê no edifício da Escola de 

Belas-Artes, pois era essa a regra para os professores da Academia. Quando tomou 

posse, pediu a Simões de Almeida um ateliê, mas perante a demora trabalhou num 

espaço arrendado. Terá sido o modelo Manuel Assunção quem deu o contacto de 

Luciano Freire, que era secretário, sendo com a sua ajuda que conseguiu o ateliê521. 

Julgamos que foi somente cerca de 1905 (ou pouco antes) que ele pôde ocupar o ateliê 

nas Belas-Artes, desalojando entretanto José Malhoa, que aí ocupava um ateliê, apesar 

de não ser professor da Academia522. 

O que é certo é que, em 1908, Columbano já estava instalado no ateliê da 

Academia de Belas-Artes. Albino Forjaz de Sampaio (1882-1949) explicava que quem 

entra nesse ateliê tinha «um deslumbramento». Era «uma enorme sala rectangular, 

fechada em toda a volta como uma casa antiga. A luz, uma luz tamisada e discreta, 

recebe-a de alto, cahindo suavemente e tudo iluminando por egual. A uma das 

paredes do fundo, a da esquerda de quem entra, dois bellos tremós Luiz XVI se 

encostam. Espelhos, molduras a oiro e pérola, bustos aristocráticos, figuretas 

adoráveis. Um biombo à direita, e um pouco a menos do centro da casa duas colunas 

susteem um tapete de Arrayolos de um desenho simples, quási bárbaro, e fazem por 

assim dizer como que uma divisão do atelier. Por detraz d’isto se encontra uma 

estante com livros, parte da biblioteca do artista, uma armadura, gessos diversos, uma 

multidão de cousas que só ali achou disposição conveniente. Se levarmos mais longe a 

nossa curiosidade, buscando as leituras do pintor pelo relance das lombadas, se verão 

aprumados na estante livros de Eça de Queiroz, de Oliveira Martins, Fernando Leal 

[poeta, 1846-1910], e outros escriptores portuguezes, a par de estudos sobre pintura, 

do D. Quichote, e da mais clássica litteratura franceza». Forjaz de Sampaio explicava 

que entre esses livros estava um exemplar da Relíquia de Eça de Queirós», 
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acrescentando que num «sophá amontoam-se revistas de arte. Em frente n’um degrau 

agrupam-se pincéis»523. 

 

18 – O ateliê de Columbano na Escola de Belas-Artes (Serões, Abril de 1908). 

 

1901-1903 - A SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS-ARTES 

Como já mencionámos no primeiro capítulo, em Portugal, no início do século 

XX, ganhavam cada peso os ideais patrióticos, historicistas e ruralistas, inseridos nos 

movimentos parnasianos e saudosistas. Na arte perpetuava-se o modelo naturalista, 

que predominava nas exposições, nomeadamente naquelas que foram organizadas 

por uma nova associação de artistas agora fundada: a Sociedade Nacional de Belas-

Artes. Tornando-se sinónimo do Naturalismo, essa Sociedade contribuiu para a glória 

dos artistas da geração de Columbano. 

A Sociedade Nacional de Belas-Artes, criada em 1901, correspondia à 

«necessidade de conglobar o que existia de nucleos artisticos dispersos e alargar mais 

ainda a esphera da sua acção e actividade, tornando-[se] para todos os effeitos o 

centro de producção artistica do paiz»524. A presidência coube inicialmente a José 

Malhoa, sendo de realçar também o apoio do arquitecto Rosendo Carvalheira525. A 
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primeira exposição inaugurou a 15 de Maio de 1901 e Columbano fez parte do júri de 

admissão. 

Na exposição de 1902, o artista participou com numerosos quadros: Santo 

António, Frutos de Outono, A Locandeira (1897, MNBA), A Máscara (1899, CMP), e os 

retratos de Eça de Queirós (1902), Henrique de Vasconcelos (ca. 1902, MNAC), João 

Burnay (1890, FCG) e Raul Brandão (reproduzido no catálogo)526. O escritor e poeta 

Henrique de Vasconcelos (1876-1924), que era tributário da literatura decadentista e 

esteticista (bem como um dos retratados), aproveitou para fazer uma apreciação 

crítica da obra de Columbano. Garantia que não conhecia ninguém tão exclusivamente 

artista como ele, pois a sua interferência na vida portuguesa manifestava-se pelas 

obras que criava. Sem ser revolucionário, mas antes clássico por educação e por 

temperamento, fora reclamado pelos novos, que o fizeram «porta-estandarte d’uma 

revolução artística». Contudo, as suas pinturas mais se aproximavam da escola 

espanhola de Zurbarán (1598-1664) e Velásquez, do que da arte francesa mais 

moderna. Era um pintor sem escola, que pintava sobriamente e com força527. 

Vasconcelos tinha razão ao afirmar que ele estava mais próximo do tenebrismo 

espanhol que da pintura contemporânea, mas Columbano concebia as suas pinturas 

através de uma interpretação pessoal da arte do passado, o que também o afastava do 

classicismo no sentido estrito. Este assunto será desenvolvido noutro capítulo. 

 

19 – Retrato de Columbano, segundo desenho de Celso Hermínio (A Comédia Portuguesa, 

5/5/1902). 
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Columbano foi premiado com uma medalha de honra e homenageado com um 

banquete. José de Figueiredo que não podia comparecer, escreveu ao pintor dizendo-

lhe: «Glorificar um homem como Columbano, com a grandeza do seu talento e a 

justeza do seu carácter é não só um acto de justiça, mas ainda uma acção 

superiormente útil»528. 

Em 22 de Junho de 1902, Columbano foi eleito presidente da Sociedade 

Nacional, estando a direcção também entregue ao arquitecto José Alexandre Soares, 

Benvindo Ceia, João Ribeiro Cristino da Silva, Carlos Reis, Jorge Colaço e Luciano 

Lallement529. Nessa época, escreveu a Malhoa, dizendo estar a organizar uma pequena 

galeria de arte contemporânea, onde «figuram no melhor logar os nossos maiores 

pintores e esculptores». Queria que Malhoa cedesse uma obra sua, apesar da mesma 

se manter na sua propriedade, podendo reclamá-la quando o entendesse. Para além 

disto, desejava colocar no Gabinete da Direcção da Sociedade, os retratos de todos os 

presidentes, e que os mesmos fossem pintados pelos próprios, o que «seria um 

documento curioso para a Historia da Arte em Portugal», convencido assim de que «se 

faria uma Galleria a todos os respeitos preciosa pois dava uma ideia justa das diversas 

maneiras de cada um desses artistas». Reforçando o interesse e a importância de 

Malhoa aceder a este pedido, ao fazer para lá o seu auto-retrato, acrescenta ainda que 

era «de interesse geral para a nossa Arte»530. 

O pintor estava sinceramente interessado em aproveitar a oportunidade para 

promover a arte portuguesa. Numa carta para o irmão Rafael Bordalo Pinheiro falava 

com entusiasmo na ideia de empreender uma exposição de arte aplicada, pensando já 

nos irmãos Rafael e Maria Augusta, mas também nos trabalhos da ourivesaria Leitão & 

Irmão531 - com quem colaborara em 1900, na realização da Baixela Barahona. 

Ainda quanto à direcção da Sociedade, congratulava-se com as aulas que lá 

eram administradas, onde colaboravam a irmã Maria Augusta e os sobrinhos Manuel 
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Gustavo e Vasco Lopes de Mendonça (1883-1963), ambos ceramistas e caricaturistas: 

«As aulas têm tido uma enchente nunca vista nem esperada. Antes assim»532. Nessas 

aulas nocturnas promovidas pela Sociedade, Columbano também participou, dando 

aulas de aguarela533. 

 Entre os restantes trabalhos de direcção, Columbano teve «muitas questões a 

resolver, consequências da fusão ainda recente da Sociedade Promotora e do Grémio 

Artístico». Um dos assuntos que foi debatido nas reuniões da direcção, «levantado 

pelo pintor Carlos Reis», foi o da mudança da sede. Encarou-se a possibilidade da 

doação de um terreno camarário para a construção de um edifício adequado e, 

Columbano foi «recebido pelo Conselheiro de Estado Ressano Garcia, que mostrou 

disponibilidade para dar andamento a este assunto. (…) O projecto teve uma primeira 

apresentação pública em 1906, mas só seria aprovado dois anos depois pela Câmara 

Municipal e pela Câmara dos Pares, e a primeira pedra colocada em 1910, tendo o 

edifício sido concluído em 1912»534. 

A Sociedade nesta altura tinha ainda poucos fundos financeiros, o que limitou 

as possibilidades de iniciativas a serem empreendidas durante o mandato de 

Columbano. Este canalizou grande parte dos esforços na realização da exposição de 

1902, dizendo que desejava que ela fosse «superior a todas as outras» e «para ahi é 

que queria chamar todos os elementos de valor da nossa terra», pensando em 

convidar Rafael Bordalo, Teixeira Lopes e Sousa Pinto: «Se eu arranjar tudo isto creio já 

ter feito alguma coisa!»535. Foi aberto concurso para o cartaz e para a capa do 

catálogo, tendo sido feitas pela primeira vez medalhas, da autoria de Simões de 

Almeida536. 

Em 1903, Columbano, que ainda era director na Sociedade Nacional de Belas 

Artes, integrou o júri de admissão da exposição e ele próprio apresentou naturezas 

mortas e retratos, nomeadamente A Peliça (1903, MGV), o retrato do Conde de 
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Arnoso (1902), de Trindade Coelho (1902, MAB) e de Lallemant (1903). Entre os outros 

artistas, expuseram Malhoa, Salgado, Carlos Reis, Condeixa, António Carneiro e 

Teixeira Lopes. Acerca da exposição, Manuel Emídio da Silva (velho amigo de 

Columbano) dizia que a exposição actual era «uma das melhores que se tinha 

realizado». Considerava que havia um núcleo importante de artistas e amadores, que 

merecia ser mais animado537. 

Nesse ano de 1903, o famoso pintor John Singer Sargent veio a Portugal e 

visitou o ateliê de Columbano. Com o apoio de Jaime Batalha Reis, que o conhecia, o 

artista americano contactou com outras personalidades dos meios artísticos e 

intelectuais portugueses, entre os quais, além de Columbano, Carlos Reis, João 

Barreira e Ramalho Ortigão538. 

 

20 – Fotografia com Sargent, Columbano, Rey Colaço, Carlos Reis, João Barreira, António 

Ramalho e Batalha Reis, c. 1903. 
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 Manuel Emídio da SILVA (L. Mano), «Exposição das Belas Artes», in Cousas e Lousas, Crónicas, 1903-
1910, Vol. I, Lisboa, 1958, pp. 312-317. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Batalha Reis para Columbano, 
Sintra, 11/7/1903. 
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1904-1910 - A CONSAGRAÇÃO 

Columbano empreendeu uma nova exposição individual, em 1904, desta vez 

nas salas do Diário de Notícias, por iniciativa da direcção do jornal539. O evento abriu a 

9 de Janeiro, reunindo grande parte da sua obra540. A entrada foi decorada por Rafael 

Bordalo Pinheiro, testemunhando a amizade que unia os dois irmãos. Na exposição 

estavam representados quadros antigos e recentes, paisagens, pinturas históricas e de 

género, retratos e naturezas mortas. Entre as obras expostas contavam-se a Luva 

cinzenta, A chávena de chá, Santo António, Inês de Castro e Velho do Restelo. Os 

retratos eram numerosos, figurando, entre outros, os de Mariano Pina, Bulhão Pato, 

Antero de Quental, Rafael Bordalo Pinheiro, Batalha Reis, Raul Brandão e um auto-

retrato.  

O Diário de Notícias afirmava que o artista já não se podia considerar um novo, 

mas estava em «todo o vigor da vida e em toda a plenitude do talento». Esta exposição 

era «uma especie de apotheose em vida» e a homenagem deveria «universalisar-

se»541. Muitos críticos e individualidades escreveram sobre ele, realçando que era 

agora um consagrado. João Chagas (1853-1925) dizia que ele já tinha uma reputação 

estabelecida». Ele atingira o êxito, era o primeiro «mestre-retratista» de Portugal e o 

seu nome já transpusera a fronteira. O pintor passara pela fase da obscuridade e do 

combate, agora estava na fase da consagração542. N' A Chronica, jornal dirigido por 

Albino Forjaz de Sampaio, foi dedicado todo um número de «Homenagem» a 

Columbano, que era considerado «o maior pintor português da actualidade». Abel 

Botelho (1854-1917) apontava que fora em 1894 que ele tivera o seu primeiro triunfo, 

mas era agora que triunfava «em toda a linha»543. Num artigo não datado, 

provavelmente desta altura, Raul Brandão declarou que Columbano «Tem hoje o seu 

                                                             
539 Catálogo das obras de Columbano Expostas no salão do Diário de Notícias, Lisboa, Tipografia 
Universal, 1904. 
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triunfo, mas ao fim de quantos anos de desdéns e de risos começa o público a 

consagrá-lo?»544. 

 

21 – Exposição nas salas do Diário de Notícias (Diário de Notícias, 13/1/1904). 

A consagração era assinalada por um jantar de homenagem feito pelos 

coleccionadores de quadros do artista545, e, sobretudo, pelo facto de o rei decidir 

agraciar o pintor com a ordem oficial de Santiago e Espada, por mérito artístico546. Foi 

por decreto de 4 de Fevereiro de 1904 e por ordem do Ministro do Reino (que era na 

altura Luís Augusto Pimentel Pinto), que o pintor recebeu essa distinção547.  

Para além da exposição individual, Columbano participou no evento anual da 

Sociedade Nacional de Belas-Artes de Lisboa e apresentou-se na Exposição 

Internacional de São Luís com uma Natureza morta (1899) e A chávena de chá (1898), 

tendo recebido o Grand Prix548. Nesta exposição, que se dizia ser a maior que até 

então se organizara, comemoravam-se os cem anos da aquisição do Estado de 

Louisiana pelos Estados Unidos da América549. Terá sido nesta altura que se deu o caso 

                                                             
544 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: Raul BRANDÃO, 
«Columbano Bordalo Pinheiro», s/d. O artigo está entre outros de 1904, pelo que se pode presumir que 
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545 Diário de Notícias, 16/1/1904, p. 1. 
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de um americano W. H. Hinkle querer comprar a Chávena de Chá, sendo a proposta 

recusada por Columbano550. 

O ano de 1905 foi triste na vida de Columbano, falecendo-lhe dois irmãos: 

Rafael em Janeiro e Feliciano em Abril. Contudo, o artista continuou a trabalhar. 

António Monteiro, dono da Cervejaria Leão de Ouro, fez uma segunda encomenda 

para decorar a nova sala reservada a restaurante, e pediu a João Vaz para coordenar o 

projecto. O prazo de realização da obra foi de seis semanas, de modo a que o novo 

espaço fosse inaugurado a 22 de Abril de 1905. Foram pintados seis trípticos: 

Columbano realizou uma Apoteose aos frutos; Malhoa compôs uma Apoteose da 

Lagosta; João Vaz, Moura Girão, Ribeiro Cristino e António Ramalho pintaram 

paisagens; Maria Augusta Bordalo Pinheiro compôs dois painéis com flores551. 

 

22 – A Cervejaria do Leão em 1905 (O Ocidente, 30/5/1905). 

Foi também neste ano de 1905 que Columbano entrou na equipa de pintores 

que trabalharam na decoração da Escola Médica. Esta obra inseria-se num conjunto de 

encomendas feitas a vários artistas por ocasião da construção do novo edifício, 

impulsionada pela presença em Portugal do 15º Congresso Internacional de Medicina. 

Era sabido, pelo menos desde 1903, data da anterior conferência em Madrid, que 

Lisboa seria a próxima capital a hospedar esse congresso científico. Nessa altura, com 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Luís Vidal para Columbano, 
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o apoio do governo português, nomeou-se uma comissão organizadora, dirigida por 

Costa Alemão (Presidente), Miguel Bombarda (Secretário Geral), Alfredo Luís Lopes, 

António de Azevedo, Melo Breyner, Azevedo Neves e Matos Chaves, entre outros 

colaboradores. O projecto era do arquitecto José Maria Nepomuceno (1836-1895) e do 

engenheiro Cabral Couceiro, tendo a edificação sido iniciada em 1899. No entanto, o 

arquitecto Leonel Gaya (1871-1941) veio a introduzir diversas alterações ao projecto 

inicial, acabando por ser o responsável da edificação, terminada apenas em 1906. As 

aulas, previstas para 1902, só iniciaram em 1911552. 

Pouco depois de dar início à construção do edifício, realizou-se a encomenda da 

futura decoração da sala dos actos, da sala da recepção e da escadaria principal, 

optando por entregar os trabalhos a pintores portugueses, em vez dos «simples 

trabalhos de estuque, de vulgar decoração». Entre os pintores, maior destaque foi 

dado a Veloso Salgado, encarregue da maior parte das decorações, nomeadamente da 

Sala dos Actos. Columbano trabalhou na Sala do Conselho, ficando os outros trabalhos 

destinados a Malhoa (retrato de D. Carlos), João Vaz (tecto da Sala dos Actos), Alves 

Cardoso (Escadaria), António Ramalho (tecto da Escadaria de Honra) e Jorge Colaço 

(azulejos dos Passos Perdidos)553. 

Sempre procurando novas formas de promover a arte portuguesa, em 1907, 

Columbano projectou a fundação de uma revista de arte que, embora auxiliada por 

ele, fosse organizada pelos estudantes. Pôs-se a desenhar capas para o jornal, a pedir 

colaboração a amigos, nomeadamente a Ramalho Ortigão, a Joaquim de Vasconcelos 

(1849-1936)554, a António Arroio e a Teixeira Lopes, chegando a compor um primeiro 

número555. Teixeira Lopes escreveu-lhe que achava o «plano magnifico, e, no nosso 

meio, é uma necessidade fundar um jornal com verdadeiro carácter artístico (…). Para 
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mim é uma honra collaborar na parte artística»556. Contudo, o jornal nunca veio a 

público. 

Em Abril de 1907, Columbano participou na Exposição Internacional de Arte de 

Barcelona, onde ganhou o primeiro prémio, correspondente a uma medalha de 

primeira classe. A medalha foi-lhe atribuída pelo retrato de João Rosa e foi a única 

conferida aos artistas portugueses557. Meses antes, Ignacio de Ribera y Rovira (n. 

1880)558, comissário da secção portuguesa, dizia que ele era um dos mais eminentes 

representantes da arte portuguesa559. Na Ilustração Portuguesa foi publicado um texto 

que remetia para um artigo de Las Notícias, onde se afirmava que a arte portuguesa 

parecia não ter sido tocada pelo modernismo, antes mantendo uma aparência 

semelhante à arte clássica espanhola. «Pintura antiga pelo processo, póde reputar-se a 

portugueza; pintura academica estrictamente classica, um tanto passada de moda, se 

a arte póde estar sujeita a ella; mas sentida, humana e viril na execução; serena e 

convincente nos effeitos». Dizia-se que nada havia de inovador, mas os retratos faziam 

brilhar o bom nome de Portugal. Estes eram sóbrios e correctos, pintados em fundos 

escuros, com traços humanos e poses naturais. Columbano, Carlos Reis e Malhoa eram 

os pintores mais enaltecidos. No mesmo texto, considerava-se que a sala de Portugal 

era uma das melhores da exposição, pela unidade de sentimento que dominava em 

toda a instalação.  

Em 1908, apresentou-se no primeiro Salon da Sociedade de Belas-Artes do 

Porto560. Data dessa época um texto sobre o artista, escrito por Albino Forjaz de 

Sampaio (que já antes mencionámos), que intitulava Columbano de «pintor dos 

intelectuais». O adjectivo devia-se à atitude orgulhosa do artista, que o levava a 

                                                             
556 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Teixeira Lopes a Columbano, 
31/4/1907. 
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afastar-se do público comum e a aproximar-se dos meios intelectuais onde se sentia 

melhor aceite e onde encontrava os modelos dos seus retratos561. 

Na sequência deste texto é de referir um artigo do publicista Fernando Emídio 

da Silva - filho do jornalista Manuel Emídio da Silva. Ele escreveu, em 1909, para a 

Ilustração Portuguesa, descrevendo Columbano como alguém modesto e solitário, que 

costumava passar as noites na «cervejaria da Trindade, por entre o fumo de cigarros e 

um esvaziar lento de bocks». Confirmando a noção de Columbano ser o pintor dos 

intelectuais, acrescentava que toda a «Lisboa intelligente» ficara fixada nas telas do 

pintor562. 

Em 1908, Columbano apresentou-se na Exposição Portuguesa do Rio de 

Janeiro563, tendo recebido de novo o Grand Prix. Nesta época, ele era já um 

consagrado, que passava a ser incluído no meio dos artistas que melhor 

representavam os valores nacionais. A este respeito, em 1909, o escritor Alberto da 

Veiga Simões (1888-1954) escreveu sobre a estética do Neo-Lusitanismo, falando dos 

pintores e dando o «logar de honra a dois artistas, que enchem com o seu nome toda a 

pintura portuguesa de há cincoenta annos para cá: Columbano e Silva Porto». Segundo 

ele, «em Columbano (…) há todo o vinco da alma nacional, fazendo-nos reviver em 

cada um dos seus retratos, o garbo e o aprumo, a melancholia e a contemplação do 

português, ao sopro espiritual e fundo dum artista genial»564. Sendo assim, o 

lusitanismo de Columbano vinha da melancolia transmitida pela sua obra, tal como já 

fora observado por José de Figueiredo em 1901. 

Cerca de 1909, Marcel Dieulafoy (1844-1920) e a sua mulher Jeanne Magre 

Dieulafoy (1851-1916) vieram a Lisboa, e Batalha Reis levou-os a visitar o ateliê de 

Columbano. Dieulafoy  era um importante arqueólogo e historiador francês com 

contactos no meio artístico parisiense, sendo a sua mulher uma das figuras mais 

marcantes em Paris no início do século XX. Os dois haviam descoberto as ruínas dos 
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palácios de Dário I e Artaxerxes II, em Susa, levando para o Louvre preciosos baixos-

relevos565. Quando veio a Portugal, o arqueólogo francês animou Columbano a fazer 

uma exposição individual em Paris566 e, desde então, eles os três (Batalha Reis, 

Dieulafoy e Columbano) começaram a trabalhar nesse projecto.  

 

23 – Jeanne e Marcel Dieulafoy, c. 1901. 

 

Em Junho de 1909, Batalha Reis escreveu a Columbano dizendo que estivera 

«em Paris, onde me levava, além de outros assuntos, o desejo de falar com o Dieulafoy 

a seu respeito e d’uma Exposição da sua obra»567. Em Setembro, decidiu dar alguns 

conselhos a Columbano sobre as obras que ele devia apresentar nessa exposição568: 

«Sou porem, allem de seu maior admirador, certamente um dos seus maiores amigos, 

e julgo dever chamar a sua atenção para alguns pontos especialmente interessantes 

n’este momento decisivo em que v. se propõe solicitar, com a intensidade com que 

ainda até agora o não fez, o julgamento do mundo civilizado». Dizia-lhe para pintar ao 

ar livre e incitava-o a variar «nos retratos, o género de assuntos». Por outro lado, 

comunicava que tinha também a ideia de quando «em Outubro ou Nov., o Sargent 
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agora viajando voltar para Londres, conversarei com elle sobre a possibilidade de 

mostrar em Londres a sua colecção de Paris»569. 

Por sua vez, Columbano, que estava animado com a ideia de expor em Paris, 

dizia que precisava de «procurar todos os meios de tirar, ou desvanecer, a monotonia 

dos (...) quadros vistos em conjunto». Declinava o convite para pintar ao ar livre, mas 

prometia fazer «o maior número que puder de retratos de raparigas bonitas que 

possam alegrar com a sua vivacidade e a sua côr essa exposição de quadros negros»570. 

Batalha Reis ficou esperançado: «Deu-me imensa satisfação a sua carta, vendo que o 

mestre que v. é concordar com as reflexões d’um pobre observador como eu»571. 

Uns meses depois, Batalha Reis voltou a escrever a Columbano, dizendo: «Volto 

de Paris onde tratei da sua exposição. Já se vê que houve e há dificuldades». Concluíra, 

com Dieulafoy, que o «sistema mais conveniente» era primeiro fazer «admitir na 

Exposição da Societé Nationale dês Beaux-Arts (…), uma collecção de uns vinte 

quadros seus (talvez mais)» 572. Lembremos que em Paris, desde 1882 que o Salon 

oficial era organizado pela Société des Artistes Français, fundada por Jules Ferry (1832-

1893), ministro da instrução pública, mas em 1890, uma dissidência encabeçada por 

Meissonier (1815-1891), Puvis de Chavannes (1824-1898) e Rodin (1840-1917), levara 

à fundação da Société Nationale des Beaux-Arts, que passou a realizar um segundo 

Salon no Champs-de-Mars, beneficiando do apoio da Câmara de Paris.  

Apesar de inicialmente a nova Sociedade ter o objectivo de ser mais moderna, 

cerca de 1910, ambos os Salons exibiam a arte oficial, com a diferença (de acordo com 

Guillaume Apollinaire) de que a primeira apresentava a arte fora de moda e a segunda 

a arte que estava na moda573. Os artistas mais inovadores, como Amadeu de Souza-

Cardoso (1887-1918) apresentavam-se noutros espaços, desde o Salon de la Société 

                                                             
569 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76-11, rascunho de uma carta de Batalha 
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Reis para Columbano, 26/9/1909. 
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Reis para Columbano, 22/12/1909. 
573

 Acerca da actividade de Apollinaire como crítico de arte, cf. Apollinaire, Critique d’Art, Paris – Musées 
/ Gallimard, 1992. 



 

140 

 

des Artistes Indépendants (criado em 1884) até ao Salon d’Automne, fundado em 1903, 

isto para além de outras exposições que se realizavam regularmente na capital 

francesa. 

Ainda de acordo com os conselhos de Batalha Reis, Columbano deveria 

escrever «uma carta ao Presidente da dita Sociedade, o pintor Alfred Philippe Roll 

[1846-1919] e outra ao pintor Albert Besnard [1849-1934] que é grande influência na 

Sociedade e cuja mulher é amiga íntima da Mme. Dieulafoy. (…) Em todo o caso v. 

manda-as abertas e directamente ao Dieulafoy que se encarrega de as entregar 

pessoalmente (…)». Na carta para Roll, o pintor deveria explicar que «tendo estado em 

Portugal M. Marcel Dieulafoy o celebre arqueólogo e historiador de arte, este o 

animara a apresentar em Paris uma parte da sua obra (…)» e que tinha exposto 

quadros em Paris, «obtendo recompensas». A Besnard deveria pedir «para o proteger 

no seu empenho». Batalha Reis anunciava que o «Dieulafoy encarrega-se de fazer com 

que todos os importantes críticos de arte falem longamente de v. e dos seus 

quadros»574. 

Os dois artistas que Columbano devia contactar, Alfred Philippe Roll e Paul-

Albert Besnard, eram pintores franceses que tinha um grande prestígio. A ideia era que 

Columbano se dirigisse primeiro a estes artistas, expusesse no Salon da Société, para 

ganhar notoriedade antes de realizar a exposição individual. No meio da mudança de 

planos, o próprio Columbano pensava que «não tinha obra bastante para fazer uma 

exposição que enchesse uma grande sala, e pudesse interessar um público ávido de 

coisas novas e exigente até ao extremo»575. 

No início de 1910, Dieulafoy escreveu a Columbano dizendo-lhe que apreciava 

a originalidade e a força das suas obras576. Este podia contar com a sua diligência e boa 

vontade para a realização da exposição individual: «Desejo infinitamente fazer 

conhecer e apreciar em Paris um artista com um mérito e um talento como os 
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seus»577. Pouco tempo depois, foram pedidas fotografias de oito quadros, dos quais 

Roll, Besnard e o júri escolheriam quatro para a exposição. Batalha Reis também pedia 

para o pintor enviar-lhe cópias dessas fotografias «para eu aqui ver com o Sargent e a 

gente da Internacional o que se pode fazer, depois de Paris (…)»578. 

O pedido das fotografias e a perspectiva de avaliação por parte de um júri 

acabaram por atenuar o entusiasmo de Columbano, que já se arrependia de não ter 

deixado tudo para a exposição individual que planeava realizar: «Receio que os quatro 

quadros, agora expostos, se afundem, por completo, no meio d’essa multidão colossal 

de obras». Além disso, protestava contra o facto de ainda ter de sujeitar as suas obras 

a um júri579. A resposta de Jaime Batalha Reis580 seria de forma a sossegar o artista. 

Dizia-lhe que a Société Nationale era menos oficial e mais moderna, criadora e 

revolucionária que a outra sociedade. Os críticos eram conhecidos e amigos de 

Dieulafoy e os quadros iriam ser escolhidos por exame de fotografias581. 

A hesitação de Columbano, a respeito da forma como deveria expor em Paris, 

terá sido suscitada por uma visita ao ateliê de Madame Mendés, mulher do escritor 

francês Catulle Mendés (1841-1909). De acordo com um artigo publicado em 1910, n’O 

Imparcial, esta senhora falara acerca da importância de Columbano expor em Paris e, 

estando presente José de Figueiredo, este referiu que já se pensara na Galeria de 

Georges Petit. O pintor ainda mencionou que só tinha um limitado número de telas 

para expor, mas Madame Mendés dissera que apenas umas trinta bastariam para uma 

exposição e que a sua arte deveria ser admirada por todos582. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Marcel Dieulafoy para 
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Batalha Reis para Columbano, 27/5/1910. 
582

 O Imparcial, 20/1/1910, p.2. 
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Em 1910, Columbano expôs em Paris, no Grand Palais dos Champs-Élysées583, 

apresentando o Retrato de Frederico Ribeiro (1910) e uma natureza morta, sendo 

elogiado num pequeno artigo do Le Figaro. O artigo era provavelmente de Arsène 

Alexandre (1859-1937) que era um importante crítico de arte584, tendo sido 

possivelmente uma encomenda de Marcel Dieulafoy585. No texto dizia-se que as duas 

obras eram magistrais, lembrando que Velásquez tinha origens portuguesas. Segundo 

esse crítico, a única falta de Columbano era não ter ido a Paris, pois as suas obras, de 

tonalidades escuras, evocando Franz Hals (ca. 1580-1666), não chamavam a atenção 

do público: «Mas quando as examinamos, reconhecemos nelas a manifestação muito 

pessoal de u magnífico temperamento de artista»586. 

Em Junho desse ano, Columbano escreveu a Batalha Reis, referindo-se à boa 

impressão que as suas obras estavam a causar: «Tenho presente uma carta do António 

Feijó [poeta, 1859-1917] dirigida ao meu sobrinho Manuel Gustavo em que conta que 

tendo assistido à visita do Presidente da República à exposição, o Director da Société 

que o acompanhava ao passar pelo retrato que tenho alli exposto fez-lho notar com 

um grande elogio. Fiquei deveras satisfeito com tal notícia como deve calcular (…)»587. 

Entretanto, Columbano voltou à capital francesa, o que muito o alegrou. Num 

postal para a família Lopes de Mendonça, escreveu que até «que enfim tornei ainda a 

vêr esta linda terra. (...) Tenho ido aos Salons que têem obras admiraveis. Tive enorme 

                                                             
583 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Columbano para Emília da Costa, 
Paris, 3/7/1910. 
584Num artigo intitulado «Dois novos quadros de Columbano» dizia-se que Eça de Queirós costumava 
chamar Columbano de «pintor de almas» e também informava que a exposição tivera uma crítica 
positiva de Arséne Alexandre em Paris, que falava acerca de vigor e franqueza, a propósito da obra de 
Columbano. Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa não 
identificado. 
585

 O próprio Columbano escreveu que era a Dieulafoy que se devia a «boa colocação» dos quadros e o 
«magnífico artigo do Figaro». Cf. Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, maço 63, carta de 
Columbano para Batalha Reis, Lisboa, 1/6/1910. 
586 Le Figaro, 20/4/1910: «Pour sa rentrée en scène, il a envoyé cette année une oeuvre magistrale. Il 
s’agit d’un portrait de la salle XI, de la Société nationale, et d’un tableau de fruits peints avec une 
fermeté, une vigueur, une franchise qui font souvenir que Velásquez s’était par son père originaire de 
l’admirable contrée qui baignent le Tage et le Douro. Leur auteur, M. Columbano, a eu seulement le tort 
de ne pás venir, et comme il peint dês portraits dans une tonalité qui rapelle de Franz Hals, ses oeuvres 
n’attirent pás d’abord le regard. Mais quand on les examine, on reconnaît en elles la manifestation três 
personelle d’un magnifique tempérament d’artiste». 
587

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64, carta de Columbano para 
Batalha Reis, 1/6/1910. 
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prazer em voltar a vêr o Louvre. Os quadros agora estão muito melhor collocados 

(...)»588. Nesta visita, o casal Dieulafoy ofereceu-lhe um jantar, para o qual foram 

convidados os «grandes mestres franceses» e foi Columbano quem escolheu os 

convidados. «A esse jantar assistiram o Albert Besnard, o Roll, o Lhermitte [Leon 

Augustin L’hermitte (1844-1925)], o Ferrier [Gabriel Ferrier (1872-1914)] e Callais 

[provavelmente Horace de Callias (1847-1921)] (…)»589. Estes eram artistas 

conservadores, reiterando que os interesses de Columbano não estavam na arte mais 

moderna. 

Partilhando o contentamento do artista, Jaime Batalha Reis revelava que fora o 

principal impulsionador da ideia de Paris: «Eu bem sabia o que lhe preparava quando, 

depois de explicar aos Dieulafoy quem v. era, os levei ao seu atelier em Lisboa, e 

quando ultimamente lutei, por meio de longas cartas, com o seu desanimo, e instei 

para que mandasse quadros e para que viesse a Paris»590. E Columbano respondia: «É 

ao meu amigo que eu devo tudo, com certeza, e a mais ninguém! (…). Da sua 

apresentação aos Dieulafoy, é que me abriu para este caminho que eu não devo deixar 

perder, pois me deu o arrojo de conhecer os grandes artistas franceses mais de perto 

(…)»591. 

De acordo com o que escreveu à irmã Maria Augusta, durante a estada em 

Paris, passou «uma tarde deliciosa no atelier do grande pintor Albert Besnard que foi 

gentilíssimo comigo e fez os mais altos elogios aos quadros que eu tinha exposto no 

Salon. Aconselhou-me a que continuasse com a minha maneira, que não fizesse caso 

da moda, nem me deixasse influenciar pelo que se faz agora»592. Columbano julgava 

que Besnard era «dos mais avançados», mas na realidade a sua pintura era um 

desenvolvimento do impressionismo com ligação à Arte Nova. 

                                                             
588 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, postal de Columbano, 30/6/1910. Vide 
também: Caixa 36, Doc. 63, carta de Columbano para Batalha Reis, s/d. 
589 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64, carta de Columbano para 
Batalha Reis, Paris, 9/7/1910. 
590 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Batalha Reis para Columbano, 
Londres, 16/7/1910. 
591

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64, carta de Columbano para 
Batalha Reis, 20/7/1910. 
592

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta  de Columbano para Maria 
Augusta Bordalo Pinheiro, Paris, 16/7/1910. 
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Columbano mostrava-se sobretudo preocupado com a futura exposição 

individual, na capital francesa. A Batalha Reis dizia que tinha «andado a visitar todas as 

casas proprias para exposições, e, de tudo o que tenho visto, é ainda o George Petit, o 

que me parece melhor para o caso. (...) Ainda nada combinei mas, não me convem sair 

d’aqui, sem deixar tudo bem determinado, porque isto, agora, é uma questão de vida 

ou de morte»593. Noutra carta repetia que pretendia «a grande Sala do George Petit e 

ainda não tive maneira de falar com esse potentado. (…) Tive occasião de vêr, agora, lá 

uma exposição do Henri Martin [1860-1943] – muito interessante»594 - o que 

denotava, uma certa abertura estética da parte de Columbano, pois Martin, estava 

próximo do Pontilhismo e do Simbolismo, cuja obra pouco tinha a ver com a do artista 

português. A exposição na Galeria Georges Petit iria realizar-se, mas só em 1913, já 

depois de ter sido implantada a República em Portugal. 

 

1910-1913 - A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA 

O descrédito no papel da Monarquia, bem como a exasperação causada pelas 

políticas dos governos apoiados pelo rei, abriram o caminho para o Regicídio de 

Fevereiro de 1908. Columbano parecia distante de todos estes acontecimentos, 

existindo, contudo, um relato de Raul Brandão, dizendo que logo após o regicídio, o 

pintor estava entre um grupo composto por Rangel de Lima e António Arroio, pelo 

historiador e médico João Barreira e pelos escritores Armando Navarro (1872-1938) e 

Maximiliano de Azevedo (1850-1911), que consideravam que o rei era mau, quase 

glorificando os homens que o assassinaram595. Este posicionamento radical do artista 

devia-se provavelmente à descrença na capacidade da Monarquia em conseguir 

resolver a crise instalada no País. Diogo de Macedo escreveu que Columbano era «um 

                                                             
593 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64, carta de Columbano para 
Batalha Reis Paris, 9/7/1910. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64, carta de Columbano para 
Batalha Reis, 20/7/1910. 
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republicano idealista, com heranças do liberalismo do pai, fruto de uma época de 

propagandas»596. 

Em Portugal, no dia 5 de Outubro de 1910, foi proclamada a República. É 

provável que Columbano estivesse entre aqueles de quem João de Barros (1881-1960) 

dizia serem «indiferentes em política», mas que «vibraram perante os últimos 

acontecimentos políticos». Segundo o mesmo relato, após a República houve uma 

tendência para atrair os intelectuais e artistas para a causa monárquica, sendo 

Columbano um dos que resistiram: «nunca me hei-de esquecer do quanto me foi 

consolador ouvir de Columbano, num dia em que o regímen perigava, as mais ardentes 

expressões de fé e de certeza no futuro da República!» Dizia ainda que «Nunca eu 

supuzera que êsse homem de génio, vivendo oculto na sua cela de monge para melhor 

amar a sua arte, longe de tôda a agitação política, assim sentisse e amasse a República. 

E porquê? Porque ela lhe aparecia como a aspiração da alma nacional, como a fôrça 

suprema de coesão do povo»597. 

Columbano recebeu importantes cargos oficiais desde Outubro de 1910. 

Apenas oito dias após a revolução, por portaria de 13 de Outubro, o serviço da 

República do novo Ministério das Finanças nomeou-o para «vogal da comissão 

encarregada do arrolamento de todos os bens pertencentes aos palácios ocupados 

pelo antigo chefe do estado e sua família». A comissão era presidida por António dos 

Santos Lucas, lente da Escola Politécnica, sendo vogais João Barreira e Luciano Freire 

pela Academia de Belas-Artes, assim como Columbano, Anselmo Braamcamp Freire 

(1849-1921) e José de Figueiredo pelos Monumentos Nacionais; o arquitecto Raul Lino 

e os funcionários da Direcção Geral da Estatística e dos Próprios Nacionais, Joaquim 

Freire dos Santos Calado e Ludgero Maria de Lima e Quina. De acordo com as 

instruções do Ministério das Finanças, a comissão deveria proceder com a maior 

urgência ao arrolamento de todos os bens e «cousas mobiliárias ou imobiliárias», 
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determinando o que seria pertença do Estado e da Casa de Bragança, com indicação 

do que importava conservar para o país como objecto de arte598. 

O artista teria um importante papel no novo regime, por ter ficado envolvido 

na comissão que desenhou a nova bandeira portuguesa. No dia 5 de Outubro a 

bandeira republicana, verde e vermelha, fora levantada em vários locais, tornando-se 

símbolo da revolução. Contudo, ainda não havia uma bandeira oficial para o país, 

sendo o assunto bastante discutido. A 29 de Outubro, o Tenente de Engenharia Raul 

Esteves referia que «De todos os lados chovem propostas acompanhadas dos 

respectivos projectos (...)». E acrescentava: «Vê-se, portanto, que a dificuldade está só 

na escolha, e no campo da teoria encontram-se sempre bons argumentos para 

defender qualquer combinação de symbolos e côres»599. 

A definição do desenho e das cores da bandeira deu lugar a uma aguerrida 

polémica que se desenrolou ao longo dos meses de Outubro e Novembro de 1910. Os 

símbolos associados à bandeira variavam, mas a discussão centrou-se sobretudo em 

torno das cores. Basicamente foram criados dois partidos: um apoiando-se em ideais 

estéticos e na tradição, chefiado por Guerra Junqueiro, defendendo as cores azul e 

branca; outro mais convictamente político e republicano, chefiado por Teófilo Braga, 

defendendo a combinação verde-rubra. 

As cores verde e vermelha, eram já utilizadas pela Carbonária portuguesa, a 

qual apresentava um pendão verde-rubro, com o emblema da sociedade ao centro. 

Nos seus pendões, o vermelho ficava junto à tralha, sendo o restante colorido de 

verde. A esfera armilar ao centro reproduzia o selo da maçonaria florestal: globo ou 

esfera de oiro assente em fundo azul, sobrepujado por uma estrela de prata com um 

resplendor de oiro, estrela simbólica dos «bons primos»600. Estas cores eram também 

as do Grémio Lusitano, instituição maçónica a que pertenciam muitos dos republicanos 

portugueses. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de José Relvas (Ministério das 
Finanças, Serviço da República) para Columbano Bordalo Pinheiro, 15/10/1910. 
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 Diário de Notícias, 11/10/1910. 
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O colorido verde e vermelho não tinha somente origem na Carbonária (ou na 

maçonaria), pois durante a Revolta de 31 de Janeiro do Porto, foi levantada a bandeira 

do Centro Democrático Federal 15 de Novembro (data da revolução brasileira de 1889), 

que era um centro republicano do Porto. Tratava-se de um tecido vermelho tendo ao 

centro um círculo verde, que eram nesse caso as cores da bandeira federal, isto é, da 

bandeira ibérica. Teófilo Braga, que em 1910 era presidente do governo provisório da 

República, era federalista, partidário da incorporação de Portugal na Espanha. «Ele e 

quase todos os republicanos portugueses»601. 

Importa notar que a maioria dos intelectuais e artistas defendiam a 

conservação do azul e branco, mesmo antes de Guerra Junqueiro ter tomado essa 

posição de um modo oficial, a 18 de Outubro de 1910602. Entre aqueles que 

comungavam dessa opinião encontrava-se o escultor Teixeira Lopes603 e Henrique 

Lopes de Mendonça, que era cunhado de Columbano e autor da letra do hino A 

Portuguesa.  

A 12 de Outubro, Lopes de Mendonça propunha que o desenho da bandeira 

fosse «confiado a alguma auctoridade artistica»604. No dia 16, era notícia que o 

Ministro do Interior, António José de Almeida (1866-1929) «levou a despacho um 

decreto nomeando uma comissão gratuita, para apresentar ao governo o projecto da 

bandeira nacional». Essa comissão era composta por Abel Botelho, João Chagas, 

Columbano, o Primeiro-tenente da Armada Ladislau Parreira (1869-1941) e o Capitão 

José Afonso Pala (1862-1915)605. 

Dois deles eram conhecidos de Columbano, nomeadamente Abel Botelho e 

João Chagas, sendo ambos membros da Maçonaria, assim como José Afonso Pala. De 

resto, todos tinham ligações ao republicanismo, mas três deles tiveram um papel 

importante na implantação do novo regime: Chagas fora fundador do jornal República 

Portuguesa606; Ladislau Parreira durante a Revolução Republicana, substituiu Cândido 

                                                             
601 Homem Cristo (Pai), Ideia Nacional, 24/4/1915, citado por João MEDINA, 1990, op. cit., pp. 91-93. 
602 Diário de Notícias, 18/10/1910. 
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 A Águia, 1/12/1910, p. 15. 
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 Diário de Notícias, 12/10/1910. 
605
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dos Reis, dirigindo a parte do plano que pertencia à Marinha; José Afonso Pala fora um 

dos oficiais que mais se evidenciou nos trabalhos preparatórios da Revolução, sendo 

um dos comandantes do regimento de Artilharia 1607.  

Esta comissão foi responsável, juntamente com Teófilo Braga, que presidia à 

República, pela materialização da bandeira verde e vermelha, associada ao 

republicanismo. Devemos recordar que João Chagas estivera ligado à Revolta de 31 de 

Janeiro do Porto, durante a qual foi levantada a bandeira do Centro Democrático 

Federal 15 de Novembro, que como vimos, já apresentava as cores verde e vermelha.  

A Comissão apresentou um primeiro projecto da nova bandeira, semelhante à 

actual, com as cores verde e vermelha, que foi publicada n’O Século a 30 de Outubro 

de 1910. Dizia-se que esta era a «bandeira da revolução – vermelha e verde – pois que 

havia sido por ella que no paiz inteiro, milhares d’individuos haviam sacrificado 

ventura, paz e tranquilidade, fôra sobre ella que se teriam feito, nas associações 

secretas, mais solemnes juramentos, desenvolvendo-se sob a sua acção protectora 

essa obra gigantesca da carbonária: - e (...) fôra a bandeira (...) que no movimento 

revolucionario do Porto, em 31 de Janeiro de 1891 (...)» fora levantada. Deste modo, 

vencia a «opinião revolucionaria». Acrescentava-se que a «comissão desempenhou-se 

já do seu mandato, entregando ao governo o seu parecer, de que foi relator o nosso 

amigo sr. Abel Botelho (...)». De acordo com este projecto, que acabaria por ser 

ligeiramente modificado, ao centro estaria a «esphera armilar, o escudo das quinas 

sobrepostas com os sete castellos sobrepujados por uma estrella» - estrela que era 

invertida relativamente à da bandeira carbonária e que desapareceu no modelo final. 

Em 5 de Novembro, um artigo do Diário de Notícias informava que «O sr. Dr. 

Theophilo Braga, illustre chefe do governo provisorio da Republica, convidou os seus 

collegas no governo, a tratar, n’uma sessão especial, a questão da bandeira para ver se 

deve ou não alterar-se o projecto da comissão (...) que ha dias concluiu e apresentou 

os seus trabalhos (...)». No dia seguinte, era divulgado um modelo planeado por 

Teófilo Braga e desenhado pelo seu secretário Levy Bensabat, com as cores verde e 

encarnada (dividindo o pano em duas metades) mas com um escudo diferente do que 
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viria a ser oficial, pelo facto de ter um losango com uma cruz de Cristo atrás da esfera 

armilar608. 

No Diário de Notícias, de 9 de Novembro, podia ler-se que Columbano iria 

apresentar o desenho do emblema da nova bandeira à comissão, a qual se iria reunir 

com assistência do governo para apreciar o assunto. Seis dias depois (15 de 

Novembro), os leitores do mesmo Diário eram informados que «Sobre a composição 

da nova bandeira trocou ontem impressões com o distincto artista Columbano 

Bordallo Pinheiro o sr. Dr. Teophilo Braga». No dia 20 constava que já estava resolvido 

o modelo da nova bandeira, obedecendo «nas suas linhas geraes, ao projecto de que 

foi propugnador o sr. Dr. Theophilo Braga». A consagração seria feita no dia 1 de 

Dezembro de 1910, junto do monumento aos Restauradores609. 

Guerra Junqueiro chegou a desenhar um projecto para uma bandeira, onde 

adoptava as cores azul e branca e conservava o escudo, sobrepujado por uma pequena 

esfera armilar circundada por cinco estrelas verdes, encarnadas e «ouro», expressando 

a Revolução que implantara o novo regime610. Sabe-se que Junqueiro se reuniu com 

Teófilo Braga a propósito desta questão, pois, tal como relata Vital Fontes (mordomo 

do Palácio de Belém), «Apareciam pelo Palácio de Belém outros vultos da República, 

como o sr. Guerra Junqueiro, muito interessado na composição da nova bandeira 

(…)»611. 
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24 – Columbano e a Comissão da Bandeira (A Ilustração Portuguesa, 25/1/1910). 

Joaquim Leitão contou com ironia que «“A commissão (...) ouviu attentamente 

a exposição brilhantíssima que Junqueiro lhe fez a proposito do seu projecto (...). 

Entretanto, (...) entendeu não dever alterar o seu parecer primitivo: a bandeira verde e 

encarnada”». Na sua opinião, a «troca da bandeira havia de vir a ser um abysmo entre 

a maioria – a nação – e a minoria – os revolucionarios (...)». E acrescentava que não 

«obstante as greves, o cholera e os “pequenos dilúvios”, o regímen prepara uma 

grande festa para o 1.º de Dezembro: a da apresentação da nova bandeira ao povo 

português»612. Segundo Raul Brandão, o «Junqueiro quer que as cores da bandeira se 

mantenham, o Columbano e o Teófilo querem-na encarnada e verde. (…) Tinha-se já 

decidido em conselho de ministros que ficasse azul e branco, mas os carbonários 

opuseram-se»613. Como se disse no Ocidente, «as côres verde e encarnada tinham de 

triunfar (...) neste momento, em que o espirito da revolução ainda domina e conserva 

vivo o seu culto pelas côres que o animaram durante vinte annos ao sacrificio e á 

luta»614. 

Columbano dirigiu a publicação oficial, Bandeira Nacional, Modelo aprovado 

pelo Governo Provisório da República Portuguesa. Segundo algumas palavras 

atribuídas ao artista, «a bandeira é a parte poética da revolução. E como foi o povo 

que a impôs, o povo que fez a Republica (...), a elle só lhe compete respeitar a vontade 
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(...). Depois, o encarnado e o verde não se casam tão mal como se disse. A questão 

está em se encontrar o tecido que convém (...) o verde carregado e o vermelho vivo 

são as [cambiantes] que melhor se combinam, e para que não se confundam, na 

bandeira terá o vermelho o dobro do tamanho do verde»615. Na Cordoaria, onde a 

bandeira foi confeccionada para a festa de 1 de Dezembro, não havia as cores 

idealizadas pelo pintor, o que ele lamentava: «Só há o encarnado e o verde-esmeralda. 

É pena»616. Columbano também sugeriu a existência de uma faixa branca intercalando 

o verde e o vermelho de forma a harmonizá-los, mas nada conseguiu nesse sentido 

perante os revolucionários de 1910617. O pintor terá confiado a Varela Aldemira: «Fiz a 

minha obrigação como pintor, sem perceber de políticas e bandeiras; porque a política 

não é pintura, nem a pintura se faz com bandeiras»618. 

Entre as Comemorações do 1.º de Dezembro em 1910 e a oficialização da 

bandeira pelos constituintes em 1911, a situação não ficou totalmente resolvida. A 

escolha era dada como provisória e por isso a Sociedade de Geografia expunha a 

bandeira de Guerra Junqueiro. A 11 de Dezembro, Bulhão Pato ainda se colocou a 

favor da bandeira azul e branca: «Tirem-lhe as armas reaes e representará a 

República»619. Provando que o assunto ainda não estava totalmente concluído, há uma 

carta de Columbano, datada de 7 de Dezembro, que apresenta uns esboços a lápis 

com bandeiras diferentes620. Valem como curiosidade, pois o artista nada aproveitou 

destas ideias. 

Independentemente das campanhas, o resultado continuou a favor da bandeira 

verde e vermelha. Segundo o Decreto n.º 150 de 30 de Junho de 1911, publicado no 

Diário do Governo, definia-se que a bandeira era bipartida verticalmente em duas 

cores, «verde-escuro e escarlate, ficando o verde do lado da tralha. Ao centro, e 

sobreposto á união das duas côres, terá o escudo das Armas Nacionaes, orlado de 

                                                             
615 Joaquim LEITÃO, 1916, op. cit., p. 130. 
616 A. H. de Oliveira MARQUES, 1981, Guia de História da I República Portuguesa, Lisboa, Editorial 
Estampa, pp. 552-555. 
617 Cf. João MEDINA, 1990, op. cit., pp. 147-148. 
618

 Luís Varela ALDEMIRA, Panorama, n.º 8, III.ª série, Dez. 1957. 
619

 Diário de Notícias, 11/12/1910. 
620

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Paul Denis para Columbano, 
7/12/1910. Cf. Anexo II – Documentação e Imagens, Il. 49. 
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branco e assentando sobre a esfera armilar manuelina, em amarello e avivada de 

negro.» A divisória entre as duas cores dava, em largura, dois quintos ao verde e três 

quintos ao vermelho. 

No relatório oficial de Abel Botelho, o vermelho era símbolo de força e o verde 

a cor da esperança, demarcando-se deste modo das conotações políticas que ligavam 

estas cores à Maçonaria e à Carbonária. Por outro lado, a esfera armilar era «“o 

padrão eterno do nosso genio aventureiro, da nossa existencia sonhadora e épica”». E 

deve «deve ser “manuelina”, a occupar o centro da bandeira (...)». O escudo é 

«symbolo lendario, primacial, da nossa historia (...)”. E “entendemos dever rodear o 

escudo branco das quinas por uma larga facha carmezim, com sete castellos”»621. 

Importa notar que o selo da esfera armiliar com o escudo, tal como ficou aprovado, 

era semelhante ao emblema de D. Maria II, rainha que estava ligada, tal como o seu 

pai D. Pedro IV, ao estabelecimento do liberalismo em Portugal. Segundo José-Augusto 

França, «(…) A ideia simbólica da esfera armilar era conveniente à continuidade 

política do novo regime em relação ao Mundo outrora navegado e em que havia 

possessões a manter (…)»622. 

Com o triunfo do novo regime realizou-se uma reforma da Escola de Belas-

Artes, integrada na reforma geral do ensino. A Escola começou a elaborar um 

programa para o qual foi nomeada uma comissão623, constituída por Veloso Salgado e 

Columbano, Carlos Reis (professor de Pintura de Paisagem), Henrique Lopes de 

Mendonça (professor de História e Literatura) e Luciano Freire (professor de Desenho 

de Figura do Natural)624.  

A reorganização da Escola foi discutida internamente desde Dezembro de 1910, 

com «base em pareceres apresentados pelos diferentes professores». Columbano teve 

alguma importância, pois, em «oposição à proposta de Veloso Salgado, no sentido de 

                                                             
621 Joaquim LEITÃO, 1916, op. cit.,, pp. 130-131. 
622 José-Augusto FRANÇA, 2010, «Columbano e as artes da República», in Maria de Aires SILVEIRA 
(coord.), 2010, op. cit., p. 100. 
623

 Exposição de Desenhos de Artistas da Segunda Metade do Século XIX, Lisboa, Academia Nacional de 
Belas Artes, Dezembro de 1940. 
624

 Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, Livros de Ponto da Escola de Belas-Artes (ano lectivo de 1910-
1911). 
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ministrar um só curso com duas cadeiras paralelas, preferiu-se a hipótese, aventada 

por Columbano, de organizar três cursos autónomos mas com um mesmo programa. 

Estes seriam orientados por professores diferentes: Veloso Salgado, Carlos Reis e o 

próprio Columbano. Foi exactamente esta proposta que veio a ser consignada no texto 

legal da reforma de 1911»625. Deste modo, segundo o Decreto de 26 de Maio de 1911, 

que efectivou a reforma que reorganizou os Serviços Artísticos e Arqueológicos e as 

Escolas de Belas-Artes626 continuaram a existir três cadeiras de pintura, entregues aos 

mesmos professores: Carlos Reis, Veloso Salgado e Columbano, mas foi abolida a 

distinção entre «os dois ramos, histórico e de paisagem, passando a dedicar-se os três 

professores nomeados ao ensino da pintura em geral»627. 

Em Julho de 1911, a Junta Liberal convidou algumas personalidades para a 

sessão solene de inauguração dos retratos de Miguel Bombarda e de Cândido dos Reis, 

heróis da República. Esta Junta era uma associação fundada pela Maçonaria em 1900, 

para combater o clericalismo. A sua primeira fase durou pouco tempo, sendo 

reorganizada em 1909, tendo como presidente Miguel Bombarda, coadjuvado entre 

outros, por Carlos Cândido dos Reis e Egas Moniz. Desenvolveu nessa altura intensa 

actividade na difusão de valores anti-clericais e republicanos, liberais e 

progressistas628. Os retratos de Miguel Bombarda e de Cândido dos Reis eram 

respectivamente da autoria de Columbano e Veloso Salgado, tendo sido 

encomendados pela referida Junta Liberal para oferecer à Câmara Municipal de Lisboa. 

Deste modo, realizou-se de uma sessão solene de «inauguração dos retratos (...) na 

Sala Nobre da Câmara Municipal (…), em comemoração da data histórica de 2 de 

Agosto de 1909, em que o povo de Lisboa, respondendo ao apello da Junta Liberal, 

lavrou perante o parlamento o mais energico protesto contra predomínio da nefasta 

politica reaccionária e jesuítica que levou o paiz á mais alvitante das situações, hoje 

felizmente debellada pela implantação da Republica»629. Nesta altura, a Junta era 

                                                             
625 Maria Helena LISBOA, 2007, op. cit., p. 92. 
626 Margarida CALADO, op. cit., pp. 98-99. 
627 Maria Helena LISBOA, 2007, op. cit., p. 94. 
628

 A. H. de Oliveira MARQUES, 1986, Dicionário de Maçonaria Portuguesa, Lisboa, Editorial Delta, vol. II, 
p. 812. 
629

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta da Junta Liberal para Columbano, 
24/7/1911. O texto era assinado por Avelino Lopes Cardoso (secretário), Luís Filipe da Mata (tesoureiro), 
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presidida por José de Castro (1848-1929), advogado que teve um importante papel 

político antes e depois da Revolução republicana630. 

A ligação entre Columbano e a Junta Liberal parece indiciar um posicionamento 

anticlerical por parte do artista, o que é comprovado pelo seu casamento civil. A 20 de 

Abril de 1911 foi promulgada a lei da separação das Igrejas e do Estado e cinco meses 

depois, a 21 de Setembro, Columbano escreveu ao cunhado Henrique Lopes de 

Mendonça anunciando-lhe o seu casamento, realizado a 19 desse mês com Emília da 

Costa631. Conta Diogo de Macedo que o casamento se realizara por conselho de Maria 

Augusta, tendo sido convidados apenas dois irmãos, Manuel e Tomás, além de um dos 

seus discípulos. A cerimónia efectuou-se sem qualquer pompa, numa repartição do 

Registo Civil, na Rua Ivens. O pintor, que tinha morada na Rua António Maria Cardoso 

(267)632, alugou casa no Largo Stephens e, no próprio dia do casamento, como de 

costume, deu as suas lições e trabalhou no ateliê. À noite foi com a mulher ao 

cinema633. 

Em 10 de Junho de 1911 fizeram-se grandes comemorações dedicadas a 

Camões e, nesse mesmo dia, Columbano fechava a sua exposição individual, aberta em 

Maio, por ocasião do Congresso de Turismo, organizada no ateliê da Academia de 

Belas-Artes. Neste evento, exibiu quarenta e um trabalhos, entre os quais vários 

retratos, os quadros Frutos de Outono (1907, MNAC), A Chávena de Chá e Cristo 

Crucificado. Simbolicamente, n’A Lucta de Brito Camacho (1862-1934), no dia 10 de 

Junho, a primeira página tinha lado a lado as notícias do fecho da exposição de 

Columbano e das comemorações camonianas. No artigo sobre o pintor dizia-se. «(…) é 

manifesto que um grande artista (…) não tira nenhuma satisfação do aplauso 

inconsciente da turba (…). O que o satisfaz (…) é o reconhecimento do valor do seu 

trabalho por quem tenha competência para medil-o». Dizia-se que Columbano «não é 

                                                                                                                                                                                   
Peres Rodrigues e Pinheiro de Melo (vogais). Vide também: Museu do Chiado, Espólio de Columbano 
Bordalo Pinheiro, carta de José de Castro (Junta Liberal) para Columbano, 29/7/1911. 
630 A. H. de Oliveira MARQUES, 1986, op. cit., Vol. I, pp. 302-303. 
631 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, carta de Columbano para Lopes de 
Mendonça, 21/9/1911. 
632

 Foi essa a morada oficial figurada no catálogo da exposição da Société National des Beaux-Arts, em 
1910. 
633

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 105. 
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um pintor de retratos, é um psychologo que escreve com o pincel, e que em vez de 

livros faz quadros»634. 

É interessante notar que algo semelhante seria dito acerca de António 

Carneiro. Como notou Afonso Ramos, nesta época, os «pintores eram sobretudo vistos 

como poetas com um pincel, visionários que faziam culto da metáfora e da 

sugestão»635. Carneiro era poeta e pintor, tendo retratado figuras eminentes da 

intelectualidade portuguesa, sobretudo do norte do País. Escreveu ainda Afonso 

Ramos que ele foi «para a geração de 1890 o que Columbano tinha sido para a 

Geração de 70 – ambos cronistas da gente que pensava e sofria Portugal, muitas vezes 

até os mesmos, de quem ofereciam uma densidade psicológica rara, envolta em trevas 

trabalhadas por cada um de modo pessoal (…)»636. 

Este paralelo entre Columbano e Carneiro tem mais razão de ser porque é 

sabido que ambos se admiravam mutuamente. Quando António Carneiro realizou em 

Dezembro de 1911, nas salas da Ilustração Portuguesa, uma exposição individual, 

Columbano visitou-a demoradamente e afirmou que ninguém desenhava melhor que 

ele637. Em 1916, o Visconde de Vila Moura (1877-1935)  e António Carneiro, 

publicaram o livro Grandes de Portugal. Entre os «grandes» estava Columbano, 

considerado a «Alma peninsular em treva e côr». O texto era acompanhado de um 

retrato de Columbano feito por António Carneiro, que tinha a seguinte nota: «Ao 

grande Pintor Columbano – homenagem de António Carneiro, 1913»638. Anos depois, 

numa entrevista, Carneiro reafirmou que Columbano era uma das figuras da pintura 

portuguesa por quem tinha particular apreço639. 

                                                             
634 A Lucta, 10/6/1911. 
635 Afonso RAMOS, 2010, op. cit., p. 30. 
636 Afonso RAMOS, 2010, op. cit., p. 60. 
637 Cf. José-Augusto FRANÇA, 1973, António Carneiro, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 24-25. 
638 Visconde de VILA-MOURA, António CARNEIRO, 1916, Grandes de Portugal, Porto, Renascença 
Portuguesa, p. 75. 
639

 Cruz CERQUEIRA, «A entrevista da Semana. O pintor António Carneiro. O artista, o seu recato, as suas 
preferências», in Revista Portuguesa, 19/5/1923, pp. 11-13, citado por Afonso RAMOS, 2010, op. cit., p. 
86. 
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25 – António Carneiro, Retrato de Columbano Bordalo Pinheiro (1912). 

Na continuidade desta ligação entre Columbano e Carneiro, devemos assinalar 

que o pintor portuense era muitas vezes visto como um monge da arte, chegando a 

vestir-se com trajos monásticos. Columbano, que tinha uma postura mais 

conservadora, nunca chegou a afirmar-se dessa maneira contemplativa, mas os críticos 

começaram a associá-lo com vocábulos religiosos, relacionados com a natureza 

monacal da sua vida. Na República, dizia-se que entre «os pintores da nossa terra, a 

figura de Columbano Bordalo – tão sumida, tão minúscula perante a natureza – eleva-

se radiosamente». Ao entrar no ateliê do pintor os sentimentos eram de «assombro» e 

quase de «êxtase», mas quando se saía, trazia-se consigo algo de «vago» e «divino»: - 

«qualquer coisa semelhante no perfume do incenso que, depois de saírmos de um 

templo, nos continua dando uma deliciosa impressão de religiosidade...»640. As 

metáforas religiosas deviam-se sobretudo à personalidade do artista, que se isolava do 

mundo para trabalhar no seu ateliê, como um devoto da sua arte. 

O Salon de Paris voltava a receber duas obras de Columbano na exposição da 

Primavera de 1911, nomeadamente um retrato de Alda Lino (1910) e outro de Bulhão 

Pato (1908, MNAC). O escritor Aquilino Ribeiro (1885-1963), que fez uma crítica do 

evento para a Ilustração Portuguesa, contava que Paris, «n’esta epoca, está atulhado 

d’arte (…)». Explicava que nas «Tulherias reuniram os hollandezes dos seculos XVII e 

XVIII em patulêa adoravel e pimpante; o Petit Palais glorifica Ingres e do Quai d’Orsay 

os independentes ostentam n’um bello impudor todos os desnorteamentos e todas as 
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 República, 18/3/1912. 



 

157 

 

maravilhas d’esse pincel revolucionario e original. As pequenas exposições surgem a 

cada passo (…). Enfim no Grand-Palais, o altar-mór da arte, os dois salões rivalisam, a 

Société Nationale cheia de grandes nomes e os Artistes Français ufanos de grandes 

honras». Com bastante perspicácia, ele notava que havia poucas diferenças entre 

ambos os Salões, deixando de se notar a rivalidade que levara a dissidência: «Tudo se 

adoça com o tempo (…) e tempos virão em que os próprios Independentes serão tão 

mansos e amorphos como os camaradas do Grand-Palais». Era nos Independentes que 

Aquilino encontrava o melhor da arte francesa, referindo-se a Matisse (1869-1954) e 

Van Dongen (1877-1968), entre outros. Amadeu de Sousa-Cardoso, nesse ano, 

expunha desenhos nos Independentes e também na Société Nationale.  

Aquilino notava que a decadência era «mais profunda» no certame dos artistes 

français, mas era para esse Salon que se encaminhavam os «artistas portuguezes», 

porque é «ahi que pontificam seus mestres (…); porque é este salão com que a Escola 

de Lisboa lhes negaceia; e porque os artistas francezes teem uma fama em Portugal 

que incardiu (…)». Contudo, congratulava-se porque «se pelo numero ficam apegados 

n’aquella arca de Noé pelo valor se destacam não desmerecendo alguns da Société 

Nationale onde só Columbano figura». Aquilino aproveitava para elogiar os trabalhos 

do pintor dizendo que ele aparecia «com dois quadros, dos melhores do Salão, o 

retrato de Bulhão Pato, uma maravilha, e um retrato de mulher muito fino mas um 

pouco distante da tonalidade habitual do grande mestre»641. 

Corroborando a boa recepção de Columbano fora de Portugal, na 

Encyclopaedia Britannica, em 1911, a entrada «Painting – Spain and Portugal» era 

assinada pelo historiador Richard Muther (1860-1909)642. Confirmando a influência da 

pintura francesa em Portugal, o autor afiançava que existe «sempre um francês atrás 

de um português, que guia o seu pincel e ajusta o seu modelo». Contudo, havia um 

pintor «bastante independente e totalmente português, um sucessor de valor dos 

grandes antigos mestres da sua terra natal, e ele é Columbano, cujos retratos de 

                                                             
641

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte de imprensa: Julliany, Argus 
Salons, 1911. 
642

 Richard Muther foi Professor de História da Arte da Universidade de Breslau (1895-1909), autor de 
The History of Modern Painting. Cf. A.A.V.V., 1911, The Encyclopaedia Britannica, New York, Vol. XX. 
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actores têm uma ponta do génio que inspirou os trabalhos de Velasquez e Goya»643. O 

que era curioso é que os “antigos mestres da sua terra” eram dois pintores espanhóis. 

Se Velásquez tinha ligação familiar com Portugal, não era esse o caso de Goya, o que 

denotava confusão sobre a realidade política e cultural que diferenciava Portugal da 

Espanha. 

Durante o mês de Abril de 1912, inaugurou-se em Madrid a Exposição Nacional 

de Belas Artes, de pintura e escultura Hispano-Portuguesa, no Palácio de la Exposición 

(Parque de Madrid). Entre outros artistas, aí expuseram Columbano, Malhoa, João Vaz, 

António Carneiro e Constantino Fernandes. Columbano apresentou o Retrato de 

Bulhão Pato e o Retrato de Madame de Raul Lino. De acordo com Nuno Saldanha, esta 

exposição deve ter sido organizada por José Relvas (1858-1929), sendo um dos vários 

eventos que teve a iniciativa de preparar, aquando da sua estadia em Madrid como 

embaixador de Portugal naquele país. Adelardo Covarsi (1885-1951), pintor espanhol e 

crítico de arte, escreveu uma apreciação da Secção Portuguesa que foi publicada n’ O 

Ocidente, elogiando em especial os trabalhos de Columbano, Malhoa, Carlos Reis, e de 

uma discípula de Malhoa, Zoé Wauthelet Batalha Reis (casada com um sobrinho de 

Jaime Batalha Reis)644. Na altura, Columbano escreveu a José Relvas, felicitando-o pelo 

sucesso da exposição, mas queixando-se que o retrato de Alda Lino estava colocado 

demasiado alto645. 

Em 1912, Columbano voltou a expor no Salon da Société Nationale de Paris, 

figurando com o retrato do actor Augusto Rosa (1911, MNAC), o qual, segundo as 

palavras do artista, estava «admiravelmente colocado» devido à ajuda de João 

Chagas646 (1853-1925), que era ministro de Portugal em Paris desde a implantação da 

República. Na imprensa francesa teciam-se alguns comentários à sua participação, 

                                                             
643 «There is always a Frenchman behind the Portuguese, who guides his brush and sets his model (…). 
One painter there is, however, who is quite independent and wholly Portuguese, a worthy successor of 
the great old masters of his nature land, and this is Columbano, whose portraits of actors have a spark 
of the genius which inspired the works of Velazquez and Goya». Cf. Richard MUTHER, «Painting – Spain 
and Portugal», in A.A.V.V., 1911, op.cit., p. 515. 
644 Nuno SALDANHA, 2006, op. cit., pp. 136-137. 
645

 Alpiarça, Arquivo da Casa dos Patudos, Espólio de José Relvas, carta de Columbano para José Relvas, 
Lisboa, 1/6/1912. 
646

 Alpiarça, Arquivo da Casa dos Patudos, Espólio de José Relvas, carta de Columbano para José Relvas, 
op. cit.. 
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chegando o artista a ser considerado como uma celebridade647 por Apollinaire (1880-

1918) – o qual desde 1910 assinava artigos de crítica de arte para o L’Intransigeant. A 

menção que fazia de Columbano era bastante lacónica, mas demonstra que a 

campanha promovida por Dieulafoy, em Paris, parecia estar a surtir efeito. 

Testemunhando essa situação, os críticos de arte eram elogiosos. Na Chronique des 

Arts, dizia-se que Columbano era um subtil evocador de almas648, sendo a ideia de 

espiritualidade igualmente assinalada por Rivers no Radical649. 

Ainda nesse ano, Columbano foi a Paris, hospedando-se no Hotel Burgundy, 

permanecendo fora de Portugal entre Julho e Outubro. O artista fez a viagem na 

companhia da mulher, aproveitando a ocasião para lhe mostrar a cidade650. Em Paris, 

teve a companhia do pintor Sousa Lopes (1879-1944) e de João Chagas, começando a 

fazer, nessa altura, o retrato de Maria Teresa Chagas. Executou também o retrato de 

Paul Denis (1852-1921) e da sua mulher. Denis era o dono de uma fábrica de tintas da 

casa Merlin, que Columbano conhecia desde cerca de 1890, sendo a sua casa de tintas 

intermediária no envio de quadros para as exposições de Paris. 

 

26 – Adriano Sousa Lopes, Retrato de Columbano Bordalo Pinheiro (1912). 

                                                             
647 «voici un portrait d’acteur par une célébrité portugaise, M. Columbano». Cf. Museu do Chiado, 
Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte de imprensa: APOLLINAIRE, L’Intransigeant, 18/4/1912. 
648 «Une salle a été réservée aux peintres portugais: M. Carlos Reis rapelle la manière de Carolus Duran e 
M. Columbano est un subtil évocateur d’âmes». Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo 
Pinheiro, recorte de imprensa: La Chronique des Arts, 10/8/1912. 
649

 «Columbano, avec un spirituel Portrait de l’acteur Auguste Rosa». Cf. Museu do Chiado, Espólio de 
Columbano Bordalo Pinheiro, recorte de imprensa: RIVERS, Radical, 14/4/1912. 
650

 Alpiarça, Arquivo da Casa-Museu dos Patudos, Espólio de José Relvas, carta de Columbano para José 
Relvas, Paris, 22/7/1912. 
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Por outro lado, Columbano pintou os retratos do pintor Sousa Lopes e de sua 

mulher, o que foi retribuído com um retrato de Sousa Lopes, que representou 

Columbano a pintar (está hoje no Museu José Malhoa). Entretanto, quando Vicente 

Arnoso foi a Paris (1881-1925), resolveram os três (Columbano, Sousa Lopes e Arnoso) 

fazer uma viagem à Bélgica. Visitaram as galerias de Mallines, Antuérpia, Gand e 

Bruges, mas não chegou a visitar a Holanda, conforme tinha projectado651. Mais tarde, 

Lopes de Mendonça escreveu que Columbano tinha predilecção por Bruges, uma 

«cidade de brumas e de meias tintas, á qual se acolhia durante as suas raras excursões, 

voltando costas a Bruxelas e Antuérpia»652. 

No ano seguinte, em 1913, Columbano expôs novamente na Société National 

des Beaux-Arts o retrato de Mme. B. de M.. De acordo com Marcel Dieulafoy o retrato 

estava bem colocado. «Como todas as suas obras, ele distingue-se por uma força e 

virtuosismo admiráveis. Fiquei muito satisfeito e constatei com prazer que o público o 

examinava com vivo interesse»653. Em Portugal, um crítico de A Lucta referia que o 

pintor era «hoje um orgulho e uma gloria da pintura portuguesa»654.  

Batalha Reis comunicava-lhe que, ao falar com Dieulafoy, tivera a ideia de 

Columbano ir viver uns tempos em Paris, onde poderia abrir um ateliê e obter 

encomendas que o tornassem inteiramente conhecido e lhe dessem «o muito dinheiro 

e o grande nome a que v. tem direito e que Portugal nunca dará a ninguém»655. O 

pintor não levaria essa ideia avante, mas persistiu na tentativa de expor 

individualmente em Paris, o que se concretizou no mesmo ano de 1913. De acordo 

com Diogo de Macedo, João Chagas também ajudou na realização deste 

empreendimento656.  

                                                             
651 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 109. 
652 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76-6, recorte de imprensa: Henrique Lopes 
de MENDONÇA, «Columbano», 24/5(?)/1930. 
653 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta da Marcel Dieulafoy para 
Columbano, Paris, 18/4/1913. 
654

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte de imprensa: Lucta, 24/5/?. 
655

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Batalha Reis para Columbano 
Bordalo Pinheiro, Renault, 25/4/1913. 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 109. 
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A exposição individual de Columbano em Paris abriu simbolicamente no dia 10 

de Junho, que era o dia de Camões. Tal como ele ambicionara, o evento realizou-se na 

Galeria Georges Petit, que era uma das mais importantes galerias da cidade e na qual o 

malogrado pintor ficcional do Retrato de Dorian Gray (de Oscar Wilde) também 

pretendera expor. Columbano apresentou dezasseis obras, entre as quais os retratos 

de Jaime Batalha Reis, Bulhão Pato, Teixeira Gomes (1911, MNAC), Raul Lino (1907), 

Alda Lino (1910) e Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1912, MNAC); mas também 

apresentou quadros intimistas e naturezas mortas, como A Luva Branca e A Chávena 

de Chá. 

O historiador Émile Bertaux (1869-1917)657, que neste ano começou a leccionar 

na Sorbonne e era especialista em arte do Renascimento, escreveu longamente sobre 

a exposição de Columbano. Dizia que o pintor «voltava agora à cidade que o tinha 

acolhido na juventude, para alcançar a consagração do talento, que a elite portuguesa 

já celebrava numa só voz». Pertinentemente, notava que quando Columbano estivera 

em Paris, ficara «estranho aos cenáculos onde se acabava de elaborar a técnica 

impressionista» e fora no Louvre que ele procurara os seus mestres. Pensava que era 

em vão que se procuravam paralelos exactos entre a pintura de Columbano e a 

restante arte europeia e julgava que só ao pintor português podia pertencer uma 

tristeza que se estendia como um véu imaterial sobre os retratos: era a «saudade», 

que já deixara o seu traço como um «carácter secular e nacional» nos retratos de Nuno 

Gonçalves (…)»658. 

Columbano voltou nesta altura a Paris, sendo entrevistado, no regresso, pelo 

jornal A Lucta. De acordo com as suas palavras, dizia-se «plenamente satisfeito (…). A 

imprensa foi, de facto, muito gentil para comigo e a concorrencia foi numerosa, 

dispensando-me os artistas franceses todas as atenções». Contava-se que não vendeu 

nenhum trabalho, pois assinalara em todos eles preços quase proibitivos. O pintor 

explicava que «Não me agradava deixar a minha obra por tão longe (…)» e exclamava: 
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«Uma étape longínqua. Trinta annos!»659. E, de facto, tinham passado trinta e um anos 

sobre a primeira exposição em Paris. 

Marcel Dieulafoy publicou nesse ano o livro Espagne et Portugal, onde se 

debruçava sobre a História da Arte ibérica. O destaque era dado à arte espanhola, em 

detrimento da portuguesa. Porém, dava atenção a Columbano, considerado um 

«artista vigoroso e original», com alguns trabalhos de grande qualidade, 

nomeadamente os retratos, os estudos e as pinturas históricas do Arsenal. Para 

Dieulafoy, as suas obras distinguiam-se pela «simplicidade e mestria de execução», 

lembrando a maneira de Velásquez, mas também pela sobriedade da cor, cujos negros 

sugeriam El Greco660. A referência a Greco era inovadora nas críticas a Columbano, 

sendo posteriormente repetida, para desagrado do pintor português, que não era 

admirador desse artista. 

 

27 – Artistas da Sociedade Nacional de Belas-Artes (O Ocidente, 30/5/1913). 

O ano de 1913 foi também importante para o panorama artístico nacional, pois 

a Sociedade Nacional de Belas-Artes viu finalmente ser inaugurada a sua sede, na rua 

Barata Salgueiro. O projecto de arquitectura, da autoria de Álvaro Machado (1874-

1944), permitia a existência de uma ampla galeria de exposições bem iluminada. A 

inauguração ocorreu a 15 de Maio de 1913, em simultâneo com a abertura da 
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exposição661, estando presente o Presidente da República, Manuel de Arriaga. Pela 

mesma altura, foi realizado um banquete de confraternização dos artistas expositores 

da Sociedade. Columbano ficou na mesa central, entre os artistas mais velhos, com 

Roque Gameiro e Veloso Salgado, presidente da direcção. N’ O Ocidente dizia-se que 

era uma confraternização entre aqueles que «corajosamente tinham trabalhado para o 

ressurgimento da arte portuguesa»662, lembrando o trabalho iniciado pelo Grupo do 

Leão. Devemos notar que o Naturalismo sobrevivia e consagrava-se com apoio do novo 

regime político. António José de Almeida, por exemplo, afirmava que «a arte tinha uma 

moralizadora acção política como educadora dos meios populares» e o presidente 

Arriaga «contava com o concurso dos artistas para a obra de ressurgimento 

nacional»663. 

Em 1913, expuseram quarenta e dois artistas, entre os quais Columbano, que 

se apresentou com o Retrato do Maestro Augusto Machado, o Retrato de Manuel 

Emídio da Silva (1906), o Retrato de João Barreira, e duas naturezas-mortas, O Fruteiro 

e Laranjas. O historiador e crítico Luís Chaves (1889-?)664 salientava a novidade do 

«palacete de Belas-Artes». A luz do sol iluminava as obras expostas, entre as quais 

sobressaía a «face iluminada e religiosa de um retrato de Columbano». Dizia que em 

França se destacavam Carrière e Rodin, irmãos da «confraria santa» de São Francisco 

de Assis, em Portugal avultava Columbano, o qual era visto como um irmão dos «Freys 

Pintores do período cristão»665. Apesar do exagero da comparação, ela devia-se ao 

facto de Columbano assumir o seu trabalho como uma espécie de devoção. Nas 

palavras de Batalha Reis: «Uma arte era para ele um culto sagrado a que ele votava a 

existência»666. 
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1914-1920 – A OFICIALIZAÇÃO 

Em 1914, deflagrou a Primeira Guerra Mundial e os mais jovens artistas 

portugueses residentes em Paris viram-se obrigados a voltar para a Pátria, trazendo 

consigo novos ideais artísticos que cedo entraram em confronto com a cultura 

estabelecida. De facto, desde 1911 que o Modernismo procurava implantar-se no 

gosto português, realizando-se nesse ano «Exposição Livre», onde esteve presente 

Eduardo Viana. Também tinham sido importantes as exposições dos humoristas, que 

introduziram uma libertação do desenho das anteriores funções descritivas. Em 1915, 

com a publicação da revista Orfeu, fez-se a afirmação Modernismo em Portugal, o que 

foi confirmado em 1916, com as exposições de Amadeo de Sousa Cardoso (1887-1918) 

em Lisboa e no Porto. 

Procurando alhear-se tanto quanto podia destas inovações, Columbano 

mantinha-se aliado à Sociedade Nacional de Belas-Artes, que já se tornara no bastião 

do Naturalismo português. Em 1914, era de novo o presidente da Sociedade, sendo a 

direcção compartilhada com Alberto de Sousa (1880-1961), Conceição Silva (1869-

1958), António da Costa Metello, Constantino Fernandes e Tertuliano de Lacerda 

Marques (1882-1942)667. Durante esta direcção inaugurou-se a primeira exposição de 

aguarela da Sociedade668. A realização partiu da iniciativa dos directores, sendo 

preparada desde 1913. Nesta época, os compradores de arte preferiam quadros a óleo 

e esta exposição tinha como objectivo divulgar a pintura a aguarela669. 

Na exposição geral de 1914, Columbano presidiu ao júri de admissão e ele 

próprio apresentou diversas obras, destacando-se os retratos de Teixeira Gomes e de 

Bulhão Pato, duas vistas Bruges (Porte Marechal) e Bruges (Canal) (MGV), umas 

paisagens que ele compusera durante a viagem de 1912. O crítico Luís Chaves 

considerava Columbano o patriarca «da arte actual da pintura no nosso país. A obra 
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deste homem passou já do que é licito discutir». Para este crítico, os restantes 

«Mestres» ou se esquivavam ou mostravam obras de valor inferior670. 

Deu-se em 1914 um caso anedótico, segundo o qual Manuel de Arriaga quisera 

adquirir uma natureza morta na exposição da Sociedade de Belas-Artes e fora 

apanhado de surpresa com a nota de pagamento enviada por Columbano. De acordo 

com um artigo de Lopes de Oliveira671, Arriaga «fôra à última Exposição; e, para animar 

as Artes, escolheu lá (...) uma couve, isto é, um quadro que constava da representação 

de uma couve. / Não inquiriu, não reparou no preço. (...) / Mas ficou passado, quer 

dizer, quase em tespasse (...) quando, ao chegar a casa, lá encontrou um recibo de mil 

escudos, enviado por Columbano». Dizia que o pintor perdoou a dívida e Arriaga ficou 

com o quadro. Vital Fontes, mordomo do Palácio de Belém, contou outra versão da 

mesma história: «(…) viu o quadrinho, que representava uma couve, e enganou-se no 

preço. (…) Quando percebeu que eram mil escudos e não cem mil réis, não quis 

confessar o engano, para não ofender o pintor, que me parece que acabou por não 

aceitar nada. Mas ao chegar a Belém, o sr. Presidente não se conteve e disse: 

- Nunca julguei que uma couve fosse tão cara!»672. 

Contudo, o desfecho não terá sido tão simples. Uma carta, datada de 4 de Julho 

de 1914, enviada pela Secretaria Particular da Presidência da República Portuguesa, 

refere que o Presidente recebeu a natureza morta, «valioso e bello trabalho de que S. 

Excelencia muito gosta». A carta seria acompanhada de cem escudos referentes à 

primeira prestação no total de dez – talvez o artista tenha perdoado as seguintes, mas 

não temos como o saber. Seja como for, esta anedota demonstra que Columbano 

exigia preços elevados pelas suas obras, o que não facilitava a sua situação financeira. 

O ano de 1914 trouxe uma importante alteração na vida de Columbano, que foi 

a chegada à direcção do Museu Nacional de Arte Contemporânea, depois de Carlos 

Reis ter sido destituído do cargo de director. Lembremos que, com a República, o 
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Museu de Belas Artes fora dividido em Museu de Arte Antiga e Museu de Arte 

Contemporânea (decreto de 26 de Maio de 1911). O primeiro ficou a cargo de José de 

Figueiredo, mantendo-se no Palácio das Janelas Verdes, enquanto o segundo ficou sob 

a direcção de Carlos Reis (o qual também era o director do extinto Museu de Belas 

Artes), mas foi transferido para o Convento de São Francisco. 

 Entre 1911 e 1914, o museu esteve fechado, tendo Carlos Reis estado 

embrenhado na organização do inventário e do catálogo, no arranjo das salas, na 

recepção das obras e na nomeação de pessoal. Só em 28 de Junho, o Museu tinha uma 

inauguração provisória. Nesse mesmo dia, na 134.ª sessão da Câmara, o ministro das 

finanças Afonso Costa, ao apresentar o Orçamento do ano económico de 1914-1915, 

fazia propostas de poupança entre as quais constava a extinção do vencimento para o 

cargo de director do Museu de Arte Contemporânea673. O deputado (e poeta) 

Henrique de Vasconcelos ainda exigiu explicações e o Senado no dia seguinte (sessão 

n.º 130) rejeitou a proposta, mas a situação manteve-se674. Carlos Reis recebeu o 

apoio do jornal O Dia675 que proferia que fora por vingança dos «democráticos» que o 

congresso cortara o subsídio orçamental de dotação do Museu de Arte 

Contemporânea ao seu director. Para o jornalista, a divisão do Museu Nacional de 

Belas-Artes em dois fora o primeiro golpe, mas «como o sr. Carlos Reis, embora 

estranho à política, tem a pecha de haver sido amigo dedicado e fiel do sr. D. Carlos 

(...), vibraram-lhe outro golpe determinando a gratuitidade da direcção do Museu 

d'Arte Contemporanea». Numa carta publicada dois dias mais tarde, José de 

Figueiredo676 defendia-se daquilo que considerou ser um ataque pessoal, alegando a 

ilegalidade da chegada de Carlos Reis ao Museu Nacional de Belas-Artes. Na reunião de 

4 de Agosto da Sociedade Nacional de Belas-Artes protestou-se contra a extinção do 

lugar de director do Museu, mas sem resultados. 

A 14 de Agosto, o Conselho de Arte e Arqueologia de Lisboa propôs Columbano 

para o cargo de director e a nomeação ministerial de 17 de Dezembro confirmou essa 
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decisão677. Carlos Reis relataria esta história com alguma ironia e amargura: «Como 

Director do Museu d'Arte Contemporanea taes provas dei do meu desastrado criterio 

e da minha ignorancia em materia d'arte, que ao cabo de três anos, o Congresso 

votava a extinção do logar de Director, que, como era de presumir, se restabeleceu, 

aliás com toda a razão, na pessôa do meu imediato sucessor»678.  

A chegada de Columbano à direcção do Museu era a confirmação da 

importância que lhe era atribuída pelos governos republicanos, o que seria 

demonstrado por outras honras que lhe eram depois concedidas. Por volta de 1914, 

com a formação da Galeria de retratos dos presidentes da República, no Palácio de 

Belém, o governo incumbiu Columbano do retrato de Manuel de Arriaga679. Para esta 

Galeria, Columbano pintou também o retrato de Teófilo Braga (1917), o de Teixeira 

Gomes (1925) e sabe-se que terá pintado um de António José de Almeida 

(desaparecido). Importa notar que ele foi o único pintor que retratou os presidentes 

durante a Primeira República, sendo este um assunto que desenvolvemos noutro 

capítulo. 

 

28 – O júri do Monumento a Camões em Paris: Ventura Terra, Veloso Salgado, Fernandes Vaz, 
Columbano Bordalo Pinheiro, Costa Couraça, Marques de Oliveira, João Barreira, José de 
Figueiredo e Marques da Silva (Ilustração Portuguesa, 22/2/1915). 

Cerca de 1915, quando se pensou em fazer um Monumento a Camões em 

Paris, foi criada uma Comissão, como sede no Ministério dos Negócios Estrangeiros. 

Columbano fez parte do júri do concurso para o monumento, juntamente com Ventura 

Terra, Veloso Salgado, Fernandes Vaz, Costa Couraça, Marques de Oliveira, João 
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Barreira, José de Figueiredo e Marques da Silva. Esse júri «resolveu, por unanimidade 

de votos, conferir o primeiro prémio á maquette assinada pelo escultor Arthur G. dos 

Anjos Teixeira»680, que era amigo de Columbano e com quem se correspondia desde 

1901681.  

É possível que o pintor tenha influenciado a escolha do trabalho de Anjos 

Teixeira para o monumento, pois o mesmo aconteceria no ano seguinte, quando 

participou, como representante do Conselho de Arte Nacional, no júri que elegeu a 

estátua da República para a Sala de Sessões do Parlamento. No final, o projecto 

seleccionado foi também a de Anjos Teixeira, sendo o contrato realizado em 13 de 

Julho de 1916682. A escultura, que hoje se encontra no hemiciclo da Assembleia, 

mostra a República de pé, com uma esfera armilar – símbolo nacional e ecuménico 

adoptado pela República desde 1910. 

Voltando a 1915, na Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes, 

Columbano presidiu ao júri de admissão683 e apresentou o retrato de Augusto Rosa, o 

quadro As minhas sobrinhas, os retratos da senhora D. A.L. (Alda Lino) e de Maria 

Cristina Bordalo Pinheiro, bem como a natureza-morta O melão. Júlio Dantas dizia-se 

impressionado pelos seus retratos «neo-velasqueanos» e afirmava: «De Columbano, 

tudo está dito. Honra o nome portuguez e a raça latina»684. 

Em Julho de 1915, o artista participou na Exposição Internacional Panamá-

Pacífico, em São Francisco, na Califórnia, onde Malhoa apresentou O Fado. Os 

preparativos para a participação portuguesa neste evento foram complicados, tendo 

ficado a representação portuguesa entregue ao pintor Sousa Lopes que para lá se 

deslocou. Quando este chegou a São Francisco descobriu que a sala para a arte 
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portuguesa era exígua e foi ele que teve de arranjar um espaço melhor. No dia 10 de 

Março, escreveu uma carta a Columbano informando-o acerca dos preparativos685. 

As rendas expostas por Maria Augusta Bordalo Pinheiro foram distinguidas com 

um prémio, tendo Sousa Lopes sido vice-presidente do júri de Belas-Artes686. Este 

informava Columbano que lamentava não lhe poder ter dado outro «Grand Prix», pois 

Joseph Penuell (1857-1926), um aguarelista americano, propusera que, para dar lugar 

aos novos e para não serem sempre os mesmos mestres a obterem os prémios, fossem 

considerados «Hors Concours» todos os que já tinham obtido o «Grand Prix» noutra 

exposição, sugestão que foi aprovada. 

Nesta exposição, Columbano apresentou, entre outras obras, o Retrato do 

Actor João Rosa e A Chávena de Chá, duas pinturas já antigas e que tinham passado 

por diversas exposições. A crítica americana asseverava que Portugal não apresentara 

nenhum grande pintor como a Espanha e condenava o excesso de realismo das 

composições. Contudo, havia ressalvas para Columbano, elogiando-se os retratos e as 

naturezas mortas687. O texto, que era do pintor Eugen Neuhaus (1879-1963) tem 

bastante pertinência, pela maneira como salientava a profundidade e a mestria da 

pintura de Columbano, apesar de notar o academismo do colorido. De facto, uma das 

conquistas do Impressionismo tinha sido o afastamento das tonalidades escuras688, 

que Columbano continuava a empregar, apesar de procurar clarear as suas obras 

desde cerca de 1910. 
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29 – Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro. 

Maria Augusta Bordalo Pinheiro faleceu em 22 de Outubro de 1915. Na 

Atlântida foi-lhe efectuado um saudoso elogio, escrito pelo poeta Afonso Lopes Vieira 

(1878-1947). Dizia ele que quando «era ainda adolescente» já se «encantava na 

convivência de estes dois principes dos artistas portugueses - Columbano e sua irmã 

(…). E no meu espirito os continuo a associar sem os poder separar, nunca»689. Teixeira 

Gomes, que era ministro de Portugal em Londres, só soube da notícia cerca de um ano 

depois, uma situação que lamentava: «Sucedeu pois o facto espantoso de ter 

desaparecido uma das pessoas que eu mais admirava e estimava no meu país, e que 

era irmã do Columbano, sem que eu de tal me apercebesse e sem que houvesse 

alguém que nisso me falasse! Tive pela primeira vez o sentimento perfeito do meu 

exílio!»690. Na verdade, o seu exílio efectivo seria uma década depois. 

Em 1916, Columbano viajou até Madrid, onde voltou a visitar o Museu do 

Prado, mas pouco sabemos desta visita, onde provavelmente pôde rever as obras de 

Velásquez e de Goya. Em 1917 foi-lhe concedida uma nova honra, pois o Musée du 

Luxembourg adquiriu-lhe a natureza morta Femme et Fruits (c. 1899, MO)691. Um 

artigo do crítico Clément Morro explicava que o quadro fora uma doação do pintor ao 

Estado francês. Quando «Portugal veio, no decurso da guerra, a tomar parte na luta ao 

lado dos aliados, M. Beneditte, o distinto curador do Musée du Luxembourg, teve a 

delicada ideia de comprar para o museu uma obra de um grande artista português, e 
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foi a Columbano que ele se dirigiu. Este logo lhe enviou uma obra muito bela, 

desejando oferecê-la, em seu nome, ao Estado francês»692.  

Neste empreendimento deve ter actuado João Chagas, a avaliar por uma carta 

que Columbano lhe escreveu nessa altura. Nela dizia que «Cheio de reconhecimento 

venho agradecer-lhe o grande interesse que me dispensou. Creia que não podia haver 

nada no mundo que me desse maior satisfação do que ver figurar uma obra minha no 

Museu do Luxemburgo. Era essa sempre a grande ambição de toda a minha vida! Que 

afinal vejo realizada pelos valiosos esforços do meu grande amigo (...)»693. Mais tarde, 

noutra missiva, acrescentava: «Recebi o seu telegrama anunciando a entrada do meu 

quadro no Museu (...). Quanto lhe agradeço o que tem feito por mim, pode acreditar 

(...). / Estava justamente atravessando, neste momento um período triste de 

desânimo, mas este feliz acontecimento veio dar-me novas forças e coragem para o 

trabalho»694. 

Columbano expôs novamente, no ano de 1918, no certame da Sociedade de 

Belas-Artes, apresentando retratos e naturezas mortas. Este salão foi mal recebido 

pela crítica, que o considerava ser inferior aos anteriores, ideia refutada por Aquilino 

Ribeiro, que denunciava o excesso da influência da arte francesa e espanhola sobre a 

arte portuguesa: «Inferior, no sentido genérico, sempre tem sido a exposição geral dos 

artistas portugueses. Havendo aí uma meia dúzia de bons artistas, não há arte 

portuguesa; menos que isso, não há uma escola». Na sua opinião, os «velhos estão 

parados e honra lhes seja feita. O conservantismo, nestas circunstâncias, além de ser 

uma virtude é um sinal de força». Afiançava que «Columbano nas suas naturezas 

mortas de interior e nos seus retratos foi sempre o mesmo poeta, pintor e monge, 
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«Quand le Portugal vint, au cours de la guerre, prendre part à la lutte à coté des alliés, M. Beneditte, 
le distingué courrateur du Musée du Luxembourg, eut la délicate pensée d’acheter pour le musée 
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descendo uma idea universal sobre cada motivo que lhe ocupa a paleta. Que mais? 

(…)». Sendo assim, os mestres entraram e saíram «com uma alta dignidade 

profissional: a de continuarem os mesmos»695. 

Em 23 de Dezembro de 1919, Columbano foi condecorado Grande-oficial da 

Ordem de Santiago e, a 14 de Fevereiro de 1920, recebeu a Grã-Cruz da mesma 

Ordem. Já vimos que ele havia recebido idêntica condecoração em 1904, mas as 

ordens honoríficas tinham sido extintas após a República, sendo somente retomadas 

em 1918. Estas homenagens eram a confirmação do seu valor perante o governo 

republicano, não só pela celeridade com que foram concedidas depois de serem 

reinstitucionalizadas, como também porque nesta época foram poucos os pintores que 

foram galardoados – contando-se entre eles Luciano Freire e José Júlio de Sousa Pinto, 

ambos em 1920. 

No ano de 1920 morreu o sobrinho Manuel Gustavo e Columbano expôs pela 

oitava vez no Salon de Paris, apresentando o retrato de outro sobrinho, filho do irmão 

Tomás, Dinis Bordalo Pinheiro (1892-1971). Testemunhando o seu triunfo na capital 

francesa, data de 14 de Junho, uma carta da Revue Moderne, dirigida a Columbano. O 

administrador da revista pedia-lhe que lesse um manuscrito que iria sair no número 

seguinte e que versava sobre a sua obra. O texto, assinado por Clément Morro, 

começava por afirmar que ele era um artista de grande talento, que contava com 

fervorosos admiradores em França. «Ele é um sincero amigo do nosso país no qual ele 

nunca deixou de dar provas da sua ligação, e as diversas exposições que ele deu (...) 

foram sempre vivamente apreciadas. Também este ano, eu tive a satisfação de 

encontrar no Salon da National, onde ele se fizera figurar com o retrato de M.D.B.P, 

obra de uma técnica notável». Escrevia o mesmo crítico que «Columbano é 

actualmente quase tão conhecido em França como no seu país»696. 

Apesar desta elogiosa crítica, a situação não devia ser assim tão fácil. pois nesta 

época, Columbano procurava fazer parte da Societé Nationale parisiense e teve 

dificuldade em levar adiante essa ambição. José de Figueiredo escreveu-lhe dizendo 
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 Aquilino RIBEIRO (A.R.), «A Exposição de Belas Artes», in Atlântida, n.º 32, pp. 826-828. 
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que sobre «o caso da sua admissão a societário» iria encontrar-se «com o Bartolomé 

[Albert Bartholomé (1848-1928)], presidente da Societé Nationale, que me convidou a 

ir visitar o seu atelier (...)»697. Nada sabemos do desfecho desta tentativa, mas cremos 

que o resultado não foi positivo. 

 

1921-1929 - COLUMBANO NOS ANOS 20 

Em 1920, Columbano recebeu o convite para fazer a decoração da Sala dos 

Passos Perdidos. Esse empreendimento deveria ter sido concluído em 1921, mas 

acabou por se arrastar até 1926, ficando inacabado devido à mudança de regime. Em 

1921, escreveu o pintor a Teixeira Gomes dizendo que desejava ir a Londres «dar-lhe 

um apertado abraço», mas tudo se havia transtornado devido aos trabalhos para o 

parlamento698. O diplomata respondia dizendo que lastimava que ele não fosse a 

Londres, aconselhando-o ainda a fazer essa viagem, levando alguns dos seus quadros, 

«para serem aqui mostrados, como preparo a uma exposição da sua obra (…)». Na 

mesma missiva, comentava que soubera que tinha morrido um dos irmãos de 

Columbano «e como sei a amisade que os ligava a todos, cálculo que seria fundissima a 

sua pena»699. De facto, nesse ano faleceu Tomás Bordalo Pinheiro, o que significava 

que Columbano estava cada vez mais isolado em termos familiares. 

Tal como referimos anteriormente, o Modernismo ia ganhando força na vida 

cultural portuguesa e Columbano teve de se confrontar com uma realidade que tendia 

a opor-se ao ser conservadorismo. Contava Batalha Reis que de «ponteadismo, de 

manchismo, de cubismo nem podia falar se lhe (…)»700. Contudo, ele era ainda um 

mestre respeitado, não só pelos seus amigos e admiradores, mas também por alguns 

representantes do modernismo.  

                                                             
697 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de José de Figueiredo (?) para 
Columbano, Paris, 4/6/1920. 
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Os anos vinte corresponderam a um período de acalmia cultural, que 

contrariava os anos de efervescência modernista, desenvolvendo-se entre uma dupla 

exigência de modernidade e tradição701. Conforme asseverou Fernando Dias, a 

«pintura moderna dos anos vinte viveria entre a herança dum oitocentismo em crise, 

que a obra de Columbano personificava com todas as suas disponibilidades para uma 

nova pintura que a sua mancha larga e tenebrista traduzia, por isso muito apreciada 

pelos novos que então começavam (Eloy [1900-1951], Sara Afonso), e a consciência de 

um novo século artístico, através das memórias relatadas, pelos cafés do Chiado, do 

grupo de Orpheu e de Portugal Futurista, como de alguns ecos parisienses»702. Desta 

forma, justificava-se que Columbano tivesse a defesa dos jovens pintores, pois ele foi 

«tolerado e até respeitado pela inegável mestria da sua pintura e pelo seu 

empenhamento no projecto republicano ao retratar, quanto mais não fosse, os seus 

mais ilustres representantes»703. 

Em 1921, houve um caso de confronto entre Columbano e um dos discípulos 

chegou às páginas dos jornais. Ele era Varela Aldemira, revoltoso discípulo que 

curiosamente seria mais tarde o primeiro biógrafo de Columbano. A polémica 

desenvolveu-se em 1921 nas páginas do jornal Batalha, entre Mário Domingues (1899-

1977) e o jovem pintor. A 12 de Fevereiro, o crítico escreveu acerca da primeira 

exposição de Varela Aldemira, dizendo que ele fazia o plágio da pintura de Columbano, 

tornando-se a sua «perfeita encarnação»704. Dias depois, Aldemira respondia a essa 

crítica, nos seguintes termos: «Repito, ele nada me ensinou; eu é que quis deitar por 

terra essa lenda que os bajuladores criam à volta de um grande nome, chamando-lhe 

inimitável». Mário Domingues dizia que era «simples» o estilo de Columbano, valendo 

apenas por ser a «tradução» de um «temperamento», por ser «sincero» e por ter sido 

ele o primeiro que o utilizou em Portugal com «estrondoso êxito»705. No dia 19 de 

Fevereiro ainda o mesmo assunto voltava às páginas do jornal. Nesse dia foi publicada 

                                                             
701 Patrícia Esquível Carrilho RIBEIRO, 1996, Teoria e Crítica de Arte em Portugal (1921-1940), Tese de 
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uma carta de outros discípulos, onde estes defendiam o mestre contra as acusações de 

«má pedagogia» levantadas por Aldemira706. Entre os nomes que a assinaram, é de 

salientar que se encontrava o de Sara Afonso, futura mulher de Almada Negreiros e 

uma jovem representante do Modernismo português. 

 

30 – Retrato de Columbano com Saavedra Machado e Martinho da Fonseca (Alma Nova, Abr. 

1922) 

No ano de 1923, o ensino administrado por Columbano na Escola de Belas-

Artes voltou a ser alvo de críticas. A propósito de Sara Afonso e da sua participação na 

exposição de trabalhos dos alunos da Academia de Belas-Artes, Mário Domingues 

elogiava a pintora, mas ressalvava o facto de ela ser aluna de Columbano, porque 

pensava que ele era dos professores que mais influíam no ânimo dos seus discípulos. 

Ele aconselhava a jovem a afastar-se da Academia para melhor evoluir na sua arte707. 

Columbano continuava a expor nos salões da Sociedade Nacional de Belas-

Artes. Muitos críticos mantinham uma análise laudatória das suas obras, sublinhando o 

facto de ele já ser um mestre que estava acima de discussão. Em 1924, Rebelo de 

Bettencourt (1894-1969) dizia que apesar dos seus quase setenta anos, o seu «pincel» 

ainda conservava a «mesma mocidade, o mesmo equilíbrio e a mesma firmeza». Ele 

era como «um monge», vivendo «enclausurado na sua discreta e silenciosa oficina» a 
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pintar. Chegava a afirmar que perante os seus quadros «os próprios pintores 

modernistas demoram os seus olhos, com admiração e respeito. O saudoso Santa Rita 

Pintor dizia muitas vezes: - “Se todos os pintores fôssem como Columbano, o 

futurismo não teria razão de existir”»708. Esta citação era inesperada, sendo de notar 

que Bettencourt foi amigo de Santa-Rita. Contudo, aqui se evidenciava sobretudo a 

personalidade inconstante de Santa Rita, pois obviamente que entre a obra de 

Columbano e o futurismo existia uma abismo de distância. 

 

31 – Columbano no cargo de professor da Escola de Belas-Artes (A Ilustração Portuguesa, 

5/10/1908). 

Desde 1918 que Columbano se dava conta de uma reacção ao seu ensino, o 

que culminou em 1924, quando abandonou o lugar de professor da Escola de Belas-

Artes. O seu ensino não terá sido um dos mais abertos à modernidade, mas existia um 

clima de aparente amizade, pelo menos com alguns alunos, entre eles Anjos Teixeira e 

Ricardo Ruivo709. Haveria alguma liberdade, pois Varela Aldemira refere que 

Columbano achava que os artistas não deviam seguir regras pré-estabelecidas e 

condenava o uso de compêndios. E dizia: «para ser pintor bastava pensar na pintura a 
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todas as horas, no ateliê, em casa, na rua, de paleta na mão ou nas folgas, a comer, a 

dormir, a sonhar pintura em detrimento de outros sonhos (…)»710. 

Por ocasião da sua aposentação, em 1925, recebeu um álbum com setenta 

autógrafos de escritores, poetas, críticos e artistas, tendo sido entregue uma 

mensagem do poeta Afonso Lopes Vieira, exaltando a sua obra. Entre outros elogios, o 

texto dizia que «Mestre Columbano representa para as gerações mais moças da sua 

época o mesmo que Antero de Quental significou para as do seu tempo»711. A 12 de 

Agosto de 1925, realizou-se a cerimónia no Museu Nacional de Arte Contemporânea, à 

qual se associou o Governo através de João Camoesas (1887-1951), Ministro da 

Instrução Pública, em que Romano Esteves entregou o referido álbum a Columbano712. 

Numa notícia do ABC dizia-se que a homenagem fora singela, uma «lembrança gentil» 

de pintores que se diziam discípulos do Mestre por terem andado na sua aula, mas só 

«por isso, porque ainda não topamos na arte nem um só discipulo do grande Mestre 

Columbano»713. 

A propósito desta homenagem, Columbano era considerado «Um Mestre» pelo 

Diário de Lisboa. Publicavam-se trechos do álbum e entre os autógrafos citados 

encontrava-se, logo à cabeça, o de Teixeira Gomes, que era então Presidente da 

República. Este exclamava: «Ó poderoso mestre do desenho, ó supremo feiticeiro da 

côr, que infinita gratidão te não devo eu, pelas horas inolvidaveis que a tua arte me 

proporcionou». O poeta Augusto Gil (1873-1929) proferia respeitosamente: «Mestre 

Columbano: envergo a minha opa, acendo a minha vela e encopóro-me na 

procissão...É a festa do orago»714. 

Nesse ano de 1925, o nome de Columbano surgiu na Seara Nova. Importa notar 

que o pintor era amigo de muitos dos intelectuais que estiveram associados a esta 

revista, nomeadamente de Raul Brandão, Aquilino Ribeiro, Teixeira Gomes e João de 

Barros. Contudo, a sua presença só foi pontualmente marcada por um retrato de João 
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Chagas publicado na altura da sua morte, na capa do n.º 47 (Junho de 1925), com a 

legenda: «João Chagas, o grande jornalista e panfletário, cujo nome fica 

indelevelmente ligado à propaganda e triunfo da República Portuguesa»715. A 15 de 

Julho desse mesmo ano era publicada uma fotografia de Columbano na capa da 

revista.  

O artista estava cada vez mais só, assistindo a morte de amigos e familiares, 

pois além de Chagas, em 1925, morreu o irmão Manuel Maria. Contudo, não parava de 

trabalhar. Cerca de 1926, recebeu a encomenda de um auto-retrato para a colecção 

Pitti, de Florença. Nessa galeria situada no renascentista Palazzo Pitti, albergavam-se 

auto-retratos de pintores famosos, antigos e contemporâneos, entre os quais se 

contavam os nomes de Rembrandt, Velásquez, David, Ingres, Fantin-Latour e 

Sargent716. Num artigo de Manuel Emídio da Silva, publicado no Diário de Notícias em 

1935, este jornalista esclarecia a forma como a encomenda se fizera ao pintor. Emídio 

da Silva, encontrando-se em Roma em 1925, expusera a Eusébio Leão, representante 

de Portugal em Itália, a ideia de Columbano ter um auto-retrato na Pitti, considerando 

que tal seria honroso para o País e lisonjeiro para o artista. O diplomata acolhera a 

ideia «calorosamente» e, sendo substituído por Henrique Trindade Coelho717, este 

também abraçou a iniciativa com entusiasmo, entregando um pedido junto às 

instituições italianas de Belas-Artes, acompanhado por um Curriculum Vitae do pintor. 

Sendo a proposta aceite, Columbano encheu-se de «jubilo», realizando em 1927 o 

retrato que enviou para a célebre Galeria718. 

Em Novembro, Trindade Coelho, que entregara directamente a pintura ao 

Director da Galeria, o grande oficial Mello Torchiani719, comunicou a Columbano que o 

retrato da Pitti fora admiradíssimo e recebido com todas as honras. No entanto, só no 
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Natal desse ano seria exibido numa das salas720. Exposto inicialmente num cavalete, 

somente cerca de 1933 foi colocado na sala central, das três então abertas ao público, 

na parede ao lado da entrada721.  

Entretanto, o artista dava por concluídos os painéis para o Passos Perdidos, 

mas, como escreveu José-Augusto França, esta obra não foi «verdadeiramente 

terminada». Quando estava «quase pronta, a revolução do 28 de Maio de 1926 lhe fez 

perder função, fechando as casas do parlamento… O desfile de todos nós, cidadãos de 

então, para admirarmos tais pinturas, que um jornalista aconselhava, tornara-se 

impraticável e policialmente impossível»722. 

Ainda em 1927, foi fundado o Grupo Silva Porto e, na primeira exposição, 

esteve presente Columbano, Malhoa e Teixeira Lopes. Em 1928, voltou a expor na 

Sociedade Nacional de Belas-Artes, apresentando, entre outras obras, o retrato do 

poeta Teixeira de Pascoais (1927, MNAC), o de Raul Brandão e a sua esposa (1928, 

MNAC) e naturezas mortas. 

No final da carreira e já com setenta anos, o nome de Columbano surgia 

elogiosamente representado na Histoire de l’Art723 dirigida por André Michel (1853-

1925), no VIII volume, que foi realizado sob a direcção de Paul Vitry. O texto sobre 

Espanha e Portugal era de Pierre Pâris (1859-1931)724, um historiador ligado à 

arqueologia e director da École des Hautes Études Hispaniques, desde 1909. Nesse 

texto dizia que Columbano era um veterano, cuja obra era revolucionária tanto em 

França como em Portugal. Na opinião deste historiador, Columbano inseria-se tanto na 

tradição realista como idealista, tendo contribuído para a renovação da arte 

portuguesa725. 
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<http://www.inha.fr/spip.php?article2454>, acedida a 18/11/2010. 
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O texto denotava a defesa dos valores clássicos, dentro dos quais Columbano 

era visto como um revolucionário, uma noção que também foi partilhada por Henri 

Focillon (1881-1943). Na obra La Peinture aux XIXe Siècle, dava-se valor a Columbano 

no contexto da arte portuguesa do século XIX: «A obra de Columbano é de uma 

grandeza e de uma diversidade plenas de interesse. Ele foi daqueles que tentaram 

modernizar a pintura de história (Inês de Castro, Arsenal de Lisboa), mas ele era mais 

livre e decisivo nos estudos pintados com uma franqueza sóbria, e sobretudo nos 

retratos (…)»726. Apesar da brevidade do comentário, ele tem grande valor devido à 

importância que Focillon teve como Historiador de Arte.  

No final da vida, a obra de Columbano chegava à fase da consagração, mas a 

sua maneira de ser, entretanto, pouco mudara. Em 1909, Fernando Emídio da Silva 

contava que «Columbano, sumindo-se e esquivando-se nas ruas, só respira de 

descansado allivio, quando a meio do seu atelier se revê orgulhosamente nas suas 

obras (…)». Aí o seu temperamento mudava: «Mal entra no seu laboratorio - de 

sombrio torna-se jovial e de reservado faz-se communicativo»727. Raul Brandão, que 

era um dos seus grandes amigos, referindo-se aos últimos anos, contava que às «vezes 

vejo-o passar no Chiado, a ele e à mulher, como duas sombras que ocupam pouco 

espaço, para evitar os encontrões. Ao chegarem à Bertrand, ele espreita para dentro: 

se eu lá estou ou o Pascoaes, entra; se não nos vê, não se atreve e passam os dois, 

alheados, como se vivessem no pólo (…)»728. 

A maneira reservada de Columbano era em grande medida fruto da sua grande 

devoção à Arte, à qual dedicava quase todo o seu tempo. Raul Brandão dizia que 

Columbano trabalhava sempre: «trabalha até à última, todos os dias, excepto à 

                                                                                                                                                                                   
en révolutionnaire non moins qu’en son pays». «Columbano (…) est bien dans la tradition réaliste et 
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belle fierté d'accent ». Cf. Henri FOCILLON, [1927] 1991, La Peinture aux XIXe Siècle, Paris, Flammarion, 
Vol. II, p. 438. 
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segunda-feira que considera dia aziago»729. Proferia que no «velho casarão das Belas-

Artes trabalham, nos seus ateliês, vários artistas, como se vivessem separados por 

montanhas (são como os escritores – não se podem ver) (…). Aqui vive o melhor da sua 

vida o grande mestre Columbano, que só sai de casa para o atelier e do atelier para 

casa». O pintor viveu «para o seu ideal, entranhado até ao âmago, sem ver nem ouvir 

o mundo (…). Quase todos os pintores o detestam: - Pinta feio. Pinta escuro. E, quando 

muito, há quem afirme com frieza: - É um grande pintor… - Mas quase acham justo que 

viva arredado e morra isolado (…)»730.  

Outra das características da personalidade do pintor, tem a ver com a sua 

situação financeira, que se devia em grande medida à sua vontade de vender as suas 

obras por preços exagerados. Raul Brandão referiu que ele viveu bastante pobre, 

explicando que nunca «conheci outro homem assim agarrado à sua obra, vivendo 

apenas para a sua obra, como este. Pobre. Todos os pintores querem vender. O mestre 

Columbano não quer vender. Ao contrário, quando encontra alguma tela sua, compra-

a e revê-se nela»731. A este propósito, devemos acrescentar que, numa carta de 

Teixeira de Pascoaes, este verbalizava: «Nunca vi ninguém tão desprendido dos bens 

terrenos, como ele! Só os antigos anacoretas!»732. 

O artista apresentou-se publicamente pela última vez em 1929, quando 

participou na Exposição Internacional de Barcelona. O jornal Século interveio na 

representação de Portugal, auxiliando a iniciativa da Câmara do Comércio e Indústria 

Portuguesa de Barcelona733. Por pedido do jornal, o pintor enviou o retrato de Viana 

de Carvalho e de sua filha734 (1920). Em Outubro era publicado no Século uma breve 

notícia acerca do evento, anunciando que o júri lhe concedera a medalha de ouro735. 

                                                             
729 Raul BRANDÃO, 2000, op. cit., p. 199.  
730 Raul BRANDÃO, 2000, op. cit., pp. 197-198.  
731 Raul BRANDÃO, 2000, idem, pp. 198, 200.  
732 Carta de Teixeira de Pascoaes para Raul Brandão, 25/4/1929, in Raul BRANDÃO, Teixeira de 
PASCOAES, 1994, Correspondência, Lisboa, Quetzal Editores, p. 202. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta do Século para Columbano, 
28/12/1929. 
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 O Século, 8/11/1929, p.5. 
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Nesse ano era também nomeado sócio honorário da Sociedade Nacional de Belas-

Artes736. 

 

1914-1929 - O MUSEU NACIONAL DE ARTE CONTEMPORÂNEA 

Desde que foi nomeado para o cargo de director do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea, em 1914, que Columbano se empenhou em fazer melhoramentos no 

espaço, de modo a que a abertura ao público fosse realizada «com a decencia a que 

tem direito a collecção preciosa de obras de arte que possue»737. Em colaboração com 

o arquitecto José Luís Monteiro projectou a obra de ampliação da galeria, portadas, 

lambrins, bancos e a disposição para novos quadros738, reformas essas que 

considerava básicas739. Por outro lado, procedeu à reprodução fotográfica das «mais 

importantes» obras expostas no museu, querendo fazer um catálogo, «a fim de ser 

facultado ao público e distribuído pelos museus estrangeiros, tornando assim 

conhecida e divulgada a sua valiosa colecção, importante, sobretudo em arte 

portuguesa»740.  

Segundo Helena Barranha, o «(…) facto de José Luís Monteiro desempenhar, na 

época, as funções de Director da Escola de Belas-Artes de Lisboa e de Presidente do 

Conselho de Arte e Arqueologia, ajuda a perceber a estreita colaboração que manteve 

com Columbano e o seu contributo para as obras realizadas no Museu. Segundo a sua 

análise, as «intervenções arquitectónicas efectuadas no MNAC, entre 1914 e 1923, 

materializam uma filiação estética partilhada por Columbano e por José Luís Monteiro, 

marcada pela influência do academismo francês (…)»741. 

                                                             
736 Sociedade Nacional de Belas-Artes, Vigésima Sexta Exposição, Lisboa, 1929. 
737 Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, Museu Nacional de Arte Contemporânea, 
Correspondência Expedida, 1911-1919, Livro 1.º, Ofício 47, 13/3/1915. 
738 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 112. 
739 Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, op. cit., Livro 1.º, Ofício 47, 13/3/1915. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Columbano para João Baptista da 
Costa. A carta datará provavelmente de cerca de 1915. 
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 Helena BARRANHA, 2010, «O pintor no seu reduto: Columbano e o Museu Nacional de Arte 
Contemporânea», in Maria de Aires SILVEIRA (coord.), 2010, op. cit., pp. 125-126. 
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O Museu Nacional de Arte Contemporânea foi aberto ao público a 4 de Abril de 

1916742, tendo estado presentes, entre outros, Bernardino Machado, que era então 

Presidente da República. Meses mais tarde, o escultor Teixeira Lopes escreveu que 

nunca «em Portugal se fez tanta justiça como foi com a sua nomeação para dirigir o 

nosso museu, ninguém estava à altura desse cargo como o meu querido amigo. Com 

uma competência indiscutível em tudo e um carinho e dedicação sem iguaes. Desejo-

lhe saúde para continuar a sua gloriosa carreira, illuminando com a luz do seu grande 

génio as trevas d’este paiz de cégos e doidos»743. Foi nesta altura que José de 

Figueiredo escreveu sobre o Museu Nacional de Arte Contemporânea, referindo-se 

elogiosamente ao trabalho efectuado por Columbano, sobretudo tendo em 

consideração os poucos recursos de que dispunha, sendo, nesse sentido, um 

«verdadeiro triunfo»744.  

Entretanto, foi realizado um «Projecto de Regulamento do Museu Nacional de 

Arte Contemporânea»745, cujo texto foi publicado no Diário do Governo a 14 de Março 

de 1917746. Aí se determinava que o museu seria constituído por obras de arte 

nacionais ou estrangeiras, posteriores a 1850. O director ficava com variadas 

atribuições, entre as quais dar toda a importância às obras de artistas nacionais, 

procurando reunir tudo quanto esses artistas produziram de mais representativo e 

digno de estudo para a história da pintura portuguesa contemporânea747. 

Por essa altura Carmen de Burgos, que visitara Columbano e as instalações do 

Museu, fazia uma descrição daquilo que pudera ver748. Nas suas palavras, o Museu 

Nacional de Arte Contemporânea «está instalado no antigo convento de São Francisco, 

em Lisboa, num casarão muito grande e frio, onde as telas parecem desamparadas. É 

um museu pobre, pelo que os visitantes não podem formar ideia da produção artística 

                                                             
742

 Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, op. cit., Livro 1.º, Ofício 57, 3/4/1916. 
743 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Teixeira Lopes para Columbano, 
25/10/1916. 
744 José de FIGUEIREDO, «O Museu Nacional de Arte Contemporânea», in Atlântida, n.º 7, pp. 657-661. 
745 Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, Livro 1.º, p. 1, «Projecto de Regulamento do 
Museu Nacional de Arte Contemporânea», Cap. I, Art. 1.º. 
746 Diário do Governo, 14/3/1917. 
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Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Ofícios 
Enviados, Livro 2.º, Ofício 87, 15/10/1926. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: Carmen de BURGOS, 
«Grandes artistas estranjeros», Por Esos Mundos, pp. 156-158. 
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moderna. A colecção parece mesquinha porque os principais trabalhos dos 

contemporâneos estão em palácios particulares, que são os que guardam os 

verdadeiros tesouros da actividade artística da pintura portuguesa»749. De Silva Porto 

estavam presentes apenas quatro pequenas telas, mas também havia obras de Carlos 

Reis, Salgado, João Vaz, José Malhoa, Constantino Sobral, Alfredo Keil, António 

Ramalho, Sousa Pinto e do próprio Columbano. Este estava a pensar adquirir obras de 

arte moderna espanhola para o Museu, mas segundo Carmen de Burgos, parecia 

conhecer melhor os artistas espanhóis mais antigos e consagrados. 

Mesmo depois da inauguração do Museu, Columbano procurou sempre 

melhorar o espaço e a colecção. Nesse sentido, escreveu a João Chagas, ministro em 

Paris, dizendo: «Fui há tempos nomeado director do Museu de Arte Contemporânea 

ao qual tenho dedicado, sem descanso, todos os meus cuidados. Julgo haver feito 

desse Museu alguma coisa que não me envergonha (…). Falta-me, para dar mais brilho 

a esta bela colecção, uma obra do célebre mestre Rodin. Será isto impossível de 

alcançar? Isto seria o verdadeiro clou do Museu. (…) Talvez o meu amigo me pudesse 

ensinar o caminho»750. Contudo, esse desejo não se chegou a concretizar durante a 

sua direcção. 

Assim como notou Emília Tavares: «Já como Director do Museu Nacional de 

Arte Contemporânea, Columbano levou a cabo a tarefa de encomendar a reprodução 

a cores de algumas obras fundamentais da colecção do Museu. Acontecimento que foi 

noticiado na imprensa da época, e que deu lugar a uma exposição das reproduções 

assim obtidas no estúdio da Fotografia Bobone em Lisboa, responsável pela execução 

das reproduções»751. 

O trabalho de Columbano como director do Museu de Arte Contemporânea foi 

sendo notado nos meios intelectuais. João de Barros escreveu que «Verificar o critério 

                                                             
749 «está instalado en el antiguo convento de San Francisco, en Lisboa, en un casón muy grande y muy 
frío, donde los lienzos parecen como desamparados. Es um museu pobre, por el que los visitantes no 
puden formar idea de la producción artística moderna. La colección resulta mezquina porque los 
principales trabajos de los contemporáneos están en los palacios particulares, que son los que guardan 
los verdaderos tesoros de la actividad artística en la pintura portuguesa». 
750

 Carta de Columbano para João Chagas, 24/3/1917, in João CHAGAS, 1958, op. cit., pp. 270 e 271. 
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que presidiu á organização do Museu de Arte Contemporanea é mais uma vez 

comprehender esta verdade simples. Columbano, dirigindo essa organização, deixou-

se guiar unicamente pelo seu amor á arte do seu paiz: - não teve preferencias pessoais; 

viu apenas obras representativas de diversas correntes artísticas». João de Barros 

acrescentava que era «com enternecido reconhecimento que se deve agradecer a 

Columbano o ter roubado algumas horas à sua vida monacal de artista (...) para dar a 

Portugal, com a organização do Museu de Arte Contemporanea, a consciencia exata do 

que esta vale e significa, e a certeza nitida da gloria que d’ella irradia para todos 

nós»752. 

A mesma linha de pensamento era partilhada por Alberto de Oliveira, que 

considerava o ateliê do artista como a última sala do Museu. Dizia que Columbano se 

elevara «acima de si proprio até ao extremo rarissimo de ser um juiz sereno e 

benevolo da obra dos seus camaradas (...). Este museu tão harmonioso, tão simples, 

tão completo, denuncia na sua organização o espirito mais eclectico e o 

temperamento mais comprehensivo»753. No entanto, Columbano era bastante 

conservador nos seus gostos e isso reflectia-se nas obras que adquiriu. 

Em 1921, o pintor escreveu a Teixeira Gomes dizendo que em Coimbra se 

realizara um «grande leilão de quadros do Conde do Ameal», que era «possuidor de 

grande parte da famosa colecção do rei D. Fernando». Entusiasmado, dizia que aí 

encontrara «obras interessantes», que «muito convinham ao nosso Museu e que 

espero alcançar para completar, quanto possivel, a história da pintura em Portugal no 

meiado do século XIX. (…) Dentro em pouco, espero, será um museu notavel em toda a 

parte e será grande honra no nosso paiz»754. Columbano fez uma lista das obras que 

queria que fossem adquiridas para o Museu Nacional de Arte Contemporânea, por 

ocasião do Leilão755. Entre os quadros citamos O Cego da Rebeca, de José Rodrigues; 

Camões na Gruta de Macau e Só Deus, de Metrass; Génio das Artes de A. M. Fonseca; 

                                                             
752 Cf. Diogo de MACEDO, 1957, «Columbano e o seu Museu», Revista e Boletim da Academia Nacional 
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753 Cf. Diogo de MACEDO, 1957, op. cit.. 
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várias obras de Silva Porto (Conduzindo o Rebanho, As Ceifeiras, Macieiras em Flor, A 

Cancela, entre outros); dois quadros animalistas de Anunciação e Os Vitelos de Luciano 

Freire. Em 1918, tendo adquirido para o Museu o retrato da mãe de Sousa Martins, 

ficou muito satisfeito: «Acusando a recepção do retrato da Senhora D. Maria das Dôres 

Sousa Martins, executado pelo eminente professor Miguel Angelo Lupi (...). (...) a obra 

prima de um dos maiores Mestres da Pintura Portugueza de todos os tempos. (...) 

inestimavel preciosidade artística»756. 

A Alma Nova, revista que começou a ser publicada em 1922, dava no seu 

primeiro número grande destaque ao Museu de Arte Contemporânea. No artigo dizia-

se que as salas iriam ser reabertas, estando momentaneamente fechadas devido a 

obras. Na entrevista que foi concedida, Columbano referia-se elogiosamente ao 

trabalho iniciado por Carlos Reis, falando posteriormente das verbas que existiam para 

manutenção do Museu. Referia-se com gratidão à ajuda de João de Barros, Domingos 

Pereira, Augusto Gil e Ginestal Machado. Por fim, mostrava-se reconhecido pelo 

esforço do arquitecto José Luís Monteiro, que «tem prestado sempre graciosamente o 

seu valor e saber». Columbano assegurava que este Museu, «pelas obras primas que 

encerra», iria ser «um Museu notável em qualquer parte do mundo»757. 

 

32 – O Museu Nacional de Arte Contemporânea, Sala de Escultura (Atlântida, n.º7). 
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Em 1923, foi inaugurada a nova sala de escultura, aguarela, pastel e desenho. O 

jornal A Capital aproveitava a ocasião para louvar o artista. Dizia-se que o pintor tinha 

«dedicadamente vivido de há muitos meses a esta parte para a tarefa de transformar o 

Museu de Arte Contemporanea». Pensava-se que a sua acção no Museu não poderia 

deixar de ser aplaudida una voce pelo público e pela imprensa. O jornalista afirmava 

que de três «imundas celas fradescas, de uma escada entulhada, de um saguão 

repugnante», ele fizera um Museu com galeria de aguarela, desenho e pastel, sendo 

para tal auxiliado pelo arquitecto José Luís Monteiro758. 

No Guia de Portugal759, levado a público em 1924, Jaime Cortesão escreveu 

acerca do Museu de Arte Contemporânea, descrevendo o conteúdo das salas 

organizadas por Columbano. Entre as suas palavras, salientamos que ele considerava 

que a tela Os Bêbedos de Malhoa, era a mais interessante obra do Museu, pela 

caracterização de tipos populares portugueses760.  

Por outro lado, em 1924, na revista Athena dirigida por Fernando Pessoa e pelo 

pintor Rui Vaz (1891-1955), dava-se destaque a Manuel Maria Bordalo Pinheiro. Dizia-

se que ele fora uma «vítima sacrificada pelo meio estreito e pela época dura em que 

viveu», sendo os seus filhos, Columbano e Rafael Bordalo, dois grandes artistas e 

autênticas glórias do país. Sublinhe-se que o autor do texto afirmava que Columbano 

era um pintor extraordinário, «feito director do Museu de pintura, por uma das mais 

acertadas nomeações que se teem decretado n’este paiz»761. Daqui se infere que a 

acção do director do Museu de Arte Contemporânea era aceite por alguns artistas do 

Modernismo, mas note-se que Rui Vaz era um dos poucos artistas jovens presentes no 

Museu. 

Devemos assinalar que em 1925, artistas como Eduardo Viana, Almada 

Negreiros, Jorge Barradas e António Soares, executaram as pinturas que constituem a 

primeira apresentação de arte modernista de carácter permanente, nos locais 
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públicos, no Club Bristol e no café Brasileira do Chiado762. Este café, por sinal, a pouca 

distância ficava do Museu de Arte Contemporânea, onde Columbano exercera um 

filtro conservador sobre as obras que adquiriu, quase todas pertencentes aos domínios 

estéticos do Romantismo e do Naturalismo. De facto, durante cerca de quinze anos de 

aquisições, são poucas as obras dos pintores modernos, contando-se entre eles Milly 

Possoz e Dordio Gomes. Os escultores modernistas beneficiaram, contudo, de maiores 

atenções, pois entraram para as colecções as obras de Canto da Maya, Leopoldo de 

Almeida e Francisco Franco. Provavelmente ainda durante a direcção de Columbano 

deu entrada um trabalho de Diogo de Macedo. 

O gosto de Columbano ficou bem patente numa carta que escreveu enquanto 

Director do Museu, onde falava da colecção existente, referindo os nomes de Miguel 

Lupi, Tomás da Anunciação, Silva Porto, Soares dos Reis e dos «nomes mais gloriosos 

dos modernos artistas, em honroso confronto com os célebres Mestres estrangeiros, 

com Leon Bonnat, Paul Laurens, Cormon, Sala, Placencia, Angeli, etc, até ao grande 

inovador da pintura franceza o ilustre Mestre Albert Besnard»763. 

Fazendo uma breve análise das obras adquiridas por Columbano, devemos 

notar que o artista foi equitativo ao nível dos géneros e dos artistas escolhidos, mas 

não admitiu trabalhos de se afastassem do esquema naturalista ou académico. 

Entraram paisagens de Cristino da Silva, Tomás da Anunciação, Silva Porto, Sousa 

Pinto, António Ramalho, Marques de Oliveira, Malhoa, Artur Loureiro, Domingos 

Rebelo, Dordio Gomes – neste caso num exemplo ainda naturalista – e do francês 

Harpignies. Entre a pintura de género e de costumes contam-se vários desenhos 

intimistas de Miguel Ângelo Lupi, mas também Leitura de uma carta de Alfredo Keil, A 

salmeja de Silva Porto, À espera dos barcos de Marques de Oliveira, uma Rapariga 

romana de Henrique Pousão, Efeito de chá de Veloso Salgado, As engomadeiras de 

Carlos Reis (pintura que tem paralelo no luminismo de Sorolla) e o Efeito de luz de 

Adriano Sousa Lopes - que poderá ser aproximado de obras de Besnard. 
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Dos retratos, entraram obras de qualidade, desde Retrato da Exmª Viscondessa 

de Menezes de Luís de Menezes ao Retrato de D. Maria das Dores Sousa Martins de 

Lupi. Também adquiriu o Retrato de D. Helena Dulac Pinto de Miranda de António 

Ramalho, o Retrato de minha mulher de José Malhoa, até ao Retrato da mãe de 

Ventura Terra de Veloso Salgado. Na colecção ingressaram igualmente trabalhos 

históricos, na sua maioria de carácter académico e romântico, dos quais sobressaem 

Camões na gruta de Macau ou Só Deus!, ambos de Francisco Metrass. Mais 

interessantes foram algumas aquisições de temática simbolista, nomeadamente uma 

Melancolia de Carlos Bonvalot (cuja técnica de pinceladas largas é próxima de 

Columbano na fase final), destacando-se sobretudo O caçador de águias de Adriano de 

Sousa Lopes. 

No domínio da escultura couberam algumas obras de elevado interesse, desde 

algumas com cunho académico, romântico e naturalista, como o D. Sebastião de José 

Simões de Almeida (tio) ou Relembrando de José Simões de Almeida (sobrinho), até 

alguns trabalhos com um carácter simbolista ou modernista, como a Escrava de 

Maximiniano Alves, Vencido da vida de Leopoldo de Almeida, o Desespero da dúvida 

de Ernesto Canto da Maya, Invocação de Francisco dos Santos, Busto do pintor Manoel 

Jardim de Francisco Franco e a Eva de Diogo de Macedo. O que nos parece manifesto é 

que Columbano era menos conservador no domínio da escultura do que no da pintura. 

Em Julho de 1927, o pintor sofreu críticas da Direcção da Sociedade Nacional de 

Belas-Artes764, pela sua acção como director do Museu de Arte Contemporânea. A 

Comissão Executiva de Arte e Arqueologia defendeu-o e solidarizou-se com ele, 

considerando que tinha liberdade no arranjo e apresentação do Museu765. Em 

Setembro o pintor escreveu ao Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia, 

agradecendo a confiança com que o honrou. Acrescentava que não «julgando infalível 

o meu criterio devo contudo confessar que tenho usado sempre de toda a isenção no 
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exercício do cargo que desempenho enquanto continuar a merecer a confiança da 

ilustre Comissão que me distinguiu com a sua escolha para tão honroso lugar»766. 

O pintor estava a terminar a sua carreira como director do Museu de Arte 

Contemporânea, sendo posteriormente retirado do lugar pelo motivo de ter atingido o 

limite de idade. Perante a nova lei (decreto de 2 de Março de 1929), que determinava 

a demissão de todas as pessoas com mais de 70 anos, Columbano escreveu uma carta 

ao Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia: 

«Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia, 

Em resposta ao ofício de v. excia (…) pedindo para ser informado sobre 

os funcionários do Museu a meu cargo que tenham atingido 70 anos de idade e 

a respectiva categoria, situação e vencimento nessas, tenho a declarar que eu, 

na minha qualidade de director, nomeado em 1914 (…), me encontro atingido 

pela recente lei, (…) por haver completado 70 anos de idade (…)»767.  

No Diário de Lisboa, dizia-se que para «cumprimento do decreto de limite de 

idade – 70 anos – são reformados, entre outros funcionários de vários ministérios, e de 

grande mérito – os seguintes professores e artistas, cujos nomes gloriosos dispensam 

adjectivos legítimos, e cuja obra, em benefício da Pátria, é grande e demasiadamente 

conhecida para que a exaltemos». Nomeavam-se, entre outros, Columbano, José Leite 

de Vasconcelos (Museu Etnológico), José Luís Monteiro e Henrique Lopes de 

Mendonça (Escola de Belas Artes). No mesmo texto acrescentava-se que «não se pode 

encobrir que é com magua que se vê sair dos seus postos homens notáveis como os 

que apontamos, e outros que não nos vieram à memoria, e que é com magua que a 

maioria daqueles homens abandonam os seus cargos, não por uma questão de 

interesse pecuniário, respeitável aliás, (…) mas “por amor” á sua obra, ás casas que 

serviram, ao mister elevado a que se dedicaram (…)»768. 

                                                             
766 Museu do Chiado, Conselho de Arte e Arqueologia, op. cit., Livro 2.º, of. 99, 25/9/1927. 
767

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Doc. C70, carta de Columbano para o 
Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia, 3/3/1929. 
768

 «A cidade. Perante a lei… vão ser reformados alguns velhos e gloriosos artistas e professores», Diário 
de Lisboa, 11/3/1929, p. 5. 
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Raul Brandão verbalizaria, a este propósito, que o pintor morreu «no dia em 

que tiraram (…) o lugar de director do Museu, ao qual se tinha dedicado 

apaixonadamente, gastando com ele até as suas economias. Nunca mais pôde dormir 

(…)»769.Diogo de Macedo alvitrou, anos depois, que ele foi «o último monge da 

comunidade daquele extinto convento, que ali ficava para velar e rezar às imagens da 

sua religião»770. 

À saída, Columbano recomendava para lhe suceder o pintor Adriano de Sousa-

Lopes, «mais moderno, talvez, mas assisado ainda» (José-Augusto França)771. No dia 21 

de Março, recebeu uma homenagem da Comissão Executiva do Conselho de Arte e 

Arqueologia, «por motivo de ter o artista findado a sua missão oficial». No dia 

seguinte, o assunto era notícia de primeira página do Século. A homenagem foi 

constituída por discursos em louvor da sua obra, feitos por Luciano Freire, presidente 

da Comissão e José de Figueiredo, que lembrava ter dado o seu voto para a entrada do 

pintor na direcção do Museu. Dizia que a «sua alta categoria artistica impunha-o para 

esse cargo», e que «os quinze anos decorridos sobre a sua nomeação provaram 

brilhantemente a razão que ele, orador, tivera em lhe dar aquele voto». Anunciava-se 

então que ele iria ser nomeado director honorário do Museu de Arte 

Contemporânea772. 

Em 16 de Abril, era publicada no Diário de Notícias a informação de ter sido 

entregue, no dia anterior, uma mensagem ao ministro da Instrução, na qual se pedia 

que o artista, que era director honorário do Museu de Arte Contemporânea desde dia 

8 desse mês, passasse a receber uma pensão equivalente ao seu ordenado como 

Director773. Formou-se um movimento em favor do artista, encabeçado por 

intelectuais, pintores, escultores e críticos de arte. Afonso Lopes Vieira leu uma 

mensagem, onde comunicava que «Columbano pode adquirir os fóros altíssimos do 

mestre de gerações, que vêem nêle um dos mais fervorosos, constantes e 

desinteressados, servidores de Portugal, da cultura e da civilização da nossa Patria». 

                                                             
769 Raul BRANDÃO, 2000, , op. cit., tomo III, p. 201. 
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 Diogo de Macedo citado por Helena BARRANHA, 2010, op. cit., p. 128. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit., vol. II, p. 278. 
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O Século, 22/3/1929. 
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 Diário de Notícias, 16/4/1929, pp. 1-5. 
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Salientava-se o seu cargo de director do Museu de Arte Contemporânea, que ele 

organizou e que já era na realidade uma obra sua774. 

De acordo com uma notícia do Século, datada de 21 de Abril, o Governo 

acordou em conceder a pensão vitalícia ao «mestre Columbano». O texto do decreto 

era já conhecido e nele se podia ler que a referida pensão era dada em virtude dos 

«relevantes e desinteressados serviços prestados por aquele notavel artista na 

organização e direcção do referido Museu, em reconhecimento dos quais foi nomeado 

seu director honorario (...)». Asseverava-se que era um «dever da Nação demonstrar o 

seu apreço pelas altas qualidades artísticas e devoção patriotica do grande mestre, que 

representa uma gloria de renome universal»775. 

O decreto foi publicado no Diário do Governo do dia 30 de Abril, data em que o 

pintor foi visitado pelo Ministro da Instrução e por muitos dos seus admiradores. 

Gustavo Cordeiro Ramos foi recebido por Columbano e por Sousa Lopes. Tratava-se de 

mais uma homenagem que era prestada ao «grande e querido mestre», cujo «nome 

glorioso» já ultrapassara fronteiras. O governo tomava assim uma atitude de abrir 

excepção à lei de limite de idade e Cordeiro Ramos, como titular do Governo, entregou 

a Columbano uma cópia do decreto776. Perante tal homenagem, o artista terá 

murmurado que era «um enterro de primeira classe»777. No dia 1 de Maio, o pintor 

António Carneiro escreveu-lhe, «apertando-lhe a mão com íntimo regozijo pelo acto 

de justiça que acaba de ser-lhe prestado officialmente»778. 

 

                                                             
774

 Entre outros, o documento foi assinado por Afonso Lopes Vieira, Lopes de Mendonça, Batalha Reis, 
João Barreira, João de Barros, José de Figueiredo, José Relvas, Júlio Dantas, Luciano Freire, Manuel 
Emídio da Silva, Raul Brandão, Raul Lino, Reinaldo dos Santos, Sousa Lopes, Teixeira Gomes, Teixeira de 
Pascoaes, Viana de Carvalho, João Correia de Oliveira, D. José Pessanha, Joshua Benoliel, Veloso 
Salgado, etc. 
775 O Século, 21/4/1929, p. 1. 
776 Diário de Notícias, 1/5/1929, p. 1. 
777

 José-Augusto FRANÇA, 1992, Os Anos Vinte em Portugal, Estudo de Factos Sócio-Culturais, Lisboa, 
Editorial Presença, p. 387. 
778

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de António Carneiro para 
Columbano, Porto, 1/5/1929. 
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1929 – DESFECHO E PERPETUAÇÃO DA MEMÓRIA DO ARTISTA 

Em 1928, Raul Brandão foi a Lisboa, dizendo: «Estive no atelier com o 

Columbano que achei mais gordo e com boa cor (nunca o vi tão bem) (…)»779. Porém o 

artista sofria já com dificuldades de saúde que pioravam com o tempo frio e faleceu 

cerca de um ano depois, no dia 6 de Novembro de 1929, em Lisboa. 

Nos jornais a notícia teve grande impacto, fazendo-se numerosos elogios ao 

artista. No Diário de Notícias dizia-se: «Columbano morrera! Era, pois, certo... 

Desaparecera a última grande figura de uma geração de notaveis artistas»780. No 

entanto, entre os pintores do Grupo do Leão, Malhoa ainda era vivo (faleceu em 

1933), para não falar também de João Vaz (faleceu em 1931), que esteve presente no 

funeral. Tratava-se apenas de uma maneira de engrandecer o artista. Teixeira de 

Pascoaes ficou impressionado e escreveu a Raul Brandão: «Tenho pensado muito em 

si! Calculo o seu imenso desgosto! (…) O mestre Columbano morto! (…)»781. 

A presença de Columbano no estrangeiro era considerada «lamentavelmente 

diminuta» e anunciava-se que José de Figueiredo estava a tentar que o Museu de 

Luxembourg adquirisse outras obras do Mestre, para completar a sua representação. 

Contava-se que o Museu de Barcelona pretendera adquirir a Chávena de chá, mas o 

pintor recusara separar-se da obra, pois fora o seu último desejo deixar à Nação as 

suas obras mais afamadas. Os leitores eram também informados que o corpo do pintor 

fora levado para o Museu de Arte Contemporânea, de onde iria sair o funeral782. 

Segundo o Século as «demonstrações de pezar foram inúmeras, toda a gente 

lamentando a perda de quem tão alto soube erguer a arte nacional, conquistando lá 

fora os melhores prémios e os mais altos lugares». Afonso Lopes Vieira, José de 

Figueiredo e Sousa-Lopes avistaram-se com o Ministro da Instrução, sugerindo que 

Columbano era digno que o Governo lhe decretasse funerais nacionais. Contudo, a 

                                                             
779 Carta de Raul Brandão para Teixeira de Pascoaes, 5/6/1928, in Raul BRANDÃO, Teixeira de 
PASCOAES, 1994, op. cit., p. 179. 
780

 Diário de Notícias, 7/11/1929. 
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 Carta de Teixeira de Pascoaes para Raul Brandão, 9/11/1929, in Raul BRANDÃO, Teixeira de 
PASCOAES, 1994, op. cit., p. 222. 
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 Diário de Lisboa, 7/11/1929. 
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proposta ficava sem efeito e o pintor foi velado na sala central do Museu de Arte 

Contemporânea, «artística e severamente decorada pelos amigos e discípulos do 

grande Mestre»783. No Diário de Lisboa contava-se que o corpo do pintor foi velado 

junto do seu quadro de Cristo Crucificado que fazia parte do improvisado altar784. 

Dizia-se que há «quadros que são aparições, e só a alma entende. Este é um deles! E 

como ele fica bem, nesta cripta severa, cheia de intenção, onde a morte está longe, 

vencida pela beleza!»785. 

O funeral foi dirigido pelo pintor Luciano Freire, terminando na deposição do 

corpo junto ao jazigo do actor António Pedro786. No dia seguinte, o Diário de Notícias 

dizia solenemente que descansava «desde ontem, em paz para todo o sempre, no seu 

modesto jazigo do cemitério dos Prazeres, aquele que foi na pintura grande entre os 

maiores, o mestre Columbano, como, com respeito, por todos era tratado»787. 

 

33 – Jazigo de Columbano Bordalo Pinheiro, Cemitério dos Prazeres. 

Por decisão da Câmara Municipal de Lisboa foi dado o nome de Columbano 

Bordalo Pinheiro ao novo arruamento que ligava a Avenida de Berna à Estrada de 

Campolide788. Por iniciativa de José de Figueiredo e Sousa-Lopes surgiu a ideia de fazer 

no Museu de Arte Contemporânea uma exposição retrospectiva da sua obra789. Este 

acontecimento era considerado um dever nacional. «Uma das mais queridas 

                                                             
783 O Século, 8/11/1929, p. 1 e 5. 
784 Diário de Lisboa, 8/11/1929. 
785 Diário de Lisboa, 8/11/1929. 
786

 O Século, 9/11/1929, p. 1e 6. 
787

 Diário de Notícias, 9/11/1929, pp. 1-5. 
788

 Diário de Lisboa, 7/11/1929. 
789

 O Século, 9/11/1929, p. 1e 6 e O Século, 13/11/1929. 
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aspirações do Mestre era realizar uma exposição das suas obras, que deveria ter lugar 

no seu proprio “atelier”, contiguo ao museu». Esta ideia deveria ter sido concretizada 

ainda em vida do pintor. A inauguração da exposição iria coincidir com a inauguração 

da «Sala Columbano» no Museu, que seria localizada no seu antigo ateliê, «na qual 

ficarão as suas obras legadas ao Estado, outros quadros seus pertencentes já ao 

museu, aqueles que os seus actuais possuidores queiram oferecer para este fim, e 

alguns objectos que pertenceram ao Mestre, entre os quais a sua paleta». Esta sala foi 

inaugurada em 1930790. 

Ainda antes desse evento, em 1930, fora decidido fazer um monumento a 

Columbano. Para tal fizeram-se subscrições nos jornais, de forma a angariar fundos 

para a realização da homenagem e foi criada uma Comissão, presidida por Jaime 

Batalha Reis791. Num recorte de jornal, que se encontra no Espólio de Batalha Reis, 

podemos ler que o monumento foi da iniciativa dos alunos da Escola de Belas Artes. 

Entre as individualidades que fizeram parte da Comissão de Honra, contavam-se 

Henrique Lopes de Mendonça, General Ivens Ferraz e Viana de Carvalho792. 

Posteriormente, a «convite do sr. Romano Esteves, o mais antigo aluno de Columbano, 

reuniram (…) no Museu de Arte Contemporânea, alguns artistas que foram discípulos 

do genial pintor, a fim de deliberarem sobre o concurso a prestar á ideia do 

monumento»793. 

Logo no início de 1931, Jaime Batalha Reis escreveu a José Amaro Júnior (da 

Associação Académica da Escola de Belas-Artes de Lisboa), dizendo: «desculpe-me V. 

E. não ter dado à sua carta uma resposta imediata». Estava com gripe, o que o impedia 

de cumprir os deveres para com a Comissão do Monumento. Proferia que não 

precisavam dele para reunir nem para resolver, pois há apenas um assunto «a 

                                                             
790 O Século, 7/11/1930. Vide também: Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 5, Caixa 
76, recorte da imprensa: «Homenagem a Columbano», 3/9/1930. 
791 Os donativos chegaram de muitas fontes, incluindo Luís Cristino da Silva; Pardal Monteiro; Jorge 
Segurado; António Ferro; Raul Lino; Alunos da EBAL; SNBA; Adriano de Sousa Lopes; José de Figueiredo; 
José Pessanha; Henrique Lopes de Mendonça. Cf. Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, 
vários documentos. 
792

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 7, recorte da imprensa: «Monumento a 
Columbano», 22/3/1930. 
793

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 7, recorte da imprensa: «Columbano, A 
reunião dos antigos alunos do inolvidável artista», 3/4/1930. 
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resolver: o de encontrar meio, ou meios de obter mais dinheiro». Pedia para 

arranjarem alguém que o pudesse substituir, mesmo que definitivamente, para 

presidir à Comissão de Honra794. Poucos dias passados, noutra carta, explicava que 

estava doente e vivia longe de Lisboa: «Escuso, julgo eu, de declarar que isto em nada 

diminui o meu inalterável interesse pela nossa obra, - interessa». Sugeria que se fosse 

pensando no local e no autor795. Numa anotação, que se encontra no seu Espólio, pode 

ler-se: «Deverá ser um busto ou uma estátua. O escultor deverá ter conhecido 

Columbano para o retrato ficar mais parecido»796. 

Ainda em 1932, na «sala das sessões da Academia de Belas Artes reuniu-se, (…) 

a comissão do monumento a Columbano, tomando, entre outras, as seguintes 

deliberações: convidar o sr. Ministro da Instrução para presidente da comissão de 

honra, para vice-presidente o director geral do Ensino Superior e Artístico, e como 

vogais os srs. Jaime Batalha Reis e António Arroio; nomear para a comissão executiva o 

srs. José de Figueiredo, presidente; (…) D. José Pessanha, tesoureiro; (…) Adriano de 

Sousa Lopes, Manuel Emídio da Silva (…), vogais; promover a realização no próximo 

inverno, de uma exposição, o mais completa possível, da obra do grande mestre, 

ficando o sr. Alfredo da Cunha [vogal da comissão executiva] encarregado de elaborar 

o respectivo catálogo»797. 

Em Novembro de 1931, Manuel Emídio da Silva escreveu a Batalha Reis, 

dizendo que «Bem fez o Amigo separando-se da Comissão». Acrescentava que tomara 

«a iniciativa, a qual se juntaram alguns amigos meus e do Columbano, para que seja 

colocada na casa em que ele faleceu, uma lápide Comemorativa. Desenhou-a o Raul 

Lino». Segundo Emídio da Silva, a Comissão angariara dez contos, o que considerava 

ser «um falhanço e um motivo de regozijo para os adversários de Columbano»798. Em 

                                                             
794 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Pasta 76-20, carta de Batalha Reis para José 
Amaro Júnior (Associação Académica da Escola de Belas-Artes de Lisboa), 17/1/1931. 
Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Pasta 76-20, carta de Batalha Reis para José Amaro 
Júnior (Associação Académica da Escola de Belas-Artes de Lisboa), 26/1/1931. 
796 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 4, Jaime Batalha REIS, «Reflexões sobre 
a escolha de um escultor para o monumento a Mestre Columbano». 
797

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 7, recorte da imprensa: «Um 
Monumento a Columbano», 12/5/1932. 
798

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 36, carta de Manuel Emídio da Silva 
para Jaime Batalha Reis, 28/11/1931. 
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1932, foi descerrada a lápide na casa onde morreu Columbano, tendo o acontecimento 

sido acompanhado de discursos de José de Figueiredo e Manuel Emídio da Silva799. A 

ideia do monumento não foi abandonada, mas acabou por se resumir a um busto da 

autoria de Barata Feyo, inaugurado em 1957, e colocado no Museu de Arte 

Contemporânea. Na data da inauguração discursou Diogo de Macedo, então director 

do Museu, assumindo que era esta uma «singela memória» ao «grande Pintor»800. 

 

34 – Busto de Columbano, autoria de Barata Feyo. 

                                                             
799

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 5, Caixa 76, recorte da imprensa: 
«Homenagem a um dos Maiores Pintores Portugueses», 7/11/1932. 
800

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Diogo de MACEDO, doc. 21/11/1957. 
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III - A OBRA NO TEMPO 

«Acabo de chegar de Paris onde apanhei um 

famoso banho de arte. Demorei-me pouco mas 

desconfio que não perdi de todo o meu tempo, 

pelo menos fiquei ao corrente do que se faz 

em pintura por esse mundo fora (…)». 

Carta de Columbano, 1900. 

 

1. INFLUÊNCIAS DO PASSADO 

O historiador Carlos Reyero escreveu que «a cultura visual de todos os artistas 

fin de siècle era formada não só pelas suas viagens e as suas visitas frequentes a 

estúdios, colecções, museus e exposições por todo o mundo, mas também por críticas, 

catálogos e livros sobre arte clássica e moderna – que eram na época bastante 

ilustrados – assim como por fotografias (…). Deste modo, as coincidências – por muito 

que gritantes que fossem – não deverão ser entendidas como apropriações de um 

pintor de uma solução descoberta por outro (…). No final do século XIX (…) elas 

tornavam-se apenas evidências de gostos comuns, assim como de maneiras comuns de 

ver e representar o mundo num tempo em que a pintura era em primeiro lugar e 

sobretudo uma tomada de posição de uma escolha visual»801. 

Tendo em consideração as ideias expressas por Carlos Reyero, iremos ponderar 

sobre quais seriam os interesses estéticos de Columbano, que se podem discernir até 

pela maneira como decorava a sua própria casa. Numa descrição de cerca de 1901, 

dizia-se: «Tudo massiço, austero, d'outrora. Um quadro de Silva Porto, um quadro de 

Bordallo Pinheiro. Sobre mêza antiga, (…) um livro sobre Burne Jones [1833-1898] e 

uma encadernação bonita de outra obra sobre pintura francêza». Na casa de jantar 

havia dois desenhos, que eram atribuídos a Rembrandt (1606-1669)802.  

                                                             
801 Carlos REYERO, 2009, «Sorolla and the International Painting of His day», in José Luis DÍEZ e Javier 
BARÓN (ed.), 2009, Joaquín Sorolla. 1863-1923, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2009, p. 161. 
802

 O autor da carta conta que fizera uma visita à casa de Columbano, na Rua da Alegria, quando este 
pintava o retrato de Batalha Reis. Julgamos que o mais provável é referir-se ao último retrato, de 1901. 
In Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de M. de Távora Folque para 
Columbano, Lausanne, Paris, 1/12/1915 (17/11/1915 ?). 
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Depois da morte de Emília Bordalo Pinheiro (em 1945), houve um leilão das 

obras que existiam na sua casa, sendo referidos quadros de Manuel Maria Bordalo 

Pinheiro, Alfred Philippe Roll (1846-1919), Alfredo Keil (1850-1907), José Malhoa 

(1855-1933), José Queirós (1856-1920), Adriano Sousa-Lopes (1879-1944), Navarro da 

Costa (1883-1931) e pinturas antigas de naturezas mortas803. O que nos interessa 

sublinhar é que todas estas referências se podem inserir num gosto conservador e 

naturalista. 

No seu tempo, Columbano foi considerado um artista original, julgando-se que 

tinha sofrido poucas influências. Hoje, estas asserções devem ser ponderadas, 

sobretudo porque é natural que tivesse sido influenciado quer pela arte do passado 

quer pela arte do seu tempo. O artista não se mostrou eloquente a este respeito e 

Varela Aldemira, que foi seu aluno, dizia que ele não confessava preferências por 

pintores, evitando falar de influências e chegando a negá-las quando a imprensa falava 

delas804. Apesar disso, é possível ter uma ideia de quais eram as suas escolhas, quer 

através dos nomes citados na correspondência, quer através da análise das obras. 

Os historiadores de arte que se dedicaram a Columbano sugeriram alguns 

nomes de artistas que o poderão ter impressionado. Varela Aldemira citou Rembrandt, 

Zurbarán (1598-1664), Velásquez (1599-1660), Chardin (1699-1779), Goya (1746-

1828), Courbet (1819-1877), Henner (1829-1905), Manet, Degas (1834-1917), 

Palmaroli (1834-1896), Carolus-Duran, Ribot (1839-1916), Deschamps (1846-1902) e 

Carrière (1849-1906)805. José-Augusto França fez uma lista semelhante, referindo-se 

aos pintores holandeses e italianos do Louvre, acrescentando Blanche (1861-1942) e 

colocando a hipótese de ter havido uma influência de Leibl (1844-1900): «em Paris o 

famoso retratista alemão era pouco conhecido – mas a semelhança pictórica não pode 

deixar de ser sublinhada»806. Recentemente, Pedro Lapa compôs outras variações 

sobre a mesma lista, acrescentando Frans Hals, Van Dyck (1599-1641), Murillo (1618-

                                                             
803 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: «Leilão de 
mobiliário, pinturas e adornos que guarneciam a residência da falecida viúva do insigne pintor 
Columbano», 7/7/1945. 
804

 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 41. 
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 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 41. 
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1682), Whistler (1834-1903), John Singer Sargent e Tissot (1836-1902)807. No nosso 

estudo iremos aprofundar apenas as influências que nos parecem mais relevantes, e 

acrescentaremos outras possibilidades.  

Na estilística de Columbano, a maior influência do passado vinha da época 

barroca e sobretudo do século XVII. Raquel Henriques da Silva asseverou que 

«Columbano (...) não era de facto um naturalista. Desde logo pela sua inapetência pelo 

ar livre e pelas temáticas paisagistas e de género. Foi obsessivamente um retratista e 

amava, com um desprezo sobranceiro pelo tempo que lhe foi dado viver, a grande 

pintura do passado, quer os holandeses do círculo de Rembrandt, quer os tenebristas 

espanhóis do Século de Ouro, ou seja, o XVII»808.  

É verdade, no nosso parecer, que a pintura de Columbano se liga bem com a 

estética do tenebrismo: «um realismo intransigente, confinado a espaços 

escassamente iluminados e a um penumbrismo totalitário que uniformiza de trevas 

três quartos das composições»809. A estética do tenebrismo, muitas vezes ligada a uma 

tradução naturalista da realidade, preponderou em grande parte da pintura barroca, 

desde a Itália até à Espanha, da França aos Países Baixos. 

A influência seiscentista na obra de Columbano foi certamente transmitida pelo 

pai, mas o gosto pela arte barroca estava em voga por toda a Europa no século XIX. 

Entre os pintores espanhóis do século XVII, aquele que teve maior influência foi 

Velásquez. Eça de Queirós (através de João da Ega) dizia que Velásquez era «um dos 

santos padres do naturalismo»810. Na verdade, o Realismo foi dominado pela 

descoberta artística da pintura do século XVII e sobretudo da arte espanhola. A 

liberdade dessa pintura, que tratava assuntos humildes e valorizava a cor mais do que 

o desenho, atraiu tanto os artistas românticos como os realistas811.  

                                                             
807 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 30. 
808 Raquel Henriques da SILVA, 1996, «Invocação do Grupo do Leão e do Naturalismo Português» in O 
Grupo do Leão e o Naturalismo Português, São Paulo, Pinacoteca do Estado, p. 29. 
809 Vítor SERRÃO, 1992, A Pintura Proto-Barroca em Portugal (1612-1657), Vol. I, Coimbra, p. 325. 
810

 Eça de QUEIRÓS, s/d (1), op. cit., p. 309. 
811

 Javier PORTÚS e Maria de los Santos GARCÍA FELGUERA, , 2002, «Les origines du Musée du Prado», in 
A.A.V.V., 2002, Manet Velásquez. La manière espagnole au XIXe siècle. Paris, Musée d’Orsay, p. 105. Cf. 
também Lucília Verdelho da COSTA, 2008, «Modernidade e Academismo. França, Espanha e Portugal: 
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Nuno Saldanha afirmou que «uma das vias de renovação» da pintura de 

oitocentos «levaria a um reavivar de interesse pelo passado, voltando-se para os 

grandes mestres da Pintura Antiga, como Velásquez, Franz Hals, Van Dyck, ou 

Rembrandt, recuperando assim os valores tonais da pintura seiscentista. Esta 

reabilitação do “Tenebrismo” barroco, obteve sucesso consensual entre retratados e 

artistas. De Léon Bonnat [1833-1922] a Zuloaga [1870-1945], passando por Sargent, 

Whistler ou Eackins [1844-1916], depressa o género se vulgariza, atravessa fronteiras, 

tornando-se numa tendência internacional812. Devemos assinalar as semelhanças que 

existem entre as obras de Columbano e as destes artistas, o que sobressai 

principalmente nos retratos. 

A filiação da pintura de Columbano no tenebrismo barroco foi notada pelos 

críticos de arte desde as suas primeiras obras. Ramalho Ortigão, em 1883, mencionava 

que artista «refractário da rotina, insubmisso à tradição e ao gosto geral, ataca 

intrèpidamente as suas telas esmurrando-as às brochadas e exprimindo a figura não 

pelo delineamento das formas mas pela justaposição dos tons». Lembrava, em 

comparação, os nomes de Franz Hals, Velásquez e Goya (mas também Corot [1796-

1875], Courbet e Manet)813. Mariano Pina, em 1894, assinalava que Columbano não 

isolava «os seres por meio de contornos», mas acusava «as figuras» e modelava «os 

relevos inferiores por meio das relações precisas das tonalidades». Os seus retratos 

tinham um «ar de família» com os de Velásquez, Ribera (1591-1652) ou Franz Hals814. 

                                                                                                                                                                                   
diálogos cruzados», in A.A.V.V., 2008, O Retrato, n.º 5, Instituto de História da Arte, FCSH-UNL, pp. 275-
278. 
812

 Nuno SALDANHA, 2008, «Iluminismo e “Tenebrismo”, Malhoa e o Retrato», in A.A.V.V., 2008, op. cit., 
p. 169 
813

 Ramalho ORTIGÃO, (1883-1884) 1947, op. cit., p. 101. 
814

 Mariano PINA, 25/6/1894, «Bellas-Artes, A Exposição Columbano», O Diário Popular, p.1. 
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35 e 35 A – Rapaz em traje de fantasia (1881) e Édouard Manet, A Matador (1866-67). 

A influência da arte espanhola, sobre a pintura francesa do século XIX, foi 

objecto de estudo em recentes investigações, destacando-se o catálogo da exposição 

de 2002 sobre Manet e Velásquez815, realizada no Museu d’Orsay, e um artigo de 

Lucília Verdelho da Costa, de 2007, que nos interessa particularmente pela maneira 

como faz a relação desta tendência internacional com a pintura portuguesa. Esta 

historiadora asseverou que a «escola espanhola foi uma fonte de anticlassicismo que 

veio responder às aspirações da jovem pintura, que rejeitava o Belo ideal herdado de 

Rafael [1483-1520] e a dramaturgia, o colorido e o dinamismo das composições 

românticas. (…) Courbet foi o primeiro a assumir a ruptura, ao introduzir, a par do 

realismo da representação, a técnica da pintura de Velásquez»816. Depois de Courbet, 

a arte espanhola também influênciou Degas e Manet, que aplicou o estudo da pintura 

espanhola a um projecto que procurava «conciliar os métodos da pintura antiga com a 

representação da vida moderna»817. 

Os artistas ligados aos círculos académicos também procuraram a inspiração na 

arte espanhola do século XVII. Como também observou Lucília Verdelho da Costa, 

«numerosos foram os artistas ditos oficiais, ou académicos, que adoptaram o exemplo 

dos modelos espanhóis redescobertos em meados do século XIX. Entre eles, destaca-

se o pintor Léon Bonnat, (…), que contou como discípulos a maior parte dos pintores 
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 A.A.V.V., 2002, op. cit.. 
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 Lucília Verdelho da COSTA, 2008, op. cit., pp. 275-278; Gary TINTEROW, 2002, «Raphaël suplante: le 
triomphe de la painture espagnole en France», in A.A.V.V., 2002, op. cit., p. 58. 
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portugueses que foram estudar para Paris» e que «foi um fervente admirador de 

mestres espanhóis»818. 

Carolus-Duran foi outro artista muito influenciado por Velásquez, que o 

inspirou na economia da paleta, nos cinzentos coloridos, nas pinceladas fluidas e no 

modo como dispunha e enquadrava os modelos819. Devemos recordar que Columbano 

escolheu Carolus-Duran como mestre em Paris, o que levou Lucília Verdelho da Costa a 

afirmar que «foi o estudo de Velásquez através do mestre Carolus-Duran que lhe 

permitiu [a Columbano] avançar para a sua maturidade artística»820. Daqui se infere 

que, na opinião desta historiadora, Columbano chegou a assistir às aulas de Durand, o 

que talvez tenha acontecido, apesar de não haver qualquer documento que 

testemunhe com segurança, como já notámos no capítulo sobre a vida do pintor. 

De qualquer modo, quando Columbano esteve como bolseiro, em Paris, o 

hispanismo ainda se reflectia nos trabalhos de alguns artistas como Carolus-Duran ou 

Bonnat, mas no Louvre a pintura espanhola estava mal representada. Além disso, 

precisamente nesta década, o gosto pelo tenebrismo começava a deixar de estar na 

moda. De facto, uma das conquistas do Impressionismo, como notou o crítico Émile 

Zola (1840-1902) em 1884, era o afastamento das tonalidades escuras («peu à peu, on 

a vu les Salons s’éclaircir»821), que Columbano continuava a empregar. Deste modo, 

explica-se que, em 1883, Mariano Pina tenha dito que o ideal de Columbano era 

Velásquez», um ideal que só poderia consubstanciar quando visitasse o Museu do 

Prado: «n’esse dia o artista, influenciado pelo meio que é sympathico á sua índole, 

começará a produzir as grandes obras para que o seu magnífico talento tem força»822. 

No regresso a Portugal, em 1883, Columbano abandonou temporariamente o 

tenebrismo, mas manteve o gosto pela arte espanhola da época barroca. Há pelo 

menos três obras que jogam com quadros dentro do quadros, datados de 1884-1885, 

que são o No meu ateliê (1884, MNAC) e Retrato de D. José Pessanha (1885, MNAC). 

                                                             
818 Lucília Verdelho da COSTA, 2008, op. cit., pp. 275-278. 
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 Lucília Verdelho da COSTA, 2008, op. cit., pp. 279-281. 
821

 Émile ZOLA, (1884) 1991, op. cit., p. 457. 
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Certamente que para a realização dessas pinturas Columbano pensou nas Meninas de 

Velásquez. Contudo, no entender de Pedro Lapa, mais «do que um exercício 

velasquenho, Columbano (…) assumia um discurso moderno com uma profundidade e 

alcance que o século XIX não mais teria oportunidade de experimentar e a que 

infelizmente o próprio não voltaria»823. 

   

32 e 36 A – No meu ateliê (1884) e Diego Velásquez, Las Meninas (1656) 

Em 1889, Columbano foi pela primeira vez ao Museu do Prado, o que reforçou 

a influência do Tenebrismo na sua pintura, assumida, por exemplo, no retrato de 

Antero de Quental (1889, MNAC), pintado nesse mesmo ano. O próprio Antero se 

ressentiu dessa influência, pois, na sua opinião, o retrato estava «muito bom como 

pintura, mas idealizado, como todas as composições desse pintor neo velasquiano, no 

sentido do fantástico e tenebroso»824. Entre os outros retratos que Columbano fez na 

década de noventa, lembramos ainda os dos actores João Rosa (1890, MNAC) e 

Taborda (c. 1890), muitas vezes comparados pelos críticos da época com o Esopo e o 

Ménipo de Velásquez – ambos de 1639-1640 e presentes no Museu do Prado. A ideia 

não era despropositada. 

                                                             
823

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 43. 
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33 – Retrato de João Rosa (1890). 

     

34 e 38 A – Diego Velásquez, Aesopo (c. 1638) e Menippus (c. 1639-40). 

Para além de Velásquez, houve outros artistas espanhóis que tiveram 

preponderância na obra de Columbano e deveremos nomear Zurbarán, Ribera, Murillo 

e mesmo Goya. A influência de Goya sobre Columbano deve ser salientada, pois este 

artista, que também se interessara por Velásquez, influenciou as obras de Delacroix 

(1798-1863) e Manet, pintores que certamente tiveram peso na cultura estética de 

Columbano. Deste modo, estamos em crer que Columbano não terá sido indiferente a 

Goya, mesmo que de um modo indirecto. Importa lembrar que quando Concerto de 

Amadores foi exposto no Salon, a crítica francesa julgou que o quadro era uma 

imitação de Goya, mas essa referência era desmentida por Columbano825. Na verdade, 
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o claro-escuro denso que era atribuído à autoridade de Goya poderia ter sido visado 

em trabalhos de pintores franceses ligados ao Realismo. 

Como já mencionámos, a arte do século XIX não foi somente influenciada pela 

pintura espanhola, abrangendo também o interesse pela pintura holandesa e 

flamenga, do século XVII. A filiação da arte de Columbano nestas escolas é anterior à 

ida a Paris e remonta a uma cópia de um retrato de Van Dyck. Em 1867, com apenas 

dez anos, copiou uma Cabeça de Homem, uma obra embrionária, mas que contém o 

princípio dos retratos futuros: busto representado sobre um fundo escuro, homem 

vestido de negro, com gola branca, surgindo o rosto como um fulgor por entre as 

sombras.  

    

35 e 39 A – Cabeça de Homem (1867) e Anthony van Dyck, Cornelis van der Geest (c. 1620). 

Pinturas como José das Dornas (1874) ou O Grupo do Leão (1885, MNAC) 

recordam quadros de Frans Hals ou de Rembrandt. É interessante notar que, em 1911, 

José de Figueiredo enviou a Columbano um postal com a reprodução do quadro 

officieren van de Cluveniersschutterij (1627) de Frans Hals, dizendo: «Como o meu 

amigo gozaria com a visita ao Museu Communel. Quem lá não esteve não conhece em 

toda a sua grandeza Frans Hals e o meu amigo que, sem pensar um momento em o 

imitar, tem com esse artista tão grandes affinidades, deve logo que possa vir até 

aqui»826. Já vimos que Ramalho Ortigão, em 1883, também comparou Columbano a 

Frans Hals, sendo esta ideia muitas vezes repetida pela crítica. Por exemplo, Teixeira 

Gomes também escreveu que o «mais próximo afim» de Columbano era «o grande 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de José de Figueiredo para 
Columbano, 25/10/1911. 
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Franz Hals»827. Na realidade há semelhanças pelo tipo de pincelada vigorosa, que 

compunha as figuras de um modo livre mas realista, mas cremos que a pintura de 

Columbano era mais sóbria e melancólica que a do pintor holandês. 

 

36 – O Grupo do Leão (1885) 

 

37 – Frans Hals, officieren van de Cluveniersschutterij (1627). 

O espírito ecléctico e revivalista que dominou o século XIX também fez renascer 

o interesse pela pintura francesa do século XVIII. O crítico Théophile Thoré (1807-1868) 

dedicou-se ao estudo da arte antiga e interessou-se por Chardin, mas a moda da arte 

francesa do século XVIII foi sobretudo introduzida pelos irmãos de Goncourt (Edmond 

[1822-1896] e Jules [1830-1870]), que fizeram reviver Chardin, Watteau (1684-1721) e 

Fragonard (1732-1806), dando-lhes o devido lugar na História da Arte828. 

Entre os pintores académicos, o gosto pela pintura rococó reflectiu-se nas 

pinturas de gabinete, ou tableautin, mas também nas artes decorativas. Columbano, 

que também não foi indiferente a esta moda, enviou (em 1910) à sua futura mulher, 

Emília da Costa, um postal com uma reprodução do Portrait de Madame Pompadour, 
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de Quentin de la Tour (1704-1788), dizendo: «Mando-te um retrato da Senhora de 

Pompadour para te lembrares do livro que tanto temos lido»829. Entre os pintores do 

século XVIII, cremos que a maior admiração de Columbano era para Chardin, que o 

terá inspirado nas naturezas mortas e nas cenas do quotidiano. A semelhança mais 

flagrante está em A Chávena de Chá, que tem uma composição idêntica ao quadro 

Dame prenand son thé (1735); mas também se nota nas naturezas mortas figurando 

objectos humildes (barros, legumes, etc.). Por outro lado, testemunhando o gosto de 

Columbano pela obra desse artista francês, enviou um postal com L'enfant au Toton a 

Emília da Costa830 e a José de Figueiredo831. 

  

38 e 42 A – A Chávena de Chá (1898) e Jean-Baptiste-Siméon Chardin, Dame prenand son thé 

(1735). 

 

2. INFLUÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS  

No século XIX, Portugal era dominado pela cultura francesa e o próprio 

interesse pela pintura espanhola também tinha origem em França. Ramalho Ortigão 

assegurava que «Enquanto às nossas idéias, às nossas opiniões, aos nossos princípios, 

somos educados no espírito francês»832. Diogo de Macedo, em 1942, notava que foi de 

                                                             
829 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de Columbano para Emília da 
Costa, 30/6/1910. 
830 Ainda à sua futura mulher, enviou um postal com Le Bénédicité, de Chardin: Cf. Museu do Chiado, 
Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de Columbano para Emília da Costa, 25/7/1910. 
831 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de Columbano para Emília da 
Costa, 2/7/1910; Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de Columbano para 
José de Figueiredo, 22/10/1910. 
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 Ramalho ORTIGÃO, (1876) 1943, «A Mr. John Bull» (Abr. 1876), in Ramalho ORTIGÃO, 1943, op. cit., 
vol. II, p. 97. 
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França que «recebemos as influências dos païsagistas de Barbizon, dos retratistas mais 

cotados nos Salons, do ar-livrismo convencional, e do academismo histórico»833. No 

entanto, não devemos esquecer que, neste período cronológico, a França imperava na 

cultura ocidental: o francês era a língua de comunicação de toda a Europa culta; Paris 

era a escola da modernidade e o foco de todas as atenções834. 

Deste modo, quando procuramos influências contemporâneas na pintura de 

Columbano, constatamos que são quase todas francesas ou de artistas que tinham 

contactos próximos com a França. Um artista do século XIX, que certamente pesou na 

sua cultura estética foi Delacroix. Ainda muito novo (1868) pintou uma cópia da Barca 

de Dante (1822), provavelmente a partir da cópia que já fora feita pelo seu pai. 

Estamos em crer que a expressividade romântica das pinceladas de Delacroix, bem 

como o uso dramático do colorido e do claro-escuro o terão marcado em obras 

futuras. Lembremos que este pintor era um ícone para os artistas mais jovens, 

simbolizando o combate pela verdade na arte, pela expressão pessoal e pela 

sinceridade da linguagem835. 

    

39 e 43 A – cópia da Barca de Dante (1868) e Eugène Delacroix,  Barca de Dante (1822). 

 

Entre os académicos, uma influência quase certa foi de Paul Delaroche (1797-

1856). Em 1880, Columbano chegou a ser acusado de ter plagiado uma pintura desse 

                                                             
833 Diogo de MACEDO, 1942, «Notas de Arte», «A Arte francesa na arte portuguesa», in Ocidente, Vol. 
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artista quando realizou o Cristo no Horto para o concurso de bolseiro em pintura de 

história. Desconhecemos se houve ou não plagiato (porque o Cristo de Columbano 

está desaparecido), mas a referência ficava assinalada. Por outro lado, algumas 

pinturas históricas de Columbano dão a entender que teria admirado Delaroche: A Inês 

de Castro faz lembrar o quadro The Execution of Lady Jane Grey (1833). As 

personagens míticas do Concílio dos Deuses e a disposição das personagens históricas 

dos Passos Perdidos fazem pensar na pintura do Hemiciclo da Escola de Belas-Artes de 

Paris (1841-1842), representando várias figuras históricas e mitológicas dispostas 

numa escadaria. 

Em Paris, entre 1881 e 1883, Columbano ter-se-á interessado por Courbet. 

Mesmo entre os jovens franceses, a compreensão da pintura de Courbet era um ponto 

de passagem para se desembaraçarem da visão académica e encontrar uma via 

pessoal836. Ainda antes de estar em Paris, Columbano poderia ter visto uma paisagem 

de Courbet, na galeria Daupias (em Lisboa), e, por outro lado, a pintura de Courbet era 

várias vezes citada pelos intelectuais da Geração de 70, desde Eça de Queirós a 

Ramalho Ortigão. Deste modo, não é possível que Columbano tivesse ficado 

indiferente à sua estética, em cujas obras terá admirado o realismo e a densidade das 

formas modeladas em claro-escuro. 

O tipo de pintura densa e contrastada do realismo francês terá sido sobretudo 

marcante durante o tempo de bolseiro em Paris e, nesse sentido, devemos de 

acrescentar o nome de Ribot - «o mais sombrio realista parisiense», segundo José-

Augusto França837. Em 1894, Mariano Pina escreveu que Columbano não tinha 

comparação com os pintores modernos, à excepção de Ribot (e de Henner)838. Em 

1926, Pierre Pâris notava que o Concerto de Amadores tinha paralelo nos quadros de 

Ribot: «avec qui Columbano avait alors tant d’affinités»839. Muito tempo depois, 

também José-Augusto França afirmou que Columbano terá visto e admirado Ribot, de 

                                                             
836 Laurence de CARS, 2007, «Le vrai em Héritage. La référence à Courbet de Manet à Cézanne», in 
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quem «esteve mais perto do que de Courbet»840. A obra de Ribot tê-lo-á inspirado nos 

quadros com temas ligados ao quotidiano e à natureza morta, compostos com grandes 

contrastes de claro-escuro. 

 

40 – Concerto de Amadores (1882). 

 

41 – Théodule Ribot, Cena de cozinha (c. 1860). 

Quando esteve em Paris, como bolseiro, Columbano deve ter conhecido e 

admirado a obra de Manet, que o influenciou principalmente nas pinturas que realizou 

na década de oitenta, quando explorou uma estilística mais modernizada. As obras que 

fez, durante esse período, tendem a construir-se com figuras silhueta, jogando com a 

sobreposição de manchas coloridas, alternando cores e tonalidades, com sombras 

pouco marcadas. Contudo, enquanto nos quadros de Manet há uma captação mais 

espontânea da realidade, nos de Columbano há um maior tradicionalismo, 

conservando-se a pose e a simetria. A influência de Manet nota-se principalmente nos 

retratos, como, por mero exemplo, no de Manuel Gustavo841, pintado em 1884. 
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42 – Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1884). 

 

43 – Édouard Manet, Retrato de Émile Zola (1868). 

É possível que no final da década de oitenta Columbano tenha optado por se 

afastar da influência de Manet. Em 1886, Mariano Pina comentou que ele era como o 

«curioso impressionista» Manet842 e estamos em crer que o pintor não apreciou este 

paralelo. Segundo Diogo de Macedo, o retrato de João Rosa foi inicialmente pintado 

com tons mais claros, mas os amigos do pintor «acusaram» a «influência de Manet» e 

Columbano levou-o de novo para o ateliê onde lhe deu tonalidades mais escuras843. 

Apesar dessa rejeição de Manet, a influência manteve-se na sua obra, transparecendo 

em trabalhos posteriores. Por exemplo, acerca do auto-retrato da Galeria Pitti, José-

Augusto França apontou que era a «suprema distinção, ao fim da vida – e, nele o 
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colete branco contra o escuro do paletó é uma lição de Manet que revive com valor 

expressivo, picturalmente puro»844. 

Apesar das influências mais inovadoras que se podem detectar na pintura de 

Columbano, a grande maioria dos artistas que ele admirava estavam ligados aos 

círculos moderados e académicos. Maria João Oliveira explicou que, nos anos noventa 

e no princípio do século XX, os artistas «digeriam calmamente as inovações das 

décadas anteriores. A cena (…) parisense não era dominada pelos Van Gogh [1853-

1890] ou Gauguin [1848-1903] (…)». Os pintores famosos conseguiam «graças à sua 

“moderação”, a aceitação do público (…)»845. Estavam entre os moderados, pintores 

como Tissot, Blanche, Carrière, Le Sidaner (1862-1939) e Besnard (1849-1934); os 

conservadores contavam com Roll e os académicos com Gerôme (1824-1904), 

Bouguerreau (1825-1905), Bonnat e Meissonier (1815-1891). 

Demonstrando que a cultura estética de Columbano estava sobretudo virada 

para estes meios, em 1910, numa estada em Paris, teve a oportunidade de conhecer 

os pintores que apreciava. Nessa altura, jantou com Besnard, Roll, Leon L’hermitte 

(1844-1925), Gabriel Ferrier (1872-1914) e Horace de Callais (1847-1921) - mas não 

com Bonnat, porque estava doente. Visitou o ateliê de Jacques Blanche que ele dizia 

ser «um grande artista moderno»846. Nessa estadia ainda visitou Fernand Cormon 

(1845-1894), que, segundo as suas palavras, «levou a sua amabilidade ao ponto de me 

escrever uma carta de recomendação para eu procurar o Jean Paul Laurens [1838-

1921] no atelier, que eu tenho um grande empenho de conhecer (...)»847. No entanto, 

Columbano não pôde conhecer Laurens, porque ele partira para o campo848. 

                                                             
844

 José-Augusto FRANÇA, 1979, «Columbano – os véus e os espectros», Colóquio Artes, n.º 43, Dez., p. 
32. 
845

 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., p. 165. 
846 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, carta de Columbano para Batalha Reis, 14/7/1910. 
847 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Columbano para Maria Augusta 
Bordalo Pinheiro, 16/7/1910. Entre a correspondência está uma carta de Cormon dizendo: «artiste 
portugais de grand talent, qui désire vivement vous connaître». Museu do Chiado, Espólio de 
Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Cormon para Laurens, s/d. 
848 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, carta de Columbano para Batalha Reis, 9/7/1910. 
Este desencontro não diminuiu o apreço de Columbano por Laurens. Em 1912 enviou dois postais com 
reproduções de obras desse artista: Délivrance des Emmurés de Carcassonne e Les Hommes du Saint-
Office, ambos pertencentes ao Museu do Luxembourg. Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano 
Bordalo Pinheiro, postal de Columbano para Maria Augusta Bordalo Pinheiro, 10/7/1912 (7/12/1913?); 
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A grande admiração de Columbano nesta época era para Besnard que, segundo 

contava, o «recebeu como a um compadre», no seu ateliê, em Paris. O pintor dizia que 

o Besnard era «um grande artista»849, ideia que era corroborada por Batalha Reis850. 

Numa carta para a irmã, Columbano relatava que Besnard fizera «os mais altos elogios 

aos quadros que (…) [ele] tinha exposto no Salon» e que o aconselhou a continuar com 

a sua maneira, «que não fizesse caso da moda, nem [se] deixasse influenciar pelo que 

se faz agora. E este grande artista é dos mais avançados»851. Nestas palavras se 

percebe que para Columbano o moderado era o moderno. Os outros pintores 

verdadeiramente modernos, como Van Gogh, nem sequer eram aceites dentro dos 

seus parâmetros estéticos – mesmo que de algum modo os pudesse ter conhecido. 

Duas grandes influências da obra de Columbano eram, no entanto, portuguesas 

e bastante académicas: o seu pai, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que lhe transmitiu 

gosto pela pintura do século XVII; e Miguel Ângelo Lupi (1826-1883), que foi mestre de 

Columbano na Academia. De acordo com José-Augusto França, «Columbano deve mais 

a Lupi do que tem parecido – e exactamente porque o virou do avesso. Primeiro, 

caricaturando as personagens (…). Depois desfazendo-as (…)»852. Estas asserções têm 

um grande fundamento de verdade. 

 

3. PARALELOS NA PINTURA CONTEMPORÂNEA 

Quando procuramos integrar Columbano na arte do seu tempo, tentando ir 

para além das influências, notamos que há alguns artistas com uma obra idêntica à sua 

e que testemunham o seu enquadramento numa mesma cultura estética. Ele era 

certamente um dos muitos pintores que apesar de conhecerem o Impressionismo, 

preferiram ficar fiéis ao Naturalismo, ao qual juntavam um trabalho de reelaboração 

                                                                                                                                                                                   
Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, postal de Columbano para Henrique Lopes 
de Mendonça, 10/6/1912 (7/12/1913?). 
849 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, carta de Columbano para Batalha Reis, 14/7/1910. 
850 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Batalha Reis para Columbano, 
16/7/1910. 
851

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Columbano para Maria Augusta 
Bordalo Pinheiro, 16/7/1910. 
852

 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., p. 28. 



 

216 

 

de soluções tradicionais, sendo vistos tanto como académicos como modernos853. 

Comentou Dominique Lobstein que ao «nível plástico, esta via mediana, (…) inspirava-

se nos princípios do realismo e na sua extensão impressionista»854. Entre estes artistas 

contavam-se Besnard, Sargent, Zorn (1860-1920), Boldini (1842-1931) e Sorolla (1863-

1923)855. 

Columbano, como outros pintores portugueses, também fazia parte desta via 

moderada, mas interpretou-a de uma forma pessoal. Por um lado, apesar de haver 

momentos em que trabalhou com tonalidades mais claras, manteve uma economia 

cromática, baseando-se numa paleta em tons de castanhos. Por outro lado, cremos 

que as influências que se notam, ao nível da liberdade de composição e de tratamento 

das formas sem recorrer aos detalhes, foram mais inspiradas por Manet, ou Degas 

(1834-1917), do que pelo Impressionismo, tal como era interpretado por Monet (1840-

1926) ou Renoir (1841-1919). De facto, uma diferença importante entre Columbano e 

os outros pintores da sua geração estava na rejeição da paisagem (muito rara na sua 

obra) e na tendência para fazer sobretudo retratos e naturezas mortas, o que torna a 

sua pintura eminentemente mais intimista, melancólica e sombria. 

Um pintor que fez parte da geração dos impressionistas, que é muitas vezes 

lembrado a propósito de Columbano é Fantin-Latour (1846-1904)856. O seu nome é 

evocado quando se fala de Columbano porque ele foi autor de diversos retratos de 

grupo, homenageando artistas e literatos, entre os quais sobressaem as homenagens a 

Delacroix (1864) e a Manet (Un atelier aux Batignolles, 1870), que poderão ser 

comparadas com O Grupo do Leão. Contudo, esse paralelo foi negado por José-

Augusto França: «Nada de Fantin-Latour, porém, que há grupos e grupos e Lisboa não 

é Paris»857. Em parte, concordamos com esta asserção, mas há alguns pontos de 

contacto entre ambos os artistas que não devem ser postos de parte. 

                                                             
853 Carlos REYERO, 2009, op. cit., p 161. 
854 Dominique LOBSTEIN, 2010, op. cit., p. 50. Cf. também Richard ORMOND, 1999, «Sargent’s Art», in 
Elaine KILMURRAY, Richard ORMOND (ed.), 1999, John Singer Sargent, Washington, National Gallery of 
Art, 1999, p. 32. 
855

 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., p. 29. 
856

 Cf. A.A.V.V., 2009 (1), op. cit.. 
857

 José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 81. 
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44 e 48 A – Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro (1881) e Henri Fantin-Latour, Victoria 

Dubourg (1873). 

Não há qualquer indício que o pintor português conhecesse a obra de Fantin, a 

não ser que fosse por gravura, mas há semelhanças que devem ser apreciadas. Ambos 

preferiram a figuração humana e os espaços interiores, e ambos comungavam de um 

silêncio recolhido. Fantin, como Degas e Manet, ou Columbano (quando estava em 

Paris), era um frequentador assíduo do Louvre. Contudo, as cores de Fantin-Latour são 

mais claras e as pinceladas mais leves, o que confere maior serenidade às suas 

pinturas, diferenciando-as das de Columbano, que são mais dramáticas, mesmo 

quando esse dramatismo é mais contido. 

Noutro ponto de vista, também é possível que Louis Henri Deschamps, um 

artista hoje pouco reconhecido, tenha inspirado Columbano, notando-se parecenças 

de técnica e de colorido, especialmente nas pinturas posteriores a 1890. Este paralelo 

foi notado, com bastante exagero, por parte de Braz Birity858, mas não deve ser 

descurado. 

Um dos pintores cuja obra poderá ser aproximada à de Columbano é John 

Singer Sargent859, um pintor americano, educado em Paris e aluno de Carolus-Duran. 

Diogo de Macedo propôs que eles se tivessem conhecido em Paris860, mas os dados 

que dispomos só nos dão conta de se terem encontrado em Lisboa, já em 1903. Nesse 
                                                             
858

 Braz BURUTY, s/d, Ídolos, Homens e Bestas, II, Columbano-Figueiredo & Cª. 
859

 Elaine KILMURRAY, Richard ORMOND (ed.), 1999, op. cit.. 
860

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 37. 
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ano, Sargent veio a Portugal e entrou em contacto com Columbano, através de Jaime 

Batalha Reis. Este escreveu a Columbano, dizendo: «encarregou-me o Sargent de lhe 

pedir para jantar com ele na próxima segunda-feira (...). Este convite é também para o 

Carlos Reis, João Barreira e Ramalho a quem peço o transmita»861. Nessa altura, 

Sargent visitou o ateliê de Columbano e este chegou a dizer que Sargent era o maior 

pintor do mundo862. Por seu lado, o próprio Sargent dissera ao Conde de Arnoso que 

havia apenas dois artistas com talento em Portugal: Columbano e Teixeira Lopes863. A 

simpatia mútua era ainda testemunhada numa carta para Batalha Reis, onde 

Columbano pedia: «Muito desejava que me dissesse a morada do Sargent para lhe 

agradecer também umas reproduções que me offereceu ha tempo»864.  

   

45 e 49 A – Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1911) e John Singer Sargent, Mrs 

Charles Thursby (c. 1897-1898) 

Apesar de algumas semelhanças que se podem encontrar entre os retratos de 

Columbano e de Sargent, estes dois artistas não podem ser estabelecidas num 

paralelismo muito próximo. Sargent era mais cosmopolita e não se dedicou apenas ao 

retrato. Também fez pintura de paisagem, chegando em alguns casos, a aproximar-se 

do Impressionismo. 

                                                             
861 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Jaime Batalha Reis para 
Columbano, 11/7/1903. 
862 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de M. de Távora Folque para 
Columbano, Lausanne, Paris, 1/12/1915 (17/11/1915 ?). 
863

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta do Conde de Arnoso para 
Columbano, 7/8/1904. 
864

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, DOCS 11 MAÇO 124, carta de Columbano para 
Batalha Reis, s/d. 
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Os artistas espanhóis que se dedicavam ao retrato, por exemplo Raimundo de 

Madrazo (1841-1920) ou Sorolla y Bastida, pertencem ao mesmo universo pictórico e 

estético de Sargent, representantes de um naturalismo modernizado. Columbano 

conhecia alguns deles, como se pode comprovar por uma carta de Mariano Pina, 

datada de 1882, onde se dizia que ele desejava conhecer pessoalmente Madrazo865.  

O paralelo entre a obra de Columbano e a desses pintores espanhóis (mas 

também de Sargent, Zorn ou Boldini) pode ser sugerido particularmente nos retratos 

masculinos, sobretudo posteriores a 1910, quando o pintor português procurou 

aproximar-se do tipo de pintura que se fazia em Paris, seguindo os conselhos de 

Batalha Reis. Nessa altura, realizou retratos de corpo inteiro (alguns femininos), 

procurando utilizar cores mais claras, com pinceladas largas e expressivas. No ano de 

1912, quando expôs no Salon de Paris o retrato do actor Augusto Rosa (1911, MNAC), 

na Action Française866, dizia-se que ele apresentara um retrato muito bom, 

influenciado por Boldini, opinião que era secundada por Vauxcelles867 no Gil Blas868. 

Por outro lado, Griffe, um crítico do Paris Sport869, considerava que o retrato de 

Columbano era expressivo e hábil, fazendo pensar nas telas de Blanche e de Zorn. 

No entanto, apesar dos paralelos, há sempre uma melancolia subjacente às 

figuras de Columbano que as diferencia da leveza mundana dos outros retratos da 

Belle Époque. Isso foi assinalado por Carmen de Burgos que dizia, cerca de 1916, que 

Columbano lhe fazia lembrar Madrazo, pela segurança e maturidade que apresentava, 

apesar de as suas pinturas serem um pouco betuminosas e solenes no tom870. 

 

                                                             
865

 Museu Rafael Bordalo Pinheiro, Espólio de Rafael Bordalo Pinheiro, Doc. 01086, carta de Mariano 
Pina para Rafael Bordalo Pinheiro, s/d. 
866 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: DIMIER, in Action 
Française, 16/4/1912. 
867 Vauxcelles era o pseudónimo de Louis Mayer (1870-1943), crítico de arte francês que foi autor de Le 
Fauvisme. 
868 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: VAUXCELLES, in Gil 
Blas, 13/4/1912. 
869

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa:  GRIFFE, in Paris 
Sport, 14/4/1912. 
870

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte de imprensa: Carmen de BURGOS, 
«Grandes artistas estranjeros», Por Esos Mundos, s/d, pp. 156-158. 
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4. O REALISMO E O NATURALISMO 

Columbano pertenceu à primeira geração do Naturalismo, tendo feito parte do 

Grupo do Leão, participado nas exposições do Grémio Artístico e da Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. Nesse sentido, deveremos ponderar o que foi o Naturalismo 

em Portugal, para tentar perceber de que modo a obra de Columbano se aproximou 

ou se afastou da sua estética. 

Para a pintura do século XVII, o Naturalismo implicava o interesse pelas coisas 

naturais, a vontade de «imitare bene le cose naturali» - como foi verbalizado por 

Caravaggio (1571-1610). Em contrapartida, o Realismo estava associado à pintura 

holandesa, na medida em que esta reproduzia preferencialmente cenas da realidade 

quotidiana871. No século XIX, os realistas ainda eram aqueles que procuravam os seus 

assuntos nas pessoas reais e nos temas da sociedade contemporânea. No entanto, o 

conceito ganhou uma conotação ideológica e mesmo política ligada aos ideais 

socialistas. Os realistas passaram também a preocupar-se com questões de conduta. O 

paradigma do Realismo oitocentista estava na pintura de Courbet e nos textos de 

Proudhon872.  

Por sua vez, o Naturalismo tem raízes no Positivismo e correspondia à crença 

filosófica de que o homem é uma criatura determinada pelas leis físicas e que pode ser 

assunto para investigação científica. Nesse sentido, o Naturalismo pretendia estudar 

os comportamentos, tendo como paradigma, em termos literários, os textos de Zola. 

Na pintura, o Naturalismo ficou associado a John Constable (1776-1837), à Escola de 

Barbizon e ao gosto pela reprodução da natureza, o que se reflectiu sobretudo no 

interesse pela pintura de paisagem. Poder-se-á dizer que o Impressionismo era ainda 

uma vertente do Naturalismo873. 

                                                             
871 Vítor SERRÃO, 1992, op. cit., pp. 329-343. 
872 Sobre o Realismo, cf.: Noémi BLUMENKRANZ, Anne SOURIAU, 1990, «Réalisme», in Étienne SOURIAU 
(dir.), 1990, Vocabulaire d’Esthétique, Paris, PUF, pp. 1203-1206; Roland N. STROMBERG (ed.), 1968, 
Realism, Naturalism and Symbolism, Modes of Thought and Expression in Europe, 1848-1914, London & 
Melborne, pp. xi-xxi. 
873

 Sobre o Naturalismo, cf.: Cf. P. FEYLER, 1968, «Naturalisme», Encyclopaedia Universalis, Paris, Vol. XI, 
pp. 590-593; Jorge Henrique Pais da SILVA, 1964, «Naturalismo», in M. Tavares CHICÓ, A. Nobre de 
GUSMÃO, José-Augusto FRANÇA (dir.), 1964, Dicionário da Pintura Universal, Lisboa, Editorial Estúdios 
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Nos textos do século XIX, os termos Realismo e Naturalismo confundiam-se, 

empregando-se indistintamente como sinónimo de representação fiel da realidade. 

Maria João Ortigão de Oliveira propôs que, atendendo «à fluidez e indefinição dos 

critérios esclarecedores», se considerasse «o naturalismo como herdeiro natural 

cronológica e historicamente do realismo»874. Não iremos aqui alongar-nos neste 

assunto, mas devemos salientar que o Realismo e o Naturalismo distinguiam-se nos 

temas e na maneira de encarar a realidade. Enquanto o Realismo adoptava uma 

conotação mais política, o Naturalismo tinha um carácter mais científico e atento aos 

valores da natureza: 

«(…) há que referir também que a reivindicação do amor pelo campo, 

através de paisagens e gentes identificáveis, foi, no século XIX uma espécie de 

anti-cultura que se opunha ao crescimento imparável das cidades, com o seu 

cortejo de novas chagas sociais. Aquilo que, durante grande parte do século XX, 

foi considerado uma prática nostálgica e conservadora (porque se entendia que 

era nas cidades que o progresso se encontrava) pode hoje ser valorizado como 

uma ecologia, crítica da pujante economia capitalista para a qual a vida 

camponesa, bem como os seus valores, deveriam ser submetidos às exigências 

do mercado»875. 

Columbano era realista na medida em que figurava situações da realidade. 

Contudo, o que de social passava à sua pintura «era aquilo que, à força de 

individualismo agente, verdadeiramente forma[va] o tecido significativo da 

sociedade»876. O Realismo social nota-se sobretudo nas obras que retratam cenas da 

sociedade burguesa, que compôs entre cerca de 1876 e 1885.  

Por outro lado, Columbano ultrapassou o Realismo, pois, como bem notou 

José-Augusto França, o Realismo, na sua obra, só era possível na medida em que 

                                                                                                                                                                                   
Cor, vol. II, pp. 101-102; Anne SOURIAU, 1990, «Naturalisme», in Étienne SOURIAU (dir.), 1990, op. cit., 
pp. 1055-156 ; Roland N. STROMBERG (ed.), 1968, op. cit., pp. xi-xxi. 
874 Maria João Ortigão de OLIVEIRA, 1988, O Pensamento Estético de Ramalho Ortigão, Tese de 
Mestrado, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, pp. 28-29. 
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 Raquel Henriques da Silva, 2010, «Silva Porto e a pintura naturalista», in Catálogo do Museu do 
Chiado – século XIX (no prelo). Publicado em 2010. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., pp. 26 e 30. 
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negava as «premissas de exactidão icónica aprofundando o real que vê, ou recriando-

o, inventando-o, tornando-o em verdade»877. Como também foi afirmado por 

França878, o estilo de Columbano poderá enquadrar-se no Realismo visionário879. 

Resultava de uma maneira pessoal de entender o mundo visível, marcando alguns 

aspectos em detrimento de outros, numa visão simultaneamente realista e sensível do 

mundo. Nas palavras de Batalha Reis, o «que torna comovedora e poderosa a obra de 

Columbano é a revelação que n’ella se encontra do mundo phantastico do espirito 

humano, o mundo intimo e visionario tirado da realidade»880. 

Devemos também ponderar sobre as relações de Columbano com o 

Naturalismo. Escreveu Pedro Lapa que o Naturalismo «era soberano e um vago 

denominador comum que os seus maiores protagonistas – Silva Porto e Columbano – 

partilhavam a partir de referências muito diversas»881. De facto, os referenciais 

estéticos de Columbano, quer ao nível das influências quer ao nível do gosto, 

coincidiam com o Naturalismo. Ele conhecia a Floresta de Barbizon, onde terá passado 

algum tempo cerca de 1882. Em 1921, recebeu um postal com uma obra de Millet 

(Intérieur de l'Atelier du Peintre, 1874), enviado de Barbizon, por Manuel Emídio da 

Silva, o qual escreveu: «destes lugares teus conhecidos»882. Algumas das suas obras 

aproximaram-se de experiências naturalistas e de ar livre, sendo o melhor exemplo o 

retrato de Artur Loureiro Na Floresta de Fontainebleau (1882). 

                                                             
877 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., pp. 26 e 30. 
878 José-Augusto FRANÇA (com.), 1988, op. cit., p. 217. 
879 Noémi BLUMENKRANZ, Anne SOURIAU, 1990, op. cit., p. 1205 
880

 B.R. (Jaime Batalha REIS), 8/7/1884, op. cit., pp. 1-2. 
881

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 47. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, postal de Manuel Emídio da Silva para 
Columbano, 17/10/1921. 
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46 – Retrato de Artur Loureiro na Floresta de Fontainebleau (1882) 

Apesar de ter pintado algumas obras de índole naturalista, ao contrário da 

maioria dos outros pintores da sua geração, Columbano não apreciava a maneira como 

a luz solar incidia nas formas, preferindo a subtileza mais orientada, ou obscurecida, da 

luz de interior. Numa carta ao Conde de Arnoso, a propósito de umas fotografias que 

seriam para fazer um retrato, ele referia:  

«(...) As photographias estão muito boas, mas, como são tiradas ao ar 

livre, teem uma luz bastante dura, quasi sem transições. A luz de interior é 

muito mais suave, especialmente a luz do atelier. Modificar-lhe-hei os valores 

do claro-escuro afim de obter melhor resultado (...)»883. 

Em 1979, José-Augusto França asseverou que Columbano «nunca teve que ver 

com o naturalismo nacional»884 - o que também já foi afirmado por Raquel Henriques 

da Silva885. Mais recentemente, Sandra Leandro também declarou que «Columbano foi 

um leão pouco interessado na luz do sol; preferia sombras, interiores, “vidas paradas”. 

Numa geração de ar-livristas, Columbano foi contra essa corrente de ar, contra o 

atelier sem paredes que o ar-livre proporcionava. (…) No fundo, Columbano pertenceu 

e não pertenceu ao Grupo. Participou em muitas exposições, mas foi um leão solitário, 

não comungando do espírito geral»886. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso, carta de Columbano para o Conde de Arnoso, 
9/10/1899. 
884 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., 24. 
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224 

 

Columbano pertenceu à geração do Naturalismo e chegou a fazer algumas 

obras que se podem enquadrar na estética naturalista, mas colocava-se num lugar à 

parte, que estava mais próximo de um Realismo visionário. José de Figueiredo 

apontou, com razão, que «em Columbano, mais do que a perfeição das suas telas, 

prende e encanta a força do sonho que ellas contêm. A sua arte por isso não vive ao ar 

livre porque se não contenta com elle. É interior, abrangendo assim um meio 

incommensuravel, meio que não tem limites, porque não tem começo nem fim»887. 

Columbano sempre se inspirou na realidade (eminentemente humana), mas 

sempre a interpretou de uma forma pessoal, sem se preocupar com detalhes. Devido a 

essa maneira de entender a realidade, mais sentida que objectiva, e também devido à 

sua preferência por cenários intimistas e melancólicos, a sua obra chega por vezes a 

aproximar-se da estética do Simbolismo. 

 

5. APROXIMAÇÃO AO SIMBOLISMO 

O historiador Roland Stromberg referiu que, numa fase final do século XIX, os 

artistas e escritores tenderam a adoptar uma atitude pessimista, vendo o mundo como 

um lugar sem Deus, onde o homem está preso, sem possibilidade de libertação das leis 

determinísticas da natureza888. Foi sobre este cenário que se desenvolveu o 

Simbolismo.  

O Simbolismo não correspondeu a um movimento único, mas a uma tendência 

estética e cosmopolita, que influenciou as artes e as letras, a música e o teatro, e se 

expandiu por vários países ocidentais, entre cerca de 1890 a 1914. Os simbolistas 

tinham em comum a rebelião contra o Naturalismo, explorando uma linguagem 

simbólica, de difícil acesso aos valores comuns da cultura burguesa, visto que uma das 

suas características era a atitude anti-social. Os simbolistas procuravam assuntos 

exóticos, de matriz literarária, filosófica e religiosa, desejando analisar o fenómeno da 

decadência nas suas manifestações de sofisticação e perversidade. Em vez de fazer o 
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culto do natural, faziam o culto do artificial. No entanto, eram vagamente idealistas, 

interessando-se pela espiritualidade e pelo oculto. Gostavam de sugerir, em vez de 

afirmar, pretendendo ser impenetráveis, místicos e obscuros, demarcando-se assim da 

sociedade889. Mallarmé, em 1891, afirmava: «Nomear um objecto, é suprimir três 

quartos do gozo do poema que é feito no adivinhar pouco a pouco: o sugerir, eis o 

sonho»890. 

Em 1893, Eça de Queirós, num texto intitulado «Positivismo e Idealismo», 

notava que em Paris se estava a assistir ao «descrédito do naturalismo»: «Sobre a 

exacta, luminosa, sã e suculenta pintura da escola francesa vai-se espalhando e, cada 

vez mais densa, uma névoa de misticismo. Todas as formas se afinam, se adelgaçam, 

se esvaem em diafanidade – no esforço de traduzir e pôr na tela o não sei quê que 

habita dentro das formas, a pura essência que conserva apenas o contorno indefinido 

do seu molde material». Os retratos eram agora «esfumados, envoltos numa cinza 

esparsa do crepúsculo, como para desprender tanto quanto possível o homem da sua 

carnalidade, e não lhe perpetuar mais que a semelhança do espírito»891. Muitas destas 

afirmações se poderiam aplicar a Carrière, um pintor francês associado ao Simbolismo. 

Em Portugal, seria António Carneiro quem melhor representou esta estética, mas, em 

algumas obras, Columbano também trabalhou com sugestões, sobretudo nas 

naturezas mortas e quadros intimistas. 

No ano de 1911, o escritor Veiga Simões assinou um texto na Águia intitulado 

«O idealismo de Rodin e Carriére». Mencionava os pintores Columbano e António 

Carneiro, o escultor Soares dos Reis (1847-1889) e o poeta Teixeira de Pascoaes (1877-

1952) como exemplo de artistas «sugestionadores» e que se elevavam acima dos 

«aspectos momentaneos para pôr em destaque» o «factor permanente». Nesse 

                                                             
889 Roland N. STROMBERG (ed.), 1968, op. cit., pp. xxiii-xxxii. 
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sentido, dizia que eles tinham relação com Carrière, cujas obras assumiam um 

«aspecto prophetico, de videncia de certa realidade interior»892. 

Pedro Lapa afirmou que «Columbano não terá sido imune a alguns aspectos do 

Simbolismo» e é também nossa opinião que, a partir de 1889, a sua pintura seguiu a 

tradição tenebrista, «articulada com algumas questões que a estética simbolista 

proclamava, tais como a aparência sensível enquanto representação da afinidade de 

uma ideia»893. Esse Simbolismo tangencial era associado a uma representação de 

índole realista, sem fugir à tradição. Era uma aproximação à modernidade por uma via 

intimista e intelectual, reflectindo a crise portuguesa do fim de século através de uma 

sombria galeria de retratos e de uma figuração melancólica do isolamento quotidiano. 

Muitos dos seus retratos têm paralelo com os de pintores mais realistas, 

nomeadamente Franz von Lenbach (1836-1904) ou ainda de outros pintores 

contemporâneos. 

    

47 e 51 A – Retrato de Bulhão Pato (1908) e Franz von Lenbach, Otto von Bismarck (1878). 

As ligações de Columbano ao Simbolismo são sensíveis pelo lado do intimismo 

e da melancolia, mas também pelo tipo de captação da realidade quando os contrastes 

de claro-escuro deformam ou escondem a realidade ou quando, deixam uma parte dos 

quadros apenas esboçada (e daí também poder falar-se em realismo visionário). Há 

nesse sentido uma aproximação a esta estética do fim de século e lembremos que 

Columbano foi amigo de alguns intelectuais que introduziram o Simbolismo em 

Portugal, entre eles Raul Brandão (1867-1930). A este respeito, assinalamos que um 
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dos traços definidores do Simbolismo é precisamente a comunhão de ideias entre os 

pintores e os homens de letras894 e na verdade a pintura de Columbano tem uma 

grande ligação à literatura do seu tempo. 

Entre os escritores, Raul Brandão foi aquele que esteve mais próximo de 

Columbano. Nos seus textos, as descrições da realidade fazem, por vezes, lembrar 

pinturas. Maria João Oliveira escreveu, com razão, que ele poderia rivalizar «com 

qualquer pintor do seu tempo»895. Comparando o Brandão e Columbano, Manuel 

Mendes testemunhou que os feitios eram diferentes, um mais expansivo que o outro, 

mas ambos eram «apaixonados por um mundo a um tempo sombrio e luminoso, 

cinzento e enternecido»896. A diferença era que só para Brandão havia dias de sol, mas 

tanto um como o outro possuíam a mesma voz soturna897. Segundo José-Augusto 

França, a obra de Columbano poderia comparar-se à Farsa de Raul Brandão, «crónica 

do dia-a-dia entre o simbolismo literário e o populismo raivoso»898. 

Seguindo as premissas de Albert Aurier (1891)899 sobre o que deve ser a obra 

de arte simbolista e se considerarmos o Simbolismo estritamente como uma 

linguagem estética que dá primazia ao símbolo e à alegoria, dificilmente poderemos 

ver Columbano integrado nesta estilística. Contudo, como já foi notado, o Simbolismo 

e o Naturalismo apresentam numerosos pontos de contacto ao nível da escolha dos 

temas, que derivam de uma noção estética de decadência900. Contrariamente aos 

naturalistas, os simbolistas fugiam do mundo e preferiam a vida íntima e solitária, 

optando por pintar cenas da vida familiar e cenas intimistas901. Um dos pintores que é 

muitas vezes citado a este propósito é Carrière, e a sua ligação ao Simbolismo faz-se 
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por via de uma reivindicação da subjectividade902. Se Columbano se aproximou do 

Simbolismo, também foi por essa via. 

Mas a dúvida subsiste, porque, tal como foi afirmado por outros historiadores, 

não houve uma escola simbolista de pintura. Os pintores, os músicos e os poetas 

juntavam-se, com os estetas e os decadentistas, e todos eles apreciavam, entre outras 

coisas, silhuetas fundidas na neblina, olhares abatidos e crepúsculos, tudo o que 

sugeria e não demonstrava903. Consideramos que Columbano se aproximou desta 

estética, mas manteve sempre uma âncora na realidade. 

  

48 e 52 A – Uma pausa (1920) e Eugène Carrière, Madame Geffroy. 

Acrescentamos por fim que, segundo José-Augusto França, a arte de 

Columbano se inscrevia também num «expresionismo mínimo, “quantum satis” duma 

retórica pictural que foi do seu tempo, como o simbolismo foi, a ambas escapando, por 

timidez e orgulho, tanto quanto por dever duma honesta sensibilidade que tem a sua 

própria história de formação e desenvolvimento, por outras vias académicas». Deste 

modo, considerava que Columbano definiu um «caminho expressionista pessoal»904. 

Fernando Dias também asseverou que «a pintura de Columbano só não assumia uma 

via expressionista, porque invertia o movimento extravasante desta, virando-se para 

dentro, demasiado íntima e tímida»905. Na nossa opinião, Columbano esteve mais 

próximo do Simbolismo do que do Expressionismo. Porém, algumas obras podem 
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integrar-se num Pré-Expressionismo, nomeadamente o retrato de Eduardo Brazão 

(1909-1911, MNAC) e a Mulher da mancha vermelha (c. 1920, MGV). 

 

49 – Mulher da mancha vermelha (c. 1920). 

 

6. UM CAMINHO PESSOAL 

A pintura de Columbano difícilmente se pode enquadrar numa corrente 

artística definida. O seu caminho foi pessoal e ele foi sobretudo um pintor de sombras. 

Assim como asseverou Daniel Arasse, «(…) le passage de l’abondance diurne à la 

sobrieté nocturne correspond certainement à deux manières de peindre et de voir 

(…)»906. Se o luminismo era interpretado em Portugal por Carlos Reis e Malhoa, 

Columbano encontrava-se geralmente no outro extremo. 

Em 1904, Alfredo da Cunha, que foi o director do Diário de Notícias entre 1894 

e 1919907, escreveu-lhe um soneto que dava relevo às sombras de Columbano: 

«Prodigioso pincel o que taes quadros pinta! 

Que faz assim brotar da tela escura e fria, 

N’um breve e simples toque, um olhar que irradia; 

Que faz pulsar, viver e palpitar a tinta; 

 

Que d’uma cor sem brilho, informe e indistincta,  
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Cria a fronte que scisma e faz que um labio ria; 

Que á sua paleta arranca uma psicologia 

- Quanto um cerebro pense ou quanto uma alma sinta. 

 

Adivinhas n’um traço um génio ou um destino. 

E tu, que és o pintor essencialmente humano, 

Tens no pincel audaz quasi um condão divino. 

 

Maravilhoso Mestre! Em ti a propria sombra 

- Como em outros a luz – refulge, Columbano, 

e ao toque da tua mão deslumbra, encanta, assombra!»908. 

 

Columbano estava entre os «artistas inclassificáveis», herdeiros do mito 

romântico do artista maldito909, que encontrava na «reivindicação da originalidade 

pessoal» o seu «único criterio estético»910. Como bem afirmou Maria João Oliveira, a 

«produção internacional» desta época estava ligada ao «ecletismo», que matiza «os 

dados da tradição naturalista / impressionista, absorve a atmosfera decadente e 

simbolista dos últimos anos do século, incluiu-os nos dados de cada geografia nacional 

e principalmente faz uso de uma liberdade que não se sujeita a preceitos de escola, 

seja ela académica, vanguardista ou de qualquer outro tipo de conotação»911. Deste 

modo, em Portugal, as designações clássicas de Naturalismo, Simbolismo ou 

Academismo, deverão ser assumidas com cuidado, pois há uma contaminação dos 

«vários modelos uns nos outros», subdivisões ou oscilações912. 

Num texto deliberadamente polémico, em 1957, José-Augusto França escreveu 

que Columbano se fixou a uma estética que «morrera vinte anos atrás» e que a sua 
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obra se inseria num «honrado mas indubitável academismo»913. Na verdade, depois de 

1890, a sua obra perdeu o carácter experimental e modernizante da década anterior, 

mas não era académica, pelo menos no sentido estrito. Carlos Botelho, em 1957, 

perguntava. «E não é Columbano um anti-académico?»914. José-Augusto França, em 

1979, também afirmava que Columbano repudiava o Academismo915. De facto, a sua 

maneira, pintando figuras em espaços apenas sugeridos, deixando partes 

deliberadamente inacabadas, desprezando os detalhes, difícilmente poderia ser aceite 

em termos académicos. Contudo, manteve-se sempre em limites moderados, pois 

como também escreveu França, «ao mundanismo modernista reagiu tratando os seus 

jovens pintores de valdevinos»916. 

Nuno Saldanha, escrevendo sobre Malhoa, asseverou que «estamos perante 

uma noção de modernidade, que incorpora tanto a tradição como a inovação»917. Em 

Portugal, este estilo moderado resultava não só do gosto da época (que tinha paralelo 

em Sargent ou Besnard), mas também das próprias limitações da cultura vigente no 

país. Ramalho Ortigão, em 1875, dizia: «Quere o Govêrno saber o que falta aos artistas 

em Portugal? A mesma coisa que falta a todo o português; a mesma coisa que falta ao 

país; a mesma coisa que falta ao mesmo Govêrno: a instrução»918. Demonstrando a 

veracidade das palavras de Ramalho, lembremos que para entrar na Academia de 

Belas-Artes era apenas necessário saber ler, escrever e contar e não se exigia qualquer 

preparação de ensino liceal919. 

A falta de qualidade do ensino, sobretudo em aspectos mais teóricos, não estimulava 

os artistas portugueses para acompanhar as vanguardas. Columbano chegou a ter um 

período em que foi mais moderno e inovador, que se estendeu sensivelmente entre 

1881 e 1889. Contudo, nos últimos vinte anos da sua vida tornou-se num acérrimo 

defensor dos valores académicos, mesmo que ele próprio, nas suas telas, raramente os 

aceitasse strictu sensu. Essa mudança de atitude resultava em parte da falta de 
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receptividade que tiveram as suas obras mais modernas. Depois de 1890, as inovações 

concentraram-se principalmente nas pinturas intimistas e nas naturezas mortas, que 

eram mais trabalhos pessoais. 

Podemos concluir que Columbano estava entre os moderados, como Boldini ou 

Sargent, mas deles também se distanciava, quer por questões que se prendiam com 

atavismos nacionais, quer por outras que derivavam da sua personalidade. A sua obra 

afastava-se dos pintores contemporâneos porque era menos mundana e tinha uma 

maior carga de melancolia. O seu caminho foi pessoal porque, apesar de corresponder 

à cultura do seu tempo e à realidade nacional, traduziu o mundo que viveu através de 

uma interpretação individualizada que só ele poderia conceber. Por fim, não devemos 

esquecer que a qualidade da sua obra, que exprime de uma forma lúcida (por vezes 

cruel) a realidade portuguesa do seu tempo, ultrapassa questões de academismo ou 

de modernidade. 
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IV - A OBRA 

1. A PINTURA DE GÉNERO E A PAISAGEM 

«Estou quasi pastor! Gosto afinal d’esta vida do Campo 

Estou perfeitamente o pintor do ar livre, já não quero 

outra coisa. As horas mais felizes que passo durante o dia 

são aquellas em que trabalho em que me tino ao sol 

cheio de saude e de força. Só o que precisava era a 

compensação do meu trabalho então era feliz». 

Carta de Columbano, 1886. 

 

1.1. OS PRIMEIROS TRABALHOS 

Ao longo do século XIX, grande parte dos pintores foi abandonando a 

consagrada hierarquia dos géneros académicos, que classificava as obras em História, 

Retrato, Paisagem e Natureza Morta. Naturalmente que estes temas continuaram a 

ser praticados, mas a ordenação, que colocava a História acima dos outros assuntos, 

deixou de ter importância. Muitos artistas começaram dedicar-se preferencialmente à 

natureza morta ou à paisagem, que eram os temas menos valorizados pela Academia, 

embora, crescentemente, do agrado dos coleccionadores e públicos interessados. Por 

outro lado, a pintura de género, do quotidiano e dos costumes populares ganhou 

atenção, sobretudo quando se sentiu a necessidade de representar os assuntos da vida 

contemporânea920. 

Corroborando esta nova maneira de entender a pintura, citamos o historiador 

Steven Adams, referindo que, nos anos 1860, muitas das velhas divisões estilísticas que 

existiam entre os vários géneros se tornaram mais difusas. Para muitos amadores de 

arte, da classe média, as pinturas muito acabadas com assuntos anedóticos, tirados da 

história moderna ou da vida quotidiana, converteram-se num género mais respeitado. 
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Por seu lado, os pintores de Barbizon, que davam ênfase às imagens quotidianas do 

campo, principiaram a ganhar popularidade921. 

As primeiras obras de Columbano pertencem quase todas ao domínio da 

pintura de género de pequeno formato, num gosto devido à influência paterna. Estas 

pinturas são frequentemente inspiradas em trabalhos de artistas consagrados, o que 

testemunha a prática escolar de cópia de estampas, à qual Columbano estava 

habituado tanto em casa como na Academia. A este respeito, devemos lembrar que «a 

troca de informações e o universo da cultura visual eram cada vez mais globalizantes, o 

que permitia a chegada constante de imagens de obras de arte internacionais, que se 

reproduziam frequentemente em estampas, nos jornais, e nas mais diversas revistas 

da época. Entre estas, podiam encontrar-se pinturas de Jules Breton [1827-1906], 

Bastien-Lepage [1848-1884], Léon Lhermitte [1844-1925], Jean-Paul Laurens [1838-

1921], entre outros, que traziam consigo o espírito da geração realista»922. 

Havia editoras que se dedicavam à reprodução de pinturas através de estampas 

e de fotografias. A respeito deste assunto devemos destacar a Maison Goupil, uma 

galeria de arte fundada pelo comerciante Adolphe Goupil (1806-1893). Nesta casa 

fazia-se sobretudo a divulgação e o comércio de quadros com temas de género, 

inspirados nos ambientes do século XVII e XVIII. Houve artistas que foram contratados 

para fazer este tipo de pinturas, contando-se entre eles Mariano Fortuny (1838-

1874)923 e Giovanni Boldini (1842-1931)924. 

As pinturas de género, nomeadamente as que eram divulgadas pela Maison 

Goupil, correspondiam a um gosto revivalista rococó, geralmente descrito como 

«pintura de gabinete», tableautin (em França) ou casacón (em Espanha). Cerca de 

1830, iniciou em França a recuperação histórica de uma série de artistas do século 
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XVIII, como Antoine Watteau, Jean-Honoré Fragonard, Jean-Baptiste-Siméon Chardin, 

Jean-Baptiste Greuze (1825-1805) e Nicolas Lancret (1690-1743), que a Revolução 

Francesa fizera esquecer. O interesse dos coleccionadores e de alguns escritores, como 

Téophile Gautier (1811-1872) e Gérard de Nerval (1808-1855), ajudaram a revalorizar 

estes artistas do passado e as suas obras, que mostravam cenas galantes que 

ofereciam uma visão festiva da vida. A estes temas se acrescentavam outros 

procedentes da pintura flamenga e holandesa do século XVII, que foram adoptados 

por pintores como, por exemplo, Ernest Meissonier (1815-1891).  

Como observou Nuno Saldanha, o tableautin era uma «versão mais comercial e 

burguesa da pintura histórica», caracterizada por «quadros de pequena dimensão, 

com figuras vestidas à moda do século XVIII»925. Era uma «espécie de síntese» entre a 

pintura de História e a pintura de género. «Em vez de retratar os grandes temas 

heróicos da História, esta pintura resumia-se (…) à representação de cenas elegantes e 

frívolas, de ambientes caseiros, e dos costumes do passado»926.  

Em Portugal, um dos primeiros representantes deste tipo de pintura foi 

precisamente Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1815-1880), pai de Columbano. Em 

1868 ele iniciou-se num género de miniatura a óleo de influência flamenga, com o qual 

se notabilizou, tendo para tal sido incentivado pelo Duque de Palmela927 e pelo rei D. 

Fernando II (1816-1885). Além disso, na casa de Alcolena, Manuel Maria, que também 

era gravador, estabeleceu uma oficina e gabinete de estampas, onde existiam 

reproduções ou cópias das pinturas que pudera ver nas viagens a Madrid, Londres e 

Paris928. 
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928

 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., pp. 2 e 21. 
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54 – O Químico (1874) 

Columbano, influenciado pelo pai, dedicou-se inicialmente ao género da 

«pintura de gabinete», pintando, em 1874, O Químico (MNAC), que apresenta um 

homem junto de uma mesa manejando instrumentos de ciência, tendo junto de si uma 

ampulheta. Mais interessante é José das Dornas (1874, COL. PART.), que figura um 

homem trajando à moda do século XVII, com um copo na mão direita, num gesto de 

brinde. Esta é uma das primeiras obras de Columbano com ligação à literatura, 

ilustrando uma das figuras das Pupilas do Sr. Reitor de Júlio Dinis (1839-1871), livro 

que fora «publicado em folhetim no Jornal do Porto, em 1866», com «enorme 

sucesso»929.  

 

55 – José das Dornas (1874) 

                                                             
929

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 60. 
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56 e 56 A - Franz Hals, O alegre bebedor (c. 1580-1666) e Édouard Manet, Le bon bock (1873). 

A composição de Columbano remete-nos para O alegre bebedor de Franz Hals, 

que também terá influenciado o Le bon bock (1873) de Manet. No entanto, enquanto o 

pintor francês realizou uma tradução moderna do quadro seiscentista, Columbano 

manteve a aparência histórica, demonstrando uma maior proximidade aos círculos 

académicos. Porém, é significativo que Columbano tenha adaptado o modelo de Hals 

para uma pintura cuja referência temática era portuguesa e provinha de um livro de 

Júlio Dinis, recentemente falecido. Desta maneira, em vez de estarmos perante uma 

pura “pintura de gabinete”, estamos diante um trabalho que joga com a divulgação 

dos costumes nacionais. Esse afastamento em relação ao academismo foi reforçado 

pelo carácter de esboço da pintura, numa de renúncia dos preceitos institucionalizados 

em que Columbano iria sempre persistir. 

   

57 e 57 A – Cena de Interior (1876) e Ernest Meissonier, Jeune homme travaillant (c. 1852). 

Ainda em 1876, na undécima exposição da Promotora, o artista apresentou O 

Filósofo, possivelmente um quadro pertencente ao Museu do Chiado com o título 
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Cena de Interior (1874, MNAC). Representa um homem trajado à século XVIII, sentado 

junto de uma secretária a ler um papel. O ambiente é mais detalhado, dentro do gosto 

do tableautin, lembrando alguns quadros de Meissonier, nomeadamente Jeune 

homme travaillant (c. 1852). 

 

58 – O Último Copo (1879). 

N’O último copo (1879, MNAC), do qual Diogo de Macedo pronunciou que não 

era «uma obra feliz»930, a temática e tratamento do espaço (bem como o claro-

escuro), deixam entrever a ligação à pintura holandesa, ou, mais modernamente, às 

obras de Meissonier, Palmarolli (1834-1896) ou Zamacois (c. 1824-1871). A 

composição recupera o esquema de O José das Dornas, na pose e no copo erguido em 

gesto de brinde. Contudo, existe agora um maior afastamento relativamente à figura, a 

qual é representada de corpo inteiro num cenário mais detalhado, o que concede a 

esta pintura uma maior proximidade à tipologia da «pintura de gabinete». 

Entre os trabalhos que pertencem a esta primeira fase, cabem ainda outras 

obras com cenas de costumes populares. Em 1877, o pintor terá vendido o «quadro – 

O Guarda Portão, que estava exposto no atelier do sr. Henrique Nunes, ao Chiado»931. 

No mesmo género terá feito outro «quadro a oleo»932 intitulado Um judeu vendendo 

tamaras e chinellas, que foi posteriormente passado a gravura e publicado n’O 

Ocidente, com o título O Judeu Vendilhão. Um artigo que acompanhava a gravura dizia 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 23. 
931

 Diário da Manhã, 9/3/1877, p. 2. 
932

 Diário da Manhã, 4/12/1877, p. 2. 
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que este tipo popular estava «colhido do natural em flagrante delicto de impôr a sua 

mercadoria»933. O tema correspondia ao reportório das imagens pitorescas de Lisboa, 

o que é testemunhado por um desenho de Manuel de Macedo (1839-1915)934 que 

representa «Vendedores de Rosários e de Tâmaras»935. A obra de Columbano tem 

paralelo num quadro de Jean-Léon Gérôme (1824-1904), O mercador de carpetes do 

Cairo (1869) que poderia conhecer de reprodução. Contudo, enquanto o quadro de 

Gérôme pertence ao género orientalista, o de Columbano faz referência a um costume 

nacional. 

 

59 – Um judeu vendendo tamaras e chinellas (c. 1877). 

      

60 e 60 A – Manuel de Macedo, Vendedores de Rosários e de Tâmaras e Jean-Léon Gérôme, O 

                                                             
933 O Ocidente, 15/6/1878, pp. 92 e 94. 
934 Manuel de Macedo foi crítico, literato, pintor, cenógrafo, gravador e caricaturista, mas distinguiu-se 

sobretudo como ilustrador. Fundou a revista Ocidente, em colaboração com Caetano Alberto. Cf. 
Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. IV, pp. 12-13. 

935
 Alberto SOUZA, 1924, O Trajo Popular em Portugal nos séculos XVIII e XIX, Sociedade Nacional de 

Tipografia, p. 215. 
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mercador de carpetes do Cairo (1869). 

Outra das vertentes desta primeira fase da sua obra é composta por quadros 

com assuntos do quotidiano, apresentando cenas simples de ligações familiares ou de 

amizade. Devemos notar que mesmo entre os artistas da Maison Goupil, havia alguns 

que se aproximavam do presente e da esfera privada, fazendo retratos de género que 

tiveram sucesso nos anos 70, o que era o caso de Boldini936.  

O quadro Dois Amigos, que Columbano apresentou no Brasil em 1879, 

correspondia à figuração de um menino com o cão, tendo sido publicado no Ocidente 

em 1879. Dizia-se que esta era uma obra «simples e despretensiosa», com um «toque 

de melancolia» na expressão do rapaz que se abraça ao seu cão»937. A pintura era 

quase uma cópia do quadro do pintor húngaro Mihaly Munkacsy (1844-1900) 

intitulado Uma menina e o seu cão, que Columbano poderia conhecer por gravura. 

Curiosamente, o mesmo modelo foi posteriormente humorizado, numa escultura de 

barro (atribuída a Columbano por Raul Brandão), mostrando o mesmo menino, com 

barrete de ribatejano, esganando um gato. No entanto, devemos realçar esta 

proximidade relativamente à pintura de Munkacsy, um pintor realista que teve 

celebridade na época e que trabalhou em Paris. 

   

61 e 61 A – Dois Amigos (c. 1879) e Rapaz com gato. 

                                                             
936

 Tiziano PANCONI, 2002, op. cit., p. 34. 
937

 O Ocidente, 15/3/1879, p. 47. 
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62 - Mihaly Munkacsy, Uma menina e o seu cão. 

No ano de 1880, Columbano ainda expôs, na Sociedade Promotora, o quadro o 

Baptizado, que era mais um bom exemplo das «composições em gamas surdas de um 

sentimentalismo de gabinete», a que Varela Aldemira se referiu posteriormente938. Na 

época, a obra foi vista por um crítico d’O Ocidente como uma cena familiar ingénua e 

«graciosíssima». A atitude das figuras era considerada de uma «verdade flagrante», 

indiciando um «estudo aturado» e uma «observação inteligente» da parte do autor939. 

A citação demonstra sobretudo a benevolência com que era observada a obra de 

Columbano pelos críticos da revista. No mesmo género cabem A Visita do Avô, que 

figura um homem idoso, sentado numa cadeira, enquanto uma mulher lhe coloca um 

bebé ao seu colo; ou O neto, mostrando uma velha de lenço na cabeça com uma 

criança ao colo, junto de um gato. 

   

63 e 63 A – A Visita do Avô e O Neto (c. 1880). 

                                                             
938

 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 25. 
939

 O Ocidente, 15/8/1880. 
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Para a História da Arte portuguesa, o interesse destas obras, que conhecemos 

apenas pelas reproduções de O Ocidente, parece-nos reduzido. No entanto deve-se 

salientar o carácter intimista que já penetrava na escolha dos temas, assim como o 

facto de se procurar captar cenas actuais, em vez de se limitar a recriar imagens do 

passado. Existem pontos de contacto com Grandfather’s Birthday (1866) de Eugène 

Isabey (1803-1866) ou Les Rieuses (1870) de Carolus-Duran, o que denotava a 

contemporaneidade destas temáticas na pintura do tempo. Todas elas mostram cenas 

familiares alegres, com crianças, em situações descontraídas, jogando com o pitoresco 

do momento para conferir leveza à composição. 

  

64 e 64 A - Eugène Isabey, Grandfather’s Birthday (1866) e Carolus-Duran, Les Rieuses (1870).  

 

1.2. O REALISMO 

Foi sobretudo a partir de 1876 que Columbano adoptou uma linguagem mais 

próxima do Realismo. Recordemos que em 1871, durante as Conferências do Casino, 

Eça de Queirós discursou sobre o Realismo como Nova Expressão da Arte940, 

defendendo a integração da arte na vida moderna941. Em 1878, numa carta, explicava: 

«O que queremos nós com o Realismo? Fazer o quadro do mundo moderno, nas 

feições em que ele é mau (...), queremos fazer a fotografia, ia quase dizer a caricatura, 

do velho mundo burguês, devoto, católico, explorador, aristocrático, etc.; e 

                                                             
940

 Cf. Eça de QUEIRÓS, 2000, op. cit., pp. 21-39; João Gaspar SIMÕES, 1945, Eça de Queiroz, Lisboa e Rio 
de Janeiro, Edições Dois Mundos. 

941
 Diário de Notícias, 15/6/1871, in Eça de QUEIRÓS, 2000, op. cit., p. 36. 
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apontando-o ao escárnio, à gargalhada, ao desprezo do mundo moderno e 

democrático – preparar a sua ruína»942. 

Ao escrever a Tragédia da Rua das Flores (1878), Eça concebeu um pintor que, 

numa fase realista, afirmava que a arte «devia educar pela representação das acções 

justas». Deveria «ser essencialmente revolucionária. Um quadro deve ser um livro; 

deve ser um panfleto; deve ser um artigo de jornal». O processo da pintura não 

deveria ser acabado, estudado, ou amaneirado: «a ideia é tudo. Traços largos, sombras 

indicadas, tons sóbrios, que dêem a impressão exacta da realidade». Num quadro 

realista o que importava era «a expressão»943. Devemos realçar que, segundo João 

Gaspar Simões, Columbano conheceu Eça cerca 1880, quando participou numa festa 

de homenagem ao escritor no Montijo944. Foi justamente a partir desse ano que 

algumas das suas obras seguiram um caminho mais próximo do realismo queirosiano, 

o que nos leva a pensar se existiria uma influência directa do pensamento de Eça sobre 

as concepções estéticas de Columbano.  

Por outro lado, as caricaturas de Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) também 

poderão ser vistas sob o ponto de vista do Realismo. Sendo irmão de Columbano e um 

homem que tinha contacto com os meios intelectuais da Geração de 70, estamos em 

crer que é bem possível que Rafael tivesse influenciado Columbano nas obras que 

apresentavam uma postura crítica à sociedade burguesa. 

Cerca de 1876, Columbano compôs A Pitada (que conhecemos apenas de uma 

gravura d’O Ocidente). Nesta composição, um padre dá a “pitada” a uma senhora, 

vendo-se um homem que parece desconfiado (talvez o marido) e um sacristão que 

observa a cena. De acordo com a opinião do pai Manuel Maria Bordalo Pinheiro945, 

este quadro «satírico» era «muito bom». Todos os «tipos» estavam óptimos e 

Columbano fora muito elogiado pelo público. Manuel Maria julgava que o Marquês de 

                                                             
942

 João MEDINA, 1980, Eça de Queiroz e a Geração de 70, Moraes Editores, Lisboa, p. 136. 
943

 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. 166 e ss. 
944

 João Gaspar SIMÕES, 1945, op. cit., p. 485. 
945

 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 54. 
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Sousa Holstein não simpatizara com o quadro, o que se deveria ao anticlericalismo do 

assunto escolhido946. 

 

65 – A Pitada (1876). 

A Pitada trazia à lembrança O Crime do Padre Amaro, um romance de Eça, que 

veio a público em 1875947. Divulgado primeiro em fascículos na Revista Ocidental e 

depois em volume (em Julho de 1876), o texto que assumia uma adesão ao realismo, 

denunciando os podres do clero e da pequena burguesia provinciana, foi votado pela 

crítica ao silêncio948. Mais popular era na altura Os Lazaristas, uma peça do António 

Enes, que estreara também em 1875949. Nessa peça, as afirmações dos dois liberais, 

Carlos e Ernesto, transmitem um pensamento anticlerical, que provavelmente era 

partilhado por Columbano. Ramalho Ortigão afirmava que o êxito desta peça provava 

que as opiniões por ela expressas eram «em Portugal as opiniões de todo o mundo»950. 

Na parte final da peça, “Carlos de Magalhães” assevera que «hei de morrer como vivi, 

(…) crendo na religião do Evangelho mas nunca na do syllabus (…)»951. 

                                                             
946 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, idem, ibidem. 
947 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, idem, ibidem. 
948 Maria Filomena MÓNICA, 2001, op. cit., p. 128. 
949

 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 54. 
950

 Ramalho ORTIGÃO, 1944 (1), As Farpas, Lisboa, Livraria Clássica Editora, vol. X, p. 239. 
951

 António ENES, 1875, Os Lazaristas: Drama Original em 3 Actos, Lisboa, Typ. do jornal O Paiz, pp. 100, 
103 e 111. 
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66 – Na adega do Convento (c. 1880) 

 

67 – William Hogarth, The Roast Beef of Old England (1748). 

Devemos notar que o anticlericalismo estava associado aos ideais liberais e 

republicanos, mas também fazia parte dos temas tradicionais da História da Arte, pelo 

menos desde os trabalhos de William Hogarth (1697-1764). De acordo com o 

historiador Louis-Marie Lécharny, os eclesiásticos alimentavam as anedotas do Salon 

devido ao seu aspecto moralista confrontado com o pecado, sendo comuns os quadros 

em que os prelados e os curas eram apanhados em flagrante delito de gula, 

concupiscência ou ilegalidade952. Esse era o caso de A Pitada e também de Na Adega 

do Convento (1880), outro quadro de Columbano que perfilhava uma linha temática 

satírica, que via com descrédito os membros do clero regular. O esboceto foi passado a 

gravura, a partir de um desenho do artista, para ser publicado n’O Ocidente953. 
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 Louis-Marie LÉCHARNY, 1998, L’Art Pompier, Paris, Presses Universitaires de France, p. 45. 
953

 O Ocidente, 21/8/1881, pp. 184 e 187. 
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68 – Cardeal (1881) 

Mais tarde, em Paris, Columbano pintou um Cardeal (1881). Esta obra, apesar 

de mostrar o prelado a dormitar, com a cabeça encostada à mão direita, é uma obra 

mais intimista do que crítica. As manchas coloridas em gamas de castanho e de 

vermelho (próprias do trajo cardinalício) servem para construir a personagem. 

Denunciando uma provável influência de Manet, esta pintura afasta-se da narrativa e 

da sátira, pois é a própria experiência da pintura que interessa aqui ao artista. 

Outra vertente do realismo da obra de Columbano transparecia em quadros 

que mostravam cenas da vida burguesa. A pintura da vida actual correspondia a um 

ideal que fora lançado em meados do século XIX por Baudelaire (1821-1867). Na crítica 

ao Salon de 1846, falando sobre o heroísmo da vida moderna, ele chamava a atenção 

para a beleza daquilo que era contemporâneo: «tous les siècles et tous les peuples ont 

eu leur beauté, nous avons inévitablement la nôtre». A vida contemporânea podia ser 

heróica e não apenas no que dizia respeito nas acções de carácter público: «il y a des 

sujets privés, qui sont bien autrement héroïques»954. Anos depois (1868), Zola (1840-

1902) confirmava a vitória desta nova concepção da arte: «Personne n’oserait 

soutenir, après les oeuvres si remarquables de Manet et de Courbet, que le temps 

présent n’est pás digne du pinceau»955. 

A figuração da sociedade burguesa tinha sido inaugurada em Portugal no 

tempo do Romantismo, nomeadamente com Leonel Marques Pereira (1828-1892), 

que, em 1856, pintou O Rei D. Fernando no Passeio Público. O tema também fora 

trabalhado por Miguel Ângelo Lupi (1826-1883) e por Alfredo Keil (1850-1907), mas as 
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 Charles BAUDELAIRE, 1999, Écrits sur l’Art, Librairie Générale Française, pp. 237-239. 
955

 Émile ZOLA, (1868) 1991, op. cit., p. 206. 
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suas obras, mais intimistas, diferiam das pinturas de Columbano realizadas cerca de 

1879-1880, que eram mais irónicas nos seus retratos da sociedade burguesa.  

Em Portugal, o tempo da Regeneração (1852-1889) tinha permitido a afirmação 

da burguesia, a qual se concentrava nas cidades de Lisboa e Porto956. Columbano virou 

a sua atenção por esta camada social, da qual fazia parte, tornando-se um «cronista da 

vida moderna»957. Em vez de procurar dar um aspecto de dignidade às cenas 

representadas, o pintor sublinhava-lhes o aspecto de banalidade, adoptando um ponto 

de vista descomprometido na sua percepção da realidade958. Escreveu José-Augusto 

França que a «observação de Columbano era então inédita, e os três quadrinhos de 

1880 que dela resultaram, Encantadora Prima, O Sarau (…) e Convite à Valsa (C-MAG), 

têm um interesse muito especial na pintura nacional de à beira do realismo (…)»959. 

 

69 – Encantadora Prima (1880). 

Na Encantadora Prima (1880, C.P.) Columbano adoptou uma técnica livre, 

esboçando as formas com pequenas pinceladas coloridas que recriam o ambiente sem 

chegar a defini-lo na totalidade. As figuras são transformadas em silhuetas, numa 

maneira bastante moderna. As duas personagens adoptam uma atitude de 

conversação, algo namoradeira, indicando uma relação além do familiar, assim como é 

sugerido pelo título. Faz pensar numa frase de Ramalho Ortigão, n’As Farpas, num 
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 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 20. 
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 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 20. 
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 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 24. 
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 José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 7. 
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texto datado de 1875, referindo-se aos «homens à moda, penteados à Rabagas e 

vestidos por Poole, que conversam com as senhoras, sentados defronte delas, 

dobrados para diante, tendo os cotovelos nos joelhos, e pegando-lhes familiarmente 

nas mãos»960. Em 1880, referindo-se ao quadro Encantadora Prima, Ramalho dizia que 

ele mostrava uma cena «extremamente viva e picante»961. 

Sendo esta pintura publicada n’ O Ocidente, na legenda explicava-se que era 

um «gracioso quadrosinho, em que o artista apanha em flagrante uma scena 

trivialissima da vida moderna»962. O tema fazia lembrar O Primo Basílio, de Eça de 

Queirós, livro que fora um «marco literário» em termos de romance realista, 

granjeando bastante fama ao escritor963. Na época, um crítico descreveu a 

Encantadora Prima como sendo uma obra «altamente realista», um «trecho d’um 

capitulo brilhante de romancista moderno, dotado d’uma critica fina, causticante. 

Parece inspirado nas frescas e cruas observações de Eça de Queiroz, parece a 

illustração nitida e precisa d’uma scena notavel que o nosso moderno escriptor tivesse 

esculpturado no marmore puro dos seus livros preciosos»964.  

Para além das referências literárias, parece-nos que algo de Los Caprichos de 

Goya deve ter influenciado esta pintura de Columbano, mesmo que o pintor mais tarde 

dissesse que só vira a obra de Goya em 1889. Se esse desconhecimento poderia ser 

verdadeiro no que diz respeito à pintura, estamos em crer que Columbano certamente 

conhecia as gravuras que tinham mais bastante circulação. 

                                                             
960 Ramalho ORTIGÃO, 1942, op. cit., p. 233. 
961

 Ramalho ORTIGÃO, (1880) 1947, op. cit., p. 73. 
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 O Ocidente, 15/12/1880, p. 198. 
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 Maria Filomena MÓNICA, 2001, op. cit., p. 141. 
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70 – Goya, Ni asi la distingue, 1799. 

 

1.3. COLUMBANO E O NATURALISMO  

Como vimos, em França, nos anos 1860, começaram a surgir novas formas de 

expressão pictórica, que corresponderam a uma representação naturalista da 

realidade observada, dando atenção à vida contemporânea, mas afastando-se do 

sentido crítico do Realismo. Lembremos que, em Portugal, o Naturalismo fora 

introduzido por Silva Porto e por Marques de Oliveira, ambos chegados de Paris, em 

1879.  

Columbano não se interessava pela pintura de paisagem, visto que tinha uma 

intrínseca vocação para o intimismo e para as cores escuras. No entanto, algumas das 

suas obras mostram que tinha vontade de experimentar os caminhos do ar livre, 

quanto mais não fosse por uma necessidade de vender, pois a paisagem tornara-se 

num género muito valorizado.  

Ramalho Ortigão, um fervoroso adepto do Naturalismo, dizia, em 1875, que a 

paisagem era «o género mais especialmente moderno»965. O inconstante pintor 

Camilo Serrão d’ A Tragédia da Rua das Flores afirmava: «O homem moderno vive 

longe da natureza, pela necessidade de profissão: uma arte que lhe reduz a natureza, 
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que lha torna portátil, que lha introduz na sala de jantar, na alcova, interpretada, 

escolhida, - faz ao homem o maior serviço – pô-lo em comunicação permanente com a 

natureza. E a natureza é tudo: calma, consola, eleva, repousa e vivifica»966. Por outro 

lado, em 1884, Monteiro Ramalho considerava que a paisagem era «o verdadeiro, o 

logico fim da arte»967. 

Columbano não apreciava pintar ao ar livre e isso mesmo verbalizaria anos 

depois a Batalha Reis, mencionando que nunca «pintei ao ar livre, porque nunca me 

apeteceu, e olhe que estive em Paris no período mais aceso desse género de pintura, 

quando o Bastien Lapage se impunha em todo o seu valor»968. Esta afirmação não 

corresponde totalmente à verdade, mas esta frase do pintor testemunhava um 

comportamento onde a representação da natureza captada sur le motif era rara e 

pontual.  

Ramalho Ortigão (em 1879) dizia que Columbano estudara na Galeria do 

Visconde de Daupias «os processos dos novos mestres da pintura»969. Nessa galeria 

encontravam-se trabalhos de pintores ligados ao Realismo e ao Naturalismo, 

nomeadamente paisagens de Corot, Diaz de la Peña (1807-1876), Millet (1814-1875) e 

Bastien-Lepage, entre outros. É de facto possível que a evolução que se nota na 

pintura de Columbano, desde 1879, que se concretiza numa maior atenção à realidade 

quotidiana e a um colorido mais claro, bem como à utilização de uma pincelada mais 

espontânea, se devesse às obras observadas nessa Galeria. 

Em 1877, Columbano expôs na Academia de Belas-Artes o quadro Uma 

Paisagem, sobre o qual, infelizmente, nada sabemos. No Museu Grão Vasco, há um 

quadro com duas paisagens (c. 1879), que são possivelmente estudos para a Paisagem 

da Tapada da Ajuda, realizadas durante o concurso para pensionista. O primeiro 

apresenta um bosque cerrado, vendo-se ao longe o céu; no segundo vemos um campo 

                                                             
966 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. 165 e 423. 
967

 Monteiro RAMALHO, 1/2/1885, op. cit., p. 30. 
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mais aberto, com árvores dos lados, emoldurando um caminho que vai dar a um 

casario. 

       

71 e 71 A – Duas paisagens (c. 1879) 

O segundo estudo, com o campo aberto, foi escolhido para a realização da 

Paisagem da Tapada da Ajuda (1879, COL. PART.), mas acrescentando uma criança 

deitada, olhando o horizonte, de costas para o espectador. O estudo era melhor do 

que o trabalho final, sobretudo pelo colorido mais aberto, que foi transfigurado numa 

gama mais acinzentada. O quadro final tem uma composição idêntica ao do quadro de 

Artur Loureiro, vencedor do concurso, tendo sido certamente pintados no mesmo 

local. Contudo, no quadro de Loureiro, a criança vira-se para o espectador, o que lhe 

confere uma maior abertura e frontalidade. 

 

72 - Paisagem na Tapada da Ajuda (1879) 



 

252 

 

 

73 – Artur Loureiro, Paisagem na Tapada da Ajuda (1879). 

Acerca da Paisagem na Tapada da Ajuda de Columbano escreveu D. José 

Pessanha que ele, «embora desconhecesse o genero, logrou pintar uma téla 

promettedora, que denuncia raras qualidades de observação e se recommenda 

sobretudo pela sua originalidade e pela sua sinceridade»970. Esta crítica é subjectiva, 

denotando a amizade que existia entre o crítico e o artista, pois na realidade tendemos 

a concordar com Ramalho Ortigão, quando afirmava que a vegetação da Tapada estava 

reduzida a «um lodaçal oleoso» e o convento da Penha derretido na «tinta sombria e 

suja dos seus horizontes»971. 

 

74 – Paisagem (c. 1879). 

Columbano pintou outras paisagens que demonstram que, apesar de não 

apreciar o género, era capaz de o praticar com alguma qualidade. Numa paisagem de 

inverno, pintada cerca de 1879, apresenta-se um campo com as árvores despidas de 
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folhas, junto de um lago ou riacho. Mostra bom entendimento da luz e do colorido 

natural, sendo particularmente interessante pelo reflexo do céu sobre a água. Esta 

pintura terá sido realizada em Évora, onde o pintor passou alguns dias, depois de ter 

ficado desanimado «com a reprovação na prova de pensionista (...)»972. 

No que diz respeito à pintura de ar livre na obra de Columbano, destaca-se o 

quadro A Volta do Passeio (1880), que também teve o nome A Dama da sombrinha 

azul. De acordo com Júlio Dantas (1876-1962), o pintor «quando se referia a êle (...) 

chamava-lhe “retrato”». De facto, a mulher que surge neste quadro é provavelmente 

Maria Amélia Bordalo Pinheiro, irmã de Columbano, o que corresponde à identificação 

do seu marido, Henrique Lopes de Mendonça973. Em 1880, Ramalho Ortigão dizia que 

este quadro era um «estudo de mulher, esboçado com uma grande convicção da 

realidade»974. Posteriormente, Júlio Dantas viu esta pintura como uma «maravilha de 

ar-livre, em que se sente a influência dos diviosionistas, dos iluministas à maneira de 

Besnard»975. Contudo, o pintor Portela Júnior (1898-1985) encontrava bastante 

artificialidade nesta composição, que dizia ser em grande parte obra de ateliê976. 

      

75 e 75 A – A Volta do Passeio (1880) e Boldini, A Summer Stroll (1873). 

 

                                                             
972 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 72. 
973

 Júlio DANTAS, 18/3/1945, «A dama da sombrinha azul», in O Comércio do Porto, p. 1. 
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O quadro A Volta do Passeio terá sido, de facto, em grande medida uma obra 

de ateliê, mas estamos em crer que pelo menos o esboço inicial foi visto do natural, o 

que é sugerido pelas cores claras e pela iluminação. Representa uma figura feminina 

passeando num jardim, num dia ensolarado, protegida por uma sombrinha. A luz vem 

de frente e reduz a figura a uma silhueta. Esta pintura lembra algumas obras 

naturalistas, em voga na arte moderna francesa, desde Lise (1867) de Renoir (1841-

1919) ou The Summer Stroll (1873) de Boldini. No entanto, em A volta do passeio, 

Columbano apresenta-nos uma senhora envergando um traje discreto, com um xaile 

sobre os ombros. A senhora não nos enfrenta: o corpo vem ao nosso encontro, mas o 

rosto vira-se para a direita num gesto de pudor. Desta forma, o artista português 

representou um passeio de uma burguesa recatada, diferente da sua congénere de 

Boldini, que correspondia a uma visão mais festiva da vida burguesa. 

 

76 - Recanto do jardim das Tulherias (1881) 

Em Paris, Columbano compôs outras paisagens, provavelmente inspiradas pela 

camaradagem com Artur Loureiro. Entre elas, conta-se um Recanto do jardim das 

Tulherias (1881), um desenho possivelmente tirado do natural, apresentando um 

jardim com grande felino ao centro. Mais importante é o Retrato de Artur Loureiro, 

que analisamos no capítulo sobre o retrato. Um aspecto que queremos desde já 

sublinhar, acerca desta pintura, é a utilização de cores contrastantes, sobretudo o 

verde e o vermelho, contraste que também acontece com A senhora do lorgnon (c. 

1884, MMC) 
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Observou Maria de Aires Silveira que A senhora do lorgnon é um retrato da 

«sobrinha do autor, provavelmente Helena Bordalo Pinheiro», que se recorta «num 

trabalho de cor, invulgar na sua produção». É «uma pintura original, de uma 

modernidade surpreendente»977.  

    

77 e 77 A - A senhora do lorgnon (c. 1884) e Édouard Manet, Primavera (1881) 

 

78 – Manuel Maria Bordalo Pinheiro, O Casquilho (O Ocidente, 15/2/1880). 

Esta pintura representa uma figura ao ar livre, mas é também uma imagem da 

vida moderna. O lorgnon, colocado sobre os olhos da mulher, tem importância. 

Escreveu Maria de Aires Silveira que «o olhar analítico e de atenção realista do autor 

encontra olhares perscrutadores, situação reforçada nesta obra pela utilização do 

lorgnon, em atitude quase provocatória»978. De facto, A senhora do lorgnon tem 

reminiscências de um quadro de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, intitulado O 

Casquilho (que pertenceu a D. Fernando), que mostra um homem em traje do século 
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XVIII segurando um óculo e olhando o espectador. Mas há também semelhança com o 

quadro Primavera de Manet (1881) que Columbano poderia ter visto em Paris. Seja 

como for, qualquer que fosse a influência, a pintura de Columbano era, tal como A 

Volta do Passeio, uma obra onde a paisagem, ou o ar livre, servia de cenário para um 

retrato anónimo, ou, neste caso, para um jogo com o espectador. 

Anos depois o artista voltou ao mesmo tema, explorado em moldes diferentes, 

na obra Lorgnon (ou Senhora da Luneta, 1896, MNBA). Desta vez, o modelo foi Emília 

da Costa. A pose é muito parecida com a Senhora do Lorgon, mas o cenário, 

anteriormente indefinido, torna-se abstracto, o que amplia o enfoque sobre a figura 

feminina. O lorgnon afasta-se do rosto, aumentando a elegância da senhora, o que é 

sublinhado pelo aveludado da pincelada, jogando com o sfumato para atenuar os 

volumes e os contrastes de claro-escuro. O seu aspecto elegante é completado pelo 

estranho chapéu, o qual se podia também ver num quadro contemporâneo de Jean-

Jacques Henner, Portrait de Mademoiselle Laura Leroux (c. 1898). Lembremos que, em 

1894, Mariano Pina afirmou que Columbano não tinha comparação com os outros 

pintores modernos, à excepção de Ribot e de Henner979. 

   

79 e 79 A – Lorgnon (1896) e Jean-Jacques Henner, Portrait de Mademoiselle Laura Leroux (c. 

1898). 

Columbano também fez pintura de paisagem e de costumes populares. Cerca 

de 1885-1886, passou uma temporada nas Caldas da Rainha. Durante essa estada, em 

Setembro de 1886, escreveu ao pintor e amigo Francisco Vilaça dizendo:  
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«Estou quasi pastor! Gosto afinal d’esta vida do Campo Estou 

perfeitamente o pintor do ar livre, já não quero outra coisa. As horas mais 

felizes que passo durante o dia são aquellas em que trabalho em que me tino 

ao sol cheio de saude e de força. Só o que precisava era a compensação do meu 

trabalho então era feliz»980. 

Serão desta época, um conjunto de obras mostrando casas e pessoas do 

campo, como o quadro No Pátio (1885, CMAG), que apresenta um pátio de uma casa 

com uma figura, tudo esboçado com pinceladas largas e captando o efeito da luz sobre 

as formas, aproximando-se das propostas impressionistas981. Em 1886, pintou Mulher 

do Campo Costurando (CMAG), que apresenta uma mulher sentada à porta de uma 

casa. Há uma maior definição dos detalhes, mas ainda domina o aspecto esboçado que 

iria prevalecer sobre a produção de Columbano nos temas de ar livre. 

   

80 e 80 A - No Pátio (1885) e Mulher do campo costurando (1886). 

Em 1885, compôs uma Paisagem de aspecto outonal (CMAG), mostrando 

grandes árvores e uma figura e indefinida ao centro. Apesar do aspecto etéreo, que faz 

lembrar Corot, as tonalidades castanhas e douradas são distintivas de Columbano. No 

ano seguinte (1886), pintou Torre das Caldas da Rainha (Colecção Sociedade Martins 

Sarmento) - uma paisagem citadina, que mostra a torre com um relógio, escondida por 

detrás do arvoredo. No quadro de Columbano as pinceladas são rápidas e o colorido é 

natural, com grande luminosidade que faz sobressair o branco das casas. O tema era 
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também praticado por outros pintores, por exemplo por João Vaz ou Henrique Pousão, 

com outra desenvoltura na captação dos valores lumínicos do ar livre. Ainda em 1896, 

Columbano compôs Um canto de jardim (1896, CMAG), que apresenta um pedaço de 

jardim pintado com grande economia formal, em tons sombrios que conferem uma 

sensação de desolação a este recanto da natureza.  

 

81 – Paisagem (1885) 

 

82 - Torre das Caldas da Rainha (1886). 

 

83 – Um canto de jardim (1896). 
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Progressivamente, o pintor iria afastar-se dos temas do Naturalismo. Batalha 

Reis procurou incentivá-lo a pintar ao ar livre, mas sem grandes resultados. Em 1911, 

convidava-o a passar um tempo com ele e a sua filha na Quinta da Viscondessa, no 

Turcifal, em Torres Vedras. Pedia-lhe: «Venha preparado para pintar as paisagens 

inéditas da Quinta»982. Poucos dias depois, ainda insistiu: «venho propor-lhe que logo 

no dia 3 às 4-10 da tarde v. tome o comboio para Torres Vedras». E acrescentava: «O 

campo está lindo. Venha preparado para pintar paisagem e para fazer tentativas de 

pintar figura ao ar livre, a que há muito tempo o incito»983. Deste empreendimento, 

que se saiba, não houve qualquer resultado. 

Em 1912, numa viagem a Bruges, Columbano ter-se-á encantado com essa 

cidade, da qual tirou dois apontamentos (ambos no Museu Grão Vasco). O escritor 

Veiga Simões foi dos poucos que se pronunciou sobre estas obras, dizendo que o 

pintor conseguira «nesta digressão por fora do templo da sombra que é o seu atelier, 

tocar de melancolia trechos da velha Bruges, á luz de pálpebra descida dos canais»984. 

Um dos quadros mostra um canal que corre verticalmente na composição ladeado por 

casas, tudo em tons frios e acinzentados. O reflexo das casas sobre a água do canal é 

dado com grande mestria, conferindo a esta pintura uma grande luminosidade. A 

outra pintura de Bruges é um registo de uma casa com uma torre, onde se destaca 

novamente o interesse pela paisagem arquitectónica. 

                                                             
982 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76-11, rascunho de uma carta de Jaime 
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84 – Bruges (Canal) (1912). 

 

85 – Bruges (Porte Maréchal) (1912). 

Curiosamente, chegado de uma viagem a Paris, em 1913, Columbano dizia a um 

jornalista de A Lucta, que o animava «o desejo de arejar os seus quadros, de fugir á 

permanente existência do seu atelier, procurando o ar livre»985. Este projecto seria 

abandonado, mas cerca de 1920, ainda pincelou a aguarela um Trecho do parque das 

Caldas da Rainha (MJM). Neste apontamento, os tons verdes da vegetação misturam-

se com tons cinzentos e azulados, imprimindo uma ambiência nostálgica. Este era o 

Naturalismo possível a Columbano: sóbrio e melancólico. O artista mostrou-se 

geralmente pouco interessado pela paisagem, a não ser que, por alguma razão, o 

comovesse, ou, de algum modo, fosse o cenário de um retrato que lhe interessasse. 

Mas não a ignorou, como se acaba de ver. 
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86 - Trecho do parque das Caldas da Rainha (1920) 

No âmbito do Naturalismo, devemos ainda incluir a pintura de costumes 

populares, que era praticada pelos outros artistas do Grupo do Leão, sendo em grande 

medida um assunto herdado do Romantismo. No contexto da valorização do mundo 

rural, Almeida Garrett afirmou: «Nenhuma coisa pode ser nacional se não é 

popular»986. O introdutor da pintura de costumes, em Portugal, fora o pintor Augusto 

Roquemont (1804-1852), que expôs, em 1843, O pároco d’aldeia pedindo o folar 

(1840). Fora de Portugal, o tema foi desenvolvido pelos realistas e naturalistas, na 

medida em que a fórmula de Courbet «il faut être de son temps», também se aplicava 

a ser do seu lugar: consagrar-se ao seu país natal e à sua região, com o fim de captar os 

seus aspectos mais verdadeiros e singulares987. 

Columbano não foi indiferente a este género. Ainda no ano de 1880, colaborou 

com Teófilo Braga (1843-1924), enquanto director do magazine Á Volta do Mundo, 

tendo desenhado uma Mulher d'Avintes e um Varino, respectivamente para as rubricas 

de «Costumes» e «Typos Portuguezes». Teófilo, que assinava os respectivos artigos, 

afirmava que «a arte tinha immenso que fazer reproduzindo os typos mais 

accentuados da nossa raça». Na sua opinião, o jovem pintor, que era detentor de um 

«lápis nervoso», realizara um desenho da «Mulher d'Avintes» que impressionava «pela 

extraordinaria beleza» da «cara vulgar, commum entre o povo»988. Na realidade, os 

desenhos de Columbano são provavelmente reproduções de fotografias de figuras 

populares, existindo imagens semelhantes à Mulher d'Avintes feitas pela Casa Fritz. 
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87 e 87 A – Mulher de Avintes e Varino (c. 1880). 

 

88 - Casa Fritz, fotografia de uma mulher de Avintes. 

Em Paris, o convívio entre Columbano e Artur Loureiro terá proporcionado a 

pintura que representa uma Camponesa de Fontainebleau (1881, CMAG). Esta obra, tal 

como foi sugerido por Monteiro Ramalho (1885)989, lembra as camponesas de 

Barbizon pintadas por Milett. Recentemente (2007), Maria Jesús Ávila afirmou que é 

provável que o pintor tivesse visto «a pintura ou o desenho de Millet que têm por 

tema uma pastora, vestida de forma exactamente igual que esta e em idêntica 

atitude»990. Na nossa opinião, a pintura de Millet mais parecida é Bergère avec son 

troupeau (c. 1863), mas é significativo que o tema já fora abordado por Lupi, mestre de 

Columbano, também em moldes semelhantes (Camponesa, 1875). 
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263 

 

 

89 - Camponesa de Fontainebleau (1881). 

   

90 e 90 A – Millet, Bergère avec son troupeau (c. 1863) e Lupi, Camponesa (1875). 

Ao contrário dos pintores ligados mais directamente ao Naturalismo, 

Columbano não introduziu a figura da Camponesa num espaço concreto, preferindo 

fixá-la sobre um fundo abstracto, o que lhe confere «certo timbre simbolista»991. Maria 

Jesus Ávila afirmou «que Columbano passara Millet pelo olhar modernizador de 

Manet»992, o que se devia ao tipo de construção da figura sem marcação de volumes 

ou de profundidade. Deste modo, apesar da melancolia resignada da pose da 

Camponesa, a obra de Columbano afastava-se da crítica social, pois o pintor mostrava-

se mais interessado em questões de ordem plástica. 

Obra semelhante, datada de 1883, é O Mendigo (COL. PART.), talvez ainda 

pintado em Paris. Foi exposto em 1885 e Monteiro Ramalho escreveu que este quadro 
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presidia «esfarrapadamente» à exposição. Era um «pedaço de pintura de grande 

estylo», mas a execução tinha um «aspecto desconchavado»993. Pintado com 

pinceladas vigorosas, os tons predominantes são térreos, como era característico da 

paleta de Columbano. Pela figura e pelo colorido, faz lembrar Le Mendiant (1880) de 

Bastien-Lepage, que era um artista que Columbano admirava.  

 

91 – O Mendigo (1885). 

 

92 - Bastien-Lepage, Le Mendiant (1880).  

 De 1886, é um quadro figurando um homem do campo, sentado e olhando 

tristemente para as suas mãos que estão apenas esboçadas (Galeria Antiks). Dá 

destaque ao rosto da personagem, deixando grande parte do quadro num 

apontamento indefinido. Esta pintura aparenta-se com um desenho do artista 

apresentando um Frade, que será talvez da mesma época. O corpo constrói um 

                                                             
993

 Monteiro RAMALHO, 1/2/1886, «O Quinto Salão», O Ocidente, pp. 27-30. 



 

265 

 

triângulo escuro que se recorta contra o fundo, estando no topo a cabeça, melancólica 

e introspectiva. Mais detalhado, vê-se que tem nas mãos um objecto litúrgico. 

A vertente naturalista de Columbano passou também pela aceitação da 

encomenda de duas pinturas para serem litografadas e publicadas no Álbum de 

Costumes Portugueses, editado por David Corazzi (1845-1896), cuja publicação em 

folhetins foi iniciada em 1888. As restantes litografias eram da autoria de Condeixa 

(1858-1933), Manuel de Macedo, Rafael Bordalo Pinheiro e Roque Gameiro, sendo os 

respectivos textos assinados por escritores de mérito reconhecido como Fialho de 

Almeida e Ramalho Ortigão. Columbano pintou Palitos e Rocas e o Azeiteiro, cujo 

comentário pertencia ao escritor e político Pinheiro Chagas (1842-1895), o qual sugeria 

que o pintor se inspirara em Herculano para fazer a figura do «Azeiteiro»994, ideia que 

foi posteriormente repetida por Varela Aldemira995. De facto, assim como apontou 

António Sena, o rosto desta figura baseia-se no desenho-retrato de Herculano 

executado por João Baptista Ribeiro, em 1854996. Devemos acrescentar, a propósito 

destas aguarelas de Columbano, que elas se destacavam entre as restantes do Álbum, 

porque eram mais esboçadas, construindo as figuras com manchas transparentes de 

tinta, sem dar atenção ao espaço circundante, o que as afastava da tipologia mais 

comum da pintura de costumes populares. 

   

93 – Palitos e Rocas e Azeiteiro (c. 1888) 
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94 – Cabeça de rapaz (1889) 

Ainda em 1889, Columbano pintou uma Cabeça de rapaz (MJM), mostrando um 

garoto olhando para baixo com uma expressão melancólica. Este quadro foi 

provavelmente exposto em 1895, com o título Um Garoto – Caldas da Rainha. Por 

outro lado, data de 1895 uma aguarela com uma mulher a varrer, que reflecte ainda o 

interesse pela figuração da vida das classes populares. A pose lembra um quadro de 

Millet, nomeadamente Woman with a Rake (c. 1856–1857). Columbano utilizou um 

motivo idêntico mas transposto para um interior, o que testemunha a sua preferência 

por espaços fechados e pelo intimismo, mesmo quando trata assuntos ligados à 

pintura de costumes. Por outro lado, não será de esquecer que o mesmo tema num 

interior foi trabalhado pelo pintor Victor Gabriel Gilbert (1847-1933). 

 

95 – Mulher a varrer (1895) 
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96 – Gabriel Gilbert, Sweeping the feathers. 

Entre as obras de Columbano com figuras populares destaca-se o Aldeão junto 

a estábulo (1896, CMAG) por ser, na nossa opinião, o quadro mais conseguido dentro 

do género. A pintura divide-se em duas metades, sendo o lado esquerdo ocupado 

pelas vacas e o lado direito pelo aldeão, sentado e olhando o espectador. O 

apontamento é rápido, mas nota-se uma atenção sobre o rosto do velho, sendo o 

colorido dado com bastante naturalidade. Neste trabalho, apesar de tocar um tema 

caro ao Naturalismo, por exemplo com José Malhoa, Columbano diferencia-se por dar 

uma visão mais sóbria da vida das classes humildes. 

 

97 - Aldeão junto a estábulo (1896). 
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1.4. COLUMBANO E A MÚSICA 

Um dos temas que acompanhou Columbano desde a juventude foi o da música. 

Segundo Lopes de Mendonça, Columbano amou «sempre, com exclusivismo, as velhas 

melodias de opera italiana, de Donizetti, Bellini», detestando «cordialmente, e em 

bloco, toda a musica sinfónica, quer fosse clássica, quer romântica»997. Batalha Reis 

escreveu que Columbano não gostava de música alemã998. Dizia que se dava bem com 

um rapaz novo: «Alexandre Bettencourt de Vasconcelos. Era músico. Tinham afinidade 

de carácter». Acrescentava que Vasconcelos era professor da Conservatório, mas 

nunca «deu concerto algum. Nem para os discípulos toca». E apontava, com algum 

humor: «Columbano era Pintor, fazia os seus quadros a sós, no seu atelier, 

tranquilamente. Quando o público – o grande público – era chamado a ver a obra, já o 

auctor tinha desaparecido. Se Columbano fosse músico executante, dado o seu 

temperamento, é provável que nunca jamais alguém o tivesse ouvido»999.  

Muitas pinturas do século XIX reflectem a tradição burguesa da prática musical 

e Columbano retratou amigos e familiares dedicando-se, como entretenimento, à 

música. Estas pinturas descreviam situações que o pintor conhecia do seu quotidiano. 

O seu pai gostava de música italiana, organizando em sua casa pequenos concertos, 

cantando ele próprio1000: «O trato nessas reuniões era de educada sociedade (...) e 

sempre, para amenizar as horas de conversa, se fazia música, cantando-se romanzas, 

executando-se melodias ao piano, recitando-se versos e, às vezes, dançando-se1001.  

                                                             
997 Henrique Lopes de MENDONÇA, 6/11/1930, «A Alma de Columbano», Diário de Notícias. 
998 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 3, Caixa 76, Columbano Recordações e 

Estudos. Em Redacção. 
999 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 3, Caixa 76, Columbano Recordações e 

Estudos. Em Redacção. 
1000

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 3, Caixa 76, Columbano Recordações e 
Estudos. Em Redacção. 

1001
 Diogo de MACEDO, 1945, op. cit., pp. 8-10. 
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Em 1877, Columbano desenhou O Ensaio do quarteto do Rigoleto1002, em casa 

de Fanny Scheper Fassio, em Alcolena. Tem uma dedicatória que diz «Alcolena, 29 de 

Julho de 1877 - A Mr. W. Gibbs office como testemunho de sympathia Columbano 

Bordallo Pinheiro». De acordo com Varela Aldemira, os retratados são (da esquerda 

para a direita) António Paulino Lopes de Mendonça (pai de Henrique Lopes de 

Mendonça) sentado próximo do piano; reflectidos no espelho, Antero Albano da 

Silveira Pinto (que se casou com Emília Fassio) e H. W. Gibbs (negociante inglês); a 

pianista é Maria Alves Ribeiro e a cantar estava Amélia Bordalo Pinheiro (que se casou 

com Henrique Lopes de Mendonça) e Emília Fassio (filha de Fanny), sendo que o 

barítono do grupo era Carlo Felice Figari (italiano). Atrás estava Adolfo Scheper Fassio 

(italiano nascido em Lisboa) e Ana Lopes de Mendonça (mãe de Henrique); Fanny 

Scheper Fassio (a dona da casa, natural de Génova, viúva de Giovanni Scheper Fassio) e 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro. Também estava presente Columbano, que se auto-

retratou desenhando a cena, um pouco escondido num plano secundário, prefigurando 

o partido que irá tomar noutros retratos de grupo1003. Consoante uma carta de Manuel 

Maria Bordalo Pinheiro, respeitante a este desenho, todos os retratados estavam muito 

parecidos e não era uma caricatura1004. 

 

98 - O Ensaio do quarteto do Rigoleto (1877) – reprodução de Varela Aldemira. 

                                                             
1002 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes: Luís Varela ALDEMIRA, 

«Um serão d'arte em Alcolena, Columbano e a música, a propósito de um desenho inédito do mestre», 
O Século (data ignorada). 

1003
 Adriano de GUSMÃO, s/d, «Columbano», in Hernani CIDADE (dir.), s/d, Os Grandes Portugueses, 

Lisboa, Arcádia, vol. II, pp. 463. 
1004

 Carta publicada por Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 56. 
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Nesta composição, as figuras distribuem-se em friso, destacando-se a figura 

feminina ao piano, as duas senhoras sentadas a conversar e o pai de Columbano, com 

um gato aos pés, o que acentua o carácter quotidiano da cena. As duas personagens no 

espelho estariam fora da pintura, numa introdução de figuras ausentes, à maneira 

Velasquiana. Este jogo denota o interesse pela pintura barroca, cujo gosto lhe fora 

incutido pelo pai. Estamos aqui no âmbito de uma aprendizagem pelos afectos, que 

deve ser sublinhada. 

Pouco tempo depois, um desenho intitulado Horas de Estudo foi reproduzido 

n’O Ocidente. Dizia-se que esta «gravura» era uma «composição original de 

Columbano Bordallo Pinheiro. Desenhada com firmeza, cheia d’elegancia em todos os 

accessorios, este trabalho denuncia um talento verdadeiro (…)»1005. A composição 

adequava-se ainda às cenas do quotidiano burguês, descrito nos romances de Eça, ou 

nos textos de Ramalho: «Que a mulher de João Fernandes (…) pinte ou faça 

música»1006. A composição Horas de Estudo ligava-se também a trabalhos semelhantes 

assinados por Alfredo Keil ou por Lupi, por exemplo em A Costureira (1878), mas a 

representação de senhoras ao piano era muito comum na pintura da época, tendo 

paralelo, por mero exemplo, com o contemporâneo quadro de Renoir, Senhora ao 

piano (1876). 

 

99 – Horas de Estudo (c. 1879) 

                                                             
1005

 O Ocidente, 15/7/1879, pp. 109-110. 
1006

 Ramalho ORTIGÃO, 1942, op. cit., pp. 204-205. 
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100 – Auguste Renoir, Senhora ao piano (1876). 

Cerca de 1880, Columbano pintou o Convite à Valsa (CMAG), muito semelhante 

em termos temáticos a Encantadora Prima, que já antes abordámos. No Convite à 

Valsa vemos um casal, prestes a iniciar uma valsa, estando do lado esquerdo um 

homem sentado a dormitar e, do lado direito, uma senhora de pé a espreitar por 

detrás de um leque. Tal como noutros quadros desta época, a cena é figurada num 

tom satírico, que se pode ligar às descrições da sociedade lisboeta de Rafael Bordalo 

Pinheiro, Eça de Queirós ou Ramalho Ortigão: «Vai então alguém para o piano e 

organiza-se a contradança»1007. Ou, mais ilustrativo, em Eça, n’ A Tragédia da Rua das 

Flores (c. 1878): 

«Madame de Molineaux voltou o rosto, abriu o leque, abanou-se 

rapidamente, não respondeu – E erguendo a voz: 

-Maestro, a valsa de Madame Angot. E começaram a valsar (…). 

E no fumoir, o velho fabulista, espapado a um canto, roncava»1008. 

 

                                                             
1007

 Ramalho ORTIGÃO, 1942, op. cit., p. 218. 
1008

 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. pp. 148-149. 
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101- Convite à valsa (c. 1880). 

No percurso temático da música, na obra de Columbano, um dos melhores 

trabalhos é O Sarau (1880), que figura uma reunião festiva, em que alguém toca piano. 

D. José Pessanha escreveu que O Sarau era «porventura, o mais perfeito e o mais 

typico dos trabalhos da primeira epocha de Columbano, - epocha na qual a sua 

pintura, animada de uma fina intenção crítica, de uma ironia delicada e penetrante, 

constituia, por assim dizer, a illustração das Farpas e dos romances de Eça de 

Queiroz»1009. 

 

102 – O Sarau (1880) 

N’O Sarau o pintor retomou o esquema do Ensaio do Quarteto do Rigoletto, 

introduzindo praticamente as mesmas personagens. Retratou-se à esquerda com dois 

amigos, um deles sendo eventualmente o irmão Tomás. Ao piano ficou Maria Alves 

Ribeiro (numa pose simétrica a Horas de Estudo), estando atrás representadas Emília 
                                                             
1009

 D. José PESSANHA, 21/5/1897, op. cit.. 
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Carlota Scheper Fassio e a irmã Amélia. Henrique Lopes de Mendonça está na outra 

ponta, trajando de aspirante da marinha. O recitante talvez fosse Adolfo Scheper Fassio 

e ao seu lado está Antero Albano da Silveira Pinto. As duas senhoras de pé seriam 

Fanny e Maria Augusta (ou Berta Ortigão Ramos e a irmã)1010. Sentada estava a 

sobrinha Helena (filha de Rafael) e a um canto podemos ver Elvira, mulher de Rafael. A 

observar a cena ficou H. W. Gibbs, um negociante inglês1011. As crianças e o jovem que 

circulam livremente pela sala seriam talvez sobrinhos. Ausente estava Manuel Maria, 

que falecera no início desse ano, ficando perto de Columbano a cadeira onde ele se 

costumava sentar com o gato aos pés. 

O Sarau mostra uma maior complexidade no agenciamento das personagens do 

que o Ensaio. Elas formam três grupos principais: um mais à esquerda, composto por 

homens que observam numa atitude algo divertida; um mais central que apresenta os 

artistas, com as duas raparigas conversando atrás, contrabalançando a solenidade do 

momento; e outro grupo à direita, mais preenchido, alternando as pessoas que 

observam, com a movimentação das crianças, impondo uma nota descontraída à cena 

quotidiana. O cenário é apenas esboçado, embora ainda estejam representados alguns 

objectos decorativos, que determinam o ambiente burguês. As pequenas pinceladas 

traçam as figuras com manchas coloridas, definindo os aspectos que mais interessaram 

ao artista, nomeadamente os rostos. O colorido é natural e a sala bem iluminada, 

evitando sombras carregadas, conferindo uma atmosfera agradável a este serão 

musical. 

Pintado em Lisboa, n’O Sarau há um clima festivo, mas esta pintura teria o seu 

reverso nocturno no quadro Soirée Chez Lui ou Concerto de Amadores que Columbano 

pintou em 1882, em Paris. Neste caso temos somente cinco personagens, que eram os 

seus companheiros de Paris. Os cantores eram a irmã Maria Augusta, o pintor Adolfo 

Greno, um amigo italiano e possivelmente a pintora Josefa Greno, sendo o pianista 

Artur Loureiro.  

                                                             
1010

 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., p. 14. 
1011

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 84. 
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103 – Concerto de Amadores (1882) 

Importa notar que a figura que habitualmente se diz ser Josefa Greno poderá 

não o ser. Ela era casada com Adolfo Greno, vivendo ambos em Paris desde 1876. Foi 

nessa cidade que decidiu aprender pintura. Em 1881, por sugestão de Artur Loureiro, o 

casal pousou para o quadro Soirée chez lui, mas consta que Josefa apenas pousou uma 

ou duas vezes para o quadro, sendo depois substituída por Maria Augusta. Conta-se 

também que, na época, todos os que observaram o quadro diziam que essa figura não 

se parecia nem com uma nem com a outra senhora, ao que Columbano terá 

respondido que o modelo tinha sido ele próprio1012. Apesar da anedota, é notório que 

a referida figura tem um aspecto idealizado, o que poderia resultar de não ter tido 

nenhum modelo específico. 

Outro aspecto que diferencia o Sarau do Concerto é o tamanho: o primeiro é 

um trabalho de reduzidas dimensões; o segundo foi pintado a pensar no Salon de Paris. 

A história da sua concepção foi relatada numa anedota contada por Raul Brandão:  

«Todos os artistas iam em Paris pintar modelos vivos para um grande 

atelier – portugueses, turcos, franceses, etc. Pagava-se um franco por dia. E 

todos no fim da sessão iam ver a pintura de Columbano, estranhando-a. O 

próprio mestre lhes disse: - C’est du Velásquez». O pintor «nunca tinha visto 

Velásquez», mas «Loureiro, seu camarada e amigo, resolveu:  

- Tens de expor no Salão um grande quadro. 

- Nem dinheiro tenho para a tela. 

                                                             
1012

 Sandra LEANDRO, 2006, op. cit.. 
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Foi o Loureiro que pediu quatro libras ao Martel, que vivia em Paris 

casado com uma francesa, e Columbano fez o Concerto, servindo-lhe a Senhora 

D. Maria Augusta e o Loureiro de modelos (…). Por isso Columbano presenteou 

Martel com um quadrinho da floresta de Fontainebleau – Loureiro a pintar»1013. 

Apesar da sugestão de Velásquez, introduzida por esta história de Raul Brandão, 

é provável que o Concerto fosse inspirado em pinturas holandesas do século XVII, 

nomeadamente em A Music Lesson (1666) de Caspar Netscher (1639-1684). Contudo, 

diferentemente dos quadros de género holandeses, tinha grandes dimensões e não era 

um quadro de história, porque as pessoas trajavam segundo a moda contemporânea. 

Outro referente histórico que deverá ser lembrado é o quadro de Giuseppe Gambarini 

(1680-1725), intitulado Cena de Música ou Concerto doméstico (c. 1680-1725) que 

pertenceu à Colecção Burnay. Não sabemos se esta pintura seria conhecida de 

Columbano, mas não deixa de ser interessante a semelhança da figura masculina a 

tocar piano, quase de costas para o espectador. 

     

104 e 104 A - Caspar Netscher, A Music Lesson (1666) e Giuseppe Gambarini, Cena de Música ou 

Concerto doméstico (c. 1680-1725) 

Para além da tradição do tema na história da pintura, devemos ter em conta 

que o Concerto de Amadores vinha na sequência do Ensaio do Quarteto e do Sarau, e 

reflectia os costumes e os hábitos lisboetas. Abel Acácio relatou que este tipo de 

concertos costumava acontecer, numa casa de costureiras onde ele e o pintor iam aos 

                                                             
1013

 Raul BRANDÃO, 1999, op. cit., Tomo II, pp. 199-200.  
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Domingos1014. O pormenor do pianista a tocar, tendo junto de si um cantor altivo, com 

um lenço branco nas mãos, tem também paralelo num trecho de Os Maias, de Eça de 

Queirós, publicado somente em 1888:  

«Afastado do piano segundo o seu costume, curvado, com a cabeleira 

como pousada às costas, Cruges [fazia] o acompanhamento, de olhos cravados 

no livro de Melodias Finlandesas. Ao lado, empertigado, quase oficial, com o 

lenço de seda na mão, a mão fincada contra o peito Steinbroken soltava um 

canto festivo»1015. 

O Concerto de Amadores é uma das obras de Columbano de que se conhecem 

mais estudos preparatórios. Em 1882, o artista executou um desenho que mostra 

apenas três personagens, às quais posteriormente acrescentou outras duas para 

dinamizar a composição. A 6 de Abril de 1882, executou um estudo a óleo, com cinco 

figuras, onde sobressai o contraste do vestido azul de Maria Augusta contra o fundo 

negro. Contudo, já um ano antes, o pintor havia pintado a Luva Cinzenta, 

representando o busto da irmã, numa pose semelhante à d’ O Concerto de 

Amadores1016. Provavelmente apreciou o resultado e decidiu aproveitá-lo na 

composição maior, que realizou no ano seguinte. 

O Concerto de Amadores, pelo facto de ser uma pintura de género com 

dimensões de pintura de história, fazia eco de Un enterrement à Ornans pintado por 

Courbet cerca de trinta anos antes (c. 1849-1851). As duas pinturas assemelham-se 

pelo realismo mas diferem porque, como escreveu Castagnary (1830-1888), Courbet 

queria pintar os seus contemporâneos «com a gravidade, a força e o carácter que se 

reservam normalmente para os deuses, os heróis e os reis»1017. Columbano deu ao seu 

quadro um aspecto anedótico, o que lhe conferia uma dimensão mais próxima da 

pintura de género. 

                                                             
1014

 Cf. Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 12. 
1015

 Eça de QUEIRÓS, s/d (1), op. cit., p. 103. 
1016

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 266. 
1017

 A.A.V.V., 2007, op. cit., p. 33. 
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105 - John Singer Sargent, Danse Bohémienne ou El Jaleo (1882). 

Exposto no Salon de 1882, Um concerto de amadores chamou a atenção da 

crítica francesa. Os fortes contrastes de claro-escuro provocaram bastantes censuras e 

um jornalista do Soleil foi desdenhoso, dizendo que era uma má imitação de Goya1018. 

A crítica mais relevante foi a de Louis Fourcaud, que falava do quadro Soirée Chez Lui 

(Soirée à l' Atelier) na sequência da Danse Bohémienne ou El Jaleo de John Singer 

Sargent (que era igualmente de 1882). Sargent fora aluno de Carolus-Duran e é 

possível que Columbano o tivesse conhecido em Paris, conforme propõe Diogo de 

Macedo1019. Na falta de certezas, fica por saber se Columbano teria visto o El Jaleo de 

Sargent, o que poderia justificar algumas similitudes, inclusivamente nas dimensões – 

220 x 300 no quadro português; 257 x 352 no quadro do pintor americano. 

Comparando os dois quadros, Fourcaud preferia o El Jaleo, que lhe parecia 

conter uma nuance de fantasmagoria. O Soirée chez lui era considerado interessante e 

«barroco», com figuras que lhe lembravam gigantescas caricaturas e a luz pouco 

explícita. Contudo, pensava que esta obra merecia atenção pela maneira como estava 

pintada, com grande qualidade, nomeadamente na fina harmonia de cinzentos e 

prateados1020. 

Em Portugal, na exposição da Sociedade Promotora, em 1884, Columbano 

apresentou de novo o mesmo quadro, que entretanto ofereceu à Condessa d’ Edla, 

com o título de Um concerto de amadores e recebeu então um forte aplauso de Jaime 

                                                             
1018

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes Le Soleil, 17/5/1882. 
1019

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 37. 
1020

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, recorte da imprensa: Louis 
FOURCAUD, op. cit..  



 

278 

 

Batalha Reis1021. Na opinião do crítico, o processo utilizado neste quadro era talvez a 

maior aproximação da exacta reprodução da realidade que tinha sido feita até à altura. 

O Concerto era a vida: nele só se via o que a luz escolhida podia mostrar, não o que o 

pintor sabia existir. As personagens não eram convencionais: «Os cinco amadores que 

cantam n’essa salla mal alumiada dão-nos a impressão intensa a um tempo, d’um 

drama e d’um conto phantastico»1022. Num outro apontamento acerca desta pintura, 

pode ainda ler-se: «comico sinistro, comico tragico (...), mas obtidos dos themas 

burguezes e dos dramas grotescos d'esta ultima parte do século XIX»1023.  

Batalha Reis notava aqui como Columbano era um pintor que captava a 

realidade, mas de um modo que lhe era peculiar. Ao situar as figuras em espaços mal 

iluminados, ele permitia que a luz e sombra escondessem e deformassem as formas e 

os detalhes. A realidade que pintava era a que a luz lhe mostrava. As figuras eram 

reais, sem idealismo, o que aliado à deformação provocada pelo contraste de claro-

escuro lhes dava um aspecto caricatural. No entanto, a própria escuridão acentuava o 

intimismo da cena e conferia uma aura de «cómico trágico». 

Esta pintura teve abundante fortuna crítica. Sobre ela escreveu António Arroio, 

que imaginava «o pintor recolhido a um canto da sala, (…) vendo o grupo dos 

executantes atravez d’um estado de allucinação, determinado pela audição d’uma 

musica profundamente apaixonada e commovente»1024. Uma análise semelhante foi 

perfilhada por D. José Pessanha, o qual, a propósito de O Concerto de Amadores, 

lembrava que fora em Paris que Columbano «entrou a pintar» com «contrastes mais 

violentos de claro-escuro, e numa accentuação estranha, phantastica, meio grotesca e 

meio lúgubre, dando idéa a sua obra de que elle se propozera ir fazendo o relato 

pictural da tragi-comica dissolução de uma sociedade extenuada e corrupta, pobre de 

sangue e carecida de ideaes»1025. Muito depois, José-Augusto França julgava que a 

observação do artista denotava uma ironia sarcástica. Numa época de «positivismo 

                                                             
1021 Maria José MARINHO, 1996, op. cit., p. 6 e ss. 
1022 B.R. (Jaime Batalha REIS), 8/7/1884, op. cit., pp. 1-2. 
1023

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 4, anotação de Jaime Batalha Reis. 
1024

 António ARROIO (Falstaff), 24/4/1895, «Coisas d’Arte, A Exposição dos Quadros de Columbano 
Bordallo Pinheiro no Palacio de Crystal», Jornal de Notícias. 

1025
 D. José PESSANHA, 21/5/1897, op. cit.. 
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impante Columbano opunha o seu dramatismo crítico»1026. França falaria de «realismo 

visionário» a propósito deste trabalho de Columbano1027.  

No Concerto de Amadores o artista partiu da realidade que tinha à sua frente, 

mas sublimou as formas observadas, metamorfoseando o quotidiano e trivial num 

drama feito de luz e de sombra. Os contrastes de claro-escuro foram aqui levados ao 

extremo, tornando as personagens num pretexto para o estudo sobre o efeito da luz 

sobre as cores e as texturas. A iluminação da vela sobre o rosto de Josefa Greno pode 

fazer lembrar quadros do pintor do francês, Georges de la Tour (1593-1652), já que 

assim como nas pinturas desse mestre a luz proporciona um efeito de simplicidade 

serena e quase clássica1028 na oval do rosto de olhos cerrados. No entanto, o mesmo 

efeito fora explorado por Ribot, no quadro Reading by candlelight, que Columbano 

talvez conhecesse. 

     

106, 106 A e 106 B – detalhe do Concerto de Amadores e Georges de La Tour, Jeune chanteur (c. 

1640-1650) e Théodule Ribot, Reading by candlelight. 

A vela ilumina a pauta, mas a maior intensidade da luz vem de frente, realçando 

o grande vaso, o vestido de Maria Augusta, a camisa do cantor italiano e as folhas 

brancas de papel, que se espalham em desalinho pelo chão, sugerindo que se tratava 

de uma situação quotidiana. A alternância de luz e sombra propõe um efeito rítmico 

que sublinha o tema musical do quadro, mas não altera a quietude da cena 

representada. Este aspecto diferencia-se da Danse Bohémienne de Sargent, onde a 

                                                             
1026

 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., p. 28 e José-Augusto FRANÇA, 1987, op. cit., pp. 37-40. 
1027

 José-Augusto FRANÇA (com.), 1988, op. cit., p. 217. 
1028

 Helene E. ROBERTS, 1998, «Light II: Divine, Natural, and Neon», in Hellen ROBERTS (ed.), 1998, op. 
cit., vol. I, p. 509. 
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figura feminina iluminada surge dançando, sendo o ritmo reproduzido pelo recorte das 

figuras sentadas lado a lado, tocando, atrás dela. Em ambas as obras acentuou-se o 

ambiente que se pretendia representar: intimidade serena no caso de Columbano, 

exotismo festivo no caso de Sargent. 

No Concerto de Amadores deveremos dar especial atenção à figura feminina de 

pé e de vestido prateado, que é um retrato de Maria Augusta. Essa figura, numa pose e 

vestes semelhantes, teve larga fortuna na obra de Columbano. Cremos que ela fazia 

eco das mulheres dos quadros holandeses de Netscher ou Ter Borch, mas também da 

La Dame en Bleu (1874) de Corot. Qualquer que fosse a influência, a extraordinária 

figura de Maria Augusta no Concerto é uma prova máxima das qualidades técnicas do 

pintor no trabalho do claro-escuro e das texturas. 

   

107 e 107 A – Detalhe de Um Concerto de Amadores (1882) e Jean-Baptiste Camille Corot, La 

Dame en Bleu (1874) 
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  Um Concerto de Amadores quadro foi vendido em 1892, no leilão das obras 

pertencentes a D. Fernando II e, em 1921, voltou a ser vendido quando se realizou o 

leilão da colecção do Conde de Ameal1029. Foi adquirido por Eduardo Honório de Lima 

(1856-1939) e por ele entregue a Columbano, que por sua vez o ofereceu ao Museu de 

Arte Contemporânea1030. Contudo, tal como relata Diogo de Macedo, «ao voltar à sua 

guarda», o pintor escondeu o quadro «no recanto mais sombrio e acanhado duma 

arrecadação, expondo-o em más condições, contra a vontade dos Amigos que foram 

buscá-lo ao leilão do Conde de Ameal»1031. 

Columbano voltou ao tema da música em 1885, com o quadro Trecho Difícil, 

onde se vê Manuel Gustavo a tocar piano. Obra caricatural, ela era exemplo da 

atmosfera de tristeza que envolvia todas as concepções do pintor, de acordo com o 

crítico Manuel Ramos (1862-1931): «Até no seu humorismo ha qualquer coisa de 

sombrio, de pessimista». Neste quadro retirava-se uma sensação de impotência 

trágica1032. Por entre uma predominante de tonalidades escuras, vemos Manuel 

Gustavo a tocar piano, debruçado sobre a pauta. A composição está sabiamente 

construída, pois do lado esquerdo fica o pianista e a sua pauta, do lado direito, apenas 

uns traços indicadores de pautas abandonadas. Todo o conjunto reforça a atenção 

sobre o pianista e as suas mãos delgadas dedilhando as teclas do piano, evidenciando 

a dificuldade da música que ele desejava tocar.  

 

108 – Trecho Difícil (1885). 

                                                             
1029 Vente d’Objectes d’Art, Collections Comte de Ameal, Catalogue Descriptif, Jul.1921. 
1030

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 5, Caixa 76, recorte da imprensa: 
«Columbano, a aquisição do quadro “Soirée chez lui”», 9/11/1930. 

1031
 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 117. 

1032
 Manuel RAMOS, 12/1/1904, «Chronica d’Arte», Diário de Notícias. 
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Num desenho mais intimista, realizado no mesmo ano, vemos Manuel Gustavo 

a tocar descontraidamente uma guitarra. Esse desenho tem paralelo num esboço, 

intitulado Gaspar da Viola, quer era uma figura popular de Lisboa, que também foi 

retratado por Manuel de Macedo1033. 

 

109 – Guitarrista (c. 1887). 

   

110 e 110 A – O Gaspar da Viola por Columbano e Manuel de Macedo. 

No ano de 1884, Columbano expôs Uma Fífia, que mostrava um rapaz tocando 

flauta, uma senhora no piano e um homem com um violoncelo1034. De acordo com as 

crónicas de Monteiro Ramalho, este quadro era um «largo esboço», com as 

«incorrecções d'um trabalho d'ensaio», sem as preocupações de «acabamento» 

indispensáveis a uma «obra definitiva». Indicava, no entanto, um «curioso movimento 

humorístico», figurando um «pintalegrete de flauta», um cónego tombado sobre o seu 

violoncelo, apanhados com «segura vivacidade certeira», e uma senhora de «corpo 

atrophiado» tocando piano, que mal servia de pretexto para um «vestido bem 

                                                             
1033

 Alberto SOUZA, 1924, op. cit.. 
1034

 Cf. Emídio de Brito MONTEIRO (João Sincero), 20/1/1885, op. cit., p. 3. 
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pintado». Criticava-se o «fundo uniformemente esbranquiçado», onde nada se 

distinguia, e apelava-se para que o «esboço fantasista» se transformasse num «quadro 

seriamente estudado», numa obra mais «resistente»1035. Este quadro está hoje 

desaparecido, restando apenas um desenho1036 que foi publicado no catálogo do Grupo 

do Leão, que mostra um rapaz a tocar flauta, lembrando, de algum modo, o quadro 

com o mesmo tema pintado por Manet. O cónego a tocar violoncelo era ainda uma 

reminiscência dos quadros anticlericais do início da carreira, sendo interessante 

lembrar que o anticlericalismo também era usado de forma satírica em algumas peças 

de cerâmica de Rafael Bordalo Pinheiro. 

   

111 – Pormenor de Uma Fífia segundo um desenho de Columbano passado a litografia. 

Depois de 1884, Columbano só voltou aos assuntos musicais de uma forma 

muito pontual, o que coincidia com o facto de ele ter deixado de pintar cenas de 

género com temas da actualidade. A música mantinha-se, mas passava a aparecer nas 

decorações, ou, mais raramente, nos retratos ou nas naturezas-mortas. 

 

                                                             
1035

 Monteiro RAMALHO, 1/3/1885, op. cit., pp. 52-53. 
1036

 O original pertence ao Museu Nacional Soares dos Reis. 
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2. O RETRATO 

«Algumas vezes vi o Mestre a trabalhar. Nunca dei porque 

esboçasse na tela qualquer parte anatómico-estrutural. Não 

arquitectava uma composição; parecia que improvisava um 

poema. Vi-o começar um retrato de corpo inteiro 

concentrando-se em torno dos olhos do modelo. (...). 

Raul Lino (1957). 

2.1. OS AUTO-RETRATOS 

Um dos mais antigos impulsos da humanidade é o desejo de se auto-

contemplar1037 e poderá dizer-se que o tema do auto-retrato tem o seu mito 

primordial na história de Narciso que morreu quando se viu reflectido na água, 

tentando fixar o reflexo de si mesmo. De facto, o auto-retrato procura fixar a imagem 

do artista que o concebe, preservando a sua memória1038.  

Os auto-retratos - assim como os “hetero-retratos” - são muitas vezes 

conotados com a captação do fugidio e, nesse sentido, com a vontade de imortalizar. 

Porém, nos auto-retratos há ainda uma motivação eminentemente prática: «Uma das 

razões porque o artista, em algumas ocasiões, realiza um auto-retrato é, 

simplesmente, pela proximidade e facilidade com o modelo (…)»1039. Contudo, há 

também um factor psicológico, de auto-conhecimento1040. 

Muitos artistas fizeram auto-retratos que percorreram (ou assinalaram) 

variadas fases da sua vida. Columbano não foi excepção. Existem registos desenhados 

e pintados, numa cronologia que vai praticamente desde o início da carreira até pouco 

                                                             
1037 Galienne FRANCASTEL e Pierre FRANCASTEL, 1995, El Retrato, s/l, Cadernos Arte Cátedra, p. 11. 
1038 Jacques DERRIDA, 1991, Mémoires d’aveugle. L’autoportrait et autres ruines, Réunion des Musées 
Nationaux, p. 69. 
1039 «Una das razones por las que el artista, en ocasiones, lleva a cabo un autorretrato es, simplemente, 
por la proximidad y facilidad com el modelo (…)». Cf. Wilfredo RINCÓN GARCIA, 1991, El autorretrato en 
la pintura española de Goya a Picasso, Parte I, Madrid, Fundacion Cultural MAPFRE VIDA, p. 12. 
1040

 «With greater or lesser degrees of success, self-portraiture always makes a concentrated 
autobiographical statement, the manifesto of an artist’s introspection». Cf. Richard BRILLIANT, 1991, 
Portraiture, London, Reaktion Books. 
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antes da sua morte. Cada um deles é a expressão de uma postura perante a vida, 

reflectindo as suas curiosidades e as suas experiências.  

Nos seus auto-retratos, temos a sensação de que estamos perante algo mais do 

que um reflexo, de estarmos frente a uma imagem projectada não só daquilo que ele 

era, mas também daquilo que ele desejava ser. Talvez por isso, os auto-retratos 

causaram estranheza entre os seus contemporâneos: «Nos auto-retratos, o pintor 

apresenta-se-nos comunicativo, de uma desusada animação na cor e na atitude, quase 

pimpante... Não é o artista que nós conhecemos»1041. Nesse sentido, deveremos notar, 

como observou António Damásio, reportando-se ao campo da neurologia:  

«As memórias dos cenários que concebemos como desejos, anseios, 

metas e obrigações exercem uma influência sobre o si de cada momento. Sem 

dúvida que também desempenham um papel na modelação do passado vivido, 

consciente e inconscientemente, e na criação da pessoa que nós imaginamos 

ser, a cada momento»1042. 

Exceptuando os retratos em cenas familiares de grupo, o primeiro auto-retrato 

de Columbano, no sentido convencional1043, é o quadro No meu ateliê (1884, MGV). É 

uma tela relativamente pequena, que Monteiro Ramalho considerou um 

«extravagante quadrinho», uma triste trapalhada sem valores e de desenho 

caótico1044. Esta opinião devia-se naturalmente ao facto deste ser um trabalho 

inovador em termos composicionais, negando as noções tradicionais de perspectiva e 

volume, pois dava as formas sem profundidade. 

                                                             
1041 Raul LINO, 1957, «O retrato na obra de Columbano», in Revista e Boletim da Academia Nacional de 
Belas Artes, n.º 11, p. 10. 
1042

 António DAMÁSIO, 2002, O Sentimento de Si. O Corpo, a Emoção e a Neurobiologia da Consciência, 
Publicações Europa-América, p. 59. 
1043

 Wilfredo RINCÓN GARCIA, 1991, op. cit.. 
1044

 Monteiro RAMALHO, 1897, op. cit., p. 147. 



 

287 

 

 

112 – No meu ateliê (1884) 

Neste quadro, o artista observa o espectador, ou a si mesmo, enquanto está a 

pintar. Contudo, tal como observou António Rodrigues, a propósito d’ As meninas de 

Velásquez, ele não está de facto a pintar, «ou seja, a aplicar o pincel no trabalho 

manual, mas na atitude de pensar o disegno interno da pintura»1045. 

   

113 e 113 A – Detalhe de No meu ateliê e Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1884) 

Atrás de si, ao centro da tela, vemos o retrato de Manuel Gustavo, que ele 

também pintou no ano de 1884. Coloca-se a pergunta: o que está Columbano a pintar? 

Estará a fazer o retrato de Manuel Gustavo? Nesse caso, atrás de si está um espelho 

que reflecte o retratado. Contudo, Columbano segura a paleta com a mão direita e o 

pincel com a esquerda, mas não existe qualquer indício que ele fosse esquerdino. 

Nesse caso, o artista está a fazer o seu auto-retrato. O retrato de Manuel Gustavo seria 

o quadro que estaria pendurado na parede e está invertido porque tudo o que vemos 

é um reflexo da realidade, tal como seria visto no espelho que estava a ser utilizado 

pelo artista. A sua auto-representação é aqui o pretexto para uma experiência em que 

o artista joga com ambiguidades de carácter barroquizante. 

                                                             
1045

 António RODRIGUES, 1994, «Do rosto do espelho», in A.A.V.V., 1994, O Rosto na Máscara, Auto-
representação na Arte Portuguesa, Fundação das Descobertas, Centro Cultural de Belém, p. 17.  
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Como já foi notado por António Rodrigues, a propósito dos espelhos:  

«Só o espelho e, muito depois a fotografia, permite uma visão directa 

do próprio rosto e corpo. Mas a visão do espelho não corresponde à realidade, 

visto que inverte o eixo perpendicular (…)». António Rodrigues refere ainda que 

Manet, no Auto-retrato com paleta (c. 1878), não «inverteu o olhar 

reconstitutivo, à altura glosado por normas de academias, colocando-se na 

posição fria da testemunha. (…) Nada mais pragmático e realista (…). A 

elegância mundana do pintor veste a pose do momento sem história (…). Ao 

contrário do normal (comemorativo) o pintor segura o pincel com a mão 

esquerda e a paleta com a mão direita». Ele «suspende o acto de pintar, mas 

remetendo o velazquenho reverso do quadro, através da sua ausência, para o 

olhar do espectador que é também o do pintor»1046.  

O mesmo poderia ser dito a propósito do quadro de Columbano No meu ateliê. 

 

114 – Édouard Manet, Auto-retrato com paleta (c. 1878). 

A noção de reflexo, de espelho, associa-se muitas vezes à concepção de 

efemeridade, a qual, por sua vez, se relaciona com a morte, simbolizada pela caveira 

pintada no canto superior esquerdo. Aqui deveremos notar nas analogias com o auto-

retrato do pintor suíço Arnold Bocklin (1827-1901), pintado em 1872, que mostra 

igualmente o artista a pintar o seu auto-retrato, tendo atrás de si a morte a tocar 

violino. Outro quadro onde se manifesta a mesma ideia é Portrait d’un artiste dans son 

ateliê, de Théodore Gericault (sem data), que apresenta algumas esculturas, uma 

caveira e uma paleta. Nestes trabalhos a arte está associada a um estado de 
                                                             
1046

 António RODRIGUES, 1994, op. cit, p. 19. 
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melancolia, sendo de lembrar que, de acordo com Baudelaire, um grande artista é um 

artista melancólico1047. 

     

115 e 115 A - Arnold Bocklin, Auto-retrato (1872) e Théodore Gericault, Portrait d’un artiste 

dans son ateliê.  

O retrato liga-se à ideia da morte, pois o retrato é uma paragem do tempo, faz 

crer na eternidade de um sorriso ou de um desgosto, retém uma existência no instante 

em que ela se retira1048. O retrato é uma imagem de vanitas ao constatar que o tempo 

tudo leva. Liga-se à memória, porque o tempo e a lembrança são duas ideias que lhe 

estão associadas: querer deixar o traço da existência a fim de não se ser esquecido1049. 

Como já foi observado, acerca do retrato de Bocklin, o artista opôs à representação da 

morte, a pintura e, desse modo, o artista sobrevive pela sua obra1050.  

  

116 e 116 A – Detalhe de No meu ateliê (1884) e de uma fotografia do ateliê de Columbano, c. 

1887. 

                                                             
1047 Robert KOPP, 2005, «Les limbes insondés de la tristesse. Figures de la mélancolie romantique de 
Chateaubriand à Sartre», in Jean CLAIR (dir.), 2005, Mélancolie. Genie et folie en Occident, Réunion des 
Musées Nationaux, p. 333. 
1048

 Catherine CHALIER, 1999, «L'interdit de la représentation», in A.A.V.V., 1999 (1), Le Visage. Dans la 
clarté le secret demeure, Paris, Éditions Autrement, p. 69. 
1049

Stéphanie WAPLER, 1996, Du Visage au Portrait, Paris, Réunion des Musées Nationaux, p. 3. 
1050

 Iris WENDERHOLM, in Jean CLAIR (dir.), 2005, op. cit, p. 65. 
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No quadro de Columbano em vez da morte a tocar violino temos a caveira e em 

baixo está uma lira-viola, instrumento musical que existia de facto no ateliê do artista, 

o que é testemunhado por uma fotografia um pouco posterior (c. 1887). A lira está 

simbolicamente conotada com todas as manifestações superiores do espírito que se 

ligam à música ou à poesia1051. 

     

117 e 117 A - Detalhe de No meu ateliê (1884) e a Talha – Sátiros. 

Na referida fotografia vê-se também uma talha, que no quadro No meu ateliê 

está figurada do lado direito. Essa talha fora pintada por Columbano e exposta 

também em 1884, no certame do Grupo do Leão. O artista marca a presença pela sua 

obra. Além do auto-retrato e da assinatura, multiplica a sua presença através do 

retrato de Manuel Gustavo e da talha cerâmica. Esta talha, assim como o prato 

pintado que ficou representado no canto superior esquerdo da composição, poderão 

ser considerados uma homenagem aos irmãos Rafael e Feliciano Bordalo Pinheiro, que 

precisamente em 1884 estavam a tratar da fundação da fábrica de faianças das Caldas 

da Rainha. Mas a talha tem ainda outra importância: apresenta Columbano como um 

artista cuja obra não se resume à pintura de cavalete, abrangendo também as artes 

oficinais, num conceito alargado de arte que poderá ser associado ao movimento do 

Arts and Crafts. 

Cerca de 18951052, Columbano realizou um novo auto-retrato pintado. Pedro 

Lapa refere que esta pintura traz à memória os retratos de Van Dyck1053, mas estamos 

                                                             
1051

 Tomás BORBA, Fernando Lopes GRAÇA, 1963, Dicionário de Música (ilustrado), Lisboa, Edições 
Cosmos, vol. II, p. 125 
1052

 De acordo com Pedro Lapa e os catálogos das exposições sobre Columbano de 2007 e 2010 (MNAC), 
este auto-retrato data de c. de 1904. Não cremos que isso seja possível porque em 1895 ele expôs no 
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em crer que as semelhanças são maiores com os auto-retratos de Rubens (1609-1610) 

- por exemplo o dos Uffizi. Seria dessa influência que vinha o «ar de mosqueteiro» que 

bem observou o escritor Teixeira Gomes (1860-1941), a quem desagradava a figura 

«arrogante, a mais de cem léguas do que o modelo realmente era»1054. Pedro Lapa 

também observou neste auto-retrato uma «dimensão narcísica», que o assimila ao 

grupo «dos dandys, segundo Baudelaire, entendido como conjunto de opções culturais 

de gosto e elegância trans-históricos»1055. Lembremos que Columbano era descrito 

como um homem tímido, mas, tal como asseverou Agustina Bessa-Luís «a timidez 

pode ter a sua parte de orgulho»1056. 

 

118 – Auto-retrato (c. 1895). 

       

119 e 119 A – Auto-retratos de Pieter Paul Rubens e de Eugéne Delacroix. 

 

                                                                                                                                                                                   
Porto um Retrato-busto de Columbano (n.º de catálogo 18). Como não há qualquer outro auto-retrato 
conhecido antes de 1895, que corresponda a este título, só poderá ser este do Museu do Chiado. 
1053

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 192. 
1054

 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., p. 237. 
1055

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit, p. 192. 
1056

 Agustina BESSA-LUÍS, 1994, «Auto-retrato», in A.A.V.V., 1994, op. cit, p. 63. 
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Contudo, a pose do artista poderia resultar da posição a ver-se ao espelho 

enquanto está a pintar. O facto de estar num momento criativo é sublinhado pela 

maneira esboçada como representa as mãos, figuradas como se tivessem sido 

captadas em movimento. Esse carácter de esboço, bem como a pose e o colorido, têm 

paralelo num auto-retrato de Delacroix (Museu do Louvre). Contudo, há outro 

pormenor que deverá ser notado, que é o facto de Columbano se auto-retratar de 

chapéu na cabeça, o que era comum em muitos auto-retratos, incluindo no já citado 

auto-retrato de Manet, ou mesmo no auto-retrato do Grupo do Leão, que Columbano 

pintou em 1885, de que adiante falaremos. 

Em 1898, Columbano auto-retratou-se em dois desenhos, onde figura 

acompanhado de gatos. Estes desenhos são apontamentos tirados do natural, 

despretensiosos, sem qualquer objectivo para além do exercício lúdico da figuração da 

realidade.  

  

120 e 120 A – Desenhos com auto-retratos e gatos (1898). 

Num outro auto-retrato, desta vez desenhado e datado de 1907, vemos 

Columbano numa atitude um pouco diferente. Está novamente de chapéu na cabeça, 

envergando um traje de passeio que nos induz a pensar que está de saída (ou acabado 

de chegar), numa transitoriedade que contrasta com a pose reflexiva. O artista olha-

nos gravemente, por detrás dos óculos, penetrando o espectador que o observa. 

Sendo este desenho um auto-retrato, o espectador que ele descobre não é senão ele 

próprio. 
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121 – Auto-retrato (1907). 

Somente no ano de 1927 surgia um novo auto-retrato, destinado à Galeria do 

Palácio Pitti, de Florença. Em 1935, Manuel Emídio da Silva (1858-1936), um jornalista 

que era amigo de Columbano, esclareceu a forma como esta encomenda se fizera ao 

pintor. Emídio da Silva, encontrando-se em Roma em 1925, expusera a Eusébio Leão 

(1878-1926), representante de Portugal em Itália, a ideia de o artista ter um auto-

retrato na Pitti, considerando que tal seria honroso para o País e lisonjeiro para 

Columbano. O diplomata acolheu a ideia «calorosamente» e, sendo substituído por 

Henrique Trindade Coelho1057, este também abraçou a iniciativa com entusiasmo, 

entregando um pedido junto às instituições italianas de Belas-Artes, acompanhado por 

um Curriculum Vitae do pintor. Sendo a proposta aceite, encheu-se de «jubilo» 

Columbano, pintando em 1927 o retrato que enviou para a Galeria1058. 

A encomenda era uma honra para o artista, pois a Galeria Pitti, situada no 

renascentista Palazzo Pitti de Florença, albergava auto-retratos de pintores antigos e 

contemporâneos, entre os quais se contavam os nomes de Rembrandt e Velásquez. 

Teixeira Gomes, que acompanhava os acontecimentos no exílio, pensava que este 

auto-retrato em pouco tardaria a enfileirar «entre os mais graduados pintores de que 

reza a História». Mesmo sem ter visto a obra, considerava que por certo ela 

                                                             
1057

 Trindade Coelho Fº era filho de Trindade Coelho (1861-1908). Foi director nominal de O Século em 
1925. Cf. José-Augusto FRANÇA, Os Anos Vinte em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1992, p. 89. 
1058

 Manuel Emídio da SILVA (L. Mano), 6/11/1935, «Columbano na galeria dos auto-retratos de 
Florença», Diário de Notícias. 
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emparelhava «com as melhores» e, entre os modernos, se assinalava, levando 

vantagem, «pela mestria sem artificio»1059.  

 

122 – Auto-retrato (1927). 

O auto-retrato da Pitti tem qualidade, tal como esperava Teixeira Gomes. A 

figura do artista foi sobretudo composta com manchas coloridas, fazendo lembrar 

Manet. A pose, por sua vez, tem reminiscências da de Velásquez, no auto-retrato que 

também está na Pitti. Representa o artista sobre um fundo escuro que se confunde 

com a tonalidade também escura do casaco. O braço direito, elegantemente dobrado 

sobre a cintura, mostra uma mão enluvada que afasta a aba do casaco, deixando 

entrever um colete de tom claro, que sobressai do fundo. O pintor olha-nos 

sobranceiramente, através dos óculos, ostentando um leve sorriso que testemunha a 

vaidade pela dignidade desta encomenda.  

 

123 – Diego Velásquez, Auto-retrato (c. 1645). 

                                                             
1059

 Manuel Teixeira GOMES, Carta X, Argel, 12/11/1927, in Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit.. 
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Teixeira Gomes lamentar-se-ia novamente deste facto: «O que foi para a 

Galeria Pitti é também favorecido e remoçado; e assim está bem, porque, dos 

inumeráveis auto-retratos que ali figuram, só os do cândido Rembrandt (são três, se 

me não engano) aparentam alguma sinceridade; os mais, todos, enfeitaram-se para 

comparecer perante a posteridade. (…) Curiosíssima, esta relutância, mesmo dos 

artistas mais realistas, em reproduzir a sua verdadeira imagem, sendo no entanto 

desapiedados e implacáveis para as imagens alheias. O menos com que o Columbano 

sobrecarregava os modelos era uma boa dezena de anos, e diminuía-os a si próprio 

logo que se via ao espelho…»1060. 

Em Novembro de 1927, Trindade Coelho, que entregara directamente a pintura 

ao Director da Galeria, o grande oficial Mello Torchiani, comunicou a Columbano que o 

retrato fora admiradíssimo e recebido com todas as honras. No entanto, só no Natal 

desse ano ele seria colocado numa das salas destinadas aos auto-retratos. Segundo a 

sua informação, primeiro seriam colocados os retratos dos vivos, e posteriormente os 

dos mortos, que eram perto de oitocentos1061. Exposto inicialmente num cavalete, foi 

somente cerca de 1933 que o auto-retrato de Columbano ficou patente numa sala 

central, das três então abertas ao público, na parede ao lado da entrada, juntamente 

com os de dois pintores espanhóis: José Villegas y Cordero (1844-1921) e José 

Benlliure y Gil (1855-1937)1062. 

Teixeira Gomes pensava que se tornava agora obrigatório que Columbano 

legasse ao seu país um outro auto-retrato1063, ideia que provavelmente inspirou 

aquele que ficou inacabado, hoje no Museu do Chiado. Já numa carta anterior, Teixeira 

Gomes se pronunciara acerca da pintura de auto-retrato. Segundo ele, um auto-

retrato é a «combinação – a conspiração – perfeita entre o modelo e o artista. 

Baldada, porém, no sentido que pretendiam dar-lhe, porque se há obra de clara 

psicologia (...) é o auto-retrato. Dir-se-ia que o que melhor nele transparece é tudo 

                                                             
1060 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., p. 237. 
1061 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Trindade Coelho Fº a Columbano 
Bordalo Pinheiro, Florença, 27/11/1927. 
1062

 Em 2010, este quadro veio a Portugal, fazendo parte da exposição sobre Columbano realizada no 
Museu do Chiado. 
1063

 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit.. 
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quanto o autor desejaria ocultar». Na sua opinião, Columbano deveria pintar uns três 

ou quatro auto-retratos, no último período da sua vida, «quando, à imagem do seu 

mais próximo afim, o grande Franz Hals (...) em cada pincelada pode pôr um saber 

imenso e o reflexo da sua requintada sensibilidade. Que esses retratos se distribuam 

pela "Pitti" e pela "National" ou por quaisquer outras galerias célebres, ou que fiquem 

em Portugal, o que importa é que eles existam, e proporcionem aos nossos vindouros 

o ensejo de “conviver” também com o artista a cuja obra eles deverão (...) sensações 

inolvidáveis de arte pura»1064. Mais tarde acrescentava: «é pena que o Mestre não 

deixasse outra efígie mais em harmonia com o seu temperamento, para figurar na sala 

que lhe dedicaram em Lisboa. Bastante instei com ele para que o fizesse e creio que 

nisso trabalhava quando a morte o surpreendeu»1065. 

Raul Lino também lamentou:  

«Mas é curioso que o nosso grande pintor essencialista, (…) só numa 

coisa nos deixou uma decepção, - nos seus auto-retratos, que nenhum deles 

nos dá o Columbano que nós durante anos conhecemos». Acrescentava que 

«tanto gosto teríamos em o ver perpetuado pela sua arte insuperável conforme 

o conhecemos nos últimos anos da sua vida, - o artista ensimesmado, a 

simpática figura a caminho entre casa e o “atelier” do Largo da Biblioteca, 

silencioso transeunte cosido com as paredes, que se comprazia em passar 

despercebido. – ou então recolhido à penumbra da sua oficina, onde a luz de 

um céu distante baixava através do ambiente aveludado, fluidificando as 

feições das pessoas e das coisas. (…)»1066. 

                                                             
1064

 Manuel Teixeira GOMES, Tunes, 30/4/1927, Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit.. 
1065

 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., pp. 237-238. 
1066

 Raul LINO, 1957, op. cit., p. 10. 
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124 – Auto-retrato (1929). 

O auto-retrato de 1929, que ficou no Chiado, seria um retrato de casal, 

lembrando os auto-retratos de Rubens. Contudo ficou inacabado e só Columbano 

aparece, encostado ao lado esquerdo da tela. A pose é a mesma que a do retrato da 

Pitti, com a diferença que o fundo é claro e luminoso, compatível com o trajo de 

passeio. A obra, pintada com pinceladas fluidas e transparentes, dando apenas alguma 

definição ao rosto, compõe-se numa harmonia de castanhos e dourados. José-Augusto 

França diria que é «uma imagem dum bicho-de-conta, todo defesa, encolhido no seu 

sobretudo, olhando-nos por baixo das lunetas escuras...»1067. Contudo, o rosto surge 

quase num sorriso, demonstrando a auto-confiança que a consagração lhe trouxera. 

 

2.2. O RETRATO NA OBRA DE COLUMBANO 

Tal como já referimos, n’A Tragédia da Rua das Flores há um pintor, 

engendrado por Eça de Queirós, que diz a certa altura que um «retrato decerto, pode 

ser uma obra de arte: mas é necessário um modelo: pinta-se quem tenha uma alma, 

uma ideia, uma acção grandiosa»1068. Do mesmo modo, a galeria de retratos de 

Columbano foi composta maioritariamente por pessoas de reconhecida importância 

para a história da cultura em Portugal. 

Segundo a historiadora Linda Nochlin, «heróis realistas podiam definir-se (...) 

como aqueles indivíduos que parecessem encarnar em maior grau os principais valores 

                                                             
1067

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 275. 
1068

 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. p. 173. 
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do seu tempo e da sua cultura: políticos e filósofos, artistas e escritores, cientistas e 

músicos». Mas estes heróis, de acordo com a mesma historiadora, eram representados 

de um modo informal, no seu meio quotidiano, no seu ambiente laboral1069. Este tipo 

de retratos foi pintado por Columbano, sobretudo até à década de 90. 

Por outro lado, de acordo com Baudelaire, há duas maneiras de compreender o 

retrato: a história e o romance. No primeiro representa-se o modelo fielmente, severa 

e minuciosamente, não excluindo a idealização, que consiste em escolher a atitude 

mais característica, a que exprime melhor os hábitos do espírito. É o modelo dos 

desenhadores. No outro caso, sabe dar-se a cada detalhe importante um exagero 

razoável, colocar na luz tudo o que é saliente, acentuado e principal, negligenciado e 

fundindo no conjunto tudo o que é insignificante. Para o segundo método é preciso 

«saber banhar uma cabeça nos vapores moles de uma atmosfera cálida, ou fazê-la sair 

das profundidades de um crepúsculo». Este modelo, próprio dos coloristas, e que pode 

ser mais realista que o anterior1070, corresponde à poética adoptada por Columbano. 

Era no retrato que Columbano melhor se exprimia, que melhor se integrava na 

sociedade, que melhor a entendia e a traduzia em imagens. Eça de Queirós escreveu 

que, num retrato, quem pintamos «são homens como nós - vivendo das nossas ideias, 

tendo as nossas sensações, alimentando-se com as nossas comidas, pertencentes à 

nossa raça: basta interrogarmo-nos, para os explicarmos»1071. Columbano era um 

artista que se agarrava à realidade que o rodeava para conceber as suas obras. Os seus 

retratos identificam-se com a sua existência feita de familiaridades e cumplicidades. As 

caras que ele retratou eram daqueles com quem partilhava uma visão do mundo ou 

por quem sentia respeito ou simpatia. Quando isso não acontecia, o espectador sente 

o distanciamento no retrato resultante.  

Sobre este propósito, julgava Teixeira Gomes que «Columbano era o antípoda 

do “impressionista”; por isso o “ar livre” nunca o tentou. Os seus trabalhos exigem 

preparação longa e especial, com a observação, o estudo, a penetração das 

                                                             
1069

 Linda NOCHLIN, 1991, op. cit., p. 155 e ss. 
1070

 Charles BAUDELAIRE, «Salon de 1846» e «Salon de 1859», in Charles BAUDELAIRE, 1999, op. cit., pp. 
200 e 412. 
1071

 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. p. 209. 
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características essenciais do modelo, a cuja intimidade espiritual ele chega antes de o 

reproduzir na tela. Depois, na execução, com a sua arte a um tempo larga e precisa, o 

rigor, a certeza do seu desenho, a magia, a riqueza da sua paleta, nada falha: o modelo 

aparece como realmente era, intelectual e fisicamente»1072.  

O local em que Columbano fazia os retratos era preferencialmente o do seu 

ateliê, um espaço familiar, preenchido com os seus objectos pessoais e onde ele se 

sentia à vontade para enfrentar o modelo. Segundo Raul Lino, o artista gostava de 

trabalhar «recolhido à penumbra da sua oficina, onde a luz de um céu distante baixava 

através do ambiente aveludado, fluidificando as feições das pessoas e das coisas. A 

comunicabilidade ente o artista e o retratado só se fazia por aquele seu olhar 

suspeitoso lançado por cima das lunetas, ou por uma ou outra palavra escassa dita 

sempre em surdina1073. 

O confronto com o modelo decorria em várias sessões, e ao fim de algum 

tempo o artista já conseguia sentir ou adivinhar aquilo que não era explícito, o que 

testemunha as palavras de Eça de Queirós, quando dizia: «Para retratar um homem 

(...) é necessário pelo menos conhecê-lo. Conhecer a sua fisionomia exterior e 

interior»1074. A este respeito devemos ter em conta que no face-a-face com o outro 

está pressuposta uma proximidade e uma não indiferença, um acesso ao infinito, ao 

passado e ao futuro, que fica manifesto no rosto que nos confronta se soubermos 

olhar para ele1075.  

Carolus-Duran, pintor cuja influência em Columbano não deve ser descurada, 

ensinava aos seus alunos que um artista devia penetrar no interior do modelo pela 

observação, pela intuição ou mesmo pela adivinhação, como já haviam feito Holbein, 

Velasquez e Rembrandt. Esta necessidade de abnegação de si mesmo era aquilo que 

                                                             
1072 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., p. 236. 
1073

 Raul LINO, 1957, op. cit., p. 8-10. 
1074

 Eça de QUEIRÓS, (1889) 1920, in Eça de QUEIRÓS, 1920, Notas Contemporâneas, Porto, Livraria 
Chardron, p. 216. 
1075

 Edvard KOVAK, 1999, «Le face-à-face», in A.A.V.V., 1999 (1), op. cit., pp. 25 e 28. 
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separava o retrato da composição1076. É bem possível que Columbano tivesse ouvido 

estes ensinamentos e decidido pô-los em prática. 

Para José de Figueiredo, Columbano tinha uma «força de penetrabilidade 

visual», que lhe permitia alcançar nos modelos alguma coisa mais do que a sua forma 

superficial1077. Raul Lino via em Columbano as capacidades de um mago ou adivinho: 

discernia de modo seguro e espontâneo o que havia de essencial em cada pessoa e 

passava-o para a tela. Com acuidade, notava que, com o passar dos anos, os retratos 

ganhavam interesse, mostrando aquilo que era perene nessa pessoa. Neste capítulo, 

terá interesse lembrar o seu testemunho sobre o processo de Columbano ao pintar os 

retratos: 

«Algumas vezes vi o Mestre a trabalhar. Nunca dei porque esboçasse na 

tela qualquer parte anatómico-estrutural. Não arquitectava uma composição; 

parecia que improvisava um poema. Vi-o começar um retrato de corpo inteiro 

concentrando-se em torno dos olhos do modelo. (...) Dos olhos, envolvidos 

ainda no mistério da natividade, prosseguia então a pintura, lentamente, 

atentamente, até preencher o quadro inteiro. Columbano só pintava depressa 

quando a mutabilidade das pregas de um vestido a isso o obrigava. No demais, 

parecia saborear com unção religiosa a bênção do trabalho»1078. 

Esta lentidão, testemunhada por muitos dos retratados, não era apenas uma 

característica de Columbano, pois, noutro contexto, Eugenio d’Ors (1882-1954) 

também se referia ao cansaço da pose1079. Abel Salazar, num texto crítico sobre 

Columbano, dizia que «Talvez porque, fatigado do excessivo número de poses que o 

artista exigia (30 por vezes), o modelo amolecia num aluimento interior, que retira a 

vida da superfície, que afrouxa a mobilidade da máscara e a faz vazia de alma e de 

                                                             
1076 «Il faut pénétrer au dedans de cet être par l’observation, l’intuition ou la divination, comme l’ont fait 
Holbein, Velasquez et Rembrandt. (…) Cette nécessité de l’abnégation de soi est la seule chose qui sépare 
le portrait de la composition». Cf. Citado por Sylvie PATRY, 20/12/2003, op. cit.. 
1077 José de FIGUEIREDO, 1901, op. cit., pp. 81-83. 
1078

 Raul LINO, 1957, op. cit., p. 8-10. 
1079

 «El modelo se fatiga. Y, cosa peor, va com ello marchitándose su expressión y quedando más 
oscuramente hundido, entre sus rasgos, el secreto de su personalidad». Cf. Citado por Wilfredo RINCÓN 
GARCIA, 1991, op. cit., p. 12. 
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expressão (…)»1080. Alguns retratados não se importavam com as numerosas sessões 

de pose, mas Amadeu Ferreira de Almeida, que foi retratado apenas num pequeno 

desenho, queixou-se da provação: «era moroso na execução. Tenho disso prova, 

porque para fazer o meu pequeno retrato a lápis, (...) me fez pousar duas horas de 

cada vez em dezasseis dias! Uma autêntica maçada, de que resultou um retrato triste e 

aborrecido (...)»1081. 

Um aspecto a notar, nos retratos de Columbano, é a importância dada às mãos. 

Segundo Raul Lino «todas elas têm vida própria, e se acaso lhes falta interesse, o artista 

supre-o, e com vantagem, enobrecendo-as com o prestígio da sua técnica»1082. De 

facto, nos quadros de Columbano as mãos, enquanto elemento expressivo que 

completa a caracterização da figura, surgem geralmente bem delineadas. O pormenor 

é relevante, visto que as mãos e o rosto são talvez as duas estruturas mais nobres do 

homem e as que melhor o caracterizam - são as partes do corpo onde a pele é mais 

fina, mais móvel e mais expressiva1083. 

Na obra de Columbano retratar não era elogiar ou enobrecer. Era representar a 

realidade através dos rostos, era procurar o ser através da fisionomia. O pintor da 

Tragédia da Rua das Flores, também dizia que queria fazer «os retratos dos nossos 

contemporâneos, de fisionomias atormentadas, torturadas, com ares de descrença, e 

de dúvida, o rosto todo cheio da vaga inquietação nervosa desta época de 

renovação»1084. Esta obra de Eça foi escrita entre 1877 e 1878, mas só foi publicada 

postumamente. Columbano, se a conheceu, foi em manuscrito e Eça já teria terminado 

a sua escrita quando conheceu Columbano, mas o paralelo deve ser evidenciado. 

As pessoas que Columbano retratou eram, na sua maioria, figuras familiares, ou 

personalidades relevantes para a vida cultural portuguesa. José-Augusto França refere 

que o pintor retratou «amigos, e foi sempre relutante em aceitar encomendas de 

                                                             
1080 Abel SALAZAR, 1935, Digressões em Portugal, Vol. I, Porto, Imprensa Portuguesa, pp. 20-21. 
1081 Amadeu Ferreira d' Almeida de CARVALHO, 1956, Recordando…Memórias e Impressões, Faro, p. 33. 
1082 Raul LINO, 1957, op. cit., p. 8. 
1083

 «Les mains et le visage, peut-être les structures plus nobles de l'homme, celles qui le caractérisent 
sans doute le plus, les structures où la peau est plus fine, la plus mobile, la plus expressive». Cf. Maurice 
MIMOUN, 1999, «La première visite», in A.A.V.V., 1999 (1), op. cit., pp. 185. 
1084

 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit., pp. pp. 209-210. 
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desconhecidos, que apenas tinham dinheiro para lhe pagar o trabalho, e nada mais a 

dar-lhe. Conta-se que um ricaço lhe apareceu um dia, à porta do “atelier”. “Sou o 

comendador Pinto e queria que me pintasse o retrato.” “Comendador Pinto? Pinto? 

Não, não pinto!” – e escorraçou o homenzinho cuja cara, ou nome, não lhe 

agradara…»1085. 

Podemos afirmar, juntamente com António Arroio (em 1895) que a «simples 

ennunciação dos nomes dos individuos retratados por Columbano basta [para] 

manifestar qual o intuito que elle teve em vista, n’esta parte do seu trabalho: formar a 

galeria dos homens notaveis do seu tempo»1086. Porém, paradoxalmente, poderemos 

questionar-nos se Walter Benjamin não terá razão, quando afirma que o retrato se 

torna depois de algumas gerações apenas no testemunho de arte e da pessoa que o 

pintou1087. Na realidade, muitos dos retratos de Columbano tornaram-se hoje 

anónimos, porque os modelos não marcaram o seu nome para a História, mas os 

retratos prevaleceram como obra de arte e testemunham as qualidades estéticas do 

pintor. 

De certo modo, o trabalho de Columbano, captando os rostos dos homens do 

seu tempo, enquadra-se num certo tipo de viver «o quotidiano da cidade», vendo-a 

«aos bocados, em fragmentos (...)». Nesse ponto de vista, o pintor fez o contraponto 

dos seus colegas, que pintavam paisagens da natureza, concentrando-se antes na 

paisagem citadina, mas entendida enquanto espectáculo humano diferenciado: 

«Captar e coleccionar as pessoas que passam é reflexo de uma necessidade de 

conservar uma memória de uma paisagem que é a paisagem que também o 

coleccionador habita»1088. 

                                                             
1085

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 272. 
1086

 António ARROIO (Falstaff), 20/4/1895, «Coisas d’Arte, A Exposição dos Quadros de Columbano 
Bordallo Pinheiro no Palacio de Crystal», Jornal de Notícias, p. 1. 
1087

 «the portrait becomes after a few generations no more than a testimony to the art of the person 
who painted it». Cf. Citado por Richard BRILLIANT, 1991, op. cit.. 
1088 Mariana Pinto dos SANTOS, 2006, «Paisagens Urbanas em Jorge Colombo», in A.A.V.V., 2006, Arte & 

Paisagem, IHA/EAC, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

pp. 269 e 271. 
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Citamos, por fim, as palavras do artista, de acordo com o que foi relatado por 

Diogo de Macedo: «a gente se retrata em tudo o que faz! … Passamos a vida a 

confessar-nos … não acha?»1089. 

 

2.3. OS FAMILIARES E OS CÍRCULOS DE INTIMIDADE 

Columbano era um homem recatado e apegado à família, a qual constituía 

frequentemente o modelo para os seus retratos e composições. Inicialmente a atenção 

recaía sobre seu pai, mas este faleceu quando estava ainda a iniciar a carreira. Outros 

retratados comuns foram os irmãos, os cunhados e os sobrinhos, destacando-se Maria 

Augusta e Rafael, com quem tinha maiores afinidades.  

A partir de 1890 começam a surgir retratos da futura mulher Emília, mas os 

seus retratos não foram identificados, mantendo-se num perpétuo anonimato. Este 

ponto é relevante, pois iremos considerar neste capítulo apenas os retratos 

concebidos como tal, colocando de parte as primeiras obras de Columbano que 

figuram cenas familiares anónimas (anteriormente tratadas) e as representações de 

cenas de intimidade anónimas (que adiante trataremos). Mas, como já mencionámos, 

a obra de Columbano dificilmente se coaduna com géneros bem definidos, existindo 

aquilo que se poderá chamar de trans-tematização. Iremos assim debruçar-nos, por 

enquanto, somente nos retratos, que só como retratos devem ser entendidos. Porém, 

desde já apontamos a nossa dificuldade em estabelecer fronteiras. 

Como bem observou Maria Jesús Ávila, desde 1878 que Columbano realizou 

alguns apontamentos apresentando cenas de interior, nas quais registou momentos 

do quotidiano da sua família, «numa atmosfera de marcado intimismo»1090. Ao serão, 

a sua família reunia-se em torno da mesa, lendo ou desenhando. Nos apontamentos 

de Columbano ficaram registados esses momentos calmos, vendo-se as figuras em 

                                                             
1089 Diogo de MACEDO, 7/12/1933, «Columbano. Recordações», in Seara Nova. Citado por Raquel 
Henriques da SILVA, 1998, «A “Verdade” do Retrato de Antero de Quental de Columbano Bordalo 
Pinheiro», in M. Valente ALVES (dir. e coord.), 1998, op. cit., p. 357. 
1090

 Maria Jesús ÁVILA, 2007, «Desenhar para a pintura, desenhos de Columbano nas colecções do 
Museu do Chiado-MNAC», in Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 216. 
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pequenos grupos, junto de uma mesa, iluminados por um candeeiro. O desenho mais 

interessante mostra o pai, bem delineado, com o seu gorro caseiro, tendo Maria 

Augusta ao seu lado e duas outras personagens apenas esboçadas. Neste desenho, 

Columbano sublinha o carácter intimista do momento através da marcação do efeito 

de claro-escuro, salientando à figura tutelar do seu pai. 

 

125 – Família do artista (c. 1878). 

Existem outros dois desenhos retratando o pai, ambos manifestando o traço 

característico de Columbano, construindo a figura através de manchas claras e escuras, 

que recriam sombras e volumes, sem definição de contornos. No primeiro caso, 

datado de 1878, vemos somente o busto de Manuel Maria Bordalo Pinheiro, inserido 

numa forma oval, como se fosse uma fotografia. No outro retrato, o pai surge de corpo 

inteiro e sentado junto da sua mesa de trabalho. Figurado de um modo mais intimista, 

tem na cabeça o seu gorro caseiro e junto de si, sobre uma mesa, vê-se um pequeno 

quadro que era talvez da sua autoria. 
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126 e 126 A – Retratos de Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1878 e c. 1880). 

Dois retratos pintados a óleo, figurando Manuel Maria Bordalo Pinheiro, 

parecem ser meros estudos, trabalhados em tons de castanho. Num deles (de 1879), o 

pai está sentado, virado de costas para o espectador, pintando um grande quadro 

onde se adivinha um busto, que Maria de Aires Silveira diz ser «eventualmente o 

retrato da mãe de Columbano, falecida em 1876, dado o carácter sentimental e 

narrativo da composição»1091. Na verdade, a pintura é pouco explícita, mas devemos 

sublinhar o esquema compositivo do quadro dentro do quadro, que Columbano 

desenvolveu posteriormente. O pai tem sobre a cabeça o seu gorro, adereço que 

sempre o acompanhava e que nos remete simbolicamente para o gorro de artista que 

era usado por Rembrandt. Num outro quadro, o pai figura de perfil, em traje de 

passeio. A sua silhueta está apenas esboçada, emergindo do espaço circundante pouco 

definido. Concordamos com Maria de Aires Silveira, que escreveu que os contornos 

indefinidos dão neste caso «uma dimensão quase irreal ou fantasmagórica»1092. 
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 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 64. 
1092

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 66. 



 

306 

 

  

127 e 127 A - Retratos de Manuel Maria Bordalo Pinheiro (1879 e c. 1880). 

Durante a estada em Paris, um dos principais modelos de Columbano foi a irmã 

Maria Augusta, que o acompanhou nessa viagem. Num belíssimo retrato, de 1881, 

vemo-la sentada a olhar pensativamente, enquanto segura um livro sobre o colo. O 

seu olhar furta-se ao do espectador, o qual se vê perante uma figura serena mas 

enigmática, cujo rosto reservado tem paralelo no livro que também está fechado. É um 

retrato intimista e melancólico, onde Maria Augusta veste de negro, sobressaindo de 

um fundo da mesma cor, através de uma leve modelação de claro-escuro, numa leitura 

simbólica da solidão de uma mulher portuguesa em Paris. 

 

128 – Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro (1881). 
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129 e 129 A - Domingos Marqués, D. Carmen Cervera (1870) e Fatin-Latour, Victoria Dubourg 

(1873). 

O retrato de Maria Augusta faz pensar no retrato de D. Carmen Cervera (1870) 

de Domingos Marqués (1842-1920), pela maneira como a figura se destaca de um 

fundo sombrio e abstracto. Contudo, a pintura de Columbano é menos académica, 

devido à liberdade do pincel que apenas dá maior detalhe ao rosto. O intimismo e o 

silêncio melancólico deste retrato remetem-nos para um outro tipo de linguagem, 

mais próximo de Leibl (1844-1900) ou de Fantin-Latour (1836-1904). Deste pintor, 

devemos recordar sobretudo o retrato de Victoria Dubourg (1873), que se assemelha 

quer pela pose quer pelo tema. Em 1881, Columbano compôs outro retrato de Maria 

Augusta, no quadro A Luva Cinzenta (MNAC), que trataremos no capítulo sobre o 

intimismo.  

Mais tarde, Columbano fazia um retrato da irmã Maria Amélia Lopes de 

Mendonça, segurando ao colo o filho Vasco, ainda bebé, que faz pensar nos quadros 

de Carrière sobre o tema da maternidade. Henrique Lopes de Mendonça, marido de 

Maria Amélia, era amigo de Columbano e também foi frequentemente retratado. 

Sendo dramaturgo, o pintor figurou-o geralmente do mesmo modo que retratou os 

outros intelectuais, o que traduz a sua adequação a esse grupo. Um retrato exposto 

em 1883 (Col. Part.) é um retrato intimista, pintado com cores soturnas, 

predominantemente acinzentadas. Mostra-nos um homem de perfil, sentado e 

concentrado a ler. O pintor reaproveitou este retrato noutro que passou a litografia e 

foi publicado n’O António Maria de 14 de Janeiro de 1884, numa página sobre «O 

renascimento do Teatro Português», na altura em que estreou a peça Noiva. 
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130 e 130 A – Retrato de Maria Amélia e Vasco e Retrato de Henrique Lopes de Mendonça (c. 

1880). 

Em Lisboa, Columbano fez dois retratos da sua cunhada D. Elvira (1846-?), 

mulher de Rafael Bordalo Pinheiro, o primeiro tendo sido apresentado numa exposição 

do Grupo do Leão de 1883. Um dos bons exemplos de retratos femininos feitos por 

Columbano, mostra a cunhada numa pose altiva que faz sobressair o seu aspecto de 

respeitável dama da burguesia. Na época, o quadro chamou pouco a atenção da 

crítica, mas Christo-Anil ainda referiu que estava executado com «um pulso largo e 

affoito e uma maneira original e franca»1093. Hoje o quadro está desaparecido, só se 

conhecendo através de uma reprodução em gravura, pelo que é difícil avaliar sobre a 

veracidade desta afirmação. 

                                                             
1093 CHRISTO-ANIL, 22/1/1884, «Folhetim do Diário da Manhã, O Salão de Pintura – Na Rua de S. 
Francisco, redacção do «Commercio de Portugal», A Exposição de quadros modernos», in Diário da 
Manhã, p. 2. Talvez se trate da crítica que Mariano Pina diz ter escrito para o Diário da Manhã. Cf. 
Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Mariano Pina para Columbano, 
23/2/1884. 
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131 e 131 A – Retratos de Elvira Bordalo Pinheiro (1883 e 1884). 

O retrato mais conhecido de Elvira Bordalo Pinheiro (1884, MNAC) foi exposto 

em 1884, na Sociedade Promotora das Belas Artes, mas teve pouca repercussão na 

imprensa, apesar de ter recebido uma terceira medalha na exposição. Seja como for, o 

prémio foi recusado pelo artista, que numa carta datada de 17 de Julho1094, dizia não 

compreender a forma como poderia receber uma medalha em simultâneo com uma 

recusa, aludindo à forma como fora mal recebido o Concerto de Amadores. Só muito 

mais tarde, José-Augusto França daria importância a esta pintura, escrevendo que se 

tratava de um «retrato dramático, na sua dignidade aparente; sentido e 

perversamente crítico»1095. 

   

132 e 132 A - Boldini, Retrato de Madame Leclanche (1881) e Henrique Pousão, Senhora vestida 

de preto (1882). 

                                                             
1094

 Cf. Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 61. 
1095

 José-Augusto FRANÇA, 1987, op. cit., p. 37. 
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O retrato joga com uma economia cromática que o aproxima de uma estética 

fotográfica, o que foi logo notado, num breve apontamento de Jaime Batalha Reis1096. 

Nesta pintura devemos salientar a maneira como Columbano construiu a figura quase 

de perfil, vestida de negro, sobressaindo sobre um fundo ocre, como se fosse uma 

medalha. Nesse sentido, faz lembrar o Retrato de Madame Leclanche (1881) de Boldini 

(1842-1931). O contraste dos trajos negros sobre fundos claros estava bastante em 

voga na pintura de retrato da época, existindo outros exemplos na pintura portuguesa, 

por exemplo na Senhora vestida de preto (1882) de Henrique Pousão (1859-1884). 

Tanto Boldini, como Columbano, ou mesmo Pousão, jogam com figuras silhueta 

provavelmente inspiradas nos trabalhos de Manet, mas no quadro de Columbano há 

uma maior sobriedade que acentua a austeridade da retratada. Como era habitual em 

Columbano, não procura o embelezamento da retratada, ao contrário do que seria de 

esperar num retrato de sociedade, nomeadamente de Boldini. 

Em 1884, na Exposição do Grupo do Leão, Columbano apresentou o retrato do 

filho de Elvira e do irmão Rafael, o sobrinho Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. Apesar 

de só ter cerca de 17 anos, ele já trabalhava com o seu pai, colaborando n' O António 

Maria. Deve notar-se que neste ano, como Bordalo andava ocupado com o 

empreendimento da Fábrica de Cerâmica das Caldas da Rainha, Columbano trabalhava 

com Manuel Gustavo n’O António Maria, o que torna este retrato, além de um retrato 

de família, o retrato de um colega de ofício. 

                                                             
1096

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, catálogo: Sociedade Promotora das Bellas-Artes 
em Portugal, Décima Terceira Exposição, Lisboa, Typographia Universal, 1884. 



 

311 

 

 

133 – Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1884). 

O modelo está numa pose decidida, sentado numa cadeira, de perna traçada e 

com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos. No chão, ao seu lado, estão representadas 

algumas estampas. O pintor alternou manchas escuras com manchas claras, recriando 

um efeito geometrizante quebrado apenas pelo naturalismo do rosto e das mãos. A 

perna que se lança para a frente é sublinhada pela meia vermelha, sendo este o único 

detalhe que confere profundidade à representação. Esta obra é por certo uma das mais 

inovadoras do artista, fazendo lembrar pinturas de Manet, pela sobreposição de planos 

de cor não modelados. 

Durante a temporada que passou nas Caldas da Rainha, em 1885-1886, 

Columbano fez um retrato de uma sobrinha, o qual foi descrito pelo próprio artista, 

numa carta para Francisco Vilaça: «Tenho um quadrito, estudo que fiz da minha 

sobrinha que desejo que seja uma verdadeira obra d’arte. A cabeça está tratada com 

um esmero digno d’attenção d’aquelles que sabem bem o valor das perolas O fundo é 

simples, uma parede quasi branca que mostra ser pintada a fresco com os ornatos 

delgados e finos do estylo de Pompea muito uzado em Lisboa e aqui em alguns 

interiores do principio do século A cabeça destaca-se com uma suavidade do fundo 

verdadeiramente natural em acabamento chega quasi à minucia do Bastien Lapage no 

retrato de Sarah Bernhardt»1097. 

                                                             
1097

 Museu do Chiado, carta de Columbano para Francisco Vilaça, Caldas da Rainha, 26/9/1886. 
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134 e 134 A – Retrato de Helena Bordalo Pinheiro (1887) e Bastien-Lepage, Retrato de Sarah 

Bernhardt (1879). 

Trata-se possivelmente do retrato de Helena Bordalo Pinheiro, também filha de 

Rafael, que na altura teria cerca de 13 anos. O quadro, que conhecemos apenas de 

reprodução, foi pintado em tonalidades claras, com grande desenvoltura no trabalho 

do pincel, mostrando a jovem sentada e vista de perfil, tal como no referido retrato de 

Bastien-Lepage (1879). Ela encontra-se a manusear algo, estando a sua cabeça 

ligeiramente curvada para baixo e olhos concentrados no objecto que segura. As cores 

alegres e as manchas vaporosas, bem como o rosto feminino de feições delicadas, 

incluem este trabalho na tipologia do retrato mundano. Porém, há uma dimensão 

intimista, ou mesmo enigmática, no olhar que se furta ao espectador e que olha para 

um objecto que não está definido, que se recusa também ao espectador. Apesar de 

eventualmente inspirado no quadro de Bastien-Lepage, o trabalho elaborado por 

Columbano era mais moderno, quer pela liberdade de pincelada, quer pela pose 

ambígua da figura. 

Columbano fez vários retratos do irmão Rafael Bordalo Pinheiro, bem conhecido 

como jornalista, caricaturista e ceramista. De personalidade alegre e imponente, ele 

era descrito por Ramalho Ortigão como o mais genuíno e puro tipo meridional, forte, 

sanguíneo, sensual, com tendência para a obesidade. Tinha uma espessa «juba 

leonina», cabeça alta, um vidro no olho, usando uma grande rosa na lapela e 

destacando-se «de tudo mais com o contraste de um ser palpitante e vivo no meio de 
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uma galeria de personagens de cera»1098. Columbano lembrar-se-ia dele como alguém 

de uma graça espontânea1099. 

 

135 - Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (1884). 

Em 1884, precisamente quando Bordalo iniciou a carreira de ceramista, 

Columbano fez-lhe um retrato sobre placa cerâmica que se encontra hoje no Museu 

Rafael Bordalo Pinheiro, representando-o elegantemente sentado, numa pose 

semelhante à do Grupo do Leão. Num desenho, do mesmo ano, ele está sentado, 

quase de costas para o espectador, concentrado no seu trabalho, que se encontra a 

realizar sobre uma secretária que está à sua frente. É um apontamento intimista, mais 

do que um retrato, porque do rosto do modelo pouco se fica a conhecer. Num outro 

retrato de 1885, figurou-o de perfil, sentado a desenhar junto da sua secretária. Neste 

caso ele suspende o trabalho, apresentando-se uma expressão absorta, olhando em 

frente, como que procurando inspiração. Rafael aparece como um artista, ostentando 

um gorro na cabeça, o que retoma um adereço já usado nos retratos de seu pai. O 

desenho foi publicado em Março de 1885, na Ilustração de forma a acompanhar um 

artigo provavelmente de Mariano Pina acerca do famoso caricaturista1100. 

                                                             
1098

 Ramalho ORTIGÃO, 1944, op. cit., pp. 149 e 151. 
1099

 Acúrcio PEREIRA, 18/9/1924, «Rafael Bordalo Pinheiro, atravez das recordações de seu irmão 
Columbano», Abc. 
1100

 «Raphael Bordallo Pinheiro», A Ilustração, 5/3/1885, p. 70. 



 

314 

 

 

136 – Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (1885). 

Columbano voltava a retratar Bordalo, em 1890, desta feita numa atitude 

próxima de dandy, retomando a pose do retrato em placa cerâmica. Este retrato era 

subsequente ao sucesso de Rafael Bordalo Pinheiro na Exposição de Paris de 1889, que 

lhe valera a Legião de Honra. Columbano enviou o retrato para a Exposition 

Internationale des Sciences et Arts industriels (Palais de l'Industrie), mas estava 

descontente por estar «pouco feito, em consequencia da precipitação com que» o 

pintara1101. Posteriormente o quadro foi repintado (assinado com a data de 1891)1102 e 

enviado para o Salon de Paris, o que deu lugar a um importante artigo de Jaime 

Batalha Reis1103. Este dizia que talvez não fosse a melhor obra do artista, mas era com 

certeza um dos mais «notaveis quadros expostos» nos vários Salons que naquela 

Primavera decorriam na capital francesa. No entanto, estava colocado demasiado alto 

e passava despercebido, mesmo sendo um «retrato misterioso e forte do grande 

pintor português»1104. 

                                                             
1101 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Doc. 10, Caixa 76, carta de Columbano para 
Batalha Reis, Lisboa, 7/5/1890. 
1102

 Cf. Mercês LORENA, 2010, op. cit., pp. 86-97. 
1103

 Jaime Batalha REIS, 1892, op. cit., pp. 142-165. 
1104

 Jaime Batalha REIS, 1892, op. cit.. 
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137 - – Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (1891). 

A análise feita por Jaime Batalha Reis sobre este retrato é bastante interessante 

e convém que seja ponderada. O crítico era da opinião que esta pintura era quase 

exclusivamente um estudo a preto e branco e de facto, como na maioria dos retratos 

de Columbano, o artista jogou com a economia cromática, contrastando e sobrepondo 

formas escuras e formas claras. Denunciando que a expressão de Rafael Bordalo 

Pinheiro não estava bem definida, parecendo simultaneamente risonho e fatigado, 

Batalha Reis dizia que a figura dava simultaneamente uma impressão de «ironia» e 

«tristeza», «riso contido», «força» e «desânimo». Como bem observou o crítico, este 

retrato era «d’uma verdade completa, com todos os accidentes que a luz desvela, com 

todas as omissões de fórma, sem as quaes não póde dar-se a impressão poderosa da 

realidade». 

Importa ainda notar que Batalha Reis dizia que este retrato era o quadro de um 

«mestre» e parecia ter sido realizado de um «jacto, em synthese definitiva, como se a 

natureza fosse surprehendida (...) tal como ella realmente se apresenta, em 

agrupamentos indecomponíveis, coloridos, luminosos ou ensombrados». É verdade 

que Columbano pintava geralmente de maneira a que as figuras fossem construídas 

em silhueta, jogando com a luz e a sombra para recriar profundidade e volumetria. 

Contudo, este retrato em particular é mais detalhado do que era habitual, adequando-

se mais à tipologia de retrato de sociedade, lembrando por exemplo os retratos de 

Sargent ou Eackins, quer pela pose, quer pelo acabamento. 
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138 – Retrato de Henrique Lopes de Mendonça (1892). 

Em 1892, Columbano retratou novamente Henrique Lopes de Mendonça, num 

trabalho que se enquadra na tipologia do busto sobre fundo escuro, que o artista 

aplicou numa série de retratos de escritores e poetas na década de 1890. Emergindo 

num espaço negro, do retratado apenas vemos a cabeça, sublinhada por um pequeno 

traço branco horizontal, que corresponde ao colarinho da camisa. Sendo o rosto 

retratado a três quartos, ele foi dramaticamente iluminado, jogando com o claro-

escuro de maneira a fazer sobressair o lado direito da face. Columbano utiliza um 

modo realista na figuração do modelo, mas apropria-se das características físicas para 

conferir uma tonalidade enigmática: as barbas escuras confundem-se com o fundo, 

mas a testa alta ficou bem iluminada, fazendo que o seu rosto se assemelhe a uma 

máscara teatral. No limite, o retrato adequa-se bem à actividade de dramaturgo de 

Lopes de Mendonça, cuja expressão alegre contrasta com a tonalidade sombria do seu 

retrato. 

No início do século XX, Columbano voltou a clarear a sua paleta. Essa mutação 

terá resultado, pelo menos em parte, de uma sugestão feita por Batalha Reis, em 1909, 

tendo em vista uma futura exposição individual em Paris. Ele aconselhava o pintor a 

dar maior «variedade à sua obra variando nos retratos, o género de assuntos». Pedia-

lhe para pintar «mulheres novas, louras, coloridas, esbeltas, que imponham à sua 

paletta entoações que v. naturalmente não procure e que o não tem até aqui, 

procurado a v.»1105. Na resposta, o pintor dizia que precisava de «procurar todos os 

meios de tirar, ou desvanecer, a monotonia dos (...) quadros vistos em conjunto. (...) 

                                                             
1105

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76-12, maço 124, rascunho de uma carta de 
Batalha Reis para Columbano, 1/9/1909. 
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Com respeito a variar os modelos dos retratos, tenho forçosamente de o fazer. N’este 

pouco tempo de que disponho até ao prazo da Exposição farei o maior número que 

puder de retratos de raparigas bonitas que possam alegrar com a sua vivacidade e a 

sua côr essa exposição de quadros negros»1106. Numa carta posterior, já dizia que 

estava «pintando retratos de senhoras que me parece darão uma nota differente e 

alegre, entre os meus trabalhos»1107. 

Columbano realizou, cerca de 1909, três retratos: um de Maria Augusta, um da 

sobrinha Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1895-1973) filha do irmão Tomás e outro da 

sobrinha Alda (1885-1962), filha de Henrique Lopes de Mendonça. O retrato de Maria 

Augusta mostra a senhora (já com cerca de setenta anos de idade) quase de perfil, 

sentada numa cadeira, com um leque fechado sobre o colo. As pinceladas são fluidas e 

toda a figura parece diluída. Os tons de castanho favorecem uma imagem 

simultaneamente serena e sóbria da personagem. O de Cristina é menos conseguido, 

pois há uma desadequação entre os tons escuros e a idade da menina, de catorze 

anos. A diluição das formas alia-se à expressão do rosto, numa imagem de melancolia 

– que parece testemunhar o enfado da jovem perante a obrigatoriedade da pose 

prologada. O de Alda Lopes de Mendonça é talvez o melhor, o que se deve à própria 

figura. Neste caso há uma harmonia entre a sobriedade das cores e a discreta 

elegância da personagem, entre os esfumados do pincel e a delicadeza da pose e do 

rosto. 

                                                             
1106

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76-10, maço 124, carta de Columbano para 
Batalha Reis, Lisboa, 18/9/1909. 
1107

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76-10, maço 124, carta de Columbano para 
Batalha Reis, Lisboa, 12/1/1910. 
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139, 139 A e 139 B – Retratos de Maria Augusta (c. 1909), de Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

(1909) e de Alda Bordalo Pinheiro Lopes de Mendonça (1909). 

Estas pinturas são um bom exemplo de uma fase de transição, em que o pintor 

procurou alegrar os seus quadros, mas a sua paleta ainda estava muito agarrada aos 

castanhos mais escuros – que futuramente iria abandonar, pelo menos nos retratos 

femininos. Mesmo o retrato de Alda, de todos o mais elegante, afastava-se do retrato 

de sociedade, pelo colorido escuro que acentuava a melancolia da expressão da 

retratada. 

 

140 - Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1912). 

Em 1912, Columbano pintou um novo Retrato de Maria Cristina Bordalo 

Pinheiro, que é uma obra exemplar dos retratos de cores claras, muito embora o fundo 

ainda seja pardacento. Enverga um fato comprido, de acordo com a moda da época, e 

está sentada junto de uma mesa com um samovar, um bule e uma chávena de chá, 



 

319 

 

que sublinham o aspecto quotidiano da ocasião. A alusão ao lento ritual do chá, bem 

como a serenidade da pose e a expressão pensativa da figura constituem valores 

estáticos que contrastam com certos elementos do trajo que indiciam a sua ruptura 

iminente. Com efeito, o chapéu sobre a cabeça e a sombrinha na mão indicam que ela 

se encontrava entre dois tempos e espaços de acção, tendo acabado de entrar ou 

estando prestes a sair, sendo que o pintor a cristalizou num momento de fruição 

doméstica, anterior ou posterior a uma experiência de mundanidade. Referindo-se 

também a uma «atitude suspensa», Raquel Henriques da Silva asseverou que este era 

um dos retratos mais excepcionalmente claros «e por isso mais imediatamente 

modernos». Salientava a «marcação clara do longo vestido e, sobre ele, a faixa inédita 

do vermelho da sombrinha, manifestando raro aceno às soluções pictóricas de 

contraste cromático dos impressionistas»1108. 

    

141 e 141 A - Retrato de Ida Bordalo Pinheiro e Virgínia Lopes de Mendonça (1910) e Albert 

Besnard, Portrait of the Kharitonenko sisters. 

Ainda em 1910, fez um Retrato de Ida Bordalo Pinheiro e Virgínia Lopes de 

Mendonça, enquadradas numa composição de formato oval, «que reforça sentimentos 

de intimidade»1109. Mostra-nos uma sobrinha sentada, virada de frente, concentrada 

sobre a leitura de um livro, enquanto atrás de si, espreita a outra sobrinha, encarando 

furtivamente o espectador. A que está a ler é provavelmente Virgínia (1881-1969), que 

                                                             
1108 Raquel Henriques da SILVA, 1995, «Romantismo e pré-naturalismo», in Paulo Pereira (dir.) 1995, 
História da Arte Portuguesa, Temas & Debates, vol. 3, p. 344. 
1109

 Raquel Henriques da SILVA, 1994, «A representação da família na tradição académica e naturalista 
1890-1940», in A.A.V.V., 1994 (1), Imagens da Família. Arte Portuguesa 1801-1992, Caldas da Rainha, 
Museu de José Malhoa, p. 25. 



 

320 

 

foi escritora de contos infantis. As duas estão elegantemente vestidas, em traje de 

passeio, denotando a efemeridade do momento captado, o que é comum a muitos 

retratos de mulheres na obra de Columbano – ou, como notou Raquel Henriques da 

Silva, evocando o «desejo de passeio que era a via subtil da transgressão feminina»1110. 

O quadro foi pintado de uma forma larga, sem detalhe, num estilo vaporoso que 

recorda os retratos de Besnard ou de Sargent, que Columbano admirava. 

    

142 e 142 A – Retrato de Henrique Lopes de Mendonça (1910) e Thomas Eackins, Portrait of 

Charles Linford (c. 1895) 

Em 1910, Columbano fez um novo retrato de Henrique Lopes de Mendonça, 

cunhado e amigo de infância. Neste novo quadro (que conhecemos apenas de 

reprodução) ele foi figurado dentro do esquema dos retratos posteriores a 1910: de 

corpo inteiro e sentado, seguindo o modelo que era praticado por outros pintores 

contemporâneos, como Eakins.  

Maria Cristina foi novamente retratada, em 1922. O pintor procurou dar-lhe 

elegância, retratando-a de pé, mas, tal como no retrato de 1909, nota-se uma 

desadequação entre a pose e a expressão do rosto, que se une à diluição das formas, 

criando uma aura de melancolia. Na obra de Columbano não havia a mesma leveza 

mundana que existia nas obras de outros artistas (Sargent ou Boldini, por exemplo), e 

os seus retratos são geralmente ensombrados pelo peso da realidade. 

                                                             
1110

 Raquel Henriques da SILVA, 1994, op. cit., p. 25. 
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143 e 143 A - Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1922) e Giovanni Boldini, Portrait of 

Donna Franca Florio (1924). 

 

2.4. OS ARTISTAS E O GRUPO DO LEÃO 

Um dos primeiros retratos de Columbano, pintado em 1876, figura o do pintor 

Rodrigues Vieira (1856-1898), que foi escultor e pintor, expondo desde 1874 na 

Sociedade Promotora das Belas-Artes. Corresponde a um trabalho ainda de moldes 

académicos, onde sobressai o tratamento do fundo, que evidencia a aprendizagem de 

Columbano com Lupi, seu professor neste ano, pela aplicação de «camadas esponjadas 

e espessas sobre fundo neutro, em exercícios de contrastes complementares de 

manchas, mais luminosas em torno da figura, e gradualmente sombreadas até às 

margens da pintura»1111. No Retrato de Rodrigues Vieira, Columbano demonstra 

convencionalismo na escolha da pose da figura, situando o modelo sobre um fundo 

abstracto. Contudo, há já uma certa modernidade pela maneira como constrói a figura 

através de manchas coloridas e contrastes de claro-escuro, em detrimento do 

pormenor do desenho, sendo esta uma característica dominante da sua estilística. 

                                                             
1111

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 62. 
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144 - Retrato de Rodrigues Vieira (1876). 

Um dos retratos mais interessantes de Columbano figurando um artista é o 

quadro Na Floresta de Fontainebleau (1882), que apresenta o pintor Artur Loureiro 

(1853-1932) a trabalhar ao ar livre, num espaço simbólico associado ao advento do 

Naturalismo. Ele está de perfil, em pé, com os pincéis na mão, tendo a paleta e a tela 

colocadas num cavalete móvel. A obra constitui um documento de época sobre a 

prática de pintura ao ar livre1112, mostrando o quadro de Loureiro instalado num 

carrinho1113. O quadro que está a ser concebido por Loureiro ainda está no início, 

quase em branco, apesar de já se poder vislumbrar um esboço do arvoredo. Esse 

quadro é uma janela na paisagem, um espaço ainda em aberto, que contrasta com o 

cenário fechado da floresta, pois esta é densa, apesar da luminosidade. A maneira 

como Columbano pintou a folhagem das árvores, com pinceladas vaporosas que 

diluem as manchas de cor, traduzindo uma sensação de frescura natural da vegetação, 

faz recordar pinturas de Corot. As cores são vivas e alegres, contrastando o verde da 

folhagem com o barrete vermelho de Loureiro, num confronto cromático que 

empregou noutros trabalhos.  

                                                             
1112

 Maria Jesús ÁVILA, 2007, op. cit., p. 102. 
1113

 Maria Jesús ÁVILA, 2007, idem, ibidem. 
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145 - Na Floresta de Fontainebleau (1882). 

     

146 e 146 A - Eugène Decan (1829-1894), Corot à son chevalet, Crècy-en-Brie (1874) e John-

Singer Sargent,  Claude Monet Painting by the Edge of a Wood (1885). 

Em Na Floresta de Fontainebleau, Columbano faz da natureza o cenário para 

um retrato, tema que se adequava melhor à sua maneira de sentir a realidade. Entre o 

retrato e a paisagem, esta obra escapa ao habitual do artista, que talvez quisesse 

experimentar caminhos diversos, mais próximos do Naturalismo. Uma obra que tem 

paralelo com esta, mas não sabemos se Columbano a conhecia, é o quadro de Eugène 

Decan (1829-1894), Corot à son chevalet, Crècy-en-Brie (1874). Curiosamente, esta 

pintura é também semelhante ao retrato que Sargent fez três anos depois, com Claude 

Monet a pintar, intitulado Claude Monet Painting by the Edge of a Wood (1885). A 

semelhança destas três obras é um indicador de como este tipo de composições 

estava em voga na época, traduzindo o interesse quase documental por parte dos 

pintores em figurarem os seus companheiros paisagistas no acto de fazer pintura de ar 

livre. 
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Em 1883, numa homenagem ao mestre pioneiro do Grupo do Leão, Columbano 

retratou Silva Porto, num quadro que originalmente tinha o nome de Um pintor, mas 

que ficou conhecido sob o título de Silva Porto no seu ateliê (1883, CMP). O pintor foi 

representado a dar um acabamento a uma pintura animalista, o óleo Na Pastagem, 

exposto também em 1883, na 3.ª Exposição de Quadros Modernos, a mesma 

exposição que Columbano exibiu este retrato. Neste quadro, vemos, além de Silva 

Porto a pintar, o seu amigo Alberto de Oliveira, que está sentado a observá-lo. Silva 

Porto está a pintar de pé, figurado de perfil, mas está no seu ateliê e não num espaço 

exterior. Nas paredes vislumbram-se outros quadros e desenhos e, no primeiro plano, 

à esquerda, ressalta um chapéu-de-chuva vermelho, lembrando que se trata de um 

pintor de ar livre.  

   

147 e 147 A - Silva Porto no seu ateliê (1883) e Giovanni Boldini, Giovanni Fattori nel suo studio 

(1867). 

Pela espontaneidade da cena, bem como pelo tema, faz pensar em L' Atelier de 

la rue de la Condamine (c. 1870) de Frederic Bazille (1841-1970), que nos mostra um 

lugar onde os pintores impressionistas se reuniam. Contudo, o quadro de Columbano é 

mais semelhante de um retrato de Boldini, Giovanni Fattori nel suo studio (1867). Não 

sabemos se Columbano conhecia o quadro de Bazille ou o de Boldini, mas de qualquer 

modo, julgamos que ambos participam dum mesmo espírito documental, figurando 

um espaço onde uma nova forma de arte estava a ser criada e apurada - no caso 
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francês o Impressionismo, no caso italiano os Macchiaioli1114, no caso português, o 

Naturalismo.  

É costume dizer-se que há alguma ironia na forma como Columbano 

apresentou um pintor de ar livre a terminar uma paisagem dentro do ateliê. A este 

propósito, questionou Raquel Henriques da Silva: «Pretenderia Columbano (…) 

representar também os limites e os mitos de uma estética?»1115. Estamos em crer que 

é bem possível que Columbano tivesse apenas a vontade de registar o momento 

criativo que estava a decorrer no ateliê, sem intenção de criticar Silva Porto. O facto de 

estar no ateliê testemunhava a prática de começar as obras ao ar livre e terminá-las no 

estúdio, onde se davam os últimos retoques antes de as finalizar. 

Quando foi exposto, em 1883, Ramalho Ortigão desaprovou o quadro, dizendo 

que se tratava de um retrato cujo fundo era «inverosímil»1116, criticando a falta de 

acabamento do espaço. Na verdade, trata-se de um bom trabalho de Columbano, da 

sua fase mais moderna, quando procurava experimentar técnicas de representação 

que têm paralelo nos trabalhos de Manet. É um trabalho com «qualidades de pintura 

pura»1117, sendo as formas pouco definidas, «ficando-se pelo indício e pela 

sugestão»1118. As figuras são reduzidas a silhuetas e as cores utilizadas de uma forma 

natural, sem recurso à ilusão de volumetria ou de perspectiva. Intimista, até pela sua 

pequena dimensão, há um carácter de instantâneo que é acentuado pela naturalidade 

das poses das personagens. Silva Porto não faz pose e Alberto de Oliveira também não 

enfrenta o espectador, pois estão ambos concentrados noutra realidade que é a do 

acto de pintar. Importa notar que Columbano não deu a este quadro o título de 

retrato, apesar de retratar Silva Porto e Alberto de Oliveira, o qual não era pintor, mas 

era o principal promotor das exposições de pintura do Grupo do Leão. 

Três anos depois (1885), Silva Porto e Alberto de Oliveira eram novamente 

retratados, no âmbito do retrato colectivo d’O Grupo do Leão, que é uma das obras 

                                                             
1114 Fernando MAZZOCCA, Carlo SISI,2003, I Macchiaioli: prima dell'impressionismo, Venezia, Marsilio 
Editori. 
1115

 Raquel Henriques da SILVA (com.), 1993, op. cit., p. 78. 
1116

 Ramalho ORTIGÃO, 1947, op. cit., vol. III,, p. 105. 
1117

 Maria Jesús ÁVILA, 2007, op. cit., p. 114. 
1118

 Maria Jesús ÁVILA, 2007, idem, ibidem. 
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mais significativas de Columbano. O quadro foi pintado quando se fez uma 

remodelação da Cervejaria Leão de Ouro onde se costumavam reunir os pintores que 

faziam parte deste grupo informal. Cedo esta obra foi admirada e, como prova disso, 

logo que foi exposta, no Diário Popular se escreveu que «ha muito não vimos entre nós 

um trabalho de tão largo folego, tão amplamente concebido e executado». Um dos 

retratados, Ribeiro Cristino afirmou, posteriormente, que o quadro era «uma 

magnífica e até histórica pintura». Tinha um enorme valor como documento, «pois ali 

figuram todos os artistas de aquele celebre grupo artístico, reproduzidos do natural, 

com extraordinária semelhança e aspecto dos retratados»1119. 

 

148 – O Grupo do Leão (1885). 

Pintado na década de oitenta, um dos períodos mais fecundos da carreira de 

Columbano, o título do quadro remete para os pintores e intelectuais que se 

costumavam reunir na Cervejaria. A história foi relatada pelos seus contemporâneos e, 

de acordo com Ribeiro Cristino, na «primavera de 1885 numa noite das costumadas 

reuniões do «Grupo» (…) constou que a cervejaria ia acabar, porque se separavam os 

dois co-proprietários Monteiro-Varela». (…). Pouco depois sabia-se que o [criado] 

Manuel passava para o novo estabelecimento, o qual iria entrar em obras, e alvitrou-se 

que seria interessante se déssemos á nova casa um aspecto ornamental». Sendo a 

abertura do café marcada para o Sábado de Aleluia, ficaram os artistas apenas com 

cerca de vinte dias para a obra. O novo espaço recebeu o nome de «Leão de Ouro», 

denominação que ainda hoje persiste. À data da inauguração, Monteiro Ramalho 

                                                             
1119

 Ribeiro CRISTINO, 1923, op. cit., pp. 27-38. 
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escreveu que estes artistas tinham conseguido transformar uma «loja acachapada, de 

tosca estructura, n’ uma espécie de interessante museu livre»1120. 

Columbano realizou um retrato do dono da casa, o senhor António Monteiro 

(de que adiante cuidaremos), mas a sua colaboração ficou marcada pelo retrato 

colectivo, onde ficaram representados para a posteridade os companheiros do Grupo. 

Eles eram os representantes do Naturalismo português, liderados por Silva Porto, 

chegado há seis anos de Paris. À sua volta, na realidade, tal como no quadro ficavam 

os outros pintores da sua geração, os quais também procuravam seguir os mesmos 

princípios estéticos. 

As figuras dispõem-se em torno de uma mesa, ficando, junto do centro, Silva 

Porto, rodeado pelos pintores António Ramalho, João Vaz, Henrique Pinto, Ribeiro 

Cristino, Cipriano Martins, José Malhoa, Moura Girão, Rodrigues Vieira e o próprio 

Columbano. Aparecem ainda Rafael Bordalo Pinheiro, Alberto de Oliveira criado 

Manuel Fidalgo e um desconhecido, cuja identidade tem gerado certa polémica. Esta 

figura, pouco definida, era por certo um dos criados, provavelmente o criado Dias 

como foi descrito por Ribeiro Cristino1121, pois, no Diário de Notícias de 16 de Abril de 

1885 pode ler-se: «Columbano pintou-os a todos n’uma tela originalíssima com 

Alberto de Oliveira, e os criados que os servem». 

Não obstante Ribeiro Cristino dizer que, apesar de haver pouco tempo, cada 

um dos retratados foi «posar, por escala, ante o Columbano, para o seu grande 

quadro»1122, é provável que o pintor se tivesse inspirado em fotografias para alguns 

dos retratos. A pintura foi concebida com uma economia cromática que faz lembrar 

uma fotografia. O fundo é claro e abstracto, fazendo sobressair os retratados, e as suas 

figuras foram reduzidas a silhuetas – o que confere maior modernidade a esta obra. 

Outro aspecto moderno é a espontaneidade das pinceladas, mas os rostos são 

definidos, devido à necessidade de reconhecimento das pessoas representadas. Cada 

personagem apresenta uma expressão e uma pose diferenciadas, adequada ao seu 

carácter.  
                                                             
1120

 Monteiro RAMALHO, 1/5/1885, op. cit., p. 98. 
1121

 Ribeiro CRISTINO, 1923, op. cit., p. 37. 
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 Ribeiro CRISTINO, 1923, op. cit., p. 35. 
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A composição divide os retratados em dois grupos quase simétricos. Essa 

divisão parte da bandeja trazida pelo criado, que se sobrepõe às cabeças de Silva Porto 

e António Ramalho. Cada um deles, junto do centro, tem atrás de si duas personagens 

em diagonal, formando um V, que são Alberto de Oliveira do lado de Silva Porto e o 

criado, do lado de António Ramalho. A toalha branca dobrada sobre a mesa marca o 

local «de onde se organiza a composição em leque»1123, a qual permite recriar uma 

estrutura simétrica através da correspondência de personagens, sentadas e de pé. Por 

fim, a mesa estabiliza a composição sobre a horizontal. Columbano pretendeu dar uma 

aparência de naturalidade, sem fugir à tradicional simetria da composição. Ele simulou 

a captação de um momento real, como tivesse interrompido uma reunião habitual. No 

entanto, como numa cena teatral, as figuras dispõem-se do lado da mesa que fica em 

oposição ao espectador, para que todos os rostos ficassem visíveis. O balcão separa o 

observador dos retratados, mas a atitude de alguns deles parece convidar-nos para a 

sua reunião, nomeadamente a de Rodrigues Vieira, que ergue uma caneca em sinal de 

brinde. Porém, a aparente bonomia não está presente em todas as personagens e 

alguns parecem melancólicos, como Silva Porto e Moura Girão. 

Silva Porto olha tristemente o espectador (ou quem o retrata), o que se 

coaduna com as palavras de Monteiro Ramalho, descrevendo-o como um «poeta 

ligeiramente melancólico»1124. A sua posição central no quadro deve-se ao facto de ter 

sido ele quem «guiou e animou os artistas, que por aí andavam desorientados e 

abatidos»1125. Contudo, parece contrariado pelo seu papel fulcral nesta homenagem. 

Moura Girão era o mais velho do grupo e distinguiu-se na figuração de animais, 

sobretudo galináceos. A sua pose traz à memória o São Jerónimo de Dürer, um quadro 

que, em 1880, «foi comprado à família dos Almadas, por intermédio de Alberto de 

Oliveira e iniciativa do conde de Almedina, passando a fazer parte da colecção de 

pintura que ficou instalada no antigo palácio Alvor, às Janelas Verdes»1126, que é hoje o 

Museu Nacional de Arte Antiga. Provavelmente Columbano inspirou-se nessa obra 

                                                             
1123 Pedro LAPA, «Columbano Bordalo Pinheiro», in A.A.V.V., 1994 (2), Museu do Chiado. Arte 
Portuguesa 1850-1950, Lisboa, IPM, p. 116. 
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 Monteiro RAMALHO, Folhas d'Arte, op. cit., pp. 40 e 41. 
1125

 Monteiro RAMALHO, Folhas d'Arte, ibidem. 
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Artis, 1965, p. 70. 
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para a pose do pintor Girão, numa citação da arte do passado que denota alguma 

ironia – em vez da caveira que São Jerónimo detém na mão esquerda, Girão segura 

uma bengala. 

  

149 e 149 A – Detalhe de O Grupo do Leão (1885) e Albrecht Dürer, São Jerónimo (1521). 

O lado de Silva Porto (o lado esquerdo), parece estar focado em torno da 

revista trazida por Alberto de Oliveira. Este aparece como se tivesse acabado de 

chegar, sugerindo que afastara a caneca de Silva Porto para lhe mostrar 

provavelmente uma das revistas francesas que os tinha inspirado. Como referiu Pierre 

Grassou, as reuniões do grupo animavam-se com a chegada dos números da Vie 

Moderne habitualmente trazidos por Oliveira1127. De pé, atrás de António Ramalho, 

está o criado Manuel Fidalgo, vestido de preto, de avental branco e compridas suíças 

negras, tal como era descrito na época1128. Aparenta ter chegado com comida para 

servir os convivas e a sua posição é também central, o que se coaduna com as palavras 

de Ribeiro Cristino dizendo que este quadro seria em sua homenagem. Ramalho 

Ortigão, com bastante humor, dizia que ele era um mecenas porque dava crédito aos 

artistas no restaurante: «Podemos adormecer em paz, meus senhores. A arte tem de 

comer, Deus existe, Manuel vela!».1129 

Igualmente de pé, atrás de Rafael Bordalo Pinheiro, está Columbano, que se 

auto-figurou de cartola e bengala, parecendo estar de saída. Escreveu José-Augusto 

França que ele se auto-representava, como quem vai sair ou não deseja sequer 
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 Pierre GRASSOU, 1882, «O salão da Sociedade de Geographia», Chronica Illustrada, nº. 1, p. 6. 
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entrar1130, significando, nesta atitude, a separação que existia entre ele e os restantes 

artistas da sua geração. Ele não era o único que estava de pé, mas retratou-se próximo 

do lado direito do quadro, virado nessa direcção, o que acentua a sensação que está a 

sair. Em contrapartida, colocou-se, juntamente com o irmão, na linha de ouro da 

composição, o que lhes dá algum realce entre os restantes retratados. 

Note-se ainda sobre a mesa a natureza morta constituída por copos quase 

vazios, um jarro, um pequeno prato, a revista e uma toalha branca, tudo num aspecto 

de desalinho, dando naturalidade ao momento. A qualidade das transparências e das 

texturas recordam que Columbano era um exímio pintor de natureza morta. 

Fialho de Almeida comparou este quadro a uma Ceia laica, de que o Cristo seria 

o tristonho Silva Porto1131. A lembrança é pertinente, particularmente se notarmos a 

atitude de Silva Porto rodeado pelos restantes artistas, quase como Cristo entre os 

apóstolos. Apesar desse antecedente, é mais significativo encontrar o paralelo com os 

retratos holandeses do século XVII e, na época, já Monteiro Ramalho dizia que o Grupo 

do Leão era uma obra que «soberbamente» tinha «provocado o mais pertinente 

interesse», trazendo à memória os retratos de grupo de Frans Hals ou de 

Rembrandt1132. Tal como nesses quadros, gera-se uma impressão de naturalidade, 

como se os retratados tivessem sido surpreendidos pelo num momento da reunião. No 

Grupo do Leão parece que esse momento é o da chegada de Alberto de Oliveira, com 

uma revista, e do criado, com a comida. 

Por outro lado, o Grupo do Leão está associado a uma temática do século XIX 

que separa os artistas do resto da sociedade. O quadro é uma homenagem aos artistas 

do Naturalismo e, nesse sentido, cabe no padrão baudelairiano de celebração do 

heroísmo da vida moderna: «o verdadeiro pintor, que saberá arrancar à vida actual o 

seu lado épico, e nos fazer compreender (...) o quanto nós somos grandes e poéticos 

com as nossas gravatas e as nossas botas envernizadas»1133. No Grupo do Leão o 
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1133

 Charles BAUDELAIRE, 1999, op. cit., pp. 120 e 121. 
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acontecimento era uma reunião dos artistas que haviam conseguido revolucionar a 

arte portuguesa e, de uma forma por certo heróica, organizar exposições de arte que 

eram aplaudidas pelo público e pela crítica. 

O quadro tem antecedentes, pelo tema escolhido, com os Cinco Artistas em 

Sintra (1855), de Cristino da Silva (1829-1877), que é um retrato colectivo dos artistas 

do Romantismo, tendo como pano de fundo Sintra e a Pena, o seu espaço de eleição. 

O Grupo do Leão tem como cenário um interior, quase que um palco ou balcão, 

ladeado por colunas, que fecham ironicamente os artistas do ar livre. Margarida 

Acciaiuoli escreveu que o desprezo de Columbano pelo poder redentor dos pintores de 

ar livre se reflectia na escolha do espaço em que os representou, enclausurando-os no 

interior de uma cervejaria1134. Devemos, no entanto, lembrar que o destino do quadro 

era a Cervejaria onde se reuniam, que era também o seu espaço de eleição. A pintura 

deveria provocar, no seu tempo e no seu local, um efeito de trompe l’oeil, um balcão 

onde os frequentadores da Cervejaria podiam encontrar os seus mais famosos 

clientes. Existem exemplos deste género na pintura barroca, que Columbano por certo 

admirava, por exemplo em O Concerto (1624), de Van Honthorst, que ele poderia ter 

visto no Louvre durante a estada em Paris. 

 

150 - Van Honthorst, O Concerto (1624).  

Na pintura estrangeira contemporânea há algumas obras célebres que devem 

ser recordadas a propósito do Grupo do Leão. Entre essas pinturas sobressaem as 

homenagens a Delacroix (1864) e a Manet (Un atelier aux Batignolles, 1870) pintadas 

por Fantin-Latour, a primeira colocando pintores admiradores de Delacroix (entre eles 
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o próprio Fantin) junto ao retrato do pintor romântico, a segunda figurando os artistas 

do Impressionismo junto de Manet. Estas obras representam as pessoas solenemente 

em pose para o retrato (com maior naturalidade de atitudes no segundo caso), 

recriando um ambiente silencioso e introspectivo, característico dos retratos deste 

pintor francês.  

  

151 e 151 A – Fantin-Latour, Le Coin de Table (1872) e Renoir, Le Cabaret de la Mère Antony 

(1866). 

A aproximação com o Grupo do Leão faz-se através do tema, pelo facto do 

quadro de Columbano parecer ser uma homenagem a Silva Porto. Contudo, a pose é 

muito mais descontraída no quadro português. As homenagens do pintor francês 

inserem os artistas num ambiente ligado à arte, enquanto Columbano os arruma numa 

cervejaria. Essa seria a maneira como Fantin-Latour iria figurar os poetas em Le Coin de 

Table (1872), mas ainda assim imperando uma solenidade que difere da descontracção 

dos artistas portugueses. Por outro lado, O Grupo do Leão poderia ser aproximado de 

Le Cabaret de la Mère Antony de Renoir (1866), sendo semelhante o tema, mas 

diferenciando-se pelo facto do quadro de Columbano ser mais formal, apesar da 

boémia aparente. 

O Grupo do Leão pode considerar-se, tal como os de Fantin-Latour (ou mesmo 

de Renoir), num manifesto em favor de uma nova escola de pintura, mas cremos que 

as semelhanças compositivas resultam sobretudo de fontes históricas comuns. 

Representando os artistas e os poetas nos seus fatos cerimoniosos contemporâneos os 

pintores davam-lhes dignidade, mas num contexto moderno. Ou, como afirmou 



 

333 

 

Raquel Henriques da Silva, o Grupo do Leão empenhou-se em «celebrar o estatuto 

liberal da profissão de artista», sublinhado pela «informalidade (...) dos trajes» que 

enunciavam o seu «estatuto burguês»1135. 

Em 1886, Columbano retratou outro artista, que era o seu amigo José Queirós 

(1856-1920), que estudara pintura com Columbano e Malhoa, tendo também 

frequentado a Academia de Belas-Artes de Lisboa (como voluntário), onde foi aluno de 

Simões de Almeida. Como pintor, José Queirós dedicou-se sobretudo à pintura de 

paisagem e temas de ar livre1136. O retrato que Columbano lhe fez enquadra-se na 

estilística da década de oitenta, apresentando o retratado de corpo inteiro, 

elegantemente sentado. A pintura é bastante moderna, porque as formas não têm 

volumes marcados e as pinceladas são curtas, descrevendo sem minúcia o espaço 

circundante. A inclusão de uma peça de cerâmica pintada no canto superior direito 

serve para lembrar o gosto do retratado por este domínio da arte. Por outro lado, o 

facto de José Queirós segurar uma bengala e umas luvas, acentuam a pose de dandy, 

conferindo um estatuto de elegância à classe dos artistas. 

 

152 – Retrato de José Queirós (1885). 

Posteriores são os retratos de Soares dos Reis (desenho, 1889), Leandro Braga 

(1893), Casanova e Carlos Reis (1897), Lallement e Raul Lino (1907). O retrato de Carlos 

Reis é o de maior interesse, quer pela qualidade plástica da pintura, quer pela 
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composição. Uma das características mais curiosas é o facto de Columbano ter 

representado o pintor paisagista numa tábua de formato horizontal, que se adequa 

mais à pintura de paisagem do que ao retrato e confere uma sensação de segurança e 

tranquilidade ao retratado. Carlos Reis era amigo de Columbano e tinha regressado há 

dois anos de Paris, tendo sido escolhido, mediante concurso, para professor de pintura 

de Paisagem na Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

 

153 – Retrato de Carlos Reis (1897). 

Outro retrato interessante é o do arquitecto Raul Lino (1879-1971), que 

também era amigo de Columbano. A composição é simples e sóbria, fazendo 

sobressair o rosto claro sobre o fundo escuro. O retratado ficou contente com o 

resultado, tendo escrito a Columbano dizendo ser-lhe «muito grata a impressão que 

me faz a sua obra d’arte que d’ora em diante me é permittido guardar em casa». E a 

sua mulher, Alda Decken dos Santos, também terá apreciado: «A minha mulher achou 

neste retrato uma qualidade intrínseca no todo e uma seriedade na maneira de pintar 

que ella não vê em outros artistas»1137. O retrato recebeu uma moldura do próprio 

Raul Lino, decorada em estilo Arte Nova, sendo de notar que o arquitecto faria outras 

molduras do mesmo género para outros retratados que eram amigos dele e de 

Columbano, como, por exemplo, João de Barros (1917, CP) 1138. 

                                                             
1137

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Raul Lino para Columbano, 
9/11/1907. 
1138

 João de BARROS, 23/10/1957, «Columbano (Página de Memórias)», Diário de Lisboa, pp. 1-2. 
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154 – Retrato de Raul Lino (1907). 

 

2.5. OS ACTORES E OS MÚSICOS 

O gosto pelo teatro tinha tradição na época e, nomeadamente, entre os 

membros da família Bordalo Pinheiro. N’ O António Maria surgiam numerosas 

referências às actividades teatrais e à música, sendo estes assuntos igualmente 

debatidos nas páginas de revistas como O Ocidente. Deste modo, é natural que 

Columbano se interessasse pelo mundo do teatro, sendo relevante que um dos seus 

melhores amigos, o cunhado Lopes de Mendonça, exerceu actividade como 

dramaturgo. Porém, poucos são os retratos de actrizes que se sabe terem sido feitos 

por Columbano, correspondendo quase todos a desenhos publicados n’ O António 

Maria, entre 1883 e 1884 – os quais, como não estão assinados, apenas podemos 

pressupor que sejam de Columbano pelo estilo do desenho. O desenho de Columbano 

é feito com manchas, num modelado de luz e de sombra, que geralmente se distingue 

do traçado mais linear e enérgico do irmão Rafael. Disso é exemplo o retrato 

litografado de Emília Adelaide (1836-1905), publicado n’ O António Maria1139, por 

altura da sua festa artística.  

                                                             
1139

 O António Maria, 3/4/1884, p. 112. 
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155 – Emília Adelaide (1884) 

Dos actores masculinos, há um maior número de retratos, uma boa parte deles 

pintados a óleo. Um dos primeiros, exposto em 1885, é um retrato do actor Augusto 

Rosa (1852-1918), figurado de corpo inteiro. A pintura é composta por manchas 

coloridas, fazendo sobressair o modelo pelo contraste do casaco claro sobre o fundo 

escuro. O maior detalhe da figura circunscreve-se à zona superior do corpo, deixando o 

restante apenas esboçado. Contudo, a elegância da pose e do traje é bem marcada, 

conferindo um aspecto de dandy ao retratado. Quer pelo retrato, quer pela 

composição, há uma grande proximidade entre este retrato e o de Théodore Duret 

(1868), pintado por Manet, sendo provável que tenha havido influência desse retrato. 

   

156 e 156 A – Retrato de Augusto Rosa (1885) e Édouard Manet, Retrato de Théodore Duret 

(1868). 

Cerca de 1886-1887, Columbano retratou António Pedro (1836-1889), que era 

um «genial actor» daquele tempo1140. O retrato ficou inacabado, sendo o modelo 

                                                             
1140

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 146. 
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desenhado «em traços tão introspectivos que desagradaram ao actor, aqui 

representado em caricaturada fisionomia, ironicamente entendida por Columbano 

através da sua cenográfica pose de dandy»1141. A razão de ter ficado inacabado 

corresponde a uma anedota contada por Albino Forjaz de Sampaio, segundo a qual 

Columbano «começara a pintar o retrato do artista. Um dia, ao terminar uma das 

sessões, entra no atelier um outro actor, collega do retratado. Estiveram, sahiram, 

terminada a pose, e António Pedro nunca mais voltou. Diz-se que o colega referindo-se 

ao retrato dissera a António Pedro: - Estás muito feio … (…) O certo é que o retrato 

ficou para ali no atelier, inacabado, mostrando esse feio homem de génio que foi 

António Pedro, com uma fidelidade pasmosa»1142. 

    

157 e 157 A – Retrato de António Pedro (1886-87) e Manet, Retrato de Antonin Proust (1880). 

Hoje este retrato interessa-nos pelo seu realismo, que de tão verdadeiro 

chegou a desagradar ao modelo. Comparando com os retratos fotográficos do actor, 

nota-se que a utilização das sombras por parte de Columbano acentuou os aspectos 

mais negativos da sua fisionomia, dando-lhe um aspecto quase caricatural. Mas o 

retrato também nos interessa por ter ficado inacabado, evidenciando que Columbano 

iniciava os seus retratos pelo rosto, ao qual dedicava grande parte da atenção. Só 

numa fase final ele completava o remanescente do corpo, concebido geralmente de 

uma forma mais esboçada. Por fim, devemos notar na semelhança compositiva com o 

retrato de Antonin Proust, pintado por Manet, em 1880, mais uma vez corroborando o 
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 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, idem. 
1142

 Albino Forjaz de SAMPAIO, 1908, op. cit., pp. 224-234. 
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apreço, nunca confessado, que certamente Columbano tinha pela obra do pintor 

francês. 

Também de pé, mas terminado, ficou um excelente retrato de João Rosa 

(1890). Conta-se que foi pintado inicialmente com tons mais claros, mas os amigos do 

pintor «acusaram» a «influência de Manet» e Columbano levou-o de novo para o 

atelier onde lhe deu tonalidades mais escuras1143. É dos retratos de Columbano um dos 

que mais se aproximam do retrato naturalista, tal como era concebido, por exemplo, 

por Sargent ou Whistler1144. Entre a dominante colorida de negros e castanhos, 

destaca-se o rosto e as mãos, que são os elementos que servem para identificar o 

retratado. 

  

158 e 158 A – Retrato de João Rosa (1890) e James M. Whistler, Arrangement in Black and 

Gold: Comte Robert de Montesquiou Fezensac (1891-1892). 

O retrato de João Rosa foi um dos trabalhos de Columbano que foi melhor 

recebido pela crítica, tanto portuguesa como estrangeira, a par do de Taborda (1824-

1909), que foi perdido em 1900, no naufrágio do navio Santo André. Sobre esses 

retratos escreveu António Arroio (1856-1934) que neles «se sentem bem em 

movimento as personalidades d’estes dous grandes actores; por uma intuição curiosa, 

o que bem concorre para marcar a feição de talento do pintor, elle representou-as tal 

                                                             
1143

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 62. 
1144

 Também José-Augusto França é da opinião que este trabalho «pode medir-se pela bitola dos 
Sargents (…)». Cf. José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 46. 
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como as vê na scena, com toda a sua physionomia de actores, que vae desde os pés 

até á cabeça». Também afirmava que nos «dous retratos de Taborda e João Rosa 

sente-se um como parentesco com os dous celebres quadros de Velasques», Esopo e 

Menipo, tal é a gravidade das atitudes, a sua nobreza e simplicidade1145. Esta 

comparação dos retratos de Columbano com os quadros de Velásquez foi numerosas 

vezes repetida pelos críticos. A comparação deve-se ao facto de serem duas figuras 

masculinas em pendant, figuradas de pé e interpretadas de um modo sóbrio e realista. 

 

159 – Retrato de Francisco de Andrade. 

  Numa fase inicial, Columbano realizou igualmente um retrato de Francisco de 

Andrade (Museu José Malhoa), representado de corpo inteiro, vestindo um traje do 

século XVII, fazendo recordar os quadros de género no estilo de Meissonier. Contudo, 

as pinceladas castanhas constroem a figura de uma maneira muito esboçada, mal 

permitindo reconhecer o retratado. É interessante notar que Francisco de Andrade 

(1859-1921) foi um famoso barítono português que teve grande sucesso fora do nosso 

país, sendo obsessivamente retratado pelo pintor alemão Max Slevogt (1868-1932). O 

quadro de Columbano é, contudo, ainda incipiente, sendo de crer que fosse apenas 

um estudo. Dentro do mesmo género, mais tarde Columbano faria um desenho que 

apresenta Augusto Rosa no papel de Afonso VI, mas dessa vez numa maneira mais 

detalhada e captando o actor, em pleno momento de actuação teatral. Ainda 

                                                             
1145

 António ARROIO (Falstaff), 20/4/1895, op. cit., p. 1. 
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relativamente ao retrato de Francisco de Andrade, devemos notar no facto de ser um 

retrato de corpo inteiro, formato esse que Columbano tendeu a utilizar nos retratos de 

actores, sobretudo cerca de 1890. 

 

160 – Retrato do actor Vale (1907). 

O actor Vale foi duas vezes retratado por Columbano. O primeiro, feito no 

âmbito d’O António Maria (20 de Março de 1884), é um desenho enquadrado por uma 

moldura caricatural de Rafael Bordalo Pinheiro: «Páginal Oval – Dedicada ao Valle». O 

actor é retratado de corpo inteiro, de casaco e cartola, na pose distinta com que 

Columbano geralmente retratou os actores. No retrato pintado (1907), o actor aparece 

mais idoso e naturalisticamente representado. A sua figura sobressai de um fundo 

escuro, vendo-se o seu rosto sereno e afável, que enfrenta o espectador com bonomia. 

Note-se no casaco aberto, permitindo ver o colete de tom claro, num esquema de 

contraste cromático que Columbano posteriormente utilizou no seu próprio auto-

retrato para a Galeria Pitti. 

Na mesma época Columbano pintou o retrato de Eduardo Joaquim Brazão 

(1851-1925), que foi considerado o maior actor do seu tempo. Foi empresário teatral, 

com os irmãos João e Augusto Rosa, formando a companhia «Rosas e Brazão», que 

garantiu a qualidade dos espectáculos do teatro português no virar do século1146. Em 

Maio de 1911, Columbano organizou a sua sétima exposição particular no ateliê da 

                                                             
1146

 Cf. José-Augusto FRANÇA (com.), 1988, op. cit., p. 230; Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, 
op. cit., vol. V, pp. 51-52. 
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Academia de Belas-Artes, onde apresentou vários retratos, entre os quais se contava o 

de Brazão. Este retrato, sendo um dos mais modernos do artista, pela qualidade 

imponente e expressiva da figura, beneficiou de pequena fortuna crítica na época. 

Porém, em 1931, Carlos Parreira mostraria apreço por ele, assinalando que a 

«postura» do actor era a de quem ia começar a dizer alguma «dessas preciosas coisas, 

que eram o estarrecimento das impressionabilidades de há vinte anos»1147. 

 

161 – Retrato de Eduardo Brazão (1909-11). 

Embora este retrato, não datado e inacabado, tivesse começado a ser pintado 

em 1894, ano em que o actor já posava no ateliê1148, as sessões foram sendo 

interrompidas por motivos de saúde e a obra final só é datável de cerca de 1909-1911. 

O Retrato de Eduardo Brazão pertence a uma nova fase na estilística do pintor, que se 

caracteriza por uma paleta de tonalidades mais claras, adoptando um tipo de traço 

largo e expressivo, que recria as formas com certo dramatismo, sem as definir 

detalhadamente. O retrato de Brazão, em parte por não ter sido finalizado, ganhou em 

carga expressiva: «Os olhos sublinhados por pequenos segmentos carmim, bem como 

os extremos das orelhas iluminadas conferem uma dimensão pré-expressionista ao 

retrato»1149. É uma das pinturas mais inovadoras de Columbano, com o actor 

                                                             
1147 Carlos PARREIRA, 5/3/1931, «A “Sala Columbano”», Seara Nova, pp. 5 e 6. 
1148

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Eduardo Brazão para 
Columbano, 4/5/1894: «Desejando continuar as outras sessões do retrato (...) pergunto ao meu amigo 
se está disposto a continuar a aturar-me».  
1149

 A.A.V.V., 1994 (2), op. cit., pp. 120. 
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representado frontalmente, sentado numa cadeira e de corpo inteiro, com o tronco 

curvado para a frente e as mãos encrespadas apoiando-se nos joelhos. Ele ficou numa 

postura tensa que é reforçada pela pincelada livre, sendo as cores misturadas na 

própria tela. Segundo Raquel Henriques da Silva, «a pose do corpo inteiro anuncia uma 

rara modernidade, conotável com a “influência americana” que dinamizaria algumas 

das mais interessantes fotografias de San Payo nos anos 30»1150. 

    

162 e 162 A – Retrato de Augusto Rosa (1911) e Giovanni Boldini, Auto-retrato (1911). 

Em 1911, Columbano retratou novamente o actor Augusto Rosa, 

elegantemente representado, de corpo inteiro. Representado de perfil, ele vira a 

cabeça para nós, de modo a poder enfrentar o espectador que o observa. Contudo, o 

seu olhar parece estar concentrado nos seus pensamentos. O pintor joga novamente 

com os tons de castanho e negro, fazendo sobressair o tom claro da pele do rosto e 

das mãos, bem como a alvura da camisa (ou do colete), que se entrevê entre o casaco 

aberto. Note-se também, sobre a secretária, no candeeiro verde, na jarra e nos livros, 

naturezas mortas que imprimem intimismo à cena representada. Apesar do intimismo, 

é um retrato de sociedade, que tem paralelo nos retratos elegantes do tempo. A pose 

de João Rosa é muito semelhante à do auto-retrato de Boldini, pintado também em 

1911. 

                                                             
1150

 Raquel Henriques da SILVA, 1995 (1), «O retrato fotográfico e o retrato na pintura, San Payo e a arte 
portuguesa, 1920-1950», San Payo, Retratos Fotográficos, Lisboa, Museu do Chiado, pp. 70-71. 
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No domínio dos retratos de artistas cabe também o Retrato de Viana da Mota, 

sobre o qual escreveu Raquel Henriques da Silva, que seria baseado numa fotografia 

de San Payo (1890-1974), «prática que não foi habitual mas que poderá justificar-se 

pela idade avançada com que esta obra foi realizada». Em ambos os retratos, «o 

artista senta-se frente ao piano na pose esperada de quem se representa pela 

profissão. A iluminação, a uniformidade cromática (…) a austeridade do rosto e da 

atitude propõem uma comum matriz classicizante ao pintor e ao fotógrafo que 

respeitam a autonomia do modelo e o distanciamento de si, sem cumplicidades 

afectivas»1151.  

   

163 e 163 A – Retrato de Viana da Mota (1928) e San Payo, Professor Viana da Mota (anos 20) 

No entanto, sabe-se que Columbano admirava Viana da Mota (1868-1948), 

como homem, pianista e compositor1152 e o retrato que lhe fez, datando de 1928, 

representa-o com as mãos sobre o piano, um Bechstein, que o maestro fez transportar 

para a oficina do artista e ali tocava (dedilhava) nos intervalos das sessões. Segundo as 

palavras de Viana da Mota: «Levou-me vinte e oito sessões (…). Mas quer-me parecer 

que o artista pintava no retrato durante as minhas ausências (…)». Talvez Columbano 

tivesse cruzado a informação retirada das sessões de pose com aquela que confirmava 

pela fotografia.  

O pianista testemunhou também que «Antes de lançar a tinta, o desenho a 

carvão na tela branca era já uma maravilhosa verdade que despertou em mim o desejo 

de fotografar esse desenho preparatório, desejo que não se efectuou (…)»1153. A 

questão do desenho deve ser evidenciada pois foi demonstrado em estudos 
                                                             
1151

 Raquel Henriques da SILVA, 1995 (1), op. cit., pp. 69-70. 
1152

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 3. 
1153

 Varela ALDEMIRA, 1961, op. cit., pp. 30-33. 
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recentes1154 que Columbano na fase inicial da sua carreira pintava directamente sobre 

a tela. O desenho preparatório só começou a ser usado numa fase final, talvez devido 

a dificuldades de visão. 

 

164 - Gustave Caillebotte, Young Man Playing the Piano (1876). 

Independentemente de ter sido baseado na fotografia de San Payo, devemos 

concordar com Raquel Henriques da Silva quando afirma que «nem a fotografia nem a 

pintura se destacam nas obras respectivas»1155. Apesar de não ser um trabalho 

decisivo na produção de Columbano, é um trabalho característico da sua estilística. É 

comum aos seus retratados a expressão pensativa, como se o músico, estando a tocar, 

já soubesse a partitura de cor. É ainda de salientar a beleza do efeito das mãos 

espelhadas no próprio piano, o qual também se pode observar num quadro de 

Caillebotte que representa um jovem a tocar piano (1876), quadro esse que joga com 

as mesmas tonalidades de castanhos e dourados com que trabalhou o pintor 

português. 

 

2.6. OS POETAS E OS INTELECTUAIS 

Um dos primeiros retratos de Columbano representa Alexandre Herculano e foi 

realizado em 1878, sob encomenda da Sociedade de Homens de Letras do Pará1156. 

                                                             
1154 Resultados dos estudos laboratoriais realizados no âmbito da exposição sobre Columbano realizada 
no Museu do Chiado em 2010 e publicados in Mercês LORENA, 2010, op. cit.. 
1155

 Raquel Henriques da SILVA, 1995 (1), idem. 
1156

 Numa carta escrita por Manuel Maria Bordalo Pinheiro, diz-se que Columbano acabou um grande 
retrato de Alexandre Herculano em litografia. Cf. Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., carta datada de 
27/3/1878, p. 74. 
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Alexandre Herculano, falecera em Setembro de 1877, tendo vivido desde 1859 

refugiado na sua quinta em Vale de Lobos. A sua personalidade recta e honesta, 

tornara-se na «consciência espiritual da nação», pelo que o seu falecimento deu lugar 

a uma manifestação nacional de luto quase unânime1157. O facto de Columbano ter 

recebido a encomenda, o que provavelmente se deveu à influência do seu pai Manuel 

Maria, era uma grande honra para o jovem artista que também era seu admirador1158. 

De modo a fazer este retrato, o pintor ter-se-á baseado em fotografias, estampas e 

indicações fornecidas pelo pai, que conhecera o historiador em vida1159, o que terá 

possibilitado uma maior veracidade na captação dos traços fisionómicos e de 

personalidade. 

Hoje desconhecemos o paradeiro desta obra, pelo que só nos restam as 

descrições feitas pelos críticos, quando a pintura foi exposta na livraria Pacheco & 

Carmo, em 1878. No Diário da Manhã dizia-se que a «similhança é completa, mas 

similhança como a realisaria um grande artista: Similhança de expressão sobretudo, 

retrato do espirito sobreposto ao desenho das feições»1160. Num artigo no Diário de 

Notícias, um jornalista (que não tinha visto directamente a obra), repetia o que lhe 

tinham dito: «O quadro, segundo nos affirmam, ficou um primor de similhança (…). 

Além d’este predicado tão apreciavel, tem mais esta pintura o de ser uma boa 

composição. As linhas são largas, faceis, naturaes, e o toque tem já muita mestria»1161. 

Importa acrescentar que, independentemente da veracidade destas críticas, o retrato 

de Herculano tem hoje a importância de ter sido o primeiro da série dos intelectuais e 

poetas que Columbano iria retratar ao longo da sua vida. 

Dois anos depois, era a vez de ser retratado o jornalista e escritor Ramalho 

Ortigão, o qual se distinguiu como crítico de arte, tendo assinado numerosos artigos 

onde defendia os princípios estéticos aliados ao Naturalismo. Lembremos que 

Columbano, que terminara o curso da Academia em 1876, concorreu para pensionista 

de paisagem em 1879, tendo sofrido severas censuras de Ramalho. Contudo, este 

                                                             
1157 António José SARAIVA, Óscar LOPES, 1985, op. cit., pp. 763-767. 
1158

 Cf. Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 12. 
1159

 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 74. 
1160

 Diário da Manhã, 4/10/1878. 
1161

 Diário de Notícias, 5/10/1878, p. 1. 
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retrato dá testemunho de uma melhor relação entre o crítico e o pintor, 

provavelmente graças à intervenção de Rafael Bordalo Pinheiro, que entretanto 

voltara de uma estada no Brasil1162. Foi provavelmente Rafael, que conhecia Ramalho, 

quem proporcionou a realização deste retrato, exposto na Primavera de 1880, no salão 

da Promotora das Belas-Artes. No evento, estava também presente o pintor francês 

Carolus-Duran, que «considerado na Europa um dos primeiros retratistas 

modernos»1163. De acordo com Ramalho, o pintor francês apreciou o retrato de 

Columbano e «cumprimentou (...) o jovem retratista»1164. 

 

165 – Retrato de Ramalho Ortigão (1880). 

Num artigo do Diário da Manhã, o retrato de Ramalho era visto como uma 

obra-prima1165 e, segundo a descrição do próprio retratado, era uma «pequena tela de 

gabinete, de meio metro de altura excelentemente iluminada»1166. Um aspecto raro na 

produção de Columbano é a naturalidade da luz, que parece vir de uma janela em 

frente do escritor, para a qual ele olha pensativamente – recordando o apreço do 

retratado pelo ar livre, embora o representasse num interior. Neste quadro podem 

observar-se alguns aspectos estilísticos que iriam marcar as obras de Columbano da 

década de 80: a pincelada fragmentada e a colocação do retratado num espaço interior 

concreto, com objectos em torno que recordam a sua actividade. Devemos acentuar 

que este quadro, pelas manchas de cor com poucas gradações de sombreado e pelo 

                                                             
1162 Cf. Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 25. 
1163

 Ramalho ORTIGÃO, (1880) 1947, op. cit., p.70 
1164

 Ramalho ORTIGÃO, (1880) 1947, ibidem. 
1165

 Diário da Manhã, 18/6/1880. 
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 Ramalho ORTIGÃO, (1880) 1947, ibidem. 
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esquema compositivo, faz recordar o retrato de Émile Zola (1868), pintado por Édouard 

Manet, o que nos leva a ponderar se Columbano não conheceria já algumas 

reproduções de obras desse artista francês.  

 

166 – Retrato de Mariano Pina (1882). 

Cerca de 1882, em Paris, Columbano retratou Mariano Pina, um amigo e 

jornalista, ligado ao Naturalismo e que se estreara em 1878 no Diário do Comércio, 

entrando depois para a redacção do Diário da Manhã. Ele era um dos defensores de 

Columbano, pelo menos desde 1880, quando do concurso para bolseiro em pintura de 

História, tendo contribuído para que ele fosse considerado o «pintor dos 

intelectuais»1167. Por morte de Guilherme de Azevedo, que era em Paris 

correspondente da Gazeta de Notícias do Rio de Janeiro, Pina foi em 1882 ocupar 

aquele lugar, indo residir para a capital francesa. Estando Columbano em Paris, ter-se-

á dado o encontro que proporcionou a realização deste retrato. O quadro foi 

apresentado no Salon de 1883, recebendo uma crítica do famoso político e jornalista 

francês, Henri de Rochefort, dizendo que se tratava de «un bizarre, trés bizarre 

portrait en pied de M. Columbano, que tâtonne, et qui pourrait bien quelque jour nous 

étonner»1168. Esta apreciação de Rochefort prognosticava uma carreira promissora 

para o artista. 

Mariano Pina foi representado de perfil, sobre um fundo escuro que se 

confunde com o fato, sobressaindo o rosto e as mãos segurando as luvas. A atitude é 
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 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 28. 
1168
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serena, sendo a sua pose aristocrática sublinhada pela maneira como apoia o corpo na 

bengala. A utilização de contrastes de claro-escuro marcando traços do rosto e 

sombras será sobretudo comum nos retratos da década posterior, que faz desta obra 

uma antecipação de trabalhos futuros. Concordamos com Pedro Lapa, o qual escreveu 

que este «tipo de retrato, com este formato, representando figuras elegantes com 

características mundanas entrou em voga nessa época e sem dúvida que a influência 

de J. S. Sargent uma vez mais se fez notar»1169.  

    

167 e 167 A - Retrato de Bulhão Pato (1883) e Miguel Ângelo Lupi, Retrato do poeta Raimundo 

Bulhão Pato (1880-82). 

Regressado de Paris, Columbano parece decidir-se por uma linguagem mais 

próxima de Manet. As figuras tornam-se mais planas, as tonalidades mais claras, as 

pinceladas mais espontâneas, com menos preocupações de volume ou de acabamento. 

No ano de 1883, Columbano fez o retrato do poeta Raimundo Bulhão Pato (1829-

1912), que era um dos frequentadores das reuniões do Grupo do Leão. Neste retrato, 

o modelo ocupa o canto esquerdo do quadro, estando a seu lado uma pilha de livros 

sobre uma mesa que lembram a sua actividade literária. O rosto a três quartos 

apresenta uma expressão meditativa. As mãos seguram um livro fechado que parece 

ter sido a fonte dos seus pensamentos. Esta figura introspectiva e silenciosa, difere de 

um modo bastante acentuado de outro retrato do poeta pintado por Lupi, no mesmo 

ano de 1883, que mostra Bulhão Pato como um caçador. Devemos acrescentar que o 

retrato feito por Columbano foi apresentado na exposição do Grupo do Leão desse 

ano, tendo sido pouco apreciado por Ramalho Ortigão que lamentava o não 
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acabamento, desagradando-lhe a forma como fora pintado o cabelo do poeta, como se 

de uma «nuvem» se tratasse e assinalando o «amarrotamento arbitrário dos 

acessórios»1170. 

 

168 – Retrato de D. José Pessanha (1885) 

Dois anos depois, em 1885, era a vez de ser retratado José Maria da Silva 

Pessanha (1865-1939), um erudito e crítico de arte, que esteve ligado, em 1883, à 

revelação dos Painéis de São Vicente de Fora1171. José Pessanha ficou retratado numa 

pose elegante, atentamente olhando para o espectador, sentado numa cadeira e 

apoiando a sua mão esquerda, bem desenhada, sobre uma bengala. Há algum 

distanciamento na forma como foi captada a sua figura serena e imóvel e a técnica é 

ainda de manchas coloridas, preenchendo a tela sem criar volumes. O retratado ocupa 

o lado esquerdo da composição e, do lado direito, vemos uma peanha com uma taça 

de cerâmica pintada e, sobre ela, um espelho onde se vislumbra uma imagem difusa de 

Columbano, que se auto-retratou no acto de pintar o retrato, tendo uma paleta nas 

mãos.  

Em termos iconográficos, é importante o facto de Columbano surgir no 

espelho, pois este tem uma ligação simbólica com a arte1172. O espelho tem muito em 

comum com a pintura: é como ela um artifício, reduz a realidade à superfície 

bidimensional e só pode mostrar um lado de cada vez. O espelho é essencial para os 

artistas poderem fazer auto-retratos, mas é muitas vezes omitido e é significativo que 
                                                             
1170 Ramalho ORTIGÃO, «A Pintura Moderna em Lisboa», op. cit., p. 101. 
1171 Cf. Rafael MOREIRA, 1994, op. cit., pp. 33-34. 
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 Elaine SHEFER, «Mirror / Reflection», in Hellen ROBERTS (ed.), 1998, op. cit., vol. II, p. 599. 
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não o tivesse sido neste caso1173 - tal como acontece em outras pinturas famosas, 

como no retrato do Casal Arnolfini de Van Eyck ou das Meninas de Velásquez. O 

espelho nada diz do que já foi dito, neste caso, como nos outros exemplos citados, 

mostrando o pintor que faz o retrato1174. Columbano retratou José Pessanha, mas ele 

também aparece, documentando a sua presença naquele espaço e tempo, como se 

sublinhasse a sua assinatura. O facto de o espelho ser uma oval tem ainda a 

particularidade de enobrecer o pintor auto-retratado, pois a forma redonda traz 

consigo uma ideia de glorificação1175. 

Columbano estudou a composição para que o retratado, apesar de ser o 

principal foco de atenção, partilhasse a sua hegemonia com o auto-retrato do artista. 

O pintor conseguiu que o olhar do espectador se mantivesse concentrado sobretudo 

na metade superior da composição e para isso recorreu a um jogo rítmico de repetição 

de formas redondas e ovais: José Pessanha tem um rosto oval, tendo à sua esquerda 

um prato do tipo Pallissy (estilo que estava a ser trabalhado nas Caldas da Rainha por 

Rafael Bordalo Pinheiro). Do outro lado do retratado, vemos a grande oval do espelho, 

que contém a oval do rosto de Columbano, o qual também tem à sua esquerda um 

prato redondo. O efeito é de um retrato duplo: José Pessanha, bem definido e em 

grande plano; Columbano menos definido, mas também destacado. 

 

169 – Retrato de Eça de Queirós (1887). 
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 Christine M. BOECKL, «Self-portraits I: Men», in Hellen ROBERTS (ed.), 1998, op. cit., vol. II, p. 801. 
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 Michel FOUCAULT, 1988, As Palavras e as Coisas, uma arqueologia das ciências humanas, Lisboa, 
Edições 70, pp. 60 e  63. 
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Foi a partir do final da década de 80 que Columbano se começou a interessar 

cada vez mais em fazer uma galeria de eminentes figuras da intelectualidade 

portuguesa. Na exposição do Grupo do Leão de 1887, expôs alguns retratos a pastel, 

entre os quais um de Eça de Queirós, que foi depois publicado na Revista Ilustrada de 

30 de Setembro de 1890. Nesta obra, de paradeiro incerto1176 e que apenas 

conhecemos de reprodução, ele figura sentado, com o rosto de perfil, pose que seria 

retomada noutros retratos que lhe fez posteriormente. As tonalidades escuras da 

roupa recortam-se contra o fundo claro, numa complementaridade cromática que 

caracteriza os retratos da década de 80. De 1887 é igualmente um retrato de Batalha 

Reis, cujo paradeiro também se desconhece, mas que deve ser uma obra de grande 

interesse, a avaliar pela descrição de Diogo de Macedo, dizendo que apresentava «o 

sábio amigo quase de perfil e folheando um livro ilustrado, com a barba cerrada e de 

lunetas», fazendo «recordar o de Zola, pintado por Manet»1177. 

Em 1889, Columbano visitou pela primeira vez o Museu do Prado, em Madrid, e 

viajou até à Exposição Universal de Paris1178. Estas viagens ligam-se ao início de um 

novo período na sua pintura, que tem correspondência com a crise moral do fim de 

século. Como já referimos, na década de 90, surgiu uma crescente adesão aos valores 

idealistas e ao Simbolismo. Estabelecido em Paris, Eça de Queirós verificava os retratos 

que se viam nas exposições eram «esfumados, envoltos numa cinza esparsa do 

crepúsculo, como para desprender tanto quanto possível o homem da sua carnalidade, 

e não lhe perpetuar mais que a semelhança do espírito»1179. Muitas destas premissas 

se poderiam aplicar aos retratos que Columbano fez a partir do final da década de 

1880, dominados pelos contrastes de claro-escuro, iluminando os rostos e as mãos de 

corpos que se recortam ou dissolvem nos fundos sombrios. Esta nova maneira era por 

certo influenciada pela pintura tenebrista que Columbano pudera ver no Prado, mas 

também pela pintura que ele observara em Paris. 

                                                             
1176 É possível que tenha sido oferecido a Jaime Batalha Reis. Cf. Museu do Chiado, Espólio de 
Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Jaime Batalha Reis para Columbano, 8/8/1922. 
1177

 Diogo de MACEDO, 8/10/1947, «Batalha Reis e Columbano», Diário de Notícias, pp. 1e 2. 
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 Conforme o que Columbano narrou numa carta dirigida a Jaime Batalha Reis, in Biblioteca Nacional, 
Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76, maço 124, doc. 11. 
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 Eça de QUEIRÓS, (1893) 2000, op. cit., pp. 99-109. 
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Eça de Queirós também escreveu (em 1891) que «Nós, com efeito, filhos dêste 

século sério, perdemos o dom divino do Riso»1180 e que «Haveria um estudo a compôr 

sôbre a “Psicologia da Macambuzice contemporânea”»1181. Estamos em crer que essa 

melancolia foi bem espelhada no negrume dos retratos de Columbano da década de 

noventa. 

Devemos aqui recordar as palavras de Pedro Lapa sobre os retratos da década 

de 1890, com as quais concordamos. Escreveu ele que Columbano adoptou uma nova 

linguagem formal, resultando num «academismo renovado pelo impulso simbolista e 

alguma liberdade formal da modernidade»1182. Empenhou-se em criar uma galeria de 

retratos de figuras ligadas à intelectualidade portuguesa, a qual «deverá ser vista como 

um todo, um retrato de um quadro intelectual de um tempo»1183. Escreveu ainda que 

«Columbano experimentou nesta série de retratos uma pintura do inaparente capaz 

de configurar a melancolia (...). A solidão (...) o tédio com que uma geração se 

confrontou, a depressão instalada na sociedade portuguesa pelo Ultimatum 

britânico»1184. De facto, os retratos de intelectuais, pintados no início da década de 

noventa, devem ser vistos em grupo, sendo cada retrato uma parte da mesma série. 

Não só a composição se assemelha, como as dimensões dos quadros se mantêm, o 

que demonstra por parte do pintor uma intenção deliberada de juntar estes homens, 

como os eleitos da intelectualidade portuguesa.  

Refere também Pedro Lapa, a este respeito, que «Columbano não terá sido 

imune a alguns aspectos do Simbolismo»1185. O Manifesto Simbolista de Jean Moréas 

fora publicado no Figaro a 18 de Setembro de 1886, sendo de realçar que os seus 

«fundamentos teóricos tinham origem em Schopenhauer, Wagner e Nietzche, 

pensadores gratos a Jaime Batalha Reis»1186, o qual, por sua vez, era amigo e 

admirador de Columbano. Acrescentava, com alguma pertinência, que no Retrato de 
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Antero de Quental se nota que «o tenebrismo espanhol» foi «associado a um 

simbolismo híbrido»1187.  

Contudo, apesar da proximidade ao ideal simbolista, estes retratos de noventa 

estão muito próximos do modelo realista de retrato, tal como era concebido na 

mesma época (ou alguns anos antes) por artistas como Carolus-Duran, Eakins ou 

Lenbach, por exemplo. Devemos lembrar que este modelo era por sua vez 

reminiscente da pintura do século XVII, de pintores como Velásquez, Frans Hals ou Van 

Dyck. No fundo, a tipologia de retrato que Columbano desenvolveu nesta época, 

reflecte várias influências e preocupações, que têm origem no tenebrismo e no 

Realismo, mas que também se adequam ao espírito do Simbolismo – sobretudo no 

gosto pela sugestão. 

Um dos melhores retratos de Columbano, que é paradigmático desta sua nova 

linguagem, é o retrato de Antero de Quental, realizado em 1889, dois anos antes do 

suicídio do poeta, em 1891. A história do retrato de Antero ficou envolvida em lendas 

respeitantes à maneira como fora realizado. Dizia-se que o pintor mostrara o desejo de 

o retratar e que um dia ele lhe aparecera batendo à porta. Era um homem fulvo, 

levemente curvo, calçando grandes botifarras de caminheiro, que conversou com o 

pintor enquanto este lhe fez o retrato e partiu como entrara, sem sequer ter tido a 

curiosidade de olhar a tela1188.  
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170 – Retrato de Antero de Quental (1889). 

A verdadeira história terá sido outra, relatada pelo próprio pintor. Realmente 

ele lhe pedira para vir, mas o «resto é tudo phantasia. Estou a vel-o com os seus olhos 

azues e as suas barbas loiras. Vestia bem, sem afectação e sobriamente. Veio a meu 

pedido e depois continuou a vir. Passava tardes inteiras no atelier, sentado n'uma 

cadeira, mãos crusadas, escutando interessado ou absorto em pensamentos. 

Deslumbrava pela sua simplicidade e pela sua erudição (...). Era calmo, delicado, 

affavel. Nenhuma tragédia transparecia na sua mascara alegre quasi. Por isso foi para 

mim um acontecimento inesperado a notícia do seu suicídio. E bastante tempo em 

meu cerebro labutou esse desgosto»1189. 

Independentemente da surpresa de Columbano com o suicídio de Antero, o 

certo é que ele estava doente há bastante tempo. Columbano, no retrato, 

inconscientemente (ou não) apreendeu a sombra da melancolia disfarçada sobre a 

máscara de serenidade. Como observou Raquel Henriques da Silva, o «pintor captou, 

naquela figura amena e delicadamente prestimosa, sinais de uma história mal 

emparedada: o Antero diurno e nocturno (…)»1190. 

O retrato de Antero foi exposto no Salon de 18901191, datando também desse 

ano a carta que o poeta escreveu a Alberto Teles referindo-se a esta obra. Aquele 

pedira-lhe um retrato para gravar n' O Ocidente, e Antero preferiu enviar uma 
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fotografia, para que o seu rosto surgisse numa «efígie autêntica». Na sua opinião, o 

retrato que Columbano lhe fizera estava «muito bom como pintura, mas idealizado, 

como todas as composições desse pintor neo velasquiano, no sentido do fantástico e 

tenebroso»1192.  

O retrato, reproduzido no primeiro número da Revista Ilustrada (15 de Abril de 

1890), foi também exposto em Lisboa e no Porto, sendo bastante apreciado pela 

crítica. Em 1894, Ribeiro Artur via nele a «figura eburnea de um Christo de marfim, 

fitando nos e parecendo que vae revelar-nos alguma cousa do inefavel grandioso que o 

assoberba»1193. Alberto de Oliveira dizia que o retrato de Antero de Quental, de todos 

«o menos parecido», era o mais «intenso» e «symbolico»»1194. 

De facto, o retrato de Antero aproxima-se do Simbolismo, porque denuncia 

uma busca do efeito de esfumado e sombreado, sugerindo mais do que mostrando1195. 

Nesse sentido, devemos ainda compara-lo com o do poeta Verlaine, pintado por 

Carrière, em 1890. Nota-se em ambos os retratos a mesma expressão atormentada, 

mas, enquanto Verlaine fixa o espectador, Antero desvia o olhar, remetendo-se para o 

mundo interior e enigmático dos seus pensamentos. Por outro lado, se é possível que 

Columbano se tenha deixado influenciar pelo Simbolismo, não deixa de ser 

interessante o confronto deste retrato de Antero com o Retrato de homem pintado 

por Tintoretto, que se encontra em Nantes e que Columbano talvez conhecesse, dado 

haver algumas semelhanças entre ambas as composições. 
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171 e 171 A – Eugène Carrière, Paul Verlaine (1891) e Tintoretto, Retrato de Homem. 

Um dos historiadores que mais atentamente se debruçou sobre o retrato de 

Antero de Quental foi José-Augusto França, o qual opinou que ele se destacava pela 

«cabeça fantasmagórica, caveira de pele retesada, olhos encovados, auréola de 

cabelos ruivos e busto desfeito no espaço impossível»1196. Era esta uma «pintura 

fantasmática, a mais significativa da galeria de retratos de Columbano, verdadeiro 

símbolo da crise portuguesa do final do século». Era «a obra-prima do artista»1197 e o 

«retrato por excelência de Columbano». França julgava ver nesta obra o «rosto 

degolado de S. João Baptista sacrificado por uma pátria-Salomé»1198. Posteriormente 

referia, com bastante acuidade que Columbano pintou o «poeta como o poeta há-de 

ser, “fantástico e tenebroso”, da nossa memória de leitores dos “Sonetos” (…)»1199. 

Segundo Raquel Henriques da Silva a luz, que ilumina dramaticamente o rosto 

de Antero, é «motivo primordial» desta pintura»1200. Noutro texto, proferia que esta 

era «a obra-prima absoluta de Columbano, pelo seu extremo sentido cultural». «É 

também uma espécie de auto-retrato, por entreposta figura, do mais qualificado 

pintor do fim-de-século que cepticamente se encarava a si mesmo e aos destinos de 

uma arte por ele entendida como excessivamente envolvida nas rupturas aparentes da 

história»1201. Posteriormente, acrescentava que para «a pintura portuguesa, o Retrato 
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tornar-se-ia não só o símbolo fatal de Antero e alegoria dos dramas da intelectualidade 

portuguesa, mas figura mesma dessa capacidade inominável do pictórico de auto-

representar como cultura»1202. 

Raquel Henriques da Silva também assinalou que Columbano, sobre o seu 

modelo, exerceu um «espantoso trabalho de descarnamento»1203 e, de facto, 

observando esta tela, vemos uma figura etérea onde o efeito de sfumato e a palidez 

do rosto dão a impressão de ser de alguém que já está fora da realidade. A composição 

constrói-se dentro de um enquadramento vertical que sublinha a sensação de 

elevação espiritual. O rosto fica no alto, sustentado pelo traço branco do colarinho. Os 

cabelos esfumam-se no fundo escuro, o qual deixa apenas adivinhar o corpo trajado de 

tonalidades enegrecidas. Faz lembrar as palavras do próprio Antero, quando, em 1871, 

falava sobre a «palidez dos nossos rostos» pela qual pode bem ver-se de que «regiões 

lúgubres e mortais chegamos ressuscitados»1204. 

 

172 – Retrato de Guerra Junqueiro (1889). 

Por outro lado, como também foi observado por Raquel Henriques da Silva, 

esta pintura era a peça inicial de um «temível puzzle em construção, de “vencidos da 

vida” (…)»1205.  A peça seguinte também data de 1889, sendo o retrato de Guerra 

Junqueiro, o qual se diz que foi prometido ao poeta, mas que o artista não lho deu 

porque ele dissera que «em vez de gavião, o artista lhe dera o ar de pássaro 
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1204

 Antero de QUENTAL, 1996, op. cit., p. 29. 
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bisnau»1206. O retrato, sendo compositivamente semelhante ao de Antero, mostra-nos 

um rosto bem desenhado, olhando alegremente para o espectador. Menos simbólico 

que o de Antero e muito mais realista (quase tangente à caricatura), talvez por esse 

motivo que o poeta não tenha apreciado o resultado. 

Grande parte dos retratos realizados na década de 1890 obedecem a um 

mesmo esquema compositivo. São retratos resumidos ao busto, onde as mãos 

raramente aparecem, vendo-se apenas as caras emergindo do fundo escuro. O 

arquétipo parece ter origem nos retratos barrocos, como no retrato de homem de Van 

Dyck, que Columbano copiara na juventude, pois as figuras vestem de escuro, 

destacando-se apenas os rostos, sublinhados pela gola branca das camisas. Devido às 

tonalidades sombrias dos fundos de onde parecem emergir os rostos, estes retratos 

foram tragicamente olhados pelos críticos contemporâneos. Raul Brandão afirmou que 

quem «pela primeira vez vê os retratos» de Columbano tem a impressão de serem «de 

afogados», acrescentando: «Parece que cada um dos retratados foi surpreendido, 

quando sòzinho tecia as suas ideias mais negras...»1207. 

 

173 – Retrato de Eugénio de Castro (1893). 
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174 e 174 A - Jacques-Emile Blanche, Retrato de Marcel Proust (1892) e Tiziano Vecellio, 

L’Homme au gant (1520). 

Cabem neste grupo diversos retratos, uns melhores que outros, mas sempre 

respeitando as fisionomias e traduzindo nos rostos as diversas personalidades dos 

modelos. Um dos retratos é o de Eugénio de Castro (1893, MNAC), cuja cabeça 

sobressai elegantemente sobre o colarinho, que, diferentemente dos restantes, forma 

um triângulo invertido branco. A composição faz lembrar o retrato de Marcel Proust 

pintado em 1892 por Jacques-Emile Blanche (1861-1942). O quadro de Blanche foi 

apresentado na exposição da Société Nationale des Beaux-Arts de 1892, mas 

desconhecemos se Columbano viu alguma reprodução antes de fazer o de Eugénio de 

Castro. As semelhanças parecem indicar que ele se inspirou no retrato de Proust, mas 

o esquema gráfico da forma oval sobrepujada a um triângulo invertido foi 

diferentemente aproveitada no frontal e simétrico retrato de Proust. Columbano 

retratou Eugénio de Castro com o rosto a três quartos, representou-o de um modo 

mais realista e, consequentemente, mais próximo do retrato académico. Não 

deveremos esquecer, ainda, que este esquema do rosto sobrepujado a um triângulo 

invertido branco, tinha antecedentes no Homem da Luva (c. 1520) de Tiziano, obra 

presente no Louvre e que era certamente conhecida de Columbano e de Blanche. 

É de salientar que Eugénio de Castro (1869-1944) estava nesse momento a 

iniciar a sua carreira como escritor, estando conectado com o Simbolismo – em 1890, 

publicara o livro de poemas Oaristos, que constituiu um marco inicial do Simbolismo 

em Portugal. O facto de Columbano ter decidido retratá-lo, apenas três anos depois, 

parece indiciar o seu interesse pelos valores estéticos trazidos pela nova geração de 

escritores e intelectuais. 
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175 – Retrato de Raul Brandão (1896). 

No final da década de noventa, Columbano alterou ligeiramente o esquema dos 

retratos, pois as mãos passaram a participar na caracterização física dos retratados. 

Nesse esquema, em 1896, fez um retrato de Raul Brandão, quadro que foi considerado 

por Ribeiro Artur como um «trabalho delicado e forte» que representava «vivamente o 

modelo»1208. Lembremos que Brandão também estivera conectado com a introdução 

do Simbolismo em Portugal, e que, em 1895, promovera, através da Revista d’ Hoje (de 

que era um dos directores), uma exposição individual de Columbano no Palácio de 

Cristal (no Porto). O retrato era assim um testemunho da gratidão de Columbano para 

Raul Brandão. Ele foi retratado sobre um fundo escuro, de onde emerge a sua cabeça 

que se vira para o espectador como se tivesse sido surpreendido, interrompendo o 

momento em que estava a escrever. Nesse contexto, vê-se a sua mão direita segurando 

uma caneta sobre um papel. Estes três elementos, rosto, mão e papel, são elementos 

de claridade que se destacam do fundo, acusando a actividade literária do retratado. 
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 Ribeiro ARTUR, 1898, Arte e Artistas Contemporâneos, Lisboa, Livraria Ferrin, pp. 257-259. 
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176 e 176 A – Retratos de João Barreira (1896 e 1900). 

Em 1896 e 1900, Columbano retratou João Barreira (1866-1961), escritor e 

historiador de arte, que foi professor da Escola de Belas-Artes de Lisboa desde 1901. O 

primeiro retrato (Col. Part.) corresponde à tipologia da década de 90, apresentando o 

modelo com o rosto a três quartos, enfrentando orgulhosamente o espectador. O 

retrato de 1900 (MNBA) é mais interessante porque, apesar de apresentar a mesma 

estrutura compositiva, joga com os interesses históricos de João Barreira. Ele surge 

vestido à moda do século XVII, o que nos recorda os retratos de Van Dyck. Estamos 

aqui ainda nos limites da estética neo-barroca, sendo de notar que Artur Loureiro 

retratou em 1876, do mesmo modo, o inspector da Academia de Belas-Artes Delfim 

Guedes, um retrato que foi criticado por Ramalho Ortigão que o considerava 

demasiado artificial. Mas Ramalho, no mesmo texto, elogiava em comparação outro 

retrato idêntico, feito por Palmarolli, retratando Pedro Daupias1209. 
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 Ramalho ORTIGÃO, 1944 (1), op. cit., vol. X, p. 115. 
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177 – Artur Loureiro, Retrato de Delfim Guedes, conde de Almedina (1876). 

Foi por volta de 1897 que Columbano retratou Abel Botelho (MNAC), crítico de 

arte e escritor que conhecia o artista desde a juventude1210. O retrato foi exposto no 

Porto, numa sala cedida por Guedes de Oliveira (1865-1932), proprietário de uma das 

primeiras «fotografias» da cidade, num evento que ficou baptizado de Petit Salon1211. 

Repetindo o esquema de Brandão, o retrato de Abel Botelho apresenta o escritor 

sobre um fundo escuro, estando o rosto a três quartos, serenamente enfrentando o 

espectador. Vemos também as suas mãos que parecem segurar um livro, mas a 

posição dos braços foi forçada. Noutros retratos, onde Columbano retomou o mesmo 

esquema, nota-se uma maior desenvoltura, sobretudo no de Eça (1899), mas também 

no do Conde de Arnoso (1902, Col. Part.), João Chagas (1906, MNSR) e no de José 

Carlos Nunes da Palma (1926, MG).  

   

178, 178 A e 178 B – Retratos de Abel Botelho (1897), João Chagas (1906) e José Carlos Nunes 

                                                             
1210

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 12. 
1211

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 83. 
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da Palma (1926). 

 

179 – Retrato de Eça de Queirós (c. 1889). 

Já em 1899, Columbano voltou a retratar Eça de Queirós, um escritor que ele 

admirava. Para a concretização desta pintura, Columbano foi ajudado pelo Conde de 

Arnoso, amigo do escritor1212 e, devido às necessárias sessões de pose que eram 

exigidas por Columbano, Eça tornou-se num frequentador assíduo do ateliê. Quando o 

retrato foi exposto, recebeu bastantes elogios por parte dos críticos. Exposto em Paris, 

em 1900, esta obra certamente contribuiu para chamar a atenção dos críticos sobre 

Columbano, mas, no espaço de alguns meses, o retrato de Eça ficaria marcado por um 

duplo desaparecimento. O escritor faleceu no Verão desse ano, notícia que causou 

grande impressão no pintor. Comovido, este dizia a Arnoso que «(...) Esse retrato que 

fiz, embora pouco valha como Arte, foi pintado diante d'elle, sob a sua influencia, 

portanto, tem ainda pedaços da sua vida, foi sentido do natural. Tem por isso o valor 

de um documento, e nisto está o seu valor. Desejava eu muito offerecel-o ao meu 

querido amigo (...)»1213.  

O escritor João da Câmara (1852-1907), que nesta altura era cronista de O 

Ocidente, lembrava que esta obra fora muito notada na exposição de Paris e 

justamente havia concorrido para a medalha de ouro que o pintor recebeu: 

«Columbano (…) conseguiu com o seu pincel, copiando feições, descrever mais 

                                                             
1212

 Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso, carta de Columbano para o Conde de Arnoso, 
18/8/1900. 
1213

 Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso, carta de Columbano para o Conde de Arnoso, 
18/8/1900. 
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fielmente todas as grandes e complicadas faculdades do alto espirito que, fugindo nos 

enlutou, do que hão de fazel-o volumes a escrever, de mais grosso tomo que toda a 

obra do escritor»1214. José de Figueiredo, afirmava que, ao ver este retrato, ficara com 

a impressão de Eça parecer já um homem morto, a imagem de um moribundo: «O 

retrato de Columbano foi assim, póde dizer-se, um verdadeiro diagnostico». Diria 

ainda que era sem dúvida «uma das coisas mais superiores que em arte conheço»1215. 

A dimensão de fatalidade associada a este retrato seria ampliada pelo facto da 

obra se ter perdido na viagem de retorno a Lisboa, devido ao naufrágio do navio que o 

transportava. O retrato desaparecido é provavelmente aquele que foi reproduzido no 

Ocidente em 1945, mostrando o escritor numa atitude de recolhimento. Observando a 

reprodução do quadro, vemos que o pintor figurou Eça de Queirós com o rosto quase 

de perfil e olhando para baixo, numa expressão pensativa e olhos semicerrados, 

ausente nos seus pensamentos. O rosto e as mãos do escritor são as únicas formas 

iluminadas de uma tela predominantemente escurecida, onde só se deixa sobressair 

aquilo que serve para caracterizar o retratado. 

O pintor fez ainda uma réplica do retrato perdido, mas desconhecemos o seu 

paradeiro. Sabemos apenas que foi apresentada em 1902, no certame da Sociedade 

Nacional de Belas-Artes, sendo posteriormente oferecida ao Conde de Arnoso. Antes 

de fazer essa réplica, escreveu ao Conde de Arnoso dizendo: «Tenho muita pena que o 

retrato do nosso Eça de Queiroz, que eu lhe dedicara, tivesse desaparecido, esse é que 

já não posso repetir, desgraçadamente! Os outros retratos desejava ainda tornar a 

fazel-os, (…). O que não poderei por certo, é fazer trabalho egual ao que 

desappareceu. Será melhor? Será pior? Não me encontrarei mais na mesma 

disposição. Ninguém se pode repetir, pois não se vibra duas vezes da mesma 

forma»1216. 

A partir de 1900, os retratos de Columbano apresentaram uma tendência para o 

clareamento gradual da paleta, apesar de manterem a mesma sobriedade e a mesma 

                                                             
1214

 João da CÂMARA, 20/8/1900, «Chronica Occidental», O Ocidente, pp. 181-182. 
1215

 José de FIGUEIREDO, 1901, op. cit., pp. 80, 84 e 85. 
1216

 Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso, carta de Columbano para o Conde de Arnoso, 
23/1/1901. 
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economia cromática em tons de castanho. Por outro lado, foi também aumentando a 

porção de corpo do retratado a ser representada, o que se adequava mais à tipologia 

de retrato que estava em voga nos retratos de artistas famosos da época, como Sargent 

ou Sorolla. 

 

180 – Retrato de Manuel Emídio da Silva (1904). 

 Um dos mais interessantes retratos masculinos de Columbano é o do seu 

amigo Manuel Emídio da Silva (1904, MNAC). Apresenta-o elegantemente vestido, de 

fato escuro, que se confunde com o fundo. Do cenário abstracto, emerge a sua cabeça, 

que observa o espectador com alguma sobranceria. Parecendo apoiado numa cadeira, 

que nem sequer é indicada, vemos as suas mãos bem desenhadas, uma das quais 

segurando uma luva branca. Há novamente referência ao quadro de Tiziano, que foi 

testemunhada pelo próprio modelo: «Eu hei-de ser um dia o teu homem da luva»1217. 

Relativamente aos retratos anteriores, nota-se uma maior desenvoltura no trabalho da 

pincelada, o que confere mais expressividade ao retrato e recorda os trabalhos de 

Boldini. 

                                                             
1217

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Manuel Emídio da Silva para 
Columbano, Paris, 25/9/1904.  
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181 – Retrato de Jaime Batalha Reis (1903). 

 

182 – Retrato de Vicente Arnoso (1907). 

No início do século XX, Columbano concebeu alguns retratos que formam uma 

outra série, que se destaca pelo facto dos modelos se apresentarem sentados. Dois 

deles estão em paradeiro desconhecido, mas devem ser de grande interesse a avaliar 

pelas reproduções que ficaram impressas. É o caso de um retrato de Jaime Batalha Reis 

(1903), onde este aparece serenamente sentado, apoiando o braço esquerdo numa 

cadeira, podendo admirar-se a mão que está a segurar um livro. O seu olhar esquiva-se 

ao espectador, estando rosto figurado numa expressão concentrada e virado para um 

ponto de luz, que o ilumina. Outro dos retratos que pertence a este esquema é o de 

Vicente Arnoso (1907), do qual escreveu o Conde de Arnoso, pai do retratado: «Já sei 

que o retrato do querido Vicente ficou esplêndido»1218. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta do Conde de Arnoso para 
Columbano, 29/5/1907. 
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183 – Retrato de José de Figueiredo (1908). 

O retrato de José de Figueiredo, datado de 1908, também faz parte deste grupo 

estilístico. Tem as mãos pousadas sobre o colo, segurando umas luvas e uma bengala, 

aspectos do traje que enunciam a elegância da sua personalidade. As tonalidades ainda 

são predominantemente mais escuras, o que tenderiam a alterar-se cerca de 1910. 

     

184 e 184 A – Retrato de Bulhão Pato (1908) e Miguel Ângelo Lupi, Retrato de António Feliciano 

de Castilho (1873). 

O melhor retrato desta série é provavelmente o de Bulhão Pato, pintado em 

1908. Para a concretização dessa obra, o poeta passou algum tempo a pousar no ateliê 

do artista, o que suscitaria mais tarde boas lembranças para Columbano, que recordava 

as tardes «arrastadas», em que estiveram juntos, enquanto o poeta lhe «falava das 

suas saudades lougas [sic] da juventude vigorosa, das suas caçadas, das sátiras 

politicas»1219. Diferente do retrato de 1883, o poeta emerge como uma figura pálida e 

iluminada que se destaca de um fundo escuro, de olhos fechados, numa pose que 
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 Acúrcio PEREIRA, 18/9/1924, op. cit.. 
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traduz o cansaço decorrente dos anos. Vale a pena comparar esta figura com a do 

poeta Alencar, dos Maias, de longos bigodes românticos, que a idade embranquecera: 

«parecia-lhe mais bonito, mais poético, com a sua grenha inspirada e toda branca, e 

aquelas rugas fundas na face morena, cavadas como sulcos de carros pela tumultuosa 

passagem das emoções»1220. Mas também devemos lembrar aqui o retrato de Castilho, 

pintado por Lupi, que poderá ter inspirado o retrato de Bulhão Pato. Teixeira Gomes, 

numa carta, refere: 

«Comunicou-me em tempo a sua esperança, ou quase certeza, de obter para o 

Museu o retrato de Castilho, pelo Lupi (…). Mais de uma vez o Columbano me falou 

nesse retrato, referindo-se sempre à mão branca e mole (mão de cego) do literato, que 

o pintor reproduz no acto de tomar a pitada de rapé (…)»1221. 

Exposto no Salon de Paris, em 1911, o retrato de Bulhão Pato foi descrito como 

«uma maravilha»1222 por Aquilino Ribeiro. Bulhão Pato surge sentado, velho e 

encurvado, tendo a sua mão direita apoiada no castão de uma bengala, enquanto a 

esquerda segura uma luva e o chapéu, que denunciam a vontade de manter a 

elegância dos tempos passados. No entanto, este é um retrato melancólico de alguém 

que vive num tempo que já não lhe pertence. As pinceladas fluidas constroem uma 

figura fantasmática, avultando a parte superior do rosto, bem definido e enrugado, 

onde sobressai o olhar cansado. A metade inferior do rosto é composta pelas longas 

barbas brancas que se esfumam e diluem sobre o resto do quadro. 

                                                             
1220 Eça de QUEIRÓS, s/d (1), op. cit., p. 556. 
1221

 Carta de Teixeira Gomes para Columbano, Florença, 20/7/1926, in Manuel Teixeira GOMES, 1957, 
op. cit., pp. 25-26. 
1222

 Aquilino RIBEIRO, 17/4/1911, «Os artistas portugueses no salão de Paris», Ilustração Portuguesa, pp. 
737-741. 
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185 – Retrato de Teixeira Gomes (1911). 

Depois de 1910, Columbano entrou numa outra fase que correspondeu a uma 

maior abertura da paleta. As formas tenderam a esbater-se em pinceladas mais livres, 

ou, como bem observou Raquel Henriques da Silva, «o tratamento da luz impõe-se e 

sobrepõe-se à figura, diluindo-a»1223. Testemunhando esta sua nova maneira, surge-

nos o retrato de Teixeira Gomes (1911, MNAC), o qual era nesta época um escritor de 

grande prestígio. A amizade entre Columbano e Teixeira Gomes deverá ter iniciado 

nesta época, pois há uma carta do poeta Afonso Lopes Vieira (1878-1946), convidando 

o pintor para um jantar em que participava Teixeira Gomes e o arquitecto Raul 

Lino1224. Columbano fez o retrato do escritor na altura em que este foi escolhido para 

ser representante de Portugal em Londres, cargo que exerceu precisamente desde 

1911. 

Sobre este retrato escreveu o próprio Teixeira Gomes:  

«Em toda a sua obra não há tela mais cheia de “mistério”, nem mais rica 

de lisonjeiras sugestões – releva-me esta forma antiquada de apreciação em 

estilo simbolista. Eu era então para o artista um atraente e simpático enigma. 

Repare que a atmosfera que banha o quadro envolve o modelo, e esbate os 

acessórios, é quase irreal. E no entanto foi nesse quadro que o Mestre deu o 

passo decisivo para as tonalidades claras e alegres. É uma obra-prima em cuja 
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 Raquel Henriques da SILVA, 1996, op. cit., p. 42. 
1224

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, bilhete-postal de Afonso Lopes Vieira 
para Columbano, 12/1/1911. 
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vista o autor se deleitava. Por isso eu nunca lha quis tirar, nem consenti que ma 

enviasse para Londres, como várias vezes o desejou fazer»1225.  

De acordo com José-Augusto França, este retrato era «necessariamente um dos 

melhores retratos do pintor, resposta àquele que a angústia ontológica de Antero 

deixara em suspenso, vinte anos atrás»1226. Vemos aqui o modelo sentado numa 

cadeira, visto de perfil. Pensativo, o seu olhar furta-se ao do espectador, apresentando 

as mãos entrelaçadas sobre o colo. Ecoando o seu perfil, no canto superior direito, 

podemos ver o um busto esculpido, que lembra um retrato de Robespierre, evocando 

o carácter republicano de Teixeira Gomes. 

 

186 – Retrato de António Correia de Oliveira (1918)1227. 

Em 1918, Columbano retratou o poeta António Correia de Oliveira (1878-1960), 

sendo esta uma obra que se destaca pela modernidade da construção da figura. O 

esquema da composição e o colorido são usuais nos retratos do artista, mas o trabalho 

da pincelada, mais vigorosa e menos fluida, aliada a uma luz forte, que ilumina de 

frente, criando sombras sem transições, marcam as feições magras do retratado, com 

uma dureza que chega a raiar o expressionismo. 
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 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., pp. 228-229. 
1226

 José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 51. 
1227

 No catálogo do MNAC de 2010, diz-se que esta pintura é de 1909. Na nossa leitura da assinatura só 
poderá ser de 1918. 
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187 e 187 A – Retrato de Teixeira de Pascoais (1927) e James W. Whistler, The master smith of 

lyme regis (1895-1896). 

Mais tardio é o retrato de Teixeira de Pascoais (1877-1952), que só foi 

retratado em 1927 (MNAC). Ele fora o principal inspirador e defensor do Saudosismo e 

nos anos vinte refugiara-se em Amarante, de onde contactava com António Carneiro e 

Raul Brandão. Ele veio a Lisboa para posar para o retrato e, voltando a Amarante, 

escreveu uma carta a Columbano, fazendo-lhe os maiores elogios. Pascoaes lembrava 

o artista «com a paleta na mão, deante da tela a converter-se, dia a dia, na minha 

pessôa, onde estou mais real e verdadeiro do que em mim mesmo, porque a alma de 

ente genial tem o poder sobrehumano de caracterizar ainda mais a realidade viva dos 

sêres e das coisas (...). Agora, não é o meu retrato que se parece comigo; sou eu que 

me pareço com o meu retrato. (...) Esse retrato é que é a minha primeira pessôa; eu 

não sou mais do que a segunda. N’ele é que eu verdadeiramente apareci no 

mundo»1228. 

Teixeira de Pascoais exultava com o retrato que Columbano lhe fizera, mas a 

sua preferência em matéria de pintura dirigia-se antes para António Carneiro, com o 

qual dizia partilhar uma «visão crepuscular do mundo»1229. No ensaio que escreveu em 

1952, sobre Carneiro, as palavras que dedicou a Columbano eram pouco favoráveis:  

«A mística saudade aureola a obra de ANTÓNIO CARNEIRO, e lhe dá um 

grande destaque elegíaco, ao lado do seu contemporâneo, COLUMBANO, 

                                                             
1228

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Teixeira de Pascoais para 
Columbano, Amarante, 7/6/1924 (?). 
1229

 Teixeira de PASCOAES, 1980, António Carneiro, Amarante, Câmara Municipal de Amarante, p. 19. 
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dramático, definido, terminante. Os seus retratos são de uma presença 

violenta, ibérica, à Torquemada ou à Greco, que as telas deste pintor ardem, 

num auto de fé, amarradas à estátua de São Paulo».  

Para Pascoais, Columbano parecia desconhecer, ao contrário de Carneiro, que 

«todos nós somos feitos mais de ausência que de presença»1230. 

Ao observarmos o retrato de Pascoais feito por Columbano, notamos que o 

poeta foi representado sobre um fundo escuro do qual sobressai a cabeça, numa 

atitude pensativa, tendo uma mão escondida entre os braços cruzados. A pose lembra 

a do retrato de Whistler (The Master Smith of Lyme Regis, 1895), que talvez tenha 

inspirado Columbano. 

O retrato de Pascoais é uma imagem de meditação, numa pose encrespada mas 

contida. Dramático na composição das formas e na maneira como define os detalhes 

do rosto, este retrato corrobora a sensação de Pascoais de se sentir perante um auto-

de-fé «à Torquemada». A testa iluminada é marcada pelas entradas no cabelo que 

formam um V, proporcionando ao seu rosto uma expressão de alma que pretende 

«rasgar a névoa e aparecer, cá fora, á luz do sol»1231. A testa foi sublinhada, o rosto 

magro e anguloso foi marcado. Columbano fixou no retrato as marcas do tempo, o que 

faz recordar as palavras de José-Augusto França, comparando Columbano e Carneiro: 

«Ensimesmados mas de sensibilidade estruturalmente diferente diante da vida, (...) 

opõem-se aqui: dir-se-á que um acusa e o outro perdoa ao mundo em que 

afligidamente vivem»1232. 
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 Teixeira de PASCOAES, 1980, op.cit., pp. 19-25. 
1231

 Teixeira de PASCOAES, 1921, O Bailado, Porto, Lumen, p. 6. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1973, António Carneiro, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, p. 59. 
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188 – Retrato de Raul Brandão e de sua esposa (1928).  

De 1928 é o retrato do casal Raul e Angelina Brandão, que José-Augusto França 

classificou como «um casal de velhos náufragos»1233. Raul Brandão e Columbano 

retrataram-se mutuamente, um pela escrita e o outro pela pintura, existindo uma forte 

amizade entre eles. Em 1910, numa carta de Raul Brandão para Columbano, ele dizia: 

«São as velhas amizades que ainda nos valem n'estes momentos, e a sua é das 

melhores da minha vida»1234. 

Em 1928, Columbano expôs na Sociedade Nacional de Belas-Artes, o Retrato de 

Raul Brandão e a sua esposa. Vem a esse propósito uma carta, onde José Relvas 

afirmava que esta era uma das «obras que ficam na história da arte nacional com a 

mesma significação que teem as obras impereciveis dos maiores entre os grandes 

mestres»1235. Este trabalho deverá ser comparado a uma fotografia do casal que se 

encontra no espólio do escritor, na Biblioteca Nacional, notando-se além da 

proximidade das poses, a semelhança na expressão dos rostos e no ambiente. Sentados 

lado a lado, Angelina ficou de perfil, olhando em frente, enquanto Brandão se virou 

para o espectador, com o braço pelas costas da mulher. A figura quieta e silenciosa de 

Angelina aparece fragilizada, amparada pelo marido. Ao vermos este quadro 

lembramos as palavras do escritor, no texto «O Silêncio e o Lume» (1924) dedicadas à 

                                                             
1233 José-Augusto FRANÇA, 2007, op. cit., p. 82. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Raul Brandão para Columbano, 
4/8/1910. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de José Relvas para Columbano, 
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sua mulher: «Olha para os meus cabelos todos brancos...Julgava que o amor ia 

diminuindo com o tempo – e o amor não cessa de aumentar ...»1236.  

Um dos últimos retratos de Columbano representa o secretário particular de 

Teixeira Gomes, Viana de Carvalho com a sua filha (1928), quadro que obteve a 

medalha de ouro na Exposição de Barcelona de 1929. Não se trata de um retrato de 

encomenda e também não é um retrato de um intelectual. Apesar de não ser alguém 

da família de Columbano, este trabalho deverá ser entendido no panorama dos 

retratos de família, porque é um trabalho intimista. Curiosamente, Teixeira Gomes 

escreveu a Columbano dizendo: «(…) Sei que está fazendo o retrato de V. de Carvalho 

e temo que o modelo não morra de alegria, ao ver realizado o seu sonho»1237. 

 

189 – Retrato de Viana de Carvalho e de sua filha (1928). 

                                                             
1236

 Raul BRANDÃO, 1999, op. cit., Tomo II, p. 40. 
1237

 Carta de Teixeira Gomes para Columbano, Fiesole, 2/7/1926, in Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. 
cit., p. 24. 
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190 – Eugène Carrière, Retrato de Alphonse Daudet com a filha Edmée (1891). 

O quadro faz lembrar o retrato de Alphonse Daudet com a filha Edmée pintado 

por Carrière (em 1891). Em ambos os quadros, os homens vestidos de escuro e 

pensativos, contrastam com as meninas, vestidas de roupas claras, enfrentando o 

espectador. Contudo, enquanto a filha de Daudet levanta a cabeça, com uma 

vivacidade própria de uma criança, transmitindo uma ideia de expectativa no futuro; a 

filha de Viana de Carvalho parece procurar a protecção do pai. No quadro de 

Columbano, a nota de vivacidade encontra-se apenas no detalhe do chapéu ao colo da 

menina, decorado com enfeites redondos e vermelhos, que parecem indiciar um 

futuro menos sombrio. O quadro do pintor português, com as sombras mais marcadas 

é mais realista, mas também, de certo modo, mais inquietante. 

 

2.7. ENCOMENDAS E RETRATOS POLÍTICOS 

Uma ideia bastante generalizada sobre Columbano é que raramente fez 

retratos de encomenda, mas esta ideia deve ser desvanecida. De facto, o pintor desde 

novo que fez trabalhos por encomenda, nomeadamente por razões financeiras, pois o 

retrato era, nesta época o principal ganha-pão dos pintores1238. Existe uma pintura 

atribuída a Columbano, retratando a Condessa d’Edla, datada de 1875. No verso tem a 

dedicatória: «Primeiro quadro do Columbano offerecido a Condessa d'Edla em 1875» 

tendo ainda ex-libris da Condessa. Trata-se provavelmente de um trabalho 
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 Louis-Marie LÉCHARNY, 1998, op. cit., p. 34. 
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inventariado por Fernando de Pamplona, que pertenceu a José Nurteira Gonçalves1239. 

Obra de grande ingenuidade, mostra a Condessa sentada num interior, sendo um 

trabalho muito próximo dos outros quadros de género pintados na mesma época, por 

exemplo em Cena de Interior (1874). 

 

191 – Retrato da Condessa d’Edla (1875). 

Através de uma pequena notícia do Diário da Manhã, de 18771240, sabemos que 

Columbano fez também um retrato de D. Fernando de Coburgo, encargo que talvez 

devesse à influência do seu pai, conhecido do monarca1241. Não sabemos o paradeiro 

dessa obra, mas, de qualquer modo, só o facto de ser mencionado o nome de D. 

Fernando a propósito de Columbano era importante para a consagração do jovem 

artista.  

Em 1882, na Segunda Exposição de Quadros Modernos, Columbano expôs um 

Retrato de S. M. a Rainha D. Maria Pia, do qual desconhecemos o paradeiro. Cremos 

que esse retrato seria inspirado no que fizera Carolus-Duran em 1880, exposto na 

Sociedade Promotora das Belas-Artes (hoje pertencente ao Palácio Nacional da Ajuda), 

visto que, em 1882, Columbano ainda estava em Paris onde tinha supostamente como 

mestre o famoso retratista. 

                                                             
1239

 Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, p. 121. 
1240

 Diário da Manhã, 29/6/1877. 
1241

 Acúrcio PEREIRA, 18/9/1924, op. cit.. 
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192 - Retrato de Joaquim Lopes (1883). 

Em Paris, Columbano realizou o Retrato de Joaquim Lopes (1883, Col. Part.), o 

qual tem no verso tem a inscrição: «Retrato do Dr. Joaquim Maurício Lopes, falecido no 

Cabo (ao do sul) sendo cônsul de Portugal. Foi tirado por Columbano quando se 

encontrava em Paris»1242. Obra notável pela sua modernidade, como bem referiu 

Maria de Aires Silveira, trata-se de «um exercício de pintura pura»1243. Sendo 

possivelmente «uma encomenda deste diplomata, (...) nota-se a exigência a que 

Columbano se obrigou em marcar o rosto com um olhar preocupado e expressão 

dignificada pela elegância do traço»1244. É de reparar no prato na parede com um 

lagarto em relevo, lembrando a louça Palissy, que estava na moda nesta época. Este 

retrato, pintado em tonalidades claras, parece introduzir os retratos posteriores, de D. 

José Pessanha, pela pose e pelo colorido mais claro. 

                                                             
1242

 Pedro LAPA (org.), 2007, op. cit., p. 108. 
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Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 108. 
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193 e 193 A - Retrato de Cassilda Martins (1884) e Mary Cassatt, Lady with a fan (c. 1880). 

Sendo raros os retratos mundanos na produção de Columbano, existem alguns 

quadros que deverão merecer esse epíteto. Um dos exemplos é o retrato de Cassilda 

Martins, exposto em 1884. Segundo D. José Pessanha, trata-se de um «retratinho 

galante, que, á semelhança do da senhora Viscondessa de Sacavém, (…) e do bello 

retrato, a pastel, da senhora Bertha Ortigão, nos mostra Columbano como um fino e 

delicado chronista da moderna elegância feminil (…)»1245. Este trabalho do artista 

contraria a ideia de que ele não era capaz de representar mulheres. O quadro faz 

recordar o Lady with a fan (c. 1880) de Mary Cassatt e tal como esse mostra uma 

senhora jovem, com um vestido claro, situada num espaço exterior indefinido. A 

retratada de Columbano tem sobre a cabeça um chapéu florido, com uma fita escura. 

Numa mão segura o leque aberto, decorado com flores. Há uma melancolia impressa 

na sua frágil figura feminina, que contrasta com a alegria primaveril do quadro. Como 

já dissemos, essa melancolia seria a marca de Columbano nos retratos femininos, 

mesmo nos mais mundanos, o que iria levar a que fossem poucas as encomendas para 

este tipo de trabalhos. 
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 D. José PESSANHA, 21/5/1897, op. cit.. 
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194 e 194 A – Retrato da Viscondessa de Sacavém (1890) e Rubens, Le Chapeau de Paille (1622-

25). 

Dos retratos mundanos pintados por Columbano, uma das obras mais 

significativas é o retrato da Viscondessa de Sacavém (1890). A pose lembra o do 

retrato de Susanna Lunden (ou Le Chapeau de Paille) (1622-25) de Rubens. Essa obra, 

certamente conhecida de reprodução, terá inspirado o artista, dada a semelhança da 

pose e do efeito proporcionado pelo chapéu de abas largas ocupando a zona superior 

do quadro. Contudo, a Viscondessa de Sacavém mostra-se mais altiva, apoiando a mão 

esquerda sobre uma bengala. O seu vestido escuro recorta-se do fundo claro e 

abstracto, sendo a sua figura, realisticamente pintada. Ela apresenta-se como uma 

imagem da beleza feminina do seu tempo, fazendo lembrar algumas obras de Boldini. 
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195 – Retrato de António Monteiro (1885). 

No ano de 1885, Columbano realizou o Retrato de António Monteiro, dono da 

Cervejaria Leão de Ouro, por ocasião da remodelação desse estabelecimento. Este 

retrato, tal como notou Monteiro Ramalho, era uma paródia aos retratos de outros 

tempos, referindo-se aos retratos de Dürer. Vemos António Monteiro em primeiro 

plano, virado de frente e serenamente enfrentando o espectador. Atrás de si, 

vislumbra-se uma paisagem citadina, talvez da terra da sua origem. Em cima, à direita, 

um brasão de armas faz a caricatura dos retratos de nobres do Renascimento. 

 

196 – Retrato de João Pinheiro de Melo (1887). 

Na exposição do Grupo do Leão de 1887, o pintor apresentou um retrato a 

pastel do menino Pindela (João Pinheiro de Melo) (1887, COL. PART.), que era João 
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Pinheiro de Melo, filho do Conde de Arnoso. Uma fotografia da época mostra este 

retrato já terminado, ainda no ateliê de Columbano, estando o pintor a trabalhar. Este 

retrato vale sobretudo como exemplo de um dos raros retratos de crianças feitos pelo 

artista1246, sendo considerado uma «deliciosa obra» por Diogo de Macedo1247. O rapaz, 

trajado à moda do século XVIII, mostra uma expressão melancólica, mas foi retratado 

com amabilidade, com uma suavidade de velaturas que é apropriada à técnica do 

pastel, uma técnica que Columbano iria aplicar nos quadros a óleo quando desejava 

fazer trabalhos mais leves. Em 1908, Columbano faria um retrato idêntico, também a 

pastel, tendo como modelo Bernardo Pinheiro de Melo, também filho do Conde de 

Arnoso. O traje é análogo, mas as tonalidades são mais acinzentadas, numa expressão 

grave, que não de adequa à idade do retratado, que teria cerca de doze anos.  

  

197 e 197 A – Retrato de D. Carlos I (1892) e Franz Winterhalter, Retrato do rei Louis Philippe 

(1839). 

No ano de 1892, Columbano concluiu um retrato de D. Carlos, que seria talvez 

o mesmo que lhe fora encomendado para a Sala dos Capelos, na Universidade de 

Coimbra. Porém, a obra não chegou a esse destino, não deixando, contudo, de ser um 

trabalho digno do artista. Columbano seguiu um modelo habitual para retratos de 

monarcas, como, por exemplo, no do rei Louis-Philippe de Bourbon (1839) por Franz 

Winterhalter (1805-1873). D. Carlos está retratado de corpo inteiro, no uniforme de 

Marechal General do Exército, figurando de pé numa pose majestosa, vendo-se atrás 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 273. 
1247

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 53. 
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de si a cadeira do trono e do lado esquerdo a coroa real. Contudo, o rosto de D. Carlos 

é inexpressivo, denunciando o distanciamento entre o retratado e o pintor. 

  

198 – Retrato de Joaquim Mouzinho de Albuquerque (c. 1902). 

Anos depois, Columbano fez um retrato de Mouzinho de Albuquerque (c. 

1902), realizado posteriormente à morte do militar que havia subjugado Gungunhana. 

Sabe-se que foi por vontade do pintor que se fez esta obra, sendo a decisão de fazer o 

retrato tomada em conversa com Waldemar Albuquerque d’Orey, na altura do 

funeral1248. Essa decisão testemunha a admiração do artista pelo militar, que era um 

herói das campanhas de África. No retrato, feito a partir de fotografia (tirada em 

África), ele aparece realistica e detalhadamente representado. A sua expressão é 

serena, mas distante, denotando que o retrato fora feito sem a presença do modelo. 

Note-se que não foi a primeira vez que Columbano fez um retrato post-mortem, pois já 

o havia feito para Alexandre Herculano. 
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 Paula LOBO, 2011, op. cit., pp. 214-215. 
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199 – Retrato do Almirante Nuno Queriol (1905). 

Dos retratos de militares, o mais interessante é o do Almirante Nuno Queriol 

(1905, MNAC), figurado com grande vivacidade. A mão esquerda segura uma luva e a 

mão direita empunha uma espada, da qual só se vê o punho, mas a pose indica 

instabilidade. O rosto e as mãos são bem delineados, mas as restantes pinceladas são 

movimentadas, fluidas e expressivas, quase transparentes no fundo. É a imagem de 

um homem que está pronto para a acção, que se destaca das figuras quietas e 

melancólicas dos retratos de intelectuais. 

Uma das encomendas mais importantes de retratos foi em 1905, quando 

Columbano entrou na equipa de pintores que trabalharam na decoração da Escola 

Médico-Cirúrgica de Lisboa. Esta obra inseria-se num conjunto de encomendas feitas a 

vários artistas por ocasião da construção do novo edifício1249. A Columbano foram 

entregues as decorações da Sala do Conselho, compostas por quatro painéis com 

retratos de lentes da Escola. Dois painéis estão datados de 1906 (formato rectangular) 

e outros dois de 1907 (formato quadrado), mas é possível que ainda não estivessem 

totalmente terminados em 1909.  

                                                             
1249

 Nuno SALDANHA, 2006, op. cit., p. 378. 
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200 e 200 A - Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa (1906-1907). 

 

201 - Fotografia de Miguel Bombarda. 

De acordo com Fernando Emídio da Silva, num artigo desse ano, nos «últimos 

mezes se tem Columbano occupado com incessante ardor na pintura agora quasi 

concluída dos quadros monumentaes que hão de ornar as paredes da sala do conselho 

da nova Escola Medica. São quatro enormes panneaux dispondo em grupos 

harmonisadamente compostos os actauaes professores d’aquelle estabelecimento de 

ensino. As feições correctas de Miguel Bombarda, o olhar impetuoso e ardente de 

Bettencourt Raposo, a cabeça Victor-huguiana de Oliveira Feijão, o perfil insinuante de 

Moreira Junior, a compostura cathedratica de Ricardo Jorge, encontram uma 

reproducção expressiva e exacta no pincel de Columbano»1250.  

Estes quatro painéis formam quatro grupos de retratos. As tonalidades são 

escuras, mas, em vez da habitual justaposição das figuras sobre um fundo abstracto, 

por se tratar de uma encomenda para uma decoração, Columbano colocou os 

retratados num cenário decorado com um cortinado, inspirando-se nos retratos 

majestáticos da pintura barroca. As figuras distribuem-se solenemente, mas 

adoptando poses que pretendem dar uma ideia de naturalidade. Alguns dos retratos, 
                                                             
1250

 Fernando Emídio da SILVA, «A obra de um grande pintor – Columbano», Ilustração Portuguesa, 
11/10/1909, p. 456. 
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se não todos, foram feitos através de fotografias, como testemunha o de Miguel 

Bombarda que é em tudo semelhante a uma fotografia da época. Obra bastante 

académica, o conjunto faz lembrar os retratos de homenagem de Fantin-Latour, por 

exemplo na Hommage à Delacroix (1864) ou também o quadro de Gervex, Republique 

Française (c. 1890). 

 

202 – Henri Gervex, A «La République française»" (c. 1890). 

Sendo um exímio retratista, Columbano conseguiu dar uma aparência natural a 

cada um dos retratados, descrevendo os seus traços fisionómicos e denunciando a sua 

personalidade através das poses escolhidas. Entre os mais interessantes, contam-se os 

retratos de Silva Amado (1840-1925), interrompendo a leitura de uma revista; J. Ferraz 

de Macedo (1838-1907), numa pose contraída e com os punhos fechados; C. Bello 

Morais (1868-1933), sentado e atento a uma leitura que tem nas mãos, ou Bettencourt 

Raposo (1853-1937), que parece ter sido captado enquanto conversava com Custódio 

Cabeça (1866-1937). 

Em 1908, Columbano fez um retrato de D. Manuel II, por encomenda da 

comissão portuguesa da Exposição do Rio de Janeiro, para ser colocada na sala onde 

foram expostos os produtos portugueses1251. Há uma anedota que diz que nunca 

chegou a terminar essa obra: «O jovem monarca apareceu-lhe logo vestindo o 

uniforme de generalíssimo, condecorações, espada e capacete de plumas. Começou a 

desenhar: - um desenho lento em que estabelecia as proporções da figura. Ao cabo de 

meia hora, D. Manuel de Bragança, que pousara como para uma fotografia, imóvel, 

mão no punho da espada, perguntou muito cortês: 
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 O Ocidente, 20/5/1908. 
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- Mestre! Isso demora ainda muito? 

- Não meu Senhor! – respondeu – Isto já não demora nada! E pegando num 

pano cobriu o esboço, fez uma vénia e retirou-se. Não voltou mais!»1252. 

O mais provável é que o pintor tenha terminado o retrato no ateliê, com o 

recurso a fotografias. A obra finalizada foi exposta no Brasil, em 1908, pertencendo 

(em 1932) à Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência do Rio de 

Janeiro e chegou a ser considerado uma das «obras primas» do artista, por um 

jornalista anónimo. Assumindo que este diferia dos restantes trabalhos do pintor, 

destacava-se pela «riqueza de colorido» e «minuciosidade com que estão tratados 

alguns detalhes da indumentária, dos panejamentos e do mobiliário»1253. Conhecemos 

a obra de uma reprodução fotográfica n’ O Ocidente1254 e podemos testemunhar que 

se trata de um retrato bastante académico e que corresponde ao esperado num 

retrato oficial de um chefe de estado. A anedota, sendo relatada já depois da 

implantação da República, testemunhava que havia a fabricação de uma imagem de 

Columbano anti-monárquica que pode não corresponder à realidade dos factos. 

 

203 – Retrato de D. Manuel II (1908). 

                                                             
1252 Urbano RODRIGUES, 1946, Vida Romanesca de Teixeira Gomes, Lisboa, Editorial Maritimo-Colonial, 
p. 249. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte da imprensa: «O Retrato de D. 
Manuel por Columbano», Pátria Portuguesa, 16/7/1932. 
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Em 1910, cedendo ao apelo de Jaime Batalha Reis, para que fizesse alguns 

retratos de mulheres, Columbano fez o retrato de Alda Decken Lino, que era uma 

mulher destacada da sociedade, «figurinha de madona, de bandós negros e olhos 

transparentes»1255. A ideia de Columbano era precisamente representar uma mulher 

bonita, cujo retrato sobressaísse numa exposição, em Paris: «Comecei um retrato da 

Senhora do Lino, em vestido de baile, todo branco e oiro. Espero tirar delle algum 

partido. Veremos»1256. Afonso Lopes Vieira seria um dos primeiros a elogiar este 

quadro, augurando que o artista «revela-se-nos tambem um admiravel pintor de 

Mulheres, aquelle que entre nós surge, para alegria da Arte e para gloria da raça, 

destinado a interpretar o ritmo e o misterio da Graça feminina, na sua expressão mais 

pura e mais bella»1257. Porém, Aquilino Ribeiro era menos entusiasta, dizendo, com 

alguma razão, que se tratava de «um retrato de mulher muito fino mas um pouco 

distante da tonalidade habitual do grande mestre»1258. 

    

204 e 204 A – Retrato de Alda Lino (1910) e John Singer Sargent, Almina, daughter of Asher 

Wertheimer (1908). 

No Retrato de Alda Lino, composto com pinceladas livres e em tonalidades 

claras, há uma movimentação expressiva que recria uma impressão de 

espontaneidade. Ela está sentada numa cadeira no estilo Arte Nova (lembrando as da 

                                                             
1255 Raul BRANDÃO, 1998, op. cit., p. 224.  
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76, doc. 10, maço 124, carta de Columbano 
para Batalha Reis, Lisboa, 12/1/1910. 
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escola de Glasgow), sendo este um elemento significativo, que ajudava a dar uma nota 

de modernidade ao retrato.  

Patenteando a elegância de Alda Lino, ela segura um leque na mão esquerda. O 

seu corpo está também virado para a esquerda, mas a cabeça vira-se no sentido 

contrário, como se algo lhe tivesse chamado a atenção. Este movimento do corpo cria 

uma tensão que Columbano gostava de explorar nas suas composições. Por outro lado, 

junto da retratada está uma mesa com uma chávena de chá, atributo associado aos 

momentos de serenidade. Junto dessa chávena vemos um candeeiro e uma escultura 

reproduzindo a Vitória de Samotrácia, a qual, sendo uma imagem alada, acrescenta 

outra nota de instabilidade. Tal como também fez no Retrato de Maria Cristina Bordalo 

Pinheiro, Columbano contrapõe a sensação de instantâneo com representação de um 

momento de tranquilidade. Através dessa tensão, esta obra tem paralelo com os 

retratos femininos de Besnard ou Boldini. 

  

205 e 205 A – Retrato de Luzia Patrício (1916) e Joaquín Sorolla y Bastida, Clotide in evening 

dress (1911). 

Nos anos seguintes, Columbano fez outros retratos de mulheres, entre os quais 

se destacam o de Luzia Patrício (1916, MNAC) e o da mulher de Jacinto Magalhães. O 

primeiro é um notável retrato de senhora, que se vê sentada num sofá e enfrentando 

tranquilamente o olhar do espectador. Há alguma melancolia no seu rosto, a qual se 

associa à gravidade do vestido negro, que é contrariado pela elegância do mesmo, 

denotando tratar-se de uma senhora de sociedade. Aliás, o negro contrasta com o 

cenário mais colorido, descrito com atenção, nomeadamente o sofá vermelho e a 

mesa dourada, na qual se pode admirar uma pequena escultura chinesa 
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representando um leão. Pelo grau de descrição do cenário, associada à qualidade 

pictórica, este é talvez um dos melhores retratos de Columbano no domínio do retrato 

mundano. O retrato da mulher de Jacinto Magalhães parece ser também interessante, 

figurando a senhora de um modo elegante, com uma expressão pensativa. 

Malogradamente, apenas conhecemos a obra através de uma fraca reprodução. 

 

206 – Retrato da mulher de Jacinto Magalhães (1913). 

   

207 e 207 A – Retrato de Luz Soriano (1904) e Retrato de Miguel Bombarda (1911). 

Em 1904, por encomenda da Câmara Municipal de Lisboa, Columbano pintou 

um retrato de Luz Soriano, historiador do Liberalismo, sendo esse retrato destinado à 

Sala Rosa Araújo. Sete anos depois, em 1911, era a vez de fazer um retrato de Miguel 

Bombarda, destinado também à Câmara. Como já referimos noutro capítulo, este era 

um retrato de carácter político, cuja encomenda se devia à Junta Liberal, que também 
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pedira a Veloso Salgado um retrato de Cândido dos Reis1259. Num artigo da Ilustração 

Portuguesa, dedicado ao retrato de Bombarda, dizia-se que Columbano era um grande 

«pintor de retrato», dando às suas obras uma «nota pessoal e reveladora». 

Considerando-se que como «sempre este trabalho do mestre é uma obra prima» e que 

o retrato era um «alto documento de psicologia», o crítico concluía que, com a sua 

«superior visão de artista», Columbano conseguira apreender a figura do «sábio, 

artista e revolucionário», cuja morte apressou o início da Revolução de 5 de 

Outubro1260. 

Miguel Bombarda, iniciado maçon em 1879, era doutor em medicina, tendo 

aderido ao ideário republicano cerca de 19081261. Nas vésperas da Revolução 

republicana morreu assassinado por um louco. Conta Raul Brandão que depois da 

morte de Bombarda se espalhara em Lisboa o boato que haviam sido «os padres que 

instigaram um tenente a assassiná-lo. É falso (…). Toda a gente acredita num crime 

planeado, (…) toda a cidade republicana se transforma num vulcão (…)»1262. Tornou-se 

por isso um mártir da República, assim como Cândido dos Reis (iniciado maçon em 

19091263) que se suicidou durante a Revolução, quando julgou que esta estava perdida.  

Não deixa de ser relevante que Columbano tenha sido escolhido para retratar, 

precisamente, Miguel Bombarda, que era, além de republicano, um eminente homem 

de ciência – que já havia retratado para a Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, em 1906. 

O retrato de Bombarda, de pé e de perfil, por detrás de uma cadeira vazia, é um 

retrato imponente, mas onde não terá havido grande investimento por parte do 

pintor, o que se nota pela circunstância de repetir a pose de uma fotografia do médico, 

a qual já fora também utilizada para o retrato do mesmo personagem realizado para a 

Escola Médica. 

Cerca de 1914, com a fundação da Galeria de retratos dos presidentes da 

República no Palácio de Belém, o governo incumbiu Columbano dos retratos de 

                                                             
1259 A. H. de Oliveira MARQUES, 1986, op. cit., Vol. II, p. 812. 
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 Ilustração Portuguesa, 14/8/1911, p. 199. 
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 Raul BRANDÃO, 1999, op. cit., Tomo II, p. 49. 
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Manuel de Arriaga (1914), Teófilo Braga (1917) e Teixeira Gomes (1925)1264. Mas 

lembremo-nos que todos eles, além de presidentes, foram também escritores e 

intelectuais. 

  

208 e 208 A – Retrato de Manuel de Arriaga (1914) e Léon Bonnat, Retrato de Vítor Hugo. 

Até 1911 fixou-se no Palácio de Belém, a Secretaria-Geral da Presidência da 

República. Não havia residência oficial, por isso Teófilo Braga, presidente do Governo 

Provisório, aí se deslocava frequentemente. Em Junho de 1911, Arriaga (1840-1917), 

eleito presidente da República, arrendou o anexo do Palácio para residência oficial. 

Desde essa data que os presidentes que quiseram residir em Belém, durante a 

Primeira República, tiveram de pagar o aluguer1265. Terá sido também de Manuel de 

Arriaga a ideia de fazer a Galeria de retratos, visto que esta iniciou com o seu retrato e 

durante o seu mandato, mas a ideia também poderá ter partido do governo, presidido 

desde Fevereiro de 1914 por Bernardino Machado. 

A propósito da Galeria de retratos, deveremos citar Raquel Henriques da Silva, 

que referiu ser esta a «única colecção de pintura que pertence ao Palácio de Belém e 

que só ali tem razão de ser». A colecção «inscreve-se, naturalmente, numa tradição 

celebrativa do poder que do registo mítico foi evoluindo, nas artes europeias, para 

uma espécie de adequação laica». A mesma historiadora acrescentava, a propósito dos 

três retratos de Columbano, que «Não constituindo obras-primas da imensa produção 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 112. 
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 Elsa Santos ALÍPIO, 2005, «Vivências. Do Palácio de Belém», in Diogo GASPAR (com.), 2005, Do 
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do mais importante pintor da transição entre os séculos XIX e XX, elas manifestam a 

sua peculiar estilística (...)»1266. 

Manuel de Arriaga era um antigo republicano, que estivera ligado à geração de 

70 e que já fora retratado por Columbano para o António Maria no Verão de 18841267. 

Em 1911, foi eleito para o cargo de primeiro presidente da República português. O seu 

papel nesse cargo destacou-se pela atitude pacificadora, mas, depois de diversas 

peripécias políticas, acabou por se demitir a 26 de Maio de 1915 – ficando Teófilo 

Braga a completar o seu mandato até Outubro desse ano. Em 1911, depois da eleição 

de Manuel de Arriaga, o escritor Raul Brandão dava-lhe uma imagem poética:  

«Na véspera fui procurá-lo à Rua da Santíssima Trindade, n.º 35. Um 

salão burguês com quadros de Silva Porto e Ramalho. O velho, que mantém 

certa aparência de vigor, com cabeleira branca, a pêra branca, e a sobrecasaca 

antiquada, é uma figura arrancada a um quadro romântico»1268.  

A descrição de Brandão não está longe do retrato que Columbano fez do 

presidente, embora o pintor lhe acrescentasse a solenidade própria de um chefe de 

Estado. A sua pose, sentado, separado do espectador pela secretária, sobre a qual está 

um livro fechado; a mão direita escondida no casaco, lembrando o retrato de Vítor 

Hugo feito por Bonnat (não datado), assim como a lareira atrás das costas – tudo 

contribui para uma impressão de imponência. Há um distanciamento entre o retratado 

e o espectador, iconograficamente marcado pela secretária, fruto provavelmente das 

relações de amizade entre Arriaga e Columbano não serem muito próximas. Por outro 

lado, a respeito da expressão de Arriaga neste retrato – certamente realizado pouco 

tempo antes da sua demissão – devemos lembrar as palavras de Vital Fontes, 

mordomo do Palácio: «E o sr. Presidente parecia abatido, triste, quási perdido aquêle 

seu sorriso bondoso. Não se manifestava porque era muito educado, de boas famílias, 

descendente de reis – dizia-se»1269. 

                                                             
1266 Raquel Henriques da SILVA, 2005, «Os Tempos Republicanos: da gestão das heranças ao 
coleccionismo próprio», in Diogo GASPAR (com.), 2005, op. cit., pp. 469 e 471. 
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 Raul BRANDÃO, 1999, op. cit., Tomo II, p. 134. 
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 Vital FONTES, 1945, op. cit., pp. 71-72. 
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209 e 209 A - Retrato de Teófilo Braga (1914) e Zorn, Retrato do coleccionador Alfred Beurdeley 
(1906). 

Três anos depois, em 1917, Columbano retratou Teófilo Braga. Este retrato foi 

realizado já depois de finalizado o mandato, sendo de destacar que Bernardino 

Machado, que era presidente nessa altura, só foi retratado em 1935 e por Martinho da 

Fonseca (1890-1972) – que foi discípulo de Columbano. Teófilo Braga, era um erudito e 

estudioso da Geração de 70, tendo Columbano colaborado com ele, em 1880, no 

magazine Á Volta do Mundo e nas comemorações do centenário de Camões.  

De acordo com Raul Brandão, o «retrato de Teófilo feito pelo Columbano é uma 

figura dramática. Quem lida com ele diz que Teófilo fala, fala sempre e diz mal de tudo 

e de todos (…). / Velho – está resistente e teimoso – velho está agressivo como na 

primeira hora! (…). / Sempre agarrado aos seus livros, às suas ideias, à sua obra (…), 

aos seus princípios, atinge o tamanho e a majestade duma árvore secular»1270. A 

maneira como Vital Fontes se recordava de Teófilo Braga era também de alguém que 

estava mais seguro entre os seus livros. Mesmo durante o primeiro mandato, no 

Governo Provisório, exclamou: «Se ao menos tivesse aqui os meus livros! Se pudesse 

trabalhar nas minhas coisas!»1271. No segundo mandato, isto é, dois anos antes do 

retrato feito por Columbano «andava cada vez mais alheado de tudo, mais simples, 

mais modesto, sentindo mais saüdades dos seus livros, tantas, que algumas vezes 

aparecia com êles debaixo do braço, e para ali ficava, a lê-los, e a tomar 

apontamentos»1272.  
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1272

 Vital FONTES, op. cit., p. 86. 
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Os retratos escritos de Teófilo Braga, feitos por Raul Brandão e por Vital Fontes, 

coincidem com o retrato pintado por Columbano. João Barreira pronunciou-se 

largamente sobre este retrato, dizendo que o «retrato de Teofilo Braga, pela aguda e 

amorosa interpretação com que foi pintado, será, nas galerias do futuro, o nosso 

retrato de Erasmo»1273. Para Raquel Henriques da Silva, «Teófilo como que concretiza 

a fragilidade do novo regime, profundamente ferido pelos conflitos políticos internos e 

a sombra avassaladora da Grande Guerra»1274. Ao olharmos para esta obra vemos um 

erudito, encurvado, com um livro na mão esquerda, entre um desalinho de livros e 

papéis à sua volta. É o melhor retrato que Columbano fez para a Galeria da 

Presidência, mas é também aquele que mais se afasta da solenidade própria da 

representação de um Chefe de Estado. Aliás, quer pela pose, quer pelo tipo de 

pincelada livre, lembra o retrato do coleccionador Alfred Beurdeley, pintado por Zorn, 

em 1906.  

Na Galeria da Presidência, o último retrato pintado por Columbano é o de 

Teixeira Gomes. Novamente, é uma obra efectuada já no final do mandato, pouco 

tempo antes de ele se demitir. Tal como nos outros retratos, temos a figuração de 

alguém que se está a afastar da vida política. Em 1922, ele fora nomeado delegado de 

Portugal à Sociedade das Nações e, em 6 de Agosto de 1923, foi eleito Presidente da 

República. Assumiu o cargo com o desejo de conseguir pacificar as várias facções 

republicanas, mas o descalabro político foi deixando-o cada vez mais desanimado. 

Entre outras actividades, convivia com artistas e escritores, cientistas e intelectuais. 

Em 11 de Dezembro de 1925 demitiu-se e partiu para o Norte de África. Desde 1931 

que se fixou em Bougie, num exílio voluntário. Ainda enviou colaboração à Seara Nova 

e publicou Cartas a Columbano (1932)1275, testemunho da amizade e admiração mútua 

que existia entre ambos. 
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 João BARREIRA, 6/11/1930, «Columbano (Ante o retrato de Teófilo Braga)», in «Mestre Columbano 
– No 1.º aniversario da sua morte», Diário de Notícias. 
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210 e 210 A - Retrato de Teixeira Gomes (1925) e Thomas Eakins, Retrato de William Thompson 

(c. 1907). 

Teixeira Gomes já fora retratado por Columbano por duas vezes, ambas antes 

de 1911, quando foi nomeado representante de Portugal em Londres. Um dos retratos 

ficou em «pochade» e ficou no poder de Viana de Carvalho, seu secretário 

particular1276; o outro, o melhor dos três, faz parte da Colecção do Museu do 

Chiado1277 e sobre ele já nos debruçámos anteriormente. O terceiro retrato de Teixeira 

Gomes, datado de 1925, foi o que ficou na galeria do Palácio de Belém. José-Augusto 

França escreveu que o de 1911 apresentava a «modesta dignidade do escritor» e o de 

1925 mostrava uma «pose mais rígida». De acordo com as suas palavras, era muito 

melhor o primeiro que o segundo, porque «nele se apresentava o intelectual diletante 

e ironicamente sensual ainda não ferido pela mediocridade do poder»1278. Referiu 

Raquel Henriques da Silva que «há um halo de solidão e de inquietude na figura 

envelhecida que não perdeu nem a elegância nem o amor às artes, mas 

definitivamente perdeu a acutilância cosmopolita e irónica do retrato que Columbano 

lhe fizera em 1911»1279.  

O retrato de Teixeira Gomes, de 1925, coloca o Presidente numa pose serena, 

sentado num cadeirão, enquadrado por objectos decorativos. A atitude é a de um 

intelectual, embora o cenário dê solenidade à figura do retratado. Os objectos do 

mobiliário não são inocentes: a cadeira, apesar de ser apenas esboçada, é um fauteuil 
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que chegou a Belém em 1912, «guarnecido com incrustações de metal terminando os 

braços com 2 cabeças de leão (…)»1280. É também essa a cadeira que surge no retrato 

de Arriaga, mas aqui ganha maior relevo devido ao facto de não estar tapada pela 

secretária. Teixeira Gomes olha o espectador por cima do ombro e parece afastar-se 

do confronto. Neste retrato ficava registada a tristeza, transformada em «aparência 

fria que parecia apenas calma elegância»1281. De algum modo, lembra o retrato de 

William Thompson, pintado por Thomas Eakins (1844-1916), cerca de 1907, o que se 

traduz uma maneira idêntica de encarar o exercício do retrato. 

Testemunhando a amizade entre Teixeira Gomes e Columbano, Urbano 

Rodrigues (1888-1971) escreveu que o presidente costumava organizar os «Dias do 

Columbano», «que eram os mais íntimos», que correspondiam a um jantar e a um 

serão em amena cavaqueira. Teixeira Gomes dizia que por vezes tinham divergências: 

«Olhe o que se passa com o Greco, que eu admiro e ele detesta... Gostamos de estar 

juntos, mesmo calados»1282. Ainda de acordo com Urbano Rodrigues, quando 

«começou a fazer o retrato (…), Columbano tornou-se quase um habitante de Belém. 

As sessões eram demoradas; e além das horas em que tinha diante de si o modelo e 

daquelas em que, falando com ele, fora dali, o estudava ainda para apreender traços 

que melhor o pudessem revelar, outras decorriam em que, só, diante do cavalete com 

o seu esboço, profundamente meditava». Segundo o mesmo testemunho, «(…) aquele 

retrato era o retrato do seu melhor amigo! (…) Quando ia já muito adiantado e o 

modelo (…) o qualificava de magnífico, resolveu uma manhã raspá-lo! (…). Dizia: «”Não 

gosto, não é isto” (…). Depois, já na segunda criação, ainda descontente, murmurava: 

Lá ver o que quero, vejo eu… Agora executar!»1283. 

Segundo o próprio Teixeira Gomes, no «retrato oficial, de Chefe de Estado, 

onde ele se esforçou em pôr tudo quanto sabia, houve um momento prodigioso: 

faiscavam-lhe os olhos, movia-se, falava… Compreendia-se que a arte atingira os seus 

inultrapassáveis limites. Ainda tentei interpor a minha autoridade para impedir que lhe 

tocasse mais. O artista, porém, via mais além; via o irrealizável; e tanto o procurou 
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que, embora forte e empolgante como poucas, a obra saiu inquieta e como que 

atormentada; frustrada quase, ao lado da serena e larga interpretação que ele deu ao 

Arriaga e ao Teófilo. Mas o que há de extremamente curioso neste quadro é o seu 

acentuado carácter “barroco”, para que o mestre tinha natural pendor, sempre 

sopeado, e que aqui se intensificou na febre de apreender a expressão, o movimento, 

o gesto, a vida. A talha chinesa e a floreira Império que ali figuram, reflectem o espírito 

do quadro; nunca se repassaram, como ali, de tanta alma, os objectos inanimados; 

mesmo nas suas melhores “naturezas mortas” o artista jamais os espiritualizou assim. 

Em suma: na sua obra tão numerosa e variada tem este trabalho importância capital, e 

sob certos aspectos nenhum outro se lhe compara»1284. 

Entre Manuel de Arriaga e Teixeira Gomes, houve mais quatro presidentes da 

República, três do quais (Sidónio Pais, Canto e Castro e António José de Almeida1285) só 

retratados na década de 30, por Henrique Medina. Deste modo, Columbano foi o único 

pintor de retratos de presidentes durante a Primeira República. Referiu a historiadora 

Raquel Henriques da Silva que, comparando os retratos de Columbano com os dos 

restantes presidentes, nota-se uma grande disparidade: «Ao contrário dos de 

Columbano, afogados em sombras e indecisões, nestes as figuras emergem, galantes e 

convencionais»1286. Columbano, além de retratista, era sobretudo um pintor, cujo 

encontro com o modelo era feito num longo diálogo. Os presidentes que retratou 

eram intelectuais, que aceitaram o cargo político devido à vontade de contribuir para o 

renascimento da glória portuguesa, sentindo-se desalentados quando viam as suas 

esperanças caírem por terra. Em contrapartida, os restantes retratos eram obras 

oficiais e solenes, próprias de um regime ditatorial, entretanto institucionalizado1287. 

Podemos desde já concluir que Columbano foi sobretudo um realista e um 

retratista. Através de uma exigente observação dos seus modelos, obrigando-os a 

várias sessões de pose, o pintor acabava por realizar a sua própria interpretação da 

                                                             
1284 Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit., pp. 229-230. 
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realidade visível. O retrato final correspondia não só à aparência fisionómica. Para 

além da superfície, depois de horas repetidas de pose, ficavam expressas a 

personalidade, as preocupações e os pensamentos do retratado. Mas também ficavam 

as preocupações estéticas e morais do artista, quanto mais não fosse pela escolha dos 

modelos. Quando a empatia entre o pintor e o modelo não existia, o resultado do 

quadro espelhava esse desacerto. 

Sendo os seus retratos imagens complexas da realidade humana visível, o 

artista pintava de uma forma instintiva, com traços largos, preocupando-se apenas 

com a figuração dos aspectos mais distintivos dos retratados. O seu realismo adaptava-

se melhor aos retratos masculinos, de artistas e intelectuais. Mas por vezes falhava nos 

retratos femininos, de crianças ou de encomenda, onde se impunha uma maior 

graciosidade ou um maior detalhe, e, sobretudo, uma menor melancolia. 
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3. QUADROS INTIMISTAS E NATUREZAS MORTAS 

«O labor amoroso e paciente, a subtileza na combinação dos 

tons, os enormes recursos técnicos de que dispunha, são o 

que fazem dêle um grande pintor». 

Manuel Mendes (1944). 

 

A obra de Columbano pode ser vista em duas vertentes, que a atravessam quer 

ao nível do tempo, quer ao nível dos temas. Uma vertente é o retrato. Se olharmos 

com atenção, quase todas as suas obras são retratos. A outra é a vertente do 

intimismo, que se traduz pela preferência por espaços interiores, por locais pouco 

iluminados, pela figuração de pessoas isoladas. Raramente o artista saiu destes 

enquadramentos sendo que a fase em que se tornaram mais exacerbados é 

precisamente a partir do final da década de noventa. Foi então que começou a 

explorar mais o tema da natureza morta, realizando obras que, para Raquel Henriques 

da Silva, são «exercícios de captação da luz, inscritos em fundos soturnos»1288. 

As pinturas com cenas do quotidiano e as naturezas mortas têm origem nas 

composições holandesas do século XVII. Como observou Tzvetan Todorov (em 

1993)1289, o grande divulgador da pintura holandesa foi Théophile Thoré (1807-1869) e 

o termo Realismo foi utilizado pela primeira vez em França, em 1835, no seu sentido 

actual, aplicado a esse tipo de pintura.  

No entanto, hoje devemos ter em consideração que o realismo de seiscentos 

era um realismo aparente, pois estas pinturas celebravam as virtudes domésticas, 

sobretudo desempenhadas por mulheres, em espaços interiores. Apesar desse lado 

simbólico, Todorov advertia que toda a representação pictural de um ser ou de um 

objecto significa que ele é digno de ser representado, que merece sobreviver ao 

instante da sua aparição: «a pintura é, intrisecamente, elogio do que é pintado». 

Todorov afiançava que através da representação do quotidiano, o pintor constatava 

que a beleza poderia estar nos objectos insignificantes e nos gestos comuns. Deste 
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modo, descobria que «pela graça dos pincéis, ele pode mostrar que os objectos são 

dignos de uma admiração não somente ética mas estética»1290. 

Contudo, Todorov também notava que a pintura do quotidiano, nos séculos XIX 

e XX, ligada à pintura realista, continuava a «afirmar a beleza do que mostra; mas é 

muitas vezes uma beleza de abatimento, de desespero, de angústia; são as flores do 

mal (…)»1291. Isto é, o pintor de oitocentos passa a interpretar o tema do quotidiano e 

da natureza morta na sua ligação ao intimismo e à melancolia. Por outro lado, o 

anedótico é rejeitado; os temas do quotidiano e a representação de objectos passam 

ser vistos como um pretexto para a exploração de valores puramente pictóricos. 

Por certo que a maneira de ser de Columbano se identificava com a 

representação de coisas inanimadas e de cenas intimistas, na medida em que 

implicavam uma atenção prolongada aos efeitos de luz e de sombra sobre as formas 

dispostas deliberadamente em espaços interiores. A escolha de assuntos onde 

dominava a familiaridade, a intimidade e a ausência de ruído adaptava-se à sua 

personalidade apreciadora da clausura do ateliê. De acordo com José-Augusto França, 

era na natureza morta que estava a vertente silenciosa de Columbano, um mundo «de 

pequenos objectos» inseridos «na penumbra envolvente»1292. 

Sobre o intimismo na pintura portuguesa, escreveu Maria João de Oliveira 

(2002), dizendo que ele «define a obra dos mais importantes pintores portugueses de 

então, de Aurélia de Sousa a António Carneiro, passando por Columbano». Segundo as 

observações desta historiadora, o «intimismo é a estética que valoriza os laços que o 

artista cria com o seu ambiente familiar. Com o advento da sociedade burguesa e com 

a crescente separação dos espaços, assiste-se a uma cisão entre o dentro – protector e 

protegido, e o fora – cujo fascínio pode ser sinónimo de perdição e alienação (…). 

                                                             
1290 «par la grâce de ses pinceaux, il peut montrer que les objects sont dignes d’une admiration non 
seulement esthétique mais éthique». Cf. Tzvetan TODOROV, 1993, op. cit., p. 139. 
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Trata-se do reino dos pequenos nadas, longe das dimensões épicas do sublime, 

evocando o banal (…)»1293.  

Ainda de acordo com a mesma investigadora, o «Intimismo como substantivo, 

surge no início do século XX, para designar um traço de carácter, mas também uma 

estética. Concretamente em pintura, abrange temas que vão da vida quotidiana, ao 

interior doméstico, da meditação solitária à introspecção misteriosa (inefável). (…) A 

intimidade pode exprimir o bem estar (…), mas pode (…) ocultar indizíveis 

resignações»1294.  

O intimismo pode ligar-se ao simbolismo, na medida em que os artistas 

apegados a esse movimento estético desejavam fugir do mundo, optando por uma 

vida íntima e solitária, figurando a realidade familiar1295. Os primeiros pintores que se 

reconheceram no intimismo - Henri Le Sidaner (1862-1939), Charles Cottet (1863-

1925), Émile-René Menard (1862-1930), Arman-Jean (1860-1935), Levy-Dhumer (1865-

1953), Vuillard (1868-1940), entre outros – expuseram em 1905, na Galerie Henry 

Graves.  

As semelhanças da obra destes artistas com as de Columbano são ténues, pois 

são pintores que se inserem nos esquemas pictóricos do Pós-impressionismo e do 

Simbolismo, divergindo do intimismo mais conservador expresso nos trabalhos do 

pintor português. No entanto, muitas obras de Columbano deverão ser entendidas 

como expressões de intimismo, pois figuram pessoas e objectos isolados, em espaços 

fechados, onde impera a solidão, a introspecção e o silêncio, a qual é sublinhada pelas 

cores escuras e pelos efeitos de esfumado. Maria de Aires Silveira (2010) escreveu que 

a «estética intimista apaziguadora» surgia aqui «como uma espécie de manifesto à 

apresentação de uma modernidade». Columbano combinava a «coexistência da 

objectividade com um intimismo pintado do interior, em instantâneos marcados por 
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 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., pp. 329-332. 
1294

 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., pp. 329-332. 
1295

 Georges PILLEMENT, 1988, op. cit., p. 47. 
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uma subjectividade expressiva, intencionalmente ajustada aos impulsos imaginários do 

real»1296. 

Nas pinturas de Columbano, representando cenas de interior e do quotidiano 

feminino, as figuras e os objectos tendem a confundir-se. Mesmo Courbet, que se 

assumia como realista, pintou naturezas mortas com mulheres junto de flores, onde se 

depreende uma fusão dos seres e das coisas1297. Sobretudo a partir da década de 1890, 

Columbano começou a dar maior ênfase aos objectos que rodeiam o mundo feminino, 

ficando a figura feminina escondida, ao ponto destas pinturas serem por vezes 

classificadas entre as naturezas mortas. Contudo, muitos destes quadros são retratos 

não assumidos como tal, para os quais serviam de modelo a irmã Maria Augusta ou a 

mulher Emília da Costa. 

Estas obras de Columbano têm ligações à pintura espanhola seiscentista, 

particularmente de Velásquez ou Ribera, que mostravam cenas do quotidiano com 

cozinhas, onde circulavam figuras humanas, sendo estes trabalhos apelidados de 

bodegones. Se, por um lado, a influência da pintura espanhola sobre o Realismo do 

século XIX é um facto comprovado em recentes investigações1298, por outro, como 

bem notou José-Augusto França, a propósito das naturezas mortas de Columbano, é o 

«bodegón» espanhol «que se encontra na fonte desta pintura onde se processa uma 

meditação dramática até ao fim da vida do artista»1299. Ainda a este propósito, 

lembremos que uma das primeiras pinturas de Columbano foi um Bodegón exposto na 

Sociedade Promotora das Belas Artes, em 1874. Pouco sabemos sobre essa 

experiência, que foi descrita por Batalha Reis como uma brincadeira, uma pochade: 

tampa de uma caixa de charutos1300. 

Por certo que Columbano se sentia ligado a imagens de serenidade, em que a 

duração e o movimento deixavam de importar. Este interesse já fora patente na obra 

                                                             
1296 Maria de Aires SILVEIRA, 2010, «Intimismo», in Maria de Aires SILVEIRA (coord.), 2010, op. cit., pp. 
200-201. 
1297 A.A.V.V., 2007, op. cit., p. 418. 
1298 Veja-se a este propósito o catálogo da exposição de 2002, Manet Velásquez. La manière espagnole 
au XIXe siècle. Paris, Musée d’Orsay, que também passou pelo Prado (Madrid) e pelo Metropolitan 
Museum of Art (Nova Iorque), em 2003. Cf. ainda Lucília Verdelho da COSTA, 2008, op. cit., pp. 275-278. 
1299

 José-Augusto FRANÇA, 1979, idem, ibidem. 
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 Jaime Batalha REIS, 1892, op. cit., p. 150. 
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de outros artistas que partilhavam uma visão introspectiva do mundo, tal como 

George de La Tour (1593-1652), Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779) ou Henri 

Fantin-Latour (1836-1904). Columbano possivelmente ignorava a obra de La Tour, que 

só foi conhecida a partir de 1915. Contudo, há paralelos, pois como bem notou Agnès 

St Guily, «o espaço dos quadros de La Tour é um espaço fechado, sem porta nem 

janela, sem escape nem escapatória. (…) fechado, imóvel e silencioso»1301. O mesmo se 

diria dos trabalhos intimistas de Columbano ou de Fantin-Latour - cujas obras também 

têm algum paralelo com as do pintor português. No entanto, Columbano nunca fez 

qualquer referência a Fantin-Latour, apesar das semelhanças estéticas e temáticas, 

sendo difícil perceber até que ponto as conhecia. 

Relativamente a Chardin, é mais provável a existência de uma influência 

directa. Desde meados do século XIX que, em França, houve uma revalorização da arte 

Rococó. A obra de Chardin, que terá chegado a influenciar Courbet, «havia ressurgido 

do esquecimento graças aos trabalhos de Champfleury, de Charles Blanc, de Théophile 

Thoré e dos Goncourt»1302. Por outro lado, em 1860, fez-se uma exposição de pintura 

francesa do século XVIII, organizada pelo crítico Phillipe Burty, na Galeria Martinet. 

Columbano, não foi certamente indiferente a este gosto e, quando foi a Paris, para 

preparar a exposição de 1913, escolheu postais com pinturas de Chardin para enviar à 

mulher e à irmã, sendo elas as figurantes de muitas pinturas intimistas que compôs. 

Assim como na pintura espanhola e holandesa do século XVII, ou nas pinturas 

de Chardin, no século XVIII1303, o mundo de intimidade pintado por Columbano era 

protagonizado por mulheres, sendo os objectos escolhidos para as naturezas mortas 

também conectados com o quotidiano feminino, como a cozinha ou com o ritual do 

chá. Nos retratos de homens surgem representações de objectos, mas nesses casos 

são associados à sua actividade profissional ou intelectual, tais como livros, 

instrumentos musicais, estampas – objectos indicadores de uma vida mais virada para 

                                                             
1301 ««l’espace des tableaux de La Tour est un espace fermé, sans porte ni fenêtre, sans échappée ni 
échappatoire. (…) clos, immobile et silencieux». cf. Agnès Lacau ST GUILY, 1992, La Tour, une lumière 
dans la nuit, Mame, p. 36. 
1302

 A.A.V.V., 2007,  op. cit., p. 418. 
1303

 Em 2010 foi publicado o catálogo de uma exposição sobre natureza morta da época barroca, 
realizada na Fundação Calouste Gulbenkian. Cf. A.A.V.V., 2010, A Perspectiva das Coisas I. A Natureza 
Morta na Europa. Séculos  XVII-XVIII, FCG. 
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o exterior. O mundo interior ficava guardado para as mulheres, sem direito a menção 

própria nos títulos das pinturas, mesmo quando dominavam a composição do quadro. 

Um crítico que ficou anónimo escreveu que Columbano tinha uma 

compreensão singular do feminino, o que estava de acordo com a sua concepção 

organicamente pessimista da vida: «a mulher é a companheira da tristeza, porque não 

há outra coisa a repartir»1304. Pensamos que essa afirmação é sobretudo verdadeira 

para os quadros em que surge Emília da Costa (Bordalo Pinheiro, depois do casamento, 

em 1911). As descrições da sua personalidade explicam a forma como foi retratada 

pelo artista: «Dir-se-ia que não falava, ciciava. Que não vivia; pairava. Feita de silêncio, 

de passos brandos, quási imóvel». O pintor retratou-a «cada vez mais 

espiritualizada»1305, quase à maneira de Eugène Carrière, surgindo por vezes como uma 

aparição no meio da noite. 

A respeito do imaginário feminino na obra de Columbano, devemos recordar 

que para Baudelaire (por exemplo na obra Fusées) a beleza era associada à ideia de 

melancolia. Na pintura de Columbano a melancolia sente-se sobretudo nos retratos 

femininos, nomeadamente nos retratos denegados e intimistas. 

Outro aspecto que devemos salientar é que estas figuras de mulheres em 

situações de quietude, no interior sombrio de uma casa fechada, não eram somente 

uma representação da realidade vivida do artista, porque correspondiam a um ideal 

saudosista (ou melancólico) de um tempo que se estava perder. Escreveu Maria de 

Aires Silveira que as pinturas intimistas de Columbano testemunhavam um «Exílio 

social»: «parece interessar-lhe a criação de um microcosmos privado»1306. 

Precisamente no ano que Columbano pintou A Chávena de Chá (1898), num 

texto de O Ocidente, a propósito da gravura O Serão, feita a partir de um desenho de 

Miguel-Ângelo Lupi, dizia-se:  

                                                             
1304

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte do Diário de Notícias (s/d). 
1305

 Diário de Lisboa, 17/5/1945. 
1306

 Maria de Aires Silveira, 2010, op. cit., pp. 200-212. 
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«É meiga e plácida a luz do candeeiro (…) e vai iluminar a testa curvada 

sobre o trabalho. Põe-lhe um nimbo muito suave, e doira lhe uns cabelos 

revoltos, que então parecem materializações subtilíssimas d’algum 

pensamento luminoso, d’alguma esperança que amanece».  

Notava-se no mesmo texto que «[n]ão ha trevas (…) n’uma alma d’aquellas. A 

ambição é modesta». No entanto, lamentava-se que este tipo de serões já eram 

próprios do passado, ou só sobreviviam fora das cidades. Os tempos tinham mudado:  

«Hoje as communicações facilimas puzeram o centro de Lisboa ao pé 

das portas de cada um. (…) Regorgitam de gente os cafés; os teatros, muitos 

mais agora do que d’antes (…). Toda a Lisboa é cheia de restaurantes e foi 

precisa uma ordem da polícia para que fechem às duas da madrugada»1307.  

 

211 – Miguel Ângelo Lupi, O Serão. 

Sabe-se, por testemunhos de pessoas que conviveram com Columbano, que ele 

tinha um gosto conservador e, nesse sentido, as suas pinturas intimistas eram a 

expressão do seu virar de costas perante a modernidade. No entanto, a própria 

imobilidade inerente dos objectos, ou a imobilidade imposta aos modelos, permitia 

que se concentrasse sobre a pintura e sobre os problemas da pintura. Tornavam-se 

trabalhos mais pessoais, sendo nesse sentido mais passíveis de atingirem uma 

linguagem moderna, pela via do intimismo. Foi nas naturezas mortas que Columbano 

encontrou o domínio eminentemente pessoal e experimental. 
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 J.C. (João da Câmara?), 30/12/1898, «O Serão», in O Ocidente, pp. 291-293. 
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A natureza morta foi um campo em que trabalhou ao nível de séries, repetindo 

o mesmo tema com pequenas diferenças (o que de certo modo também acontecia no 

retrato). Nota-se a sua predilecção por espaços mal iluminados, demonstrando uma 

preocupação latente em querer captar os efeitos do claro-escuro, o que acentua o 

carácter tenebrista destas pinturas. A propósito da iluminação, devemos notar como 

estas obras retratando pacientemente interiores iluminados com luz artificial, diferem 

das pesquisas impressionistas que apresentavam cenas captadas em instantâneo e 

iluminadas com luz natural (mesmo tratando-se de interiores). Carlos Reyero refere 

que «a iluminação artificial, dominada pela penumbra (…), aparece estreitamente 

ligada ao espaço doméstico e à intimidade»1308 e Maria João Oliveira lembrou que o 

intimismo é «uma estética que se reclama das penumbras ou meias tintas»1309. 

Columbano, de uma maneira soturna, concentrava-se no efeito da noite e da luz 

artificial, a qual acabava por dar maior densidade às formas, mesmo que parte delas 

ficasse esfumada na sombra. 

O historiador Omar Calabrese debruçou-se bastante sobre o tema da natureza 

morta, chegando a conclusões que devemos considerar pois podem ser aplicadas à 

obra de Columbano. Referia que as naturezas mortas eram representações de «coisas 

que ficaram paradas num instante» e quando o pintor seleccionava um instante 

«como se fosse um sempre» anulava a temporalidade. Isto é, a natureza morta 

exprime a vontade de transpor ou questionar o tempo, o que a associa à ideia de 

morte e a liga ao tema da  vanita1310. Columbano, ou os outros pintores de naturezas 

mortas, tornava permanente aquilo que é perecível ou instável. No entanto, a maneira 

como ele representou as pessoas e os objectos, muitas vezes incompletos ou com os 

contornos esfumados, acaba por introduzir uma sensação de insegurança e nos levar a 

questionar até que ponto essa vontade de parar o tempo é praticável. 

Calabrese também refere que a escala típica da natureza morta é a do tamanho 

natural o que permite que ela fique «mais de acordo com o espaço que [a] rodeia». 

Deste modo, procura-se que haja contiguidade entre o espaço do quadro e o espaço 
                                                             
1308

 Carlos REYERO, 2005, A luz artificial na pintura española e portuguesa. A época de Regayos e Almada 
Negreiros, Fundação EDP e Fundación Hidrocantábrico, p. 40. 
1309

 Maria João OLIVEIRA, 2002, op. cit., pp. 329-332. 
1310

 Oman CALABRESE, 1997, Como se lê uma obra de arte, Lisboa, Edições 70, pp. 21-22. 
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exterior em que ele se insere. Os cenários são neutros, de modo a que não choquem 

com o mundo exterior. Segundo Calabrese, as naturezas mortas não costumam ter 

horizontes, sendo o fundo constituído por «uma superfície opaca». O espaço é 

iluminado pela luz artificial que «torna o fundo pouco perceptível  e, por isso mesmo, 

contribui para eliminar a distância». Deste modo, alcança-se uma «contiguidade 

espacial entre o interior e o exterior do quadro, mas, por razões idênticas, existe 

também uma continuidade temporal (…)»1311. 

Podemos questionar até que ponto os fundos neutros e sem perspectiva, no 

caso de Columbano, conseguem esse efeito de contiguidade e continuidade com o 

espaço e o tempo exterior. Gustave Geffroy escreveu, a propósito de Carrière, que ele 

tinha a necessidade de recapitular, de tornar evidente o que era essencial, que 

reproduzia em formas numa atmosfera visível que afastava a pintura do espectador, 

localizando-a num espaço diferente da galeria onde era exibida1312. Columbano 

raramente chegou ao extremo de diluição da realidade praticado por Carrière. 

Contudo, jogando com formas definidas e indefinidas, completas e incompletas, 

retratadas em espaços mal iluminados, com sombras que escondem e deformam a 

realidade, acabou por anular a contiguidade / continuidade entre o quadro e o 

exterior. 

As naturezas mortas de Columbano, foram geralmente aplaudidas pela crítica, 

o que se devia, pelo menos em parte, à sua aptidão na representação das texturas, do 

brilho e das cores dos objectos. Em 1913, no New York Herald, dizia-se que ele tratava 

os frutos com tanta «originalidade e mestria», que colocavam o artista entre os 

melhores pintores modernos do género. Nessa altura, dava-se destaque a Chávena de 

Chá (considerada como uma harmonia em castanho e cinzento), Frutos de Outono e 

Couve-flor1313. Teixeira Gomes afirmou que nunca encontrou na obra de algum artista 

quadros com mais significação e espírito do que nas naturezas mortas de Columbano. 

«Aí, tudo, na sua imobilidade, onde não há expressão de olhos, nem sensibilidade da 
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 Oman CALABRESE, 1997, op. cit, p. 29. 
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 Edward LUCIE-SMITH, 1972, Symbolist Art, Thames and Hudson, pp. 87-88. 
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, recorte do New-York Herald, 14/6/1913. 
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carne, tudo tem alma própria»1314. Manuel Mendes considerava que as naturezas 

mortas de Columbano eram «o mais belo e o mais perfeito» da sua obra. «O labor 

amoroso e paciente, a subtileza na combinação dos tons, os enormes recursos técnicos 

de que dispunha, são o que fazem dêle um grande pintor»1315.  

O pintor Abel Salazar (1889-1946), que em muitos aspectos não apreciava a 

obra de Columbano, dizia que os seus retratos eram «naturezas-mortas», e «como 

naturezas-mortas, as suas telas são por vezes páginas duma grande beleza harmónica 

e intimista». Pensava que era na natureza morta que estava o melhor de Columbano: 

«E o futuro (…) terá de marcar-lhe um lugar à parte, como pintor desta especialidade. 

Porque nela Columbano é incontestavelmente superior; sabe fazer arte com nadas, 

frutas, caçarolas, boroas e castanhas: - e isso não o consegue quem quer»1316. 

Interessa notar que a própria pintura de Salazar era muito devedora do tema da 

natureza morta, sendo as suas obras compostas em variações sombrias de castanhos, 

tal como as de Columbano. 

Salazar abordava um assunto interessante que era o de considerar que quase 

toda a pintura de Columbano poderia ser incluída no tema da natureza morta. Cerca 

de cinquenta anos depois, Margarida Acciaiuoli (em 1987) também escreveu que n’A 

Luva Cinzenta se encontrava o arquétipo da produção de Columbano, situada entre o 

retrato e a natureza-morta1317. De facto, os quadros intimistas de Columbano podem 

ser entendidos como naturezas mortas, pois apesar de apresentarem retratos 

identificáveis, a mulher é integrada no meio dos objectos a ponto de se confundir com 

eles. Este tipo de concepção da figura humana é característico da crise da arte do 

retrato desde a segunda metade do século XIX: ele passa a ser um suporte que ajuda o 

artista a exteriorizar aspirações e percepções, serve para experimentar1318.  

Omar Calabrese também se debruçou sobre a relação entre o retrato e 

natureza morta. Notou que o retrato apresenta «traços de parentesco com a natureza-

                                                             
1314 Manuel Teixeira GOMES, Carta X, Tunes, 30/4/1927, Manuel Teixeira GOMES, 1957, op. cit.. 
1315 Manuel MENDES, 1944, op. cit., p. 142. 
1316

 Abel SALAZAR, 1999, Obras de Abel Salazar- Antologia, Edição de Norberto Ferreira da Cunha, Porto, 
Lello Editores, pp. 131-135. 
1317

 Margarida ACCIAIUOLI, 1988, op. cit., p. 66. 
1318

 Galienne FRANCASTEL, 1977, «Portrait», Encyclopaedia Universalis, Paris, p. 368. 



 

409 

 

morta», pois em ambos os casos «o elemento representado está em pose, quer dizer, 

disposto na cena por un autor e não “captado” no seu movimento natural (…)»1319. 

Contudo, nas naturezas mortas / retratos intimistas de Columbano esta afirmação nem 

sempre é verdadeira, pois ele procurava integrar a figura humana no seu ambiente 

natural, com os seus gestos e os seus objectos. Maria de Aires Silveira escreveu que «o 

retrato na pintura intimista serve-se da figura para traduzir processos artísticos e 

apresentar uma projecção do autor no envolvimento e cumplicidade com o 

retratado»1320. 

A primeira pintura de Columbano que poderá ser entendida sob o tema do 

intimismo foi A Luva Cinzenta (1881, MNAC). Trata-se de um retrato da irmã, Maria 

Augusta, que era a sua figura tutelar e que serviu de modelo de muitos dos seus 

quadros. Apesar do anonimato com que ficou representada, costumava ser figurada 

com carinho, pois fora ela quem o acompanhou durante quase toda a vida.  

 

212 – A Luva Cinzenta (1881). 

A Luva Cinzenta, escolhida como prova para Académico de Mérito em 1895, 

tornou-se numa das pinturas mais famosas de Columbano. Varela Aldemira afirmou 

que nesta tela se destacava o «perfil delicadíssimo», que seduzia «pela beleza dos tons 
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 Oman CALABRESE, 1997, op. cit., p.32. 
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 Maria de Aires Silveira, 2010, op. cit., p. 212. 
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harmónicos»1321. Diogo de Macedo viu nela «uma das telas mais amorosamente 

pintadas por Columbano. (…) É sem dúvida uma obra-prima da pintura portuguesa, 

que resistiu (...) como das mais perfeitas e de mais pura sensibilidade plástica»1322. De 

acordo com José-Augusto França, esta pintura marcava o início da fase de 

maturidade1323. Nela poderia ver-se a «aplicada e terna crueldade do artista que tudo 

sacrificava à busca pictural de planos e acordes de tons»1324. Aqui constatava-se que 

ele repudiava o academismo, ao mesmo tempo que nos dizia que o realismo só existia 

na medida em que aprofunda o real que se vê, recriando-o, inventando-o, tornando 

em verdade, «que é sempre outra»1325. Por fim, concluía que esta era a «mais pasmosa 

luva pintada em Portugal»1326. 

 

213 – Gustave Courbet, La Dame aux Bijoux (1867). 

Esta pintura tem paralelo com La Dame aux Bijoux (1867) de Gustave Courbet, 

pois em ambos os quadros, as senhoras são vistas de perfil, com o olhar virado para 

baixo, o que impõe distanciamento ao espectador1327. No entanto, a pose de Maria 

Augusta é menos natural, como se fosse um suporte para as vestes negras e cinzentas 

que constroem a composição. Do seu rosto quase nada fica, diluindo-se nas sombras. 

Algumas zonas são detalhadas e enobrecidas, nomeadamente a zona do pescoço que 

                                                             
1321 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., p. 32. 
1322 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 38. 
1323 José-Augusto FRANÇA (com.), 1988, op. cit., p. 216. 
1324

 José-Augusto FRANÇA, 1981 (2), op. cit., p. 72. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1987, op. cit., p. 40. 
1326

 José-Augusto FRANÇA, 12/5/1991, op. cit., p. 42. 
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 A.A.V.V., 2007, op. cit., p. 325. 



 

411 

 

parece alongar-se paralelamente à luva. Esta obra introduz o tema do feminino, onde o 

estudo do claro-escuro e das texturas prevalece sobre o ser representado, que perde 

importância. Carolus-Duran fizera algo de semelhante com um retrato de sua mulher 

intitulado Dama com Luva (1869), onde esta figurava de corpo inteiro, numa pose mais 

próxima de Maria Augusta no Concerto de Amadores. Columbano aproximou-se do 

busto e fez prevalecer a luva como tema, destacando o papel da mão como forma 

expressiva da pessoa, a par do rosto. 

No caso de A Luva Cinzenta resta saber até que ponto a pose de Maria Augusta, 

com o braço dobrado de modo a evidenciar a mão e a luva, correspondia a uma 

gestualidade quotidiana. Num texto sobre Josefa Greno, Varela Aldemira contava que 

«alguém lhe teria perguntado porque não a visitava [a Maria Augusta Bordalo 

Pinheiro] ao que Josefa respondeu (…): “- Não tenho tempo; ela é boa senhora, (...) 

mas está sempre a calçar e a descalçar as luvas (…)”»1328. 

 

214 – A Luva Branca (1901). 

Tanto n' A Luva Cinzenta como n' A Luva Branca (1901, MBCCG) Maria Augusta 

torna-se num pretexto para um estudo pictórico. Se na Luva Cinzenta o rosto está 

escondido, destacando a linha do pescoço, n’ A Luva Branca, um quadro mais 

académico, o rosto surge definido, enfrentando o espectador. Todavia, destaca-se 

novamente a luva, pintada num tom de branco que se recorta contra a tonalidade 
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sombria do quadro. Importa notar que, depois da morte de Maria Augusta (em 1915), 

Columbano passou a intitular este quadro como retrato. 

Um trabalho que será provavelmente da fase inicial da sua obra é uma Figura 

feminina sentada (CMAG), que ficou inacabado. Retrata uma mulher vestida de 

vermelho (talvez Berta Ortigão Ramos), virada de costas para o espectador, parecendo 

estar a pintar. O lado esquerdo do quadro está quase vazio e a senhora ocupa a 

metade direita da composição. A iconografia da figura feminina vestida de vermelho e 

representada de costas era descendente dos quadros seiscentistas de Gerard Terborch 

(1617-1681), mas também já fora utilizada por Carolus-Duran (Study of Lilia, 1887). 

Porém, no quadro do pintor francês o vermelho é a cor que domina e contrasta com o 

branco do pescoço, evidenciando o papel sedutor do pescoço desnudado da mulher 

vista de costas, que Columbano iria explorar de um modo mais recatado. 

 

215 – Figura feminina sentada. 

  

216 e 216 A – Ter Borch, The Concert e Carolus-Duran, Study of Lilia (1887). 
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Inicialmente Columbano utilizava tons claros nos seus retratos femininos. 

Lembremos que em 1896, pintou A Mulher da Luneta, que ainda se parece localizar 

num exterior, pelo tipo de iluminação que banha a figura. Contudo já aqui se nota a 

dissolução das formas e a melancolia da expressão, que iria ser acentuada nos quadros 

posteriores. No mesmo ano, o artista pintou dois bustos de senhora (CMP), uma mais 

sorridente e olhando o espectador; a outra com o rosto de perfil. Assemelham-se em 

tudo a retratos, sobretudo a primeira, mas o fundo escuro e o anonimato colocam-nas 

no plano do intimismo (ou ainda da pintura de género). 

   

217 e 217 A – Bustos de senhora (1896). 

Em 1896, Columbano compôs A Mulher que Ri, que apresentou no certame do 

Grémio Artístico. Brito Monteiro, na altura, escreveu que esta pintura reflectia o sentir 

de um período de «deliquescencia», pois o seu «aspecto physico» era «uma simples 

manifestação da sua alma de neurotica ou hysterica». Ela era «bem um typo do nosso 

tempo», embora reflectisse a «predilecção do artista pelo exquisito», particularmente 

pela fita preta ao pescoço, que dava a impressão de ser uma «coleira»1329. Na 

realidade, esta figura feminina pode ser comparada aos retratos do século XVIII, 

olhando-nos e sorrindo, com uma fita negra ao pescoço, dentro de um esquema 

modelar das mulheres da época rococó. No entanto, contrariando esse modelo, o seu 

sorriso contrapõe-se a um olhar vagamente triste, dando uma aparência de falsidade a 

                                                             
1329

 Emídio de Brito MONTEIRO (João Sincero), 1896, op. cit.. 
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esta imagem de suposta coquetterie. Importa comparar com o Retrato Madame de 

Sorquainville (1749) de Jean-Baptiste Perroneau (1715-1767), nomeadamente pela fita 

preta ao pescoço, mas enquanto Perroneau, mesmo num retrato, segue o modelo 

rococó de mulheres com faces ovais e pele cor de porcelana1330, a de Columbano era 

uma figura real e sem qualquer artificialidade na sua aparência. 

  

218 e 218 A – A Mulher que ri (1896) e de Jean-Baptiste Perroneau, Retrato Madame de 

Sorquainville (1749). 

   

219 e 219 A – A máscara (c. 1902) e Charles Chaplin, Ready for the masked ball. 

Na imagem do feminino que se liga à pintura do século XVIII cabe também 

mencionar A máscara (1899, CMP), figurando Emília da Costa numa pose semelhante à 

Luva Cinzenta. O ombro desnudado e o pescoço são agora explorados de um modo 

mais sensual, mas o realismo sem idealização com que representa a mulher magra, 

                                                             
1330

 Elise GOODMAN, 1998, «Female Beauty and Adornment», in Hellen ROBERTS (ed.), 1998, op. cit., 
vol. I, p. 325. 
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melancólica e envelhecida, contrariam essa voluptuosidade. Ela segura uma máscara 

na mão, desvendando que a realidade está longe da fantasia. Deverá ser vista em 

confronto com a pintura de Charles Chaplin (1825-1891), Ready for the masked ball. O 

quadro de Chaplin, mais próximo do modelo setecentista, mostra uma mulher 

elegante, bela, idealizada e pronta para ir para o baile, muito diferente da mulher de 

Columbano, apesar das semelhanças aparentes do tema. 

  

220 e 220 A – A Locandeira (1897) e Gabriel Metsu, La Riboteuse (c. 1650). 

No final dos anos noventa, começaram a surgir cada vez mais imagens de 

mulheres em situações de quotidiano, lembrando as pinturas de género holandesas do 

século XVII. É o caso de Locandeira (1897, MNBA), que mostra uma mulher servindo 

vinho num copo. A pintura dos objectos apresenta uma qualidade de brilho e 

transparência que contrasta com o restante que é escuro e opaco. O tema tem 

reminiscências na pintura holandesa, nomeadamente de La Riboteuse (c. 1650) de 

Gabriel Metsu (1629-1667), quadro que ele poderia ter visto no Louvre. A mulher do 

quadro de Columbano, certamente um retrato de Emília da Costa, olha para nós com 

uma expressão altiva, criando uma interacção com o espectador. Contudo, o cenário é 

escuro e fechado e a figura está solitária, o que nos coloca perante um outro tipo de 

compreensão da realidade, mais intimista. Há uma certa teatralidade, que é acentuada 

no gesto, que também acontece no quadro de Metsu: ela parece estar a verter o 

vinho, mas o copo está demasiado levantado e ainda vazio, de modo a poder ser visto 

pelo espectador. Esse gesto falhado desmente a veracidade da cena representada, 

demonstrando que o realismo é apenas aparente. 
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Em Five o’ Clock Tea (1896, MNBA) e n’A Chávena de Chá (1898, MNAC) temos 

dois quadros que figuram mulheres, num eventual serão, bebendo chá. Estas obras, e 

sobretudo a segunda, fazem lembrar um quadro com o mesmo tema pintado por 

Chardin, pertencente ao Museu do Hermitage, que Columbano talvez conhecesse a 

partir de reproduções. Maria de Aires Silveira notou também que a Chávena de Chá era 

«eventualmente inspirada no perfil da jovem de uma fotografia do ateliê de renda de 

bilros de Maria Augusta», mas também a aproximava «da pintura de Zorn, As 

rendilheiras (…)»1331. 

  

221 e 221 A – Zorn, As Rendilheiras (1894) e fotografia de Maria Augusta numa aula de rendas 

de bilros (c.1887). 

Outro paralelo que muito possivelmente estava no conhecimento de 

Columbano era o desenho de Miguel Ângelo Lupi (que já mencionámos), intitulado O 

Serão, publicado em Dezembro de 1898, em O Ocidente. 

  

222 e 222 A – A Chávena de Chá (1898) e Five o’ Clock Tea (1896). 

                                                             
1331

 Maria de Aires SILVEIRA, 2010, op. cit., p. 217. 
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O quadro Five o’ Clock Tea foi exposto pela primeira vez, em 1896, com o título 

Estudo (efeito de noite). Este quadro apresenta a irmã, que nos encara sorridente. A 

sua bonomia recria um ambiente acolhedor e convidativo. É reminiscente das pinturas 

de género de 1880, quer pela pose da mulher, quer pela definição realista das formas, 

onde o brilho e as texturas confirmam o dom do artista na captação naturalista dos 

objectos. O intimismo vem sobretudo do tema, pois o chá está ligado à ideia de lar e de 

conforto; mas também vem das tonalidades escuras que situam esta pintura num 

mundo mais reservado. 

O próprio título inicial, «efeito de noite», remetia para uma temática intimista e 

nocturna, que estava a ser demandada por outros pintores, desde que Whistler (1834-

1903), em 1885, «decidiu (…) criar um conjunto de obras revolucionárias, com uma 

propositada ausência de conteúdo narrativo, às quais aplicou pela primeira vez uma 

terminologia que até então estava reservada à composição musical: nocturnos»1332. 

Whistler e os pintores ligados ao Simbolismo (entre eles António Carneiro) iriam 

explorar o tema no âmbito da paisagem, em composições onde a luz da noite permitia 

um entendimento diferente das formas, que se tornavam difusas e fantasmáticas. 

Columbano aproveitou o conceito, mas seguiu um percurso diverso, onde em vez da 

paisagem nocturna optou pela representação da figura humana e dos objectos – o que 

já fora praticado por outros artistas, desde a pintura do tenebrismo seiscentista até ao 

Simbolismo de Carrière. A diferença estava na abordagem das formas visíveis, as quais, 

nas tradições realistas eram bem definidas, mas nas obras simbolistas eram mais 

fragmentadas. Columbano oscilou entre ambas as linguagens, tendendo 

progressivamente para se afastar do realismo. 

Precisamente uma das obras mais íntimas e espiritualizadas de Columbano é A 

Chávena de Chá. De acordo com Diogo de Macedo esta era uma «obra-prima de 

sentimento plástico e de irrefutável perfeição», a «obra de sua maior ternura»1333. 

Exposta no ano de 1904, em São Luís, deu-se o caso de um americano querer comprá-

                                                             
1332

 Afonso RAMOS, 2010, op. cit., p. 78. 
1333

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 86. 
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la e de a proposta ter sido recusada pelo pintor1334, o que é significativo para termos a 

noção da importância que esta tábua tinha para ele. Segundo José-Augusto França, era 

uma «obra exemplar dentro da estética de Columbano», apresentando os «valores 

intimistas» com grande delicadeza1335. Representa uma «notável cena de interior – a 

um tempo retrato da futura mulher do pintor e seu modelo oficial, e natureza morta», 

sendo uma «preciosa» obra1336, uma das mais representativas do conjunto dos 

trabalhos do artista. 

Emília da Costa, retratada n’ A Chávena de Chá, ficou representada numa 

«lentidão de fim de tarde, sem perturbação de vida, de palavras ou de gestos»1337, 

lembrando as descrições do Húmus de Raul Brandão (publicado em 1917): «os gestos 

são cada vez mais lentos (...). O candeeiro ilumina e a sombra rói as fisionomias»1338. 

Colocada num espaço sombrio, apenas alguns pontos do quadro foram iluminados, 

dando realce aos brilhos do metal do samovar e da chávena de porcelana. O rosto de 

perfil está curvado sobre a chávena, como que se reflectisse nela. A mulher ficou de 

costas para o espectador, afastando-o da cena, contrariamente ao Five o'Clock Tea, que 

parece convidar-nos a participar no seu ritual quotidiano.  

 

223 – Fantin-Latour, Les brodeuses (1895). 

                                                             
1334 Quem quis comprar o quadro fora um americano de Wisconsin, o sr. W. H. Hunkle, da Ashland Iron 
& Steel Co. Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Luís Vidal para 
Columbano, Lisboa, 22/5/1905. 
1335

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  vol. II, p. 278. 
1336

 José-Augusto FRANÇA (com.), 1988, op. cit., p. 228. 
1337

 José-Augusto FRANÇA, 1979, op. cit., pp. 32. 
1338

 Raul BRANDÃO, Húmus, [1917] 2000, Lisboa, Frenesi, p. 16. 
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Em A Chávena de Chá, a atmosfera esfumada dilui os contornos, reforçando a 

ideia de intimidade. Esta pintura faz pensar na quietude silenciosa de algumas obras de 

Fantin-Latour, como na litografia Les brodeuses (1895) por exemplo, onde os contornos 

em sfumato sublinham a delicadeza da figura, colocando-a num mundo à parte. Há 

uma sensação de melancolia, a qual foi bem notada, em 1904, por Manuel Ramos, 

dizendo que uma atmosfera de tristeza envolvia todas as concepções do pintor1339, 

sendo esta frase redigida a propósito de Frutos de Outono (1899, MNAC). 

    

224 e 224 A – Frutos de Outono (1899) e Rembrandt, Pavoas mortas (c. 1639). 

O quadro Frutos de Outono faz recordar as naturezas mortas do século XVII. A 

figura da mulher surge quase escondida, espreitando atrás dos frutos que estão em 

primeiro plano, sobre uma mesa. O facto da mesa se prolongar na nossa direcção 

torna-nos convidados para a refeição. Nesse quadro, a composição distribui-se num 

enquadramento vertical, multiplicando-se as frutas em cascata, como se fosse uma 

alegoria à abundância, negada pela tristeza das tonalidades escuras. Columbano fez 

contrastar o colorido e brilho dos frutos com a pouca iluminação do rosto, o que realça 

o isolamento da pessoa inserida num cenário indefinido. Columbano inscreveu o rosto 

da sua mulher, espreitando entre os frutos, trazendo um elemento de vida para o meio 

da imobilidade da cena. A ideia da figura humana na penumbra, fazendo parte de um 

quadro onde a natureza morta é valorizada, já fora também explorada por Rembrandt, 

por exemplo em Pavoas mortas (c. 1639). 
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 Manuel RAMOS, 12/1/1904, op. cit.. 
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225 - Femme et Fruits (c. 1899). 

Uma das naturezas mortas de Columbano, intitulada Femme et Fruits (c. 1899, 

MO), foi adquirida em 1917, pelo Museu do Luxemburgo. O curador, Léonce Beneditte, 

teria dito na altura que desde há muito tempo desejava ter nas colecções do museu 

uma obra de Columbano, por ele ser dotado de um «bom e original talento». 

Acrescentava que a tela enviada «constitui um pedaço muito bem pintado por mão de 

mestre»1340. Trata-se de uma pintura que é inspirada em quadros de género do século 

XVII holandês, nomeadamente de Terborch, vendo-se uma mulher de costas, trajando 

à antiga, encostada ao lado esquerdo do quadro. Em primeiro plano está uma mesa, 

cujo bico está virado na direcção do espectador. Sobre essa mesa está um pano 

dobrado, ficando em baixo à esquerda um limão e uma maçã e, junto da mulher, uma 

fruteira com uvas – que era a mesma dos Frutos de Outono. É uma pintura onde a 

narrativa está ausente, bastante intimista quer pelas tonalidades escuras, quer pelo 

facto da figura estar virada de costas para o espectador, isolada num espaço fechado. 

                                                             
1340

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, artigo transcrito numa carta do 
administrador da Revue Moderne para Columbano, Paris, 14/6/1920. 
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226 - Natureza Morta com Dama e Cavaleiro (c. 1899). 

O quadro tem muitas semelhanças com outro que é uma Natureza Morta com 

Dama e Cavaleiro (c. 1899, não localizado), que apresenta em primeiro plano uma 

mesa com uma toalha, sobre a qual estão figuradas uvas e maçãs. Atrás vemos a 

mesma mulher de Femme et Fruits, mas desta vez acompanhada por um homem, 

também trajado à moda do século XVII, segurando um copo de vinho. Esta obra é 

provavelmente aquela que foi apresentada em Paris, em 1900, com o título Vins et 

Fruits. Assim como a anterior, esta pintura poderia ser incluída no capítulo da pintura 

de género, mas optámos por estudá-la no da natureza morta e do intimismo, devido 

ao destaque que foi dado aos frutos numa cena onde a quietude domina, num espaço 

fechado onde as figuras humanas são relegadas para um segundo plano mais sombrio. 

As mulheres, figuradas de costas, acabam por perder importância. O homem também 

se torna secundário pela sua colocação no fundo. O facto de beber um copo de vinho 

sugere acção, mas não chega a alterar o imperativo estático da composição.  
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227 - Soldado (Cabeça de Cavaleiro) (1899). 

A figura masculina é uma personagem reminiscente da pintura do século XVII, 

nomeadamente de Franz Halls, o que por sua vez nos encaminha para os tableautin 

que Columbano pintava no início da carreira, agora interpretados com outra 

maturidade. Não iremos alongar-nos demasiado sobre o assunto, mas deveremos 

assinalar que o tema não era de modo nenhum inédito. Artur Loureiro também fizera 

um retrato de Delfim Guedes em trajo de mosqueteiro. O próprio Columbano pintou 

nos anos oitenta um homem fumando cachimbo (CMBCP) e, mais tarde, em 1899, um 

Soldado (Cabeça de Cavaleiro) (MNSR). 

    

228 e 228 A – A Primavera (1913) e Jean-Baptiste Greuze, Mulher jovem com um chapéu branco 

(1780). 

 



 

423 

 

Nos retratos femininos há pinturas com títulos alegres como A Primavera 

(1913), lembrando antigas alegorias da Flora e da Primavera, mas onde a relação entre 

o título e a imagem é quase imperceptível. Pela composição fazem pensar em obras da 

época Rococó, por exemplo Mulher jovem com um chapéu branco (1780) de Jean-

Baptiste Greuze. Contudo, a Primavera de Columbano é recatada e melancólica, muito 

semelhante à Senhora da Gola Branca (1903, MGV), que provavelmente foi exposta no 

certame da Sociedade Nacional de Belas Artes com o título de Pensativa.  

 

229 – Senhora da Gola Branca (1903). 

A Senhora da Gola Branca é uma bela imagem da mulher figurada de perfil, 

virando a cabeça na direcção do espectador, mas sem o olhar. A sua elegância 

contrasta com a expressão ausente, o que é acentuado pelas pinceladas diluídas e 

formas incompletas. No entanto, a cor da pele tem eco nas flores do chapéu; e a gola 

branca, feita apenas por uma mancha de tinta, sublinha-lhe o rosto. Em A Peliça (1903, 

MGV) Emília da Costa foi retratada em traje de passeio, olhando discretamente o 

espectador. O tipo de pincelada expressiva e a diluição das formas, aliada a uma ideia 

moderna de elegância mundana, remete-nos para Sargent ou Boldini. Contudo a 

melancolia ainda subsiste, reflectida no olhar triste da mulher. 
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230 e 230 A – A Peliça (1903) e John Singer Sargent, Mrs J.W. Crombie, 1898. 

Noutro género, entre a natureza morta e a decoração, Columbano pintou um 

tríptico com uma Apoteose das Frutas (1905, Col. Part.), para a Sala Restaurante do 

Leão de Ouro. José da Costa, proprietário do restaurante, encarregou João Vaz da 

remodelação do espaço e este estendeu o convite aos seus colegas do Grupo do Leão. 

Sendo um trabalho de intenções decorativas, o artista decidiu incluir panejamentos e 

Amores, que aparecem frequentemente nas suas pinturas decorativas. No entanto, 

esta pintura é uma natureza morta, pois no primeiro plano está uma mesa com frutas 

e vegetais. Columbano jogou com as formas consistentes (abóbora e couve) que 

convivem com as formas incompletas, mal definidas. As cores são quentes e alegres, o 

que dá uma nota de gáudio, a qual é ainda acrescentada pelo putto que espreita por 

baixo de um pano, enquanto outro se esconde, como tivessem sido surpreendidos 

nalguma brincadeira. O fundo é um céu nebuloso, o mesmo que o artista empregava 

noutros quadros históricos ou alegóricos. Devemos acrescentar que esta obra fazia 

pendant com outra bastante semelhante, pintada por Malhoa, que ficava exposta na 

parede oposta à da pintura de Columbano. Esta similitude indica que houve algum tipo 

de colaboração entre os pintores para a realização das duas obras. 
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231 e 231 A – Apoteose das frutas e José Malhoa, Apoteose da Lagosta (1905). 

Dentro da tipologia de natureza morta com figuras, à maneira do bodegone 

espanhol do século XVII, cabe também A Ceia da Velha (1907). Como bem notou Maria 

de Aires Silveira, esta obra lembra pinturas de Velásquez como a Cena numa cozinha 

com o Cristo na Casa de Marta e Maria1341 (1618), onde o tema principal é relegado 

para o fundo da composição, cabendo a preponderância aos frutos e aos vegetais. Em 

A Ceia da velha os objectos são pintados de um modo realista, mas na penumbra, 

quase escondida, vislumbra-se uma velha bebendo um caldo de uma tigela de barro, 

numa transição entre a veracidade da pintura realista e a sugestão de carácter mais 

simbolista. 

                                                             
1341

 Maria de Aires Silveira, 2010, op. cit., p. 226. 
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232 e 232 A - A Ceia da Velha (1907) e Diego Velásquez, Cena numa cozinha com o Cristo na 

Casa de Marta e Maria (1618). 

A velha já aparecera no quadro Limpando os metais (1903, CMBCP) mas dessa 

vez mais pensativa e melancólica. O seu rosto é marcado com rugas, as quais também 

se podem ver na mão com veias salientes que segura o pano branco. Tudo é escuro e o 

objecto de metal que dá o título ao quadro quase nem se vê, apenas se adivinha. 

Importa notar que a mesma mulher já fora retratada por Columbano de um modo 

menos sombrio em 1896 (Col. Part.). Numa pintura mais próxima do quadro de 

costumes, por exemplo de Malhoa, ela estava mais favorecida, com um lenço na 

cabeça e mostrando um brinco de ouro na orelha direita. O tenebrismo era aqui 

utilizado de um modo naturalista e menos dissolvente (como aconteceu em trabalhos 

posteriores), estando esta figura próxima dos retratos de velhas da pintura espanhola 

do século XVII. 

   

233 e 233 A - Limpando os metais (1903) e Retrato de Velha (1896). 
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234 – Diego Velásquez, An Old Woman Cooking Eggs (1618).  

Em 1907, Columbano pintou Frutos de Outono (MNAC), um quadro que 

apresenta uma mesa com uma broa, uma abóbora, pêssegos e uvas. Atrás, quase 

escondida, no canto superior direito está Emília da Costa, pensativa e alheia ao 

espectador (ou ao pintor). Recentemente descobriu-se que esta pintura fora feita sobre 

uma tela que tinha um desenho subjacente, que era talvez para outro quadro cujo 

assunto seria uma crucificação1342. O mais curioso é que o pintor repintou a tela mas 

não se preocupou em cobrir todo o desenho, deixando-o por vezes aparecer, como um 

fantasma de uma ideia que se perdera. Outro facto interessante desta pintura é a 

garrafa preta do lado superior esquerdo, escondida na sombra e que se adivinha 

apenas pelas manchas brancas que indicam um reflexo de luz sobre o vidro. 

Columbano voltou a utilizar a garrafa noutra pintura intitulada Repolho (1911, MNBA). 

   

235 e 235 A – Frutos de Outono (1907) e Repolho (1911). 

                                                             
1342

 A este propósito vide: Mercês LORENA, 2010, op. cit., pp. 86-97. 
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236 – Théodule Ribot, Still life with oysters. 

Em Repolho vemos uma couve e um limão, realística e detalhadamente 

representados, tendo atrás de si, escondida na penumbra, uma garrafa preta, cuja 

existência é apenas pressuposta pelo reflexo de luz. O tema não é inédito e fora 

trabalhado por exemplo, por Ribot, sendo a garrafa quase reduzida à mancha abstracta 

do reflexo. As formas estão suspensas sobre o fundo e somos nós que subentendemos 

a existência de uma mesa. Através da sua maneira tensa de captar a realidade, 

alternando formas definidas ou apenas sugeridas, visíveis ou escondidas, o artista 

parece questionar a estabilidade dos objectos, o que transmite uma sensação de 

inquietação – diferente de naturezas mortas de Ribot, onde apesar do claro-escuro, as 

formas são mais consistentes. Columbano vai tender cada vez para a diluição das 

figuras, o se nota em A Couve (PCV) que pertenceu ao pintor Tertuliano de Lacerda 

Marques. 

 

237 – A Couve. 
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Em algumas pinturas de mulheres, sobretudo naquelas que tiveram Emília da 

Costa como modelo, o isolamento, o intimismo e a melancolia tornam-se o único 

assunto da representação. Os detalhes são esfumados, só o rosto é definido, mas 

envolto em brumas escuras. O claro-escuro cria uma distorção da realidade e uma 

sensação de fantasmagoria. Em As ostras (c. 1913) – tema que também foi trabalhado 

por Ribot - é o alimento que está em primeiro plano, ficando a mulher esfumada na 

penumbra, mal se distinguindo do fundo. Columbano joga com o efeito de sugestão e 

de surpresa, que causam inquietação e contrariam a ideia de quietude habitualmente 

ligada à natureza morta.  

  

238 e 238 A – As ostras (c. 1913) e A Chaleira de Cobre (1920). 

Em A Chaleira de Cobre (1920, MGV) ainda há teatralidade, pois a mulher 

parece estar sorrateiramente a abrir a chaleira, como se tivesse sido surpreendida. 

Contudo, em Pausa (1920), Emília da Costa foi retratada num espaço escuro, vendo-se 

dela quase somente a cara, figurada a três quartos e olhando em frente, alheia ao 

espectador. A pausa é porque interrompeu a leitura de um livro, que mal se adivinha 

nas suas mãos. 
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239 e 239 A – A Pausa (1920) e Mulher da mancha vermelha (c. 1920). 

 

240 – Eugène Carrière, La lecture. 

Com Mulher da mancha vermelha (c. 1920, MGV) chegamos ao extremo 

máximo da dissolução na obra de Columbano, que se aproxima do expressionismo 

abstracto, não fora o rosto realista que mantém o referente no exterior. O rosto de 

Emília está virado de perfil e indiferente ao espectador, o seu vago sorriso é triste. O 

centro da composição é a mancha de tinta vermelha, que se parece abrir como uma 

chaga na tela. A figura feminina reduz-se ao rosto suspenso entre manchas de tinta. 

 

241 - Natureza morta com figura de mulher (c. 1924). 
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Caberá aqui referir uma Natureza morta com figura de mulher (c. 1924) que 

mostra em primeiro plano uma mesa com uma couve e um prato com o que parece ser 

uma cabeça de galinha, estando no segundo plano, quase escondida na penumbra 

uma mulher de costas. Dela quase só se vê o pescoço que, por estar despido, constitui 

uma mancha clara, que sobressai do fundo escuro. Vislumbra-se uma mão e adivinha-

se um penteado levantado, ainda lembrando as mulheres de Terborch. Um aspecto a 

salientar é o colorido, pois para além da dominante escura, vemos bem iluminadas a 

couve e a carne, que formam um contraste de verde e vermelho. Por essa razão, este 

quadro faz lembrar o «realismo cru»1343 de Francisco Barranco e Mateo Cerezo (1637-

1666), pintores do século XVII que se dedicavam a cenas de cozinha. 

    

242 e 242 A - A Saída (c. 1924) e Figura feminina. 

Em A Saída (c. 1924, MNAC) a dissolução das formas está mais visível. A pose 

ainda descende de A Luva cinzenta, mas o rosto foi apagado e esfumado no fundo. O 

interesse do artista concentra-se na linha do pescoço e no desenho da orelha. As 

pinceladas formam manchas, onde Columbano explorou o contraste do vermelho e do 

azul sobre o fundo de pinceladas castanhas. Lembra algumas pinturas de Courbet com 

temas idênticos, mas enquanto o artista francês materializava as figuras, Columbano 

dissolvia-as. Numa outra pintura, que recentemente veio a leilão (CCM), a mulher foi 

retratada com o rosto de frente para o espectador, mas com a cabeça inclinada e 

encostada às mãos entrelaçadas. Apesar do colorido quente do xaile vermelho, a sua 

                                                             
1343

 Peter CHERRY, 2010, «A Idade de Ouro da Pintura de Natureza-Morta em Espanha e Itália», in 
A.A.V.V., 2010, op. cit., p. 93. 
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expressão é melancólica, o que é acentuado pelas pinceladas livres que constroem 

manchas sem grande definição. 

   

243 e 243 A – Natureza-morta e Natureza-morta (Laranja) (c. 1929). 

Duas naturezas mortas têm sido consideradas entre as últimas obras de 

Columbano. Uma apresenta um canto de cozinha, talvez uma mesa, onde se dispõem 

uma couve, cebolas e várias peças de barro. Assim como noutras obras já analisadas, o 

tema remete para os bodegones espanhóis do século XVII, por exemplo de Velásquez. 

Todavia, em vez de seguir a tradição realista do tenebrismo espanhol, Columbano 

pintou a natureza morta de uma maneira mais pessoal que as anteriores, na medida 

em que as formas sólidas, bem delineadas e com as texturas e volumes marcados, 

contrastam ou pairam sobre uma atmosfera nebulosa. Em vez de uma sensação de 

quietude, há uma inquietação. De certo modo, esta pintura faz o cruzamento, ou 

transição, entre um esfumado e indefinido das naturezas mortas de Carrière, com a 

solidez e definição do realismo, por exemplo de diversas naturezas mortas de Ribot. 

Mais próximo da indefinição poética de Carrière é outra natureza morta Laranja 

(MNAC), que também é datável de cerca de 1929. O fundo é abstracto, composto por 

pinceladas rápidas e fluidas. As tonalidades compõem-se quase somente de tons de 

castanho e de laranja, que reforçam o paralelo com Carrière. 
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244 e 244 A – Théodule Ribot, Natureza morta e Eugène Carrière, Nature morte: oignons. 

Como referimos, nos quadros com naturezas mortas de Columbano 

predominam as cenas de cozinha, onde se situam figuras femininas que negam a 

pureza objectual do tema. Mas nem sempre foram cenas de cozinha e nem sempre 

foram figuras femininas, pois existe, pelo menos uma excepção. Há uma história 

contada por Urbano Rodrigues sobre um quadro com um violino. Segundo esse relato, 

Eduardo Honório de Lima, que era coleccionador de arte e amador de música, 

encomendou uma pintura a Columbano, para decorar a sala de jantar, e este ficou a 

hesitar sobre o assunto. Um dia, o pintor ouviu um vizinho tocar violino e decidiu 

pintar um quadro com esse tema, que foi elogiosamente descrito por Urbano 

Rodrigues:  

«A maravilha artística já lhe saíra do pincel: um violino velho, mal pulido, com 

manchas do queixo, nódoas de pés, um arco de sedas bambas e sujas, rolos de música 

– tudo abandonado sobre um pano de veludo carmezim…». «Só isto. E era uma obra-

prima»1344.  

                                                             
1344

 Urbano RODRIGUES, 1946, op. cit., p. 251. 
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245 – Sentidos – Assuntos Musicais. 

Contava também Urbano Rodrigues que Columbano nunca entregou o quadro 

ao seu destinatário. Trata-se de uma natureza morta que se encontra no Museu Grão 

Vasco com o título de Assuntos Musicais. Inscrito numa oval, vemos um violino em 

escorço, sobre algumas pautas e um pano. No fundo, muito esquematizado, vislumbra-

se uma figura de perfil, que poderá ser uma evocação fantasmática do vizinho 

violinista. 

Um aspecto que deveremos ponderar, sobre as pinturas intimistas de 

Columbano, é em que medida se articulam com o Simbolismo que ganhava peso na 

cultura europeia do final do século XIX. Segundo Roland Stromberg (1968), o 

Simbolismo está conectado com a chamada crise da razão, que teve o seu auge entre 

1885 e 1914, cujos «grandes padres não eram somente (…) Nietzche e (…) Freud, mas 

o respeitável (…) filósofo francês Henri Bergson. Este falava da força viva que passa por 

todas as coisas, que não pode ser alcançada pelo pensamento científico mas sim na 

espontaneidade da experiência religiosa e estética»1345. Na verdade, apesar do 

realismo da sua pintura, Columbano, em certos aspectos, faz a transição para o 

Simbolismo, o que se nota no gosto pelo intimismo e pelas formas inacabadas. 

Contudo, o pintor manteve sempre uma âncora na realidade, expressa nas formas 

sólidas e bem marcadas que se situam em espaços apenas sugeridos. 

                                                             
1345

 Roland N. STROMBERG (ed.), 1968, op. cit., p. xxvii.  
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4. CAMÕES NA PINTURA DE HISTÓRIA 

«O maior serviço que se pode fazer a esta 

nação é recordar-lhe a sua história». 

Teófilo Braga (1880). 

 

Para Camilo Serrão, o já citado pintor criado por Eça de Queirós, só havia dois 

ramos nobres na representação pictórica: a pintura histórica e o retrato. Contudo, 

nada havia de mais absurdo que a pintura histórica, porque para «pintar um homem, 

um herói, um filósofo, pôr na sua fisionomia toda a sua alma – seria necessário 

conhecê-lo (...). É uma arte conjectural»1346. Talvez por isso, Columbano, que se 

dedicou à pintura de História durante grande parte da sua carreira, ligou-a muitas 

vezes ao retrato, na medida em que utilizava figuras reais para modelo das figuras 

históricas. 

A História foi um dos grandes interesses dos intelectuais do século XIX, entre os 

quais devemos destacar, em primeiro lugar, Alexandre Herculano, que se dedicou à 

investigação sobre a história nacional, publicando em 1846 o primeiro volume da 

História de Portugal. O tema continuou a merecer a atenção da Geração de 70 e 

Teófilo Braga, a este propósito, escreveu que o «maior serviço que se pode fazer a esta 

nação é recordar-lhe a sua história»1347. Em 1879, Oliveira Martins, publicou uma 

História de Portugal (dedicada à memória de Herculano1348), que suscitou alguma 

polémica. Antero de Quental, numa carta a Eça de Queirós, dizia que a História de 

Portugal de Martins era uma «revolução»1349. 

                                                             
1346 Eça de QUEIRÓS, 1980, op. cit.. 
1347 Teófilo BRAGA, 1880, O Positivismo, n.º 2, citado in A.A.V.V., 1995, Oliveira Martins e os críticos da 
História de Portugal, Lisboa, Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro, p. 43. 
1348

 José-Augusto FRANÇA, 1993, op. cit., p. 538. 
1349

 Citado por Eduardo LOURENÇO, 1995, «Lembrança de Oliveira Martins, História e Mito», in A.A.V.V., 
1995, op. cit., p. 14. 
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246 – A leitura de O Duque de Viseu no ateliê de Columbano (Pontos nos ii, 12/11/1885). 

Não devemos descurar o papel da pintura de História na obra de Columbano e 

é de salientar que o tema tem fortes ligações com a literatura. Um dos grandes 

protagonistas do romance e do drama histórico português, no final do século XIX, era 

Henrique Lopes de Mendonça, o qual era cunhado de Columbano. No final de 1885, 

fez representar no ateliê do Pátio do Martel1350 a peça O Duque de Viseu que iria 

estrear com grande sucesso no ano seguinte (1886).  

O romance histórico fora introduzido em Portugal por Alexandre Herculano e 

Almeida Garrett, entroncando em Walter Scott e Vítor Hugo - no que diz respeito à 

revivescência da época medieval, que se insere na campanha literária romântica de 

regresso às «raízes nacionais»1351. Estes autores influenciaram Oliveira Martins, que foi 

autor do romance Febo Moniz. Mais tarde seriam abordados e revividos outros 

períodos históricos, que incluíam geralmente épocas gloriosas da história. Deste modo, 

a História entrava nos temas da literatura e da arte, o que é válido não só para 

Portugal como para o resto da Europa1352. 

Nas artes plásticas, o interesse pela História nacional provinha do Romantismo. 

No entanto, desde a fundação das primeiras Academias, no século XVII, que a pintura 

histórica era considerada o ramo mais nobre da pintura. A diferença é que com o 

Romantismo, a história nacional passou a ter primazia sobre a Antiguidade. 

                                                             
1350

 Pontos nos ii, 12/11/1885, p. 218. 
1351

 António José SARAIVA, Óscar LOPES, 1985, op. cit., pp. 768-769. 
1352

 Rodolphe RAPETTI, 2005, op. cit.. 
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Columbano aproximou-se do Academismo pelos temas que trabalhou, que 

respeitavam a hierarquia dos géneros propostos pela Academia, mas também seguiu a 

tradição romântica de valorizar sobretudo os temas da história portuguesa. 

Existem vários pontos de ligação entre Columbano e a pintura académica, no 

que diz respeito à pintura de história, a começar no gosto pelos grandes formatos, 

dando a impressão de um espaço cenográfico onde cada indivíduo é convidado a 

entrar. Os seus cenários de atmosferas nubladas em tons de cinzento, que eram o 

fundo quase sistemático de toda a sua produção histórica ou decorativa, tinham uma 

origem possível na arte académica, nomeadamente no tipo de fundos nublados de 

aspecto atormentado1353. Outros paralelos estão no gosto por contrastes de luz, que 

modelava os corpos, criando efeitos lumínicos acentuados, e também no uso de uma 

paleta de cinzentos coloridos. No entanto, o academismo de Columbano era 

contrabalançado pelo realismo das figuras, bem como pela tendência de deixar partes 

incompletas ou apenas esboçadas, o que contrariava a ideia de clareza e detalhe 

própria do Academismo. 

Na pintura de História, os temas de Columbano são quase todos de origem 

literária, o que tinha ligação com o que se fazia no resto da Europa e nomeadamente 

na Espanha. Assim como escreveu o historiador José Luis Díez, «[p]rovavelmente, 

nenhum tempo da história moderna foi tão propício como o século XIX para encontrar, 

(…) uma síntese estreita e permanente de duas das Artes maiores: a Literatura e a 

Pintura»1354. 

Em jovem, Columbano fez uma cópia de A Barca de Dante (não localizada) de 

Delacroix, pintura famosa do Romantismo que também fora copiada por Manet. 

Contudo, em grande medida vão ser Camões e Os Lusíadas os grandes inspiradores 

dos seus quadros históricos. O assunto já era recorrente desde o Romantismo, pelo 

menos desde que Garrett e Domingos Sequeira associaram Camões à ideia de 

                                                             
1353 «Les fonds à la ceruse sont charges d’une matière balayée et griffé, et qui va constituer une 
preparation en relief. Celle-ci demeura après facture du tableau, lui conférant un aspect tourmenté 
certain». Cf. Louis-Marie LÉCHARNY, 1998, op. cit., pp. 74-78. 
1354

 José LUIS DÍEZ, 1994, «El mundo literário en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado», in 
A.A.V.V., 1994, El mundo literário en la pintura del siglo XIX del Museo del Prado, Madrid, Ministerio de 
Cultura, p. 93. 
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saudade, de exílio, confundindo-o com a melancolia e a tristeza propriamente 

românticas1355. 

    

247 e 247 A - Os Últimos Momentos de Camões (1876) e Miguel Ângelo Lupi, Tintoretto 

retratando a filha morta. 

Como já antes referimos, Columbano foi aluno de Miguel Ângelo Lupi, que teve 

sobre ele bastante influência. Os Últimos Momentos de Camões, obra datada de 1876 

(MNAC), fazia eco de quadros de Lupi como D. João de Portugal (1863) ou Tintoretto 

pintando a filha morta (1867), sobretudo pela gestualidade romântica das 

personagens. O tema camoniano também fora abordado pelo pai de Columbano, 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro, que figurou o tema Camões e Jau, num estudo e num 

esboceto, que Columbano doou ao Museu Nacional de Arte Contemporânea, em 

19211356. Note-se que também entrou nesse ano para o Museu, o quadro Camões na 

Gruta de Macau, pintado em 1853, por Francisco Metrass. 

Os Últimos Momentos de Camões, de Columbano, esteve presente na 

exposição trienal da Academia de 1877. Sobre ele escreveu José-Augusto França que 

era um trabalho de sabor romântico e ilustrativo, que sobrevinha do Romantismo 

paterno1357. No entanto, independentemente da qualidade desta pintura, ela tinha 

importância pela escolha do assunto, que continuou a interessar o artista durante 

                                                             
1355 Sobre este assunto, cf. Eduardo LOURENÇO, 1988, «Le Romantisme et Camoëns», in A.A.V.V., 1988, 
Le XIXe siècle au Portugal.Hhistoire-societe, culture-art. Actes du colloque, Paris, Fondation Calouste 
Gulbenkian, Centre Culturel Portugais, pp. 117-119. 
1356

 A.A.V.V., 1972, Camões nas colecções do Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisboa, MNAC. 
1357

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 263. 
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largos anos. José Luis Díez observou, a propósito da pintura espanhola, que, se «as 

interpretações plásticas de cenas literárias assumiram em muitas ocasiões os 

esquemas formais da grande pintura de História, (…) com muito mais propriedade os 

pintores do século XIX viram nas passagens biográficas (…) a mesma profundidade 

argumental e semelhante carga narrativa, dramática e exemplificadora que nos 

grandes personagens históricos do passado»1358.  

 

248 - Eduardo Cano de la Peña, Cervantes y Don Juan de Austria (1860). 

 

249 – Domingos Sequeira, A Morte de Camões.  

A obra de Columbano lembrava trabalhos de Eduardo Cano de la Peña (1823-

1897) que pintou Cervantes y Don Juan de Austria (1860) e Últimos momentos de 

Cervantes (1879), mas também era reminiscente do quadro de Domingos Sequeira 

com o mesmo tema, o qual, por sua vez, tinha paralelo nos últimos cantos do poema 

Camões de Garrett1359: 

                                                             
1358

 José LUIS DÍEZ, 1994, op. cit., p. 93. 
1359

 Visconde de ALMEIDA-GARRETT, 1880, Camões, Porto e Braga, Livraria de Ernesto Chardron, p. 172. 
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Arqueja exangue, 

Definha a mingua, so, desamparado 

Dos amigos, do rei, da patria indigna, 

O cantor dos Lusiadas. 

(…) 

- “Oh! Consolar-me! Exclama, e das mãos trémulas 

A epistola fatal lhe cai: “Pedro 

É tudo pois!...” No peito a voz lhe fica; 

E de tamanho golpe amortecido 

Inclina a frente… como se passara, 

Fecha languidamente os olhos tristes. 

Anciado o nobre conde se approxima 

Do leito… Ai! tarde vens, auxiliado homem. 

Os olhos turvos para o ceo levanta; 

E já no arranco extremo – “Patria, ao menos 

Junctos morremos…” E expirou co’a pátria. 

 

Em 1878, realizou-se a Exposição Universal de Paris. Columbano pretendeu 

enviar o quadro D. Quixote y Sancho Pança depois do jantar em casa do fidalgo, mas 

foi recusado pelo júri de admissão1360. Esta recusa indignou o seu pai, que dizia que o 

quadro «de D. Quixote, (...) [era] muito bem composto e desenhado». Embora não 

tivesse grande «acabamento», fora muito elogiado por Lupi e pelo pintor Francisco 

José de Resende (1825-1893)1361, tendo sido igualmente apreciado por D. Fernando II, 

que logo decidiu adquiri-lo1362. 

                                                             
1360 Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 66. 
1361

 Carta de Manuel Maria Bordalo Pinheiro dirigida a seu filho Manuel Maria datada de 27/2/1878, in 
Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 65. 
1362

 Carta de Manuel Maria Bordalo Pinheiro dirigida a seu filho Manuel Maria datada de 5/3/1878, in 
Luís Varela ALDEMIRA, 1942, op. cit., p. 67. 
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250 - D. Quixote y Sancho Pança depois do jantar em casa do fidalgo (1878). 

D. Quixote e Sancho Pança é, como já foi sugerido, uma «pequena e caricatural 

composição histórica»1363. Nesta época, D. Quixote e Cervantes despertavam grande 

interesse entre os artistas espanhóis e Enrique Recio y Gil (1860-1910) pintou um Don 

Quijote en casa de los Duques (1881). Por outro lado, o romance de Cervantes também 

influenciara a literatura portuguesa. Notou Maria de Aires Silveira que os escritores do 

Romantismo tinham analisado «o seu aspecto filosófico (...). O seu sentido satírico foi 

muito divulgado nos anos 70 pela reedição das obras de Nicolau Tolentino e as suas 

Quixotadas, ilustradas por Nogueira da Silva», que «influenciaram as crónicas irónicas 

dos quotidianos lisboetas»1364. A obra de Columbano parece também ter sido inspirada 

nas reuniões familiares1365, que ficaram representadas em pinturas como o Sarau 

(1880). Convém sobretudo assinalar a figura feminina de costas, que corresponde a 

uma «experiência pictórica mais tarde explorada com maior segurança e 

entendimento (por exemplo, n’O Concerto de Amadores, de 1882)»1366. Esta incursão 

de Columbano na história e literatura castelhana não teria continuidade. 

                                                             
1363

 Maria de Aires Silveira, 2007, op. cit., p. 195. 
1364

 Maria de Aires Silveira, 2007, op. cit., p. 204. 
1365

 Maria de Aires Silveira, 2007, idem, ibidem. 
1366

 Maria de Aires Silveira, in Pedro LAPA (org.), 2007, idem, ibidem. 
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251 – Gravura a partir do quadro de Enrique Recio y Gil, Don Quijote en casa de los Duques 

(1881) 

Em 1880, realizaram-se as celebrações do tricentenário da morte de Camões, 

que pretendiam ser, segundo Ramalho Ortigão (1882), «um estímulo supremo de 

energia e de revivescência patriótica»1367. A este respeito, lembramos que estas 

celebrações estavam conectadas com o Positivismo. Como observou Juvenal Esteves: 

«O positivismo de Augusto Comte foi melhor “entendido” e utilizado por 

Columbano. Aceitou a doutrina filosófica como alicerce de posição espiritual, 

de atitude cívica e artística. Seguiu-a disciplinadamente e no método. Dentro 

deste se incluía o calendário cívico, em substituição da tradicional folha litúrgica 

para celebrar as grandes figuras e acontecimentos da humanidade que em cada 

país teria a sua aplicação própria. Os centenários de Camões e Pombal, os de 

Vasco da Gama e da descoberta do caminho marítimo para a Índia, entre 

outros, correspondem ao modelo preconizado e exercem influência 

significativa nas realizações plásticas de Columbano (…). O seu percurso na arte 

balizou-se com programa em pesquisas sucessivas repetidas e controladas. 

Situou-se assim, perto do naturalismo científico e, em consequência, do 

pensamento comtiano».  

Ainda segundo Juvenal Esteves, no espírito do Positivismo, Columbano dedicou-

se a «(…) fixar os grandes valores da intelectualidade portuguesa. Interrogou-os 

                                                             
1367

 Ramalho ORTIGÃO, 1942, op. cit., p. 107. 
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sucessivamente através de um método de pesquisa (…)»1368. Na verdade, o inquérito 

de Columbano às grandes figuras de intelectuais estendeu-se-se também à pintura de 

História e nomeadamente aos trabalhos com assuntos camonianos, sendo de 

evidenciar que Camões se tornara um símbolo patriótico para os intelectuais da 

Geração de 70, e depois para os republicanos, os quais seriam em grande medida os 

responsáveis pelas celebrações de 1880. 

    

252 e 252 A – Luís de Camões (1880) e retrato de João de Deus (1878). 

Para as Comemorações de Camões, Columbano executou um desenho 

representando o poeta (1880, MNAC), que foi passado a gravura por Stéphane 

Pannemaker (1847-1930) para ser publicado na edição de Os Lusíadas, da tipografia 

Castro & Irmão, numa edição do Gabinete Português de Leitura do Rio de Janeiro1369. 

O modelo era o poeta João de Deus, assemelhando-se a um retrato que surgira n' O 

Ocidente, em 1878 (gravura de Alberto segundo uma fotografia de Loureiro)1370, mas 

figurando-o mais envelhecido e com um rosto atormentado. É de mencionar que esta 

publicação de Os Lusíadas continha um prefácio de Ramalho Ortigão, escritor que 

considerava ser este um «retrato magnífico que lembra pelo estylo uma bella agua 

                                                             
1368

 Juvenal ESTEVES, 1987, «Columbano, o Positivismo e os Vencidos da Vida», in Colóquio Letras, n.º 
96, Mar.-Abr., pp. 40-42. 
1369

 A.A.V.V., 1972, op. cit., p. 84. 
1370

 O Ocidente, 15/7/1878. 
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forte da Renascença e pela expressão intensa da figura revela do modo mais fiel a 

physionomia historica do personagem»1371. 

De facto, procurando recriar as feições do poeta, baseando-se no rosto de João 

de Deus, Columbano seguiu a tipologia do retrato gravado renascentista, patente em 

obras de Dürer, por exemplo. Porém, o traço do pintor emerge no grafismo do 

desenho, o que cria uma sensação de inacabado, sobretudo pelo esfarrapamento dos 

contornos que dão, juntamente com o sombreado carregado, um efeito dramático à 

figura. Em 1888, o mesmo modelo de João de Deus era reelaborado num desenho 

mais suave, novamente transfigurado no poeta da Renascença1372. 

 

253 – Na Igreja das Chagas (c. 1880). 

Data talvez também de 1880 o desenho Na Igreja das Chagas, onde vemos 

Camões a dialogar com figuras da nobreza, dispondo-se as personagens em friso, como 

no quadro de D. Quixote. Este trabalho foi publicado em 1972, na nova edição da 

revista Ocidente1373, juntamente com um poema de Gonçalves Crespo1374 - num 

número especial dedicado a Camões. 

Em 1880, como já vimos, Columbano concorreu para bolseiro em Paris, no 

domínio de Pintura de História. As provas do concurso (hoje desaparecidas) foram 
                                                             
1371 Ramalho ORTIGÃO, 4/10/1880, «O concurso de pintura histórica na academia das bellas-artes», 
Diário de Notícias, p. 1. 
1372

 Albino Forjaz de SAMPAIO (dir.), 1942, op. cit.. 
1373

 Fundada por Álvaro Pinto (1889-1956) em 1938. 
1374

 Ocidente, Revista Portuguesa de Cultura, Nov. 1972. 
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elogiadas por Ramalho Ortigão, que escreveu que no «presente concurso de pintura 

historica, nenhum outro candidato póde ser equiparado ao sr. Columbano Bordalo 

Pinheiro. Nenhum outro mostrou pelas suas obras ter, como ele, a comprehensão da 

figura humana e o sentimento da expressão historica». Nesta defesa, afirmava que ele 

era o pintor que mais provavelmente possuía a «aptidão e o temperamento de um 

pintor historico (...), não só entre os candidatos do presente concurso, mas entre todos 

os jovens artistas da escola de Lisboa»1375. No entanto, como também referimos, o júri 

decidiu a favor de Condeixa. Em Janeiro de 1881, Columbano foi estudar para Paris e 

de acordo com o que escreveu Gervásio Lobato, n' O Ocidente, julgava-se que ele 

pretendia estudar Pintura de História1376. Não seria esse o percurso escolhido pelo 

artista na capital francesa, mas é possível que tenha apreciado as composições 

históricas do Louvre, que o terão inspirado em obras futuras.  

Em Paris, em 18811377, Columbano realizou Nos ombros de um tritão vai Dione 

(MNAC), tema que corresponde ao Canto II (Est. XXI-XXII) de Os Lusíadas. No quadro, 

sobre madeira e de dimensões reduzidas, vemos uma pintura em fase de esboço que 

talvez desejasse desenvolver posteriormente. A composição, sobre a vertical, mostra 

uma caravela portuguesa a ser levada pelas ninfas. As figuras constroem-se em 

manchas, numa simplificação plástica, com contraste de claro-escuro, que faz lembrar 

alguns trabalhos de Cézanne.  

                                                             
1375

 Ramalho ORTIGÃO, 4/10/1880, op. cit., p. 1. 
1376

 Gervásio LOBATO, 21/4/1881, «Chronica Occidental», O Ocidente, p. 76. 
1377

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 206. 
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254 e 254 A - Nos ombros de um tritão vai Dione (1881) e Cézanne, A tentaçãos de Santo Antão 

(c. 1870). 

Há duas gravuras, uma intitulada Os portugueses e as ninfas no banquete e a 

outra Os portugueses e as ninfas na Ilha dos Amores, que pelo estilo das figuras 

parecem ser da mesma época. A primeira apresenta as personagens junto de uma 

mesa, tendo perto de si, à esquerda, uma fonte onde brincam alguns putti. A segunda 

apresenta as figuras num cenário de paisagem, agindo com naturalidade e em atitudes 

de alegre descontracção. Importa notar que as ninfas são aqui mulheres idealizadas 

que diferem daquelas que Columbano desenvolveu posteriormente, o que, aliado às 

poses alegres, mostram um lado do artista que tenderia a desaparecer nos trabalhos 

vindouros, mais austeros e melancólicos.  

Regressado a Lisboa, Columbano sonhava com a realização de um conjunto de 

trabalhos que ilustrassem os Lusíadas. O quadro Nos ombros de um tritão vai Dione 

estaria associado a essa ideia, a qual só teve continuidade, em 1894, com Camões 

invocando as Tágides. 

Ligado ao tema dos Descobrimentos, em Dezembro de 1887 foi aberto 

concurso para o prémio que a Câmara Municipal de Lisboa ofereceu à melhor 

composição pictórica representando A partida de Vasco da Gama para a descoberta 

da Índia1378. Os concorrentes1379 foram Columbano, Ernesto Condeixa, José Malhoa, 

                                                             
1378

 Comércio de Portugal, 2/2/1888, p. 2. 
1379

 O Ocidente, 11/1/1888, p. 15 e 11/2/1888, p. 39. No primeiro número surge também o nome de 
Vilaça, mas não aparece no segundo. 
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João Vaz, António Rodrigues da Silva (1836-?)1380, Adolfo Greno, Augusto Barradas1381, 

Roque Gameiro, Félix Costa1382, Costa Lima (1835-1898)1383 e Marques Guimarães1384. 

N' O Ocidente afirmava-se que nenhum dos esbocetos correspondia ao ponto dado ou 

sequer à arte satisfaziam. Apenas sobressaíam as pinturas de Malhoa e João Vaz, 

sendo precisamente Malhoa quem veio a ter o primeiro lugar do concurso. Da obra de 

Columbano, hoje desaparecida, que fazia parte dos trabalhos recusados, apenas 

podemos pressupor que não teria grande qualidade. 

O pintor, apesar desse dissabor, continuava decidido a trabalhar sobre temas 

históricos. No ano de 1888, foi publicada uma litografia feita a partir de uma 

composição sua, sob o título Juramento de D. João VI ao chegar a Lisboa regressado do 

Brasil. A litografia era um brinde para os assinantes do livro, de José de Arriaga (1844-

1921), História da Revolução Portuguesa de 1820. Nesta composição, as personagens 

dispõem-se numa assembleia, vendo-se, no topo de uma escadaria, o rei a fazer o 

juramento. Este apresenta uma expressão quase caricatural e as figuras, em geral, são 

longas e desproporcionadas, havendo contudo naturalidade na interacção e nos 

gestos. 

José de Arriaga, irmão de Manuel de Arriaga, estava ligado ao Partido 

Republicano. Quanto a Columbano, é de crer, de acordo com testemunhos da época, 

que também estivesse ligado ao republicanismo. Após o Ultimato britânico (1890), que 

colocava em causa o domínio português nas colónias africanas, eclodiu, no dia 31 de 

Janeiro de 1891, uma Revolta Republicana no Porto. Nessa altura já se tocava A 

Portuguesa, hino que o Ultimato inspirou a Alfredo Keil (1850-1907) e a Henrique 

                                                             
1380

 Pintor que foi aluno da Academia de Belas-Artes em Desenho e Pintura Histórica. Foi director da 
Escola Industrial Gonçalo Velho, em Ponta Delgada, sendo depois transferido para a Escola Industrial de 
Aveiro. Foi ainda professor de desenho e director da Escola Industrial Domingos Sequeira, em Leiria. Cf. 
Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. XXVI, pp. 22-23. 
1381 Augusto César de Sousa e Castro Barradas foi discípulo da Academia de Belas-Artes e destacou-se na 
temática do retrato. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. I, p. 175. 
1382 António Félix da Costa foi um pintor que se dedicou sobretudo ao retrato. Foi discípulo de Miguel 
Ângelo Lupi. Fez dois retratos de D. Luís e um de D. Carlos, bem como um de Fontes Pereira de Melo, de 
António Augusto de Aguiar, etc. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, pp. 140-141. 
1383 Caetano Costa Lima foi um pintor e desenhador português, discípulo da Academia de Belas-Artes do 
Porto. Pintou sobretudo temas históricos. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, pp. 161-
162. 
1384

 Joaquim Augusto Marques Guimarães foi um pintor que frequentou a Academia do Porto (1878-
1885) e se distinguiu como pintor de flores. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. IV, p. 74. 



 

448 

 

Lopes de Mendonça1385. No poema, lembravam-se os «heróis do mar», celebrados por 

Camões, que haviam feito os Descobrimentos portugueses. Era um ponto de vista 

patriótico, empenhando-se no Renascimento pátrio, que Columbano ligou a Camões e 

a Os Lusíadas, pois, tal como asseverou Maria de Aires Silveira, a «temática camoniana 

(…) preenchia um necessário espaço onírico de afirmação da nacionalidade»1386. 

 

255 - Visão de Adamastor (1890). 

Cerca de 1890, Columbano desenhou uma Visão de Adamastor, uma 

composição que apresentava o gigante, junto do navio onde se vêem os marinheiros 

portugueses atemorizados, enquanto Bartolomeu Dias o enfrenta de pé, numa atitude 

corajosa. Há um estudo e um desenho finalizado, destacando-se este pelos contrastes 

de luz e sombra, que conferem um semblante espectral à figura do monstro, que se 

confunde com as nuvens, estando o seu rosto iluminado, como fazendo parte da 

tempestade que dificulta o progresso dos portugueses. 

Em 1892, começou a trabalhar na tela Camões Invocando as Tágides (1894, 

MGV). Nessa altura, escreveu a Batalha Reis dizendo que tinha sido o seu amigo José 

Leite Guimarães quem lhe oferecera o dinheiro para iniciar essa obra: «portanto cá 

estou mettendo hombros a ella. A vontade é boa mas se poderei conseguir o que 

imagino, é que não sei. Tentar-se-ha pelo menos»1387. O quadro Camões e as Tágides 

foi pela primeira vez apresentado ao público na exposição individual que realizou na 
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 João MEDINA, 1990, op. cit., pp. 24-25. 
1386

 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 196. 
1387

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 10, carta de Columbano para Batalha 
Reis, 27 (24?) /3/1892. 
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Livraria Gomes, ao Chiado. Recriando um momento de Os Lusíadas (Canto I, Est. IV e 

V), apresentava Camões junto de uma praia, acompanhado por três Tágides, vendo-se 

ainda outra ao longe e a Torre de Belém.  

Mesmo antes de ser exposta, a obra suscitava palavras de entusiasmo na 

imprensa. O Diário Popular anunciava para breve a abertura da exposição, dando 

destaque para o quadro Camões, «a obra capital de Columbano, e uma das telas mais 

notaveis e de maior originalidade que conhecemos na pintura portugueza 

contemporanea. É a mais pujante affirmação do talento d’este poderoso artista»1388. 

Depois da abertura da exposição, a obra chamou a atenção da crítica, que lhe fazia 

calorosos elogios, matizados, por vezes, perante a inadequação das figuras femininas 

ao modelo canónico de beleza clássica. 

 

256 - Camões Invocando as Tágides (1894). 

O crítico Ribeiro Artur elogiava o quadro de Camões, uma «obra d’um artista 

d’alma profunda que sente a aspiração ideal que fazia levantar o peito do grande 

poeta portuguez». Contudo, desagradava-lhe o excesso de realismo das personagens 

míticas, pois dizia que uma das ninfas de perfil, fazendo lembrar uma figura de Goya, 

decerto não representava as «gentis habitantes das águas»1389. Em 1895, António 

Arroio julgava que desta composição retirava-se uma «impressão de sonho e de 

pesadelo». Os corpos eram «d'uma extranha delicadesa, (...) d'uma expressão 

physionomica espiritualisada», mas «pouco bella no sentido grego». As figuras tinham 
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 Diário Popular, 30/5/1894, p. 1. 
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 Ribeiro ARTUR, 5/6/1894, «A Exposição Columbano», Universal, p. 2. 
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«attitudes e physionomias torturadas», sem o «naturalismo sadio, alegre e forte da 

concepção mithologyca». Acresecentava que em todos os trabalhos decorativos de 

Columbano se podiam ver os mesmos céus encantadores, tons subtis, vagos e 

vaporosos, porém as cores eram pálidas e tristes. O pintor não sentia as formas «na 

sua plenitude de bellesa externa; sente almas e sente sobretudo, como poucos, a 

tortura intima dos intellectuaes»1390. 

Em contrapartida, nem sempre as Tágides foram desaprovadas. Teixeira de 

Carvalho (1861-1921), que era professor de História da Arte da Universidade de 

Coimbra, encontrava nelas a pureza das formas femininas, com «toda a graça e a 

elegância ondulosa do mar lambendo um rochedo». Segundo o mesmo crítico, 

Columbano vinha fazendo um «estudo raro da forma humana», porque a «linha 

escultural das Tágides não é a linha banal de um modelo, é a síntese do corpo 

feminino, é o corpo da mulher ideal que sonhou este grande artista»1391.  

Abel Botelho1392 via o Camões como representante imagético da inquietação do 

final de século. Se muitos apreciadores lastimavam que as «Tágides» fossem feias, ele 

pensava que a beleza é uma coisa subjectiva. Dizia que esta pintura retratava bem «o 

nosso actual estado de alma, é a exacta vivisecção d’um povo de marinheiros», a 

«imagem justa, dolorida e real do sebastianismo que actualmente a todos nos 

consome»1393. Por sua vez, Mariano Pina olhava esta obra como uma súmula da 

situação trágica do artista. Comparava o pintor ao «seu commovido Camões, sentado 

nas pedras junto ao Tejo, e invocando as Tagides»1394. 

Em 18961395, o mesmo quadro foi apresentado em Berlim, recebendo louvores 

na imprensa alemã1396. Segundo os críticos germânicos, Columbano trazia vida e 

                                                             
1390 António ARROIO (Falstaff), 24/4/1895, op. cit., p. 1. 
1391 J. M. Teixeira de CARVALHO, 1926, op. cit., pp. 178-183. 
1392 O texto não é assinado, mas é atribuído por Diogo de Macedo a este autor. Cf. Diogo de MACEDO, 
1952, op. cit., p. 12. 
1393 O Século, 24/6/1894, pp. 1-2. 
1394 Mariano PINA, 14/6/1894, op. cit., p.1. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, artigo traduzido da «Ilustração 
Alemã», Maio, 1896. 
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 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9, artigo traduzido da «Ilustração 
Alemã», Maio, 1896. 
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realismo natural à sua apóstrofe de Camões às Musas1397, copiando a natureza de tal 

forma que revelava algo que parecia mais do que a própria realidade1398. 

Importa referir que Columbano fez diversos estudos para Camões e as Tágides, 

o que demonstra sobretudo a sua vontade de fazer uma obra poderosa e que 

chamasse a atenção do público. Mas, como vimos, alguns críticos não apreciaram as 

Tágides, que acabaram por se tornar um dos principais focos de atenção do quadro. De 

facto, o nu feminino é raro na obra de Columbano, mas é um género académico por 

excelência, tendo conservado o papel de exercício e demonstração de mestria1399. Na 

tela de Columbano, as Tágides estão nuas, mas os seus corpos, embora realistas, 

parecem esfumar-se entre as ondas e a areia da praia. Os rostos, que retratam a futura 

mulher, surgem naturais, mas as suas poses parecem ser retiradas da arte barroca, 

sobretudo pela figura que está de costas1400, que tem uma pose idêntica à da Vénus no 

Espelho de Velásquez.  

    

257 e 257 A – Detalhe de Camões Invocando as Tágides (1894) e Diego Velásquez, Vénus no 

Espelho (c. 1644-48). 

                                                             
1397 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 4, «Exposição Internacional de 
Berlim em 1896», artigo extraído do «Correio da Bolsa de Berlim». 
1398

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 4, tradução do artigo «Neuex 
Deutsche Runschau, Freci Aühnre, VIII, Franz Seuoall, Berliner Kunst und internationale Kunst». 
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 Kenneth CLARK, 1998, Le Nu, Hachette Littérature, vol. I, p. 19. 
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 Kenneth CLARK, 1998, op. cit., vol. I, p. 237. 
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258 – Fantin-Latour, Tannhäuser (1876). 

A respeito de Camões e as Tágides devemos evocar o Concerto Campestre, de 

Giorgione, onde os nus femininos se opõem a figuras masculinas vestidas, o que se 

justifica pelo carácter mitológico da evocação, tal como acontece na composição de 

Columbano. Esse aspecto é de realçar, visto que, cerca de trinta anos antes, Manet 

havia escandalizado a sociedade parisiense com o quadro Déjeuner sur l’herbe (c. 

1863), o qual também representava uma mulher nua entre homens vestidos, mas 

trajados com roupas do século XIX, o que dava um carácter contemporâneo aquele 

encontro. O quadro de Columbano está mais próximo de uma gravura de Fantin-Latour 

(1876) representando Tannhäuser, que foi um minnesänger e poeta alemão medieval, 

cuja história foi adoptada para uma famosa ópera de Richard Wagner (1813-1883). A 

proximidade do tema (do poeta entre as figuras míticas) e da composição levam-nos a 

sugerir que Columbano conhecesse alguma gravura de Fantin-Latour sobre esse 

assunto, talvez por intermédio de Batalha Reis ou de António Arroio, que eram 

apreciadores de música alemã.  

Em Camões e as Tágides a composição constrói um círculo entre o poeta e as 

três figuras femininas. Assim como notou Maria de Aires Silveira, existe uma 

«convicente naturalidade coloquial, que aproxima o poeta das figuras mitológicas»1401. 

Camões surge como uma presença escura, real, que contrasta com o ambiente 

devaneador que predomina, pintado com uma paleta de tons claros e pinceladas 

fluidas, deixando que as formas se esfumem, favorecendo a ilusão de estarmos 

perante uma realidade poeticamente imaginada. Camões olha as Tágides procurando 
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nelas a inspiração para o seu poema épico, enquanto, atrás de si, está a Torre de 

Belém, símbolo dos Descobrimentos e dos feitos heróicos que iriam ser relatados pelo 

poeta n' Os Lusíadas. 

No prefácio da 7.ª edição do Camões de Almeida Garrett, Camilo Castelo 

Branco apelava que «se procurasse uma rigorosa fisionomia histórica do poeta». Maria 

de Aires Silveira propôs que «Columbano certamente conhecera esta edição e o 

entendimento de Camilo, próximo das suas aspirações»1402. No entanto, o retrato que 

fez de Camões lembra os retratos de Van Dyck1403, em que talvez se tenha baseado.  

Devemos recordar que, anos mais tarde, António Carneiro pintou Camões 

Lendo «Os Lusíadas» aos Frades de São Domingos (1927). De acordo com a 

historiadora Laura Castro, esta pintura resultou numa «uma peça distanciada das 

obras camonianas de Malhoa (...) e de Columbano (...), não se deixando o pintor 

seduzir por temáticas profanas, de sugestão erótica», sendo o resultado uma obra 

incomparavelmente «mais séria e mais seca, de leitura mais difícil»1404. Devemos nesse 

sentido fazer a confrontação entre o Camões de Columbano e o de Carneiro. 

Discordamos de qualquer leitura erótica em relação às Tágides, mas temos de assumir 

que o esfumado das figuras e a utilização de cores claras dão à pintura de Columbano 

um efeito decorativo que contrasta com a secura sombria do quadro de Carneiro. 

Além do mais, enquanto o quadro de Columbano segue um trecho de Os Lusíadas 

conhecido do público, o de Carneiro apoia-se em Camões para retratar uma série de 

amigos intelectuais, vestidos em trajes monásticos, o que tornava a interpretação do 

quadro muito mais complexa. 

Os temas históricos interessavam a Columbano, o que seria favorecido por uma 

encomenda do Capitão Castelbranco1405 que, em Agosto de 1896, o convidou a 

colaborar nos trabalhos de pintura destinados à ornamentação de algumas salas do 

Museu Militar1406. Instituído em 1851 e, desde 1876, instalado no edifício da Fundição 

                                                             
1402 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 197. 
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 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 208 
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 Laura CASTRO, 1997, António Carneiro, Edições Inapa, p. 48. 
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de Baixo, o museu sofrera uma reforma da sua sede, em 1895, sendo redecorado por 

artistas de renome, da geração do Naturalismo, entre os quais também se 

encontravam José Malhoa, Carlos Reis, Veloso Salgado e Teixeira Lopes. De acordo 

com a encomenda, pedia-se que as pinturas representassem os «assumptos 

allegoricos dos nossos mais brilhantes feitos d’armas»1407 e desde 1896 que 

Columbano começou a assinar as decorações de quatro salas dedicadas às quatro 

partes do mundo1408. Os trabalhos para o Museu Militar seriam também 

posteriormente compostos por vários quadros com temas camonianos, que eram 

certamente mais do gosto de Columbano.  

José-Augusto França escreveu longamente sobre estas decorações do Museu 

Militar, explicando que, nos finais do século XIX o edifício recebeu uma ampliação com 

oito salas, voltadas para a fachada sul. As quatro primeiras foram baptizadas das 

quatro partes do mundo, onde se registaram as viagens dos portugueses, as seguintes 

eram dedicadas a D. Pedro IV e às campanhas liberais, a Camões e ao infante D. 

Henrique1409.  

Nas salas das quatro partes do mundo, cada uma votada a um continente, 

Columbano compôs uma decoração alegórica para a decoração do tecto: na Europa 

uma mulher com uma cornucópia da abundância; na África, uma mulher negra, 

segurando um dente de marfim; na Ásia uma mulher segurando um perfumador 

oriental e na América uma mulher com um arco e flecha.  
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 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta do capitão Eduardo Castelbranco 
para Columbano, 28/8/1896. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1996, op.cit., p. 55. 
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259 - Ásia - Figura Alegórica (c. 1898) 

Em cada sala surgem outras pinturas, também no tecto, que evocam a 

passagem dos portugueses por cada um desses continentes. Na Sala da Ásia destaca-se 

a alegoria central, inscrita numa moldura oval, que apresenta os «retratos 

imaginários»1410 de Vasco da Gama e de Afonso de Albuquerque. A obra tem uma 

retórica de enobrecimento dos heróis portugueses, sendo as figuras dispostas com 

naturalidade, dentro de um gosto inspirado pela pintura decorativa da época barroca 

ou mesmo rococó. Menos interessantes são as três outras pinturas da mesma sala, 

compostas de uma maneira mais esboçada, a saber: Desembarque de Vasco da Gama 

em Calecute, O heróico feito de Diu e Embaixada do Xeque Ismael a Afonso de 

Albuquerque. 
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260 - Ásia - Figura Alegórica (c. 1896) 

Na Sala da África, os heróis são D. Pedro de Meneses e o Infante D. Henrique, o 

primeiro olhando o espectador. Sendo a composição menos atraente que a da Ásia, 

nela se destacam a bandeira branca com o escudo português (que corresponde à 

bandeira portuguesa dos séculos XV ao XIX) e uma figura de um homem negro que, 

representado com realismo, parece esvoaçar no céu azul e cinzento onde se situam as 

figuras. Nos quadros históricos ficaram representadas a Conquista de Ceuta, a Entrada 

de D. Afonso V em Tânger e a Descoberta do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias. 

Esta última é talvez a tela mais curiosa, porque mostra uma faceta de Columbano 

pouco explorada, que é a de marinhista. O pintor concebeu uma tempestade, no 

centro da qual vemos uma caravela portuguesa. O conjunto é naturalista, o que é 

favorecido pelo carácter esboçado da pintura. 

 

261 - Descoberta do Cabo das Tormentas por Bartolomeu Dias (c. 1896) 
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Na Sala Europa, a composição principal mostra uma figurada alada, segurando 

a bandeira portuguesa, junto da qual vemos dois anjos que mostram uma medalha 

com um retrato em perfil, provavelmente de D. João I1411. Desta composição, 

destacamos precisamente esses dois anjos que nos parecem inspirados em quadros de 

Murillo, nomeadamente em La Inmaculada Concepción (1665-1675) em que os anjos 

estão a segurar um espelho. Os quadros históricos parecem menos cuidados, fazendo 

lembrar ilustrações, como bem observou José-Augusto França1412. Figuram a Tomada 

de Lisboa, o Voto de Nuno Álvares e Montes Claros. 

   

262 e 262 A - Europa – Figura Alegórica (c. 1896) e detalhe de Murillo, La Inmaculada Concepción (1665-
1675). 

 

A Sala América recebeu uma Alegoria Central figurando Álvares Cabral, tendo a 

seu lado (talvez) Salvador Corrêa de Sá1413. De toda a composição, o mais interessante 

é o nu masculino de costas, figurando um índio americano. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1996, op.cit., p. 65. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1996, op.cit., p. 61. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1996, op.cit., p. 57. 
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263 e 263 A - América - Figura Alegórica e Capitulação de Pernambuco (c. 1896) 

Os quadros históricos evocam O primeiro padrão do Brasil, a Capitulação de 

Pernambuco e Guararapes. A Capitulação tem a curiosidade de seguir o modelo da 

Rendição de Breda de Velásquez. Segundo Varela Aldemira, o próprio artista lhe 

dissera que «o tema da rendição de qualquer cidade devia obedecer ao padrão 

velasquiano»1414. Por outro lado, Guararapes mostra uma batalha com cavalos, sendo 

um testemunho das qualidades de Columbano em representar equídeos, o que pode 

ser comprovado em grande parte das composições em que eles aparecem. 

 

264 - Anjos com palma da vitória (1897) 

Houve outras salas que receberam pinturas de Columbano. Desta primeira é a 

composição para o tecto da Sala das Lutas Liberais, apresentando Anjos com a palma 

da vitória e a bandeira azul e branca. Nela vemos dois putti com pequenas asas, 

esvoaçando sob a bandeira da monarquia constitucional, um segurando a palma e 
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 Luís Varela ALDEMIRA, 1941, op. cit., pp. 42 e 69. 
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outro a coroa. Situados entre nuvens, que se ajustam a um efeito de trompe l’oeil - que 

recria uma abertura no tecto para o céu -, os meninos foram figurados com graça, 

apesar dos seus rostos sérios negarem a tónica celebrativa do assunto. 

    

265 e 265 A – D. Pedro IV por Columbano (c. 1897) e por John Simpson (c. 1834). 

Para a mesma Sala, Columbano compôs retratos de personalidades já falecidas: 

D. Pedro IV (1798-1834) – que segue o modelo de outros retratos oficiais do monarca, 

nomeadamente do pintor inglês John Simpson (1782-1847) -; o Marechal Saldanha 

(1790-1876) – mostrando uma imagem envelhecida do militar provavelmente baseada 

numa fotografia1415 -; o Duque da Terceira (1792-1860) – que corresponde a uma 

gravura de 1850 –; e o Marquês de Sá da Bandeira (1795-1876) – inspirado numa 

gravura de 1855. Saldanha seria posteriormente retratado no tríptico dos Passos 

Perdidos, ganhando aí uma maior dimensão retórica e outro interesse artístico. 

No seguimento da carreira de pintor de História enquadra-se a ambição de 

Columbano em leccionar na Academia. Em 1897, abriu o concurso para professor na 

Escola de Belas-Artes de Lisboa, destinado a preencher a vaga aberta pela aposentação 

do pintor Ferreira Chaves. Assim como já vimos noutro capítulo, Columbano perdeu a 

favor de Veloso Salgado, o que muito o desgostou, só conseguindo alcançar o 

ambicionado cargo em Novembro de 1901. 

O quadro Túlia passando sobre o Cadáver do Pai, que Columbano pintou em 

1897 (MNAC), no âmbito deste concurso para professor de pintura, representa uma 

cena trágica retirada da história romana que foi o «assassinato do rei Sérvio Túlio pela 

                                                             
1415

 Brasil-Portugal, 1909, in Biblioteca Nacional (2000) 
<http://purl.pt/93/1/iconografia/imagens/j1669/saldanha.html>, consultada a 17/3/2011. 
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filha»1416. A 24 de Março de 1897, lia-se no Diário Popular que os candidatos ao 

concurso tinham entregado no dia anterior os quadros que executaram como prova e 

cujo assunto fora escolhido à sorte1417. O tema suscitou reparos de Fialho de Almeida, 

falando de uma «mascarada vergonhosa» a propósito do que se passara nas salas da 

Academia, considerando que se tratava de um grotesco caso, de um «jury de chéchés 

decretando pontos de historia romana, num paiz com tres grandes seculos d’epopeia 

por pintar»1418.  

 

266 - Túlia passando sobre o Cadáver do Pai (1897). 

Para o Diário Popular, o quadro mais notável, de concepção bela e grande, era 

o de Columbano1419, «o único que logrou apossar-se da expressão tragica do 

assumpto». Na sua tela havia qualquer coisa de dramático e fantástico, chegando a dar 

impressão de terror. O crítico opinava que todos os restantes trabalhos careciam de 

dramatização geral e o pior era mesmo o de Salgado1420. Ribeiro Artur também teceu 

comentários sobre estas obras, considerando que todas mostravam defeitos, sendo a 

de Columbano a única que sobressaía com mais qualidade. A obra mostrava «grande 

harmonia», mas censurava-se a falta de cuidado nos acabamentos do cenário e 

sobretudo a falta de rigor histórico, pelo que ele se questionava se satisfaria 

«plenamente ao thema academico proposto». Culpando o «pedantismo» do assunto 

clássico pelo desastre de todas as provas apresentadas, Ribeiro Artur concluía que só 

                                                             
1416 Maria de Aires Silveira, 2007, op. cit., p. 210. 
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 Diário Popular, 24/3/1897, p. 1. 
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 Fialho de ALMEIDA, 1925, Vida Errante, Lisboa, Livraria Clássica Editora, pp. 79-87. 
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 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 81. 
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 Diário Popular, 2/4/1897, p. 1. 
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se salvavam as «magnificas figuras» de Columbano, sendo ele «mais uma vez, original 

e unico no nosso meio artistico»1421.  

Apesar dos elogios, o júri reuniu a 12 de Abril para classificar os trabalhos e 

ganhou Veloso Salgado, ficando Columbano em último lugar. Mas é de assinalar que 

de acordo com Diogo de Macedo a Túlia de Columbano foi «de todas as provas 

apresentadas, a única que resistiu ao julgamento do tempo, que anulou as 

demais»1422. No entanto, para José-Augusto França, esta pintura era pouco académica 

e por demais realista, parecendo-lhe justa a opção que deu a vitória a Salgado1423. 

Segundo o ponto de vista de Rui Afonso Santos, que recentemente trabalhou sobre a 

obra de Salgado, «a Pintura de História não contava com grandes tradições em 

Portugal» e seria em Salgado que «encontraria, finalmente, um praticante 

empenhado» (…)»1424. 

Antes de continuar a análise da Túlia de Columbano, devemos apontar o tema, 

tão criticado na época, que se relacionava com a sombria história da morte do sexto 

rei de Roma, Sérvio Túlio, que vem relatada no Livro I de Tito Lívio, Desde a Fundação 

de Roma (Ab Vrbe condita). Conta essa história que, num golpe de estado em que 

Tarquínio tomou conta do poder e mandou matar Sérvio Túlio, a sua mulher Túlia, filha 

de Sérvio, quando recolhia a casa, ao chegar «ao alto da Rua Cípria, onde há pouco 

estava o templo de Diana», foi advertida pelo condutor dos cavalos, que parou e 

puxou os freios, mostrando-lhe Sérvio que jazia morto no chão. No entanto, Túlia «fora 

de si (…) faz passar o carro sobre o corpo do pai (…)»1425. Que saibamos, existem 

poucos exemplos de pinturas com este tema. Dentre as pinturas famosas, destaca-se 

apenas a de Jean Bardin (1732-1809), Tullia fait passer son char sur le corps de son 

père (1765) e que foi galardoada com o prix de Rome. 

                                                             
1421 Ribeiro ARTUR, 1898, op. cit., pp. 183-191. 
1422 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 82. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 279. 
1424

 Rui Afonso SANTOS, 1999, op. cit., pp. 15-16. 
1425

 Justino Mendes de ALMEIDA, 1984, Aspectos da Mitologia Clássica nas Colecções da Casa-Museu Dr. 
Anastácio Gonçalves, IPPC. 
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267 - Jean Bardin, Tullia fait passer son char sur le corps de son père (1765). 

Esperava-se que uma pintura de História, realizada no âmbito académico, fosse 

fiel em termos de rigor ao assunto, razão pela qual os artistas teriam de realizar uma 

aprofundada pesquisa sobre o tema que estavam a trabalhar. Era necessário que 

dessem detalhe aos pormenores, o que permitiria, em conjunto com o rigor histórico, 

fazer uma recriação fiel da cena representada. Em princípio, a obra de Columbano não 

foge totalmente a estas regras, pois nela vislumbra-se uma vaga arquitectura de um 

templo que evoca o templo de Diana onde decorria a história1426. 

O quadro escapa ao academismo pelo facto de a alusão ao cenário de Roma se 

resumir a esse templo (ao contrário do quadro de Bardin ou de Salgado que recriaram 

uma cidade com a sua arquitectura), deixando tudo o resto numa névoa justificada 

pela poeira levantada pelo carro. Escreveu a este propósito Maria de Aires Silveira que 

o quadro de Túlia é uma obra em que Columbano utilizou a «sugestão de atmosferas 

duplamente simbólicas, entre o sombrio incidente criminoso e as memórias 

temporais»1427. Contudo, essas névoas, que apagam os detalhes, não seriam do agrado 

do público da época. 

Por outro lado, Columbano compôs uma obra de história tratada de modo 

realista, o que, aliado à frieza dos tons de cinzento reforça a sensação de indiferença 

da atitude de Túlia. Essa insensibilidade contrasta com a comoção da cena, cujo 

dramatismo é reforçado pelo cavalo, desenhado numa diagonal ascendente, assentado 

                                                             
1426

 Justino Mendes de ALMEIDA, 1984, op. cit.. 
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 Maria de Aires SILVEIRA, 2007, op. cit., p. 210. 
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sobre a figura de Sérvio Túlio, a ser esmagado no chão. Aliás, devemos atentar na 

notável figura de Túlio em escorço, que demonstra as capacidades técnicas de 

Columbano em termos de perspectiva anatómica. 

Em 1898, decorreram as festas do Centenário da Descoberta do Caminho 

Marítimo para a Índia. Columbano fez parte da comissão directora da Exposição 

Retrospectiva de Belas Artes e foi júri para um concurso de quadro histórico, aberto 

pela Comissão do Centenário. Lembremos que o artista ainda pensara em concorrer 

para o prémio que seria dado a um quadro histórico sobre Vasco da Gama, mas não o 

pode fazer por ser membro do júri, sendo o vencedor do concurso Veloso Salgado. 

Segundo José-Augusto França, a melhor obra realizada para o tema até então era de 

Lupi, a qual fora produzida para a exposição camoniana do Centenário, no Palácio de 

Cristal do Porto, em 1880. Para o mesmo historiador, em 1898, a obra de Veloso 

Salgado tornava-se na melhor pintura no seu género, dentro das regras académicas e o 

prémio fora merecido1428. 

 

268 - Vasco da Gama – Alegoria (1898) 

Columbano realizou algumas pinturas alusivas ao assunto, desde aquelas que 

foram destinadas à Sala da Ásia do Museu Militar (que já referimos) até a uma Alegoria 

a Vasco da Gama (MNSR) que apresentou em 1898, na exposição do Grémio Artístico. 

Para Ribeiro Artur, apesar de considerar que a glória de Columbano estava nos 

retratos, esta Alegoria, em que se via Vasco da Gama rodeado pela Fama, pela África e 

a Ásia era uma pintura que era «preito digno do ilustre artista» à comemoração do 
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Centenário1429. Apenas conhecemos esta pintura através de uma reprodução de fraca 

qualidade, mas aquilo que se pode observar é que se trata de um trabalho próximo 

daquele que fez para o Museu de Artilharia.  

Como referimos anteriormente, Columbano foi chamado a fazer outros 

quadros para o Museu Militar, sendo a segunda fase da encomenda composta por 

telas com temas camonianos, para uma sala dedicada a Camões. Escreveu José-

Augusto França, que estas «decorações constituem (...) a parte mais empenhada do 

seu trabalho de pintor de história»1430. As pinturas compõem-se de Concílio dos Deuses 

(1904), Nereides ajudam os Navegadores Portugueses (1902), Morte de Inês (1902) e 

Velho do Restelo (1901). Assim como asseverou Maria de Aires Silveira, o sonho do 

«Palácio de Camões» era agora concretizado nas limitações das pretensões 

militares»1431. 

 

269 – A Morte de Inês (1902). 

                                                             
1429

 Ribeiro ARTUR, 1998, op. cit., pp. 227-228. 
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 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit., vol. II, p. 279. 
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270 – Paul Delaroche, The Execution of Lady Jane Grey (1833). 

O tema de A Morte de Inês corresponde a Canto III de Os Lusíadas (118-135), 

provavelmente ao momento em que ela tenta apelar para o rei D. Afonso IV1432, que 

vemos no quadro virado de costas, trajando uma longa capa negra. O assunto também 

foi explorado pelo Romantismo, existindo o exemplo de Metrass em Inês de Castro 

pressentindo os assassinos (1855, MNAC). A Morte de Inês é uma das melhores 

pinturas históricas de Columbano, que faz recordar The Execution of Lady Jane Grey 

(1833) de Delaroche. As semelhanças estão no tema, no cenário medieval (que no 

quadro de Columbano corresponde ao Mosteiro de Santa Clara), bem como na figura 

do homem velho que segura o braço de Inês, ou na do homem de calças vermelhas, 

fechando a leitura do lado direito da composição. Contudo, o dramatismo explícito do 

quadro de Delaroche é contrabalançado pela sobriedade de Columbano. Enquanto o 

primeiro apresenta já um anúncio de morte eminente, no segundo a ideia da morte só 

é perceptível para quem conhece a história. Apesar dessa contenção, há um drama 

subjacente nas figuras dos filhos de Inês, junto da mãe, um tapando a cara e outro 

agarrando-se ao seu pescoço. 

Em 1904, na Ilustração Portuguesa, dava-se destaque à Inês de Castro1433. Em 

1913, no livro sobre a história da arte ibérica1434, Focillon dizia que esta tela era um 

exemplo da forma como Columbano procurara modernizar a pintura de História1435. 

Mais tarde, José-Augusto França seria menos receptivo, dizendo que a «imagem 
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popular perdura nesta estranha cena teatral, ilustração de drama para o palco de D. 

Maria»1436. 

Columbano pintou as figuras com bastante realismo. As personagens situam-se 

num espaço real mas pouco detalhado, como num cenário teatral. O maior problema 

desta pintura tem a ver com a iluminação, cuja proveniência não é clara, iluminando 

cada figura por si, como se não houvesse interacção entre elas e o espaço. As figuras 

não provocam sombra, o que causa estranheza. Cremos que esta falta se devia ao 

hábito de Columbano em fazer retratos isolados no ateliê, raramente fazendo estudos 

de ar livre com figuras. Deste modo, se cada um dos detalhes está bem pintado em si 

mesmo, o conjunto aparenta-se com uma colagem, fazendo-se a ligação entre as 

personagens apenas pelos gestos e pelos olhares. As figuras são naturalistas, mas 

aparentam-se com actores vestidos à época num espaço cénico. No entanto, 

reiteramos que se trata de uma obra de qualidade quer em termos de estrutura 

compositiva, nomeadamente no diálogo silencioso entre as personagens, quer em 

termos de naturalidade dos gestos. 

O sentimento de teatralidade pode encontrar-se igualmente em Velho do 

Restelo, cujo cenário, representando uma praia com um barco, tem um aspecto 

artificial que se conjuga dificilmente com as personagens que o preenchem, as quais 

são novamente figuradas de uma maneira realista. O quadro foi bem recebido pela 

crítica da época e Guedes Teixeira dedicou-lhe um elogioso poema1437, onde dizia que 

ele era uma «janella que abre para o mar», uma tela onde Columbano contava os 

feitos narrados por Camões: 

«Em frente ao quadro não se vê somente  

O que Camões nos diz, há mais que olhar!  

O Gama vae partir pr’a o Oriente; 

Tocar a Índia e exceder o mar.  

Olho pr’a tela, recolhido e mudo,  

                                                             
1436

 Cremos que é esta a interpretação mais provável. Cf. José-Augusto FRANÇA, in José-Augusto 
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O coração ferido d’esse encanto!... 

Julgara que Camões dissera tudo,  

E Columbano diz-nos inda tanto!...». 

 

 

271 – Velho do Restelo (1901). 

O tema corresponde ao Canto IV (Est. 94-95), onde se menciona «um velho 

d'aspeito venerando» que «ficava nas praias, entre a gente (…)». Este clamava contra a 

«glória de mandar», ficando junto dele aqueles que não foram na viagem e se 

despedem silenciosamente dos que estão embarcados. Entre as personagens que 

ficaram na praia, sobressai o Velho e a figura feminina de pé, de vestido vermelho, cuja 

pose, em perfil, quase de costas, lembra a da irmã Maria Augusta no Concerto de 

Amadores. 

As outras pinturas dos Lusíadas para o Museu Militar ficaram menos 

conseguidas, sobretudo devido à representação realista das figuras míticas, bem como 

à desarmonia entre essas figuras e o espaço em que se inserem. Asseverou Maria de 

Aires Silveira que no Concílio dos Deuses (c. 1894), se apresenta uma «incipiente 

figuração de teatro amador»1438 e a mesma historiadora julgava que o realismo 

excessivo se devia talvez à intenção de tornar mais acessível ao público o grande 

drama e mito da História nacional1439. A cena representada corresponde à Audiência 
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de Júpiter a Vénus (Canto I, Est. 20-41), em que Vénus, com o apoio de Marte, toma a 

defesa dos portugueses, contra o deus Baco1440. Para situar as figuras no espaço mítico 

do Olimpo, Columbano socorreu-se de panejamentos e nuvens coloridas, que servem 

de cenário. 

    

272 e 272 A – Paul Delaroche, Hemiciclo da Escola de Belas-Artes de Paris (1814, detalhe) e 

Delacroix, Mademoiselle Rose. 

Na nossa opinião, o Concílio dos Deuses tem reminiscências do Hemiciclo de 

Delaroche (1814), mas devemos também notar na semelhança da Vénus com a 

Mademoiselle Rose de Delacroix (no Louvre). Este paralelo serve-nos sobretudo para 

lembrar que o realismo do tratamento do nu feminino tinha uma longa tradição na 

História da Arte, desde Rembrandt e Rubens, ou mesmo, se recuarmos mais no tempo, 

desde a escultura grega da época helenística. De facto, existiam duas tradições 

diferentes da representação do nu feminino, uma realista que evocava a Vénus 

Naturalis e outra mais idealizada, que evocava a Vénus Coelestis1441. A de Columbano 

pertencia ao primeiro modelo. 

Contudo, nos quadros de Columbano, mais do que uma questão de beleza 

física, havia uma dissonância entre as figuras naturais e os cenários nebulosos, o que 

conjugado com a cores frias e acinzentadas, fazia uma fusão entre o Academismo e o 

realismo que era de difícil aceitação, sobretudo para o tipo de encomenda a que se 

destinavam. A composição menos feliz é provavelmente Nereides ajudam os 

navegadores portugueses (Canto II, Est. 20-22), que retoma o tema de Dione aos 
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ombros do Tritão. A representação do mar tempestuoso é tratada de um modo 

esquemático, assim como os barcos que se vislumbram ao fundo, apenas esboçados. 

Nesse cenário, situam-se as figuras míticas, representadas com excessivo realismo, a 

ponto de, sobretudo no caso de Dione, porem em causa os padrões de beleza mais 

habituais. Devem ter sido estas pinturas que terão levado a que Columbano sofresse 

censuras por parte dos encomendantes do Museu Militar, acabando por desistir do 

resto da encomenda – como já antes referimos, no capítulo sobre «A Vida». 

 

273 - Nereides ajudam os navegadores portugueses (1902) 

Columbano ainda concebeu outras composições subordinadas ao tema dos 

Lusíadas, nomeadamente sobre a Ilha dos Amores, que talvez se destinassem a 

quadros para o Museu Militar. Um desenho intitulado Fugindo as Ninfas vão... mostra 

uma série de figuras esboçadas, destacando-se apenas, no centro, mais delineado, um 

marinheiro português. 

Em Junho de 1912, n’A Águia, Teixeira de Pascoaes escreveu que Camões «é 

uma divindade portuguesa» e que «Portugal tem vivido à sombra do épico imortal: é o 

único paiz cuja autonomia se tem firmado sobre o nome d’um poeta»1442. Contudo, 

Columbano tenderia a afastar-se da temática camoniana, mas não da pintura de 

História. Cerca de 1920, compôs uma ilustração para a capa do livro Sangue Português, 

de Henrique Lopes de Mendonça, que tem paralelo nos quadros históricos concebidos 

para o Museu Militar para as Salas da Quatro Partes do Mundo. 
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Umas das últimas obras de Columbano, que lhe levaram bastantes anos a 

concluir (1920-1926), foram os painéis históricos e decorativos para a Sala dos Passos 

Perdidos, no Palácio de São Bento. A construção do edifício conventual remontava ao 

séc. XVI, tendo sido apropriado como bem nacional no início do século XIX. Desde essa 

altura que o espaço sofreu obras de adaptação à função parlamentar, recebendo 

trabalhos de beneficiação, em 1867, na Câmara dos Pares e, depois de 1895, na 

Câmara dos Deputados. O arquitecto Miguel Ventura Terra foi o responsável por essas 

últimas obras, que progrediram ao longo da primeira metade do século XX. Foi no 

âmbito dessa remodelação do edifício que foram realizadas decorações nos Paços 

Perdidos, encomendadas a Columbano, Benvindo Ceia (1870-1941) e João Vaz1443.  

Em 1920, Columbano foi encarregue de pintar dois trípticos para a Sala dos 

Passos Perdidos1444. Desconhece-se a origem do programa, mas sabe-se que em 1903 

já se anunciavam para ali retratos de «oradores parlamentares»1445. Uma acta da 

sessão da Comissão Administrativa, de 22 de Setembro de 1920, refere que foi 

«deliberado convidar o pintor Columbano Bordalo Pinheiro a apresentar o esboço e 

orçamento de dois grandes quadros para a sala dos Passos Perdidos». A 26 de Janeiro 

seguinte, outra acta da mesma Comissão referia aceitar a proposta de Columbano para 

a pintura de dois trípticos. O contrato era realizado no dia 27, assinado pelo deputado 

Baltazar de Almeida Teixeira (1877-1980)1446 e por Columbano1447.  

Devemos assinalar o facto que a sugestão de dois trípticos, em oposição a dois 

grandes quadros, ter sido originária de Columbano. Como escreveu Afonso Ramos, 

desde as suas origens medievais que o tríptico ocupava um lugar central na arte cristã, 

como peça de devoção ou altar. Conscientes do halo sagrado deste formato, alguns 

artistas «ressuscitaram-no no final do século XIX, para representar outras situações em 

que o Homem era levado a um limite existencial»1448. Deste modo, ao escolher 

                                                             
1443 Guia de Portugal, Lisboa e Arredores, Vol. I, s/l, Fundação Calouste Gulbenkian, 1979, pp. 348. 
1444 Arquivo Histórico Parlamentar, Livro de Actas da Comissão Administrativa do Congresso da 
República, Acta n.º 56, Set. 1920 e Acta n.º 71, Jan. 1921. 
1445 José-Augusto FRANÇA, 1999, O Palácio de S. Bento, Lisboa, Assembleia da República, p. 121. 
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 A. H. de Oliveira MARQUES, 1986, op. cit., vol. II, p. 1411. 
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 Arquivo Histórico Parlamentar, Congresso da República, Direcção de Serviços da Biblioteca e 
Arquivo, Secção XI d Caixa 1 n.º 11. 
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representar as figuras dos oradores em dois trípticos, Columbano valorizava o trabalho 

realizado pelas personagens históricas que iria apresentar. 

Os trabalhos decorativos, que se desejava estarem concluídos em 24 de Maio 

de 1921, por ocasião da Conferência Internacional do Comércio1449, só terminaram em 

1926. Columbano terá começado a trabalhar logo em 1921, visto que a 8 de Agosto de 

1922, Batalha Reis lhe escreveu dizendo que o filho o visitou no ateliê, onde pôde 

observar as pinturas das cortes. Porém, de acordo com uma carta de Columbano de 

1925, o trabalho demorou-se «por motivo de sua difícil execução»1450. Os quadros 

apenas foram entregues a 23 de Novembro de 19261451. 

Numa missiva escrita no exílio, em Tunes, referindo-se às pinturas para o 

Parlamento, Teixeira Gomes afirmava que as figuras que Columbano «pôs nos quadros 

para as Cortes, por prodigiosas que pareçam pela naturalidade com que se 

apresentam, não são uma interpretação da Natureza, mas simplesmente da História, 

onde as foi buscar já imaterializadas. (...) Ora só pode avaliar os tormentos que 

semelhante obra lhe infligiria quem o viu, perante o modelo vivo, procurando e 

modificando sempre, como se ele fosse tesouro inexaurível para cuja exploração 

bastava lançar-lhe os olhos. No meio dessa árida forma, que era mais de erudito que 

de artista, abriram-se clareiras de repouso, e que no entanto eram ainda de um labor 

intenso: os desenhos do modelo vivo para o movimento das figuras»1452.  

Existem diversos estudos para os painéis, que deixam transparecer a técnica 

utilizada por Columbano. É de crer que o pintor começou por fazer um esquema da 

distribuição das figuras, ao qual se seguiu um estudo de pormenor, desenhando as 

personagens individualmente. Para a concepção final terá conjugado os retratos dos 

rostos, pesquisados em pinturas, gravuras e fotografias, com os desenhos de corpos 

retirados do natural, observados em modelos contratados para esse efeito. Ao 

                                                             
1449 Arquivo Histórico Parlamentar, Livro de Actas da Comissão Administrativa do Congresso da 
República, Acta n.º 56, Set. 1920. 
1450 Arquivo Histórico Parlamentar, Congresso da República, Direcção de Serviços da Biblioteca e 
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avaliarmos os estudos, podemos tirar duas conclusões. Primeiro que o projecto para os 

painéis já estava concluído em 1921, data dos desenhos que pertencem ao Museu 

Grão Vasco. Por outro lado, enquanto no primeiro e no terceiro painéis não há grandes 

variações para a obra final, nos restantes notam-se hesitações. 

No Espólio de Columbano (no Museu do Chiado) existem registos biográficos 

das figuras, demonstrado que se previa inicialmente somente quinze personagens: D. 

Diniz (1261-1325), João das Regras (m. 1404), D. João II (1455-1495), Febo Moniz 

(1515-d.1580), João Pinto Ribeiro (séc. XVI-1649), Padre António Vieira (1608-1697), 

Marquês de Pombal (1699-1782), Seabra da Silva (1732-1813), Almeida Garrett (1879-

1854), Passos Manuel (1801-1862), Marechal Saldanha (1790-1876), Manuel 

Fernandes Tomás (1771-1822), Mouzinho da Silveira (1780-1849), José Estêvão (1809-

1862) e o Duque de Palmela (1781-1850). Cremos que os restantes foram 

posteriormente acrescentados, provavelmente pelo encomendador. Esses foram: D. 

Luís de Menezes (Conde da Ericeira) (1632-1690), Conde de Castelo Melhor (1636-

1720), D. Luís da Cunha (1662-1749), Manuel Borges Carneiro (1774-1833), Joaquim 

António de Aguiar (1792-1874), José da Silva Carvalho (1782-1856) e Alexandre 

Herculano (1810-1877). No trabalho final, ficaram representadas vinte e duas 

personalidades da História de Portugal – onze até 1800 e outras onze para o período 

posterior. 

As figuras anteriores ao século XIX tinham em comum o trabalho em prol da 

valorização e defesa do Reino. Nota-se sobretudo a importância dada às Descobertas e 

à Colonização, ao espírito combativo e patriótico, bem como à vontade de modernizar 

e engrandecer Portugal. O primeiro painel começa com D. Dinis, o qual, de acordo com 

as notas biográficas que se encontram no Espólio de Columbano, era o Lavrador que 

mandara «plantar o pinhal de Leiria prevendo a necessidade que no futuro teriam os 

reis seus sucessores para as armadas (…)». Um aspecto relevante, que não está nas 

notas de Columbano, é que ele foi o criador da Ordem de Cristo para salvar a dos 

Templários1453, estando essa Ordem também ligada aos Descobrimentos portugueses. 

Começar a História de Portugal em D. Dinis poderia justificar-se também através de 
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Oliveira Martins, o qual escreveu que só no século XIII, com o início da «vida 

marítima», é que principiou «uma História particularmente portuguesa»1454. 

   

274 – Tríptico dos Passos Perdidos – I (1927). 

O jurisconsulto João das Regras notabilizara-se pelo apoio dado ao Mestre d' 

Aviz, ajudando-o a ser eleito para rei de Portugal. Ora, D. João I foi o primeiro rei da 

Dinastia de Avis, pai de D. Henrique, estando na génese da epopeia dos 

Descobrimentos. Curiosamente, a escolha recaiu sobre o intelectual João das Regras, 

protector da Universidade de Lisboa, e não sobre o rei ou o infante, o que patenteia 

uma preferência por figuras que tiveram um papel importante na cultura portuguesa.  

A terceira figura deste painel é D. João II, que dirigiu a política atlântica, 

assinando o Tratado de Tordesilhas em 1494, que permitiu a adjudicação do Brasil para 

as colónias portuguesas. No final da vida, entrou num estado de melancolia devida à 

morte de seu filho D. Afonso1455, herdeiro do trono, sendo talvez essa a razão da pose 

escolhida por Columbano no seu retrato, que sobressai pelo facto de estar sentado, 

numa atitude melancólica, lembrando a famosa estampa de Dürer. 

No painel seguinte, entramos no período em que foi posta em causa a 

independência portuguesa, retomada em 1640. No documento de Columbano, Febo 

Moniz era entendido como um «tribuno eloquente» que protestou contra a «infamia e 
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a covardia dos que em 1580 entregaram a sua patria a Castella»1456. Retratado de 

costas, marca iconograficamente o protesto pela perda da independência. Devemos 

notar que Oliveira Martins escrevera um romance histórico sobre esta personagem 

(publicado em 1867), o que testemunha uma alguma ligação entre os textos de 

Martins e o programa dos Painéis de São Bento. 

Na sequência histórica está o Padre António Vieira, que era encarado como 

«um homem cuja inteligencia vastissima abrangia todos os assumptos...». A razão da 

sua inclusão nos Painéis poderá dever-se aos conhecidos dons de oratória1457. 

Contudo, cremos que a elaboração messiânica e milenarista da crença no Quinto 

Império, que prometia um importante futuro para Portugal liderado por D. João IV, 

também esteve presente na escolha desta personagem para a galeria. Lembremos 

que, segundo a lenda do Quinto Império «Portugal estaria destinado a viver uma 

época de grande glória» a qual já era evocada por Camões n’ Os Lusíadas (Canto I, 

24)1458: 

No mesmo painel pode ver-se, D. Luís de Menezes, o qual está espreitando por 

detrás de um muro. Ele estivera relacionado com as guerras da Restauração, mas 

distinguiu-se também no campo das letras e no apoio à arte1459, sendo essas razões 

que levariam a que fosse escolhido, numa segunda ronda, para tomar parte neste 

conjunto de retratos históricos. Completando este painel ligado às figuras que 

defenderam Portugal contra o domínio espanhol, fica João Pinto Ribeiro. Este 

comparece de pé e de perfil, mas olhando o espectador. O retrato segue de perto 

aquele que se encontra no Museu Militar, pintado por Battistini (1865-1936). Ele foi 

cavaleiro da Ordem de Cristo1460 e importa notar que, no texto de Columbano, dizia-se 

que ele tinha sido «Um dos gloriosos conspiradores de 1640» e cremos que essa foi a 

principal razão porque o seu rosto era figurado nesta sequência de figuras da história 

de Portugal.  
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O terceiro painel, fechando o primeiro tríptico, é composto por quatro figuras 

representativas do século XVIII, quase todas ligadas ao iluminismo e a actividades 

reformadoras da sociedade portuguesa. O Conde de Castelo Melhor (que também não 

foi uma das primeiras escolhas) aparece de pé e agitado, como se estivesse a preparar 

para desembainhar a espada. Foi gentil-homem de D. Afonso VI, tendo importância na 

derrota da invasão espanhola no Alentejo, mas caindo em desgraça depois do 

casamento do Rei com D. Francisca de Sabóia1461. Ao seu lado, D. Luís da Cunha (outra 

segunda escolha) está sentado a olhar o espectador. O seu retrato assemelha-se ao 

que é atribuído a Perronneau (MNAA). Foi um diplomata, que ajudou a garantir o 

domínio no Brasil, cujas ideias foram inspiradas pelo Iluminismo, sendo um dos 

opositores à Inquisição. Escreveu a D. José um Testamento Político onde sugeriu a 

nomeação do Marquês de Pombal para uma das Secretarias de Estado1462. 

    

275 e 275 A – Retrato do Marquês de Pombal de Columbano (1926) e a Litografia Guedes 
(1882) 

O Marquês está figurado em pé, com o corpo a três quartos, numa atitude 

imponente. O seu retrato baseia-se provavelmente numa gravura que foi publicada 

pela Litografia Guedes na altura do Centenário (de 1882), em que surge com a 

condecoração da Ordem de Cristo, tal como na pintura. No texto do Espólio de 

Columbano, pode ler-se que o Marquês era «o mais notavel estadista do seu tempo 

não só de Portugal, como de toda a Europa». Tinha um «genio versatil e d'um 

insaciavel desejo de dominar e de não ser dominado». Personagem polémica da 
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História de Portugal1463, ele era admirado pelos republicanos, que organizaram um 

grande festejo no centenário da sua morte, em 18821464. 

A seu lado, Seabra da Silva, também de pé, mas encostado ao muro, é referido 

nos apontamentos de Columbano como um auxiliar do Marquês que caiu 

misteriosamente em desgraça e que esteve envolvido com o Governo de D. Maria I. Ele 

foi um estadista e homem de letras, que deteve um papel importante na luta contra os 

jesuítas, mas acabou por ser demitido e desterrado. Voltou a Portugal com D. Maria, 

recebendo a pasta da Justiça e das Obras Públicas, sendo responsável pela fundação da 

Biblioteca Pública1465. 

   

276 - Tríptico dos Passos Perdidos – II (1927). 

No segundo tríptico estão os homens do Século XIX, relacionados com o 

advento do Liberalismo e do Constitucionalismo. O facto de muitos deles terem 

pertencido à Maçonaria é sintoma do papel que esta sociedade teve na implantação 

do Liberalismo em Portugal. Contudo, poderá haver uma ligação mais forte, como 

iremos ver, pois Baltazar de Almeida Teixeira, que assinou o contrato com Columbano, 

era da Maçonaria, no seio da qual adoptou o nome simbólico de Lamartine1466.  

                                                             
1463 Ramalho Ortigão fez uma crítica bastante dura ao facto de se estar a fazer a celebração de um 
Estadista que representou o Despotismo. Cf. Ramalho ORTIGÃO, (1882) 1942, «O estado geral das ideias 
deduzido da apoteose do Marquês de Pombal» (Jun. 1882), in Ramalho ORTIGÃO, 1942, op. cit., p. 107. 
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277 e 277 A - Costa Mota Sobrinho, Jurisprudência e Columbano, detalhe do primeiro Painel do 
Século XIX. 

Nos Passos Perdidos, o século XIX inicia com um painel que se destaca pela 

disposição das figuras, que interagem entre si e que contrastam com a estaticidade da 

escultura pintada no canto superior esquerdo. A estátua é uma figura alegórica, 

fazendo sugerir a Jurisprudência, estátua concebida por Costa Mota Sobrinho (1877-

1956) que se encontra na Sala da Assembleia, contígua aos Passos Perdidos. A 

diferença está no facto de o rosto, na pintura, estar virado para a direita, não tendo as 

tábuas com os mandamentos. A estátua pintada poderá ser símbolo da «Lei 

Maçónica», que não se baseia apenas em textos, mas é ditada pela «consciência 

esclarecida» inspirada pelo «juízo prudente e firme»1467.  

Junto dessa estátua ficou Manuel Fernandes Tomás, o qual pertenceu à 

Maçonaria1468. No texto de Columbano diz-se que ele foi a alma da revolução de 1820, 

que se preocupou com «os males da patria cujos desastres sucessivos lhe enlutaram o 

coração», mas podemos acrescentar que teve parte relevante na elaboração da 

Constituição de 1822. Ao seu lado está Borges Carneiro, que não fazia parte das 

primeiras escolhas, mas que também foi maçon1469. Foi magistrado e teve um 

importante papel durante o Vintismo. Encontra-se representado a falar agitadamente 

com António de Aguiar, sendo de assinalar que o retrato, que Columbano lhe fez, 

parece ser inspirado numa gravura de Manuel António de Castro, datada de 1822. O 

terceiro personagem, Joaquim António de Aguiar, também pertenceu à Maçonaria1470. 

Foi Doutor em Leis e distinguiu-se pelo Decreto de Extinção das Ordens Religiosas. Não 
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fazia parte da primeira escolha, ficando figurado de costas e representado de forma 

incompleta. 

O painel seguinte é preenchido por figuras de liberais que tiveram um papel 

marcante na instituição do Regime Constitucional. Entre eles se destaca Mouzinho da 

Silveira, que também foi da Maçonaria1471. Segundo o texto de Columbano, ele foi uma 

«prestigiosa figura (...) que foi, sem contestação, o reformador da sociedade 

portugueza do seculo XIX». Este ministro da Fazenda e da Justiça, surge retratado de 

pé, com um livro debaixo do braço direito que indica o seu papel de legislador. O seu 

retrato foi certamente inspirado numa gravura de ca. 1880, de Metzmacher (1815-

1890), sendo a pose praticamente igual. 

   

278 e 278 A - Mouzinho da Silveira por Columbano (detalhe) e por Metzmacher. 

O Duque de Palmela está sentado, olhando na direcção do espectador, mas 

parecendo concentrado nos seus pensamentos. Nos apontamentos lia-se que «era 

insinuante esbelto sympatico, facilmente cativava aquelles com quem tratava». 

Recebera o título de Duque de Palmela devido aos seus esforços em defesa da Pátria, 

na altura das invasões francesas. Mais uma vez, o pintor inspirou-se em retratos 

prévios da personagem, sendo neste caso muito próximo de uma gravura de Richard 

James Lane (ca. 1850).  

A figura serena de Palmela contrasta com a atitude altiva de Saldanha, figurado 

de costas, vendo-se-lhe o rosto espreitando sobre o ombro esquerdo. Saldanha fora 

um herói das lutas liberais, tendo seguido a carreira de armas. Desde 1834 que 
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desempenhou um papel de relevo na política portuguesa, ocupando vários cargos. Foi 

maçon e deteve o grão-mestrado até 1834, mas passou a coberto e chegou a enfileirar 

entre os adversários da Maçonaria1472. A propósito de Saldanha, cabe citar Ramalho 

Ortigão, que dizia que ele foi um «guerreiro sem mêdo e sem mancha», mas que não 

soube segurar «as rédeas do governo», apesar de ter «tentado inutilmente 

encaminhar o carro do Estado para a cidade ideal, que êle não sabia para que ponto 

ficava no horizonte enublado»1473. Apesar da ironia da descrição, esta imagem não é 

distante da figura pintada por Columbano. Por outro lado, o «horizonte enublado» faz 

pensar no fundo que serve de cenário às personagens do Parlamento. 

Mais escondido está José da Silva Carvalho (talvez porque não fazia parte do 

plano inicial), que também foi da Maçonaria1474. Ele fora um advogado e magistrado, 

ligado ao Liberalismo, tendo exercido vários cargos ministeriais. No retrato de 

Columbano ficou sentado e inquieto, parecendo interpelar quem o observa. 

Chegamos por fim ao último painel do segundo tríptico, onde vemos em 

primeiro lugar, uma figura não identificada, que, no trabalho final, ficou em parte 

encoberta por sombras, mas sendo ainda possível ver o seu «fantasma»1475. É uma 

personagem que daria ao conjunto um total de vinte e três personalidades, mas não 

sabemos quem era nem por que razão foi “apagada”. Nesse painel vemos Passos 

Manuel, figurado imponentemente e de pé, ele que foi um «vulto proeminente das 

luctas liberais». Tendo alcançado o grau de Grão-Mestre da Maçonaria do Norte1476, 

ficou ligado à fundação da Monarquia Constitucional e exerceu um notável papel na 

Revolução de Setembro. Columbano figurou-o «com o capote do “homem de 

Bouças”»1477. 
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A seu lado, sentado e pensativo, olhando para a direita, está Almeida Garrett, 

que foi iniciado na Maçonaria, mas afastou-se gradualmente da sua prática1478. 

Segundo o texto de Columbano ele foi um «um dos homens mais notaveis do século 

XIX» e, de facto, destacou-se como escritor e como político ligado ao Liberalismo. O 

seu retrato segue o de uma litografia de 1846, muito embora o pintor tenha criado 

uma torção do corpo, no sentido oposto, que dá maior vivacidade à sua figura. Atrás 

do muro, espreitando, apreensivo, ficou Alexandre Herculano, que não estava na lista 

inicial, apesar de ter sido um dos maiores historiadores e escritores portugueses de 

quem Columbano era devoto1479. Também foi iniciado na Maçonaria, mas passou a 

coberto por considerá-la de pouca utililade1480. O retrato que Columbano lhe fez 

inspirou-se possivelmente em gravuras e fotografias do escritor, como uma do Diário 

Ilustrado de 1877, mas o tema não era inédito na obra do artista, pois ele já o havia 

retratado em 1878. 

Por último, ficou retratado José Estêvão, que também foi maçon, chegando a 

Grão-Mestre da Confederação Maçónica Portuguesa. Segundo as anotações de 

Columbano foi um notável orador político com «decidido amor à liberdade», que «na 

tribuna parlamentar, sustentando os principios e as ideias liberais ou defendendo a 

honra da patria ultrajada por nações mais poderosas (…) ganhou os direitos à 

imortalidade e o nome de notavel orador portuguez». Ele também foi representado de 

pé, destacando-se o facto de o corpo estar incompleto, como se fosse a captação de 

um instantâneo, sendo a sensação de transitoriedade acrescentada pelo facto de ele 

ter o casaco debaixo do braço. 

Dando continuidade na leitura dos painéis, dispostos numa sequência 

cronológica, as figuras dispõem-se num espaço irreal, apenas composto por uma 

atmosfera brumosa, que acentua o carácter simbólico das personagens, tornando-as 

em imagens de conduta para os futuros deputados da nação. Dispostos num balcão, 

separado em seis painéis que poderiam ser seis janelas, podemos vê-los enquanto eles 

nos observam, ou enquanto interagem ou meditam, criando uma aproximação entre 
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as personagens históricas e a realidade terrena em que são decididos os destinos da 

nação. O objectivo era por certo o de suscitar um ambiente propício para os deputados 

meditarem nas suas decisões sobre os destinos da Pátria. 

No dia 22 de Outubro de 1926, era publicado no Diário da Tarde1481 uma notícia 

acerca das pinturas dos Passos Perdidos. Através desse texto se ficava a saber que os 

trípticos ainda não tinham sido colocados no Congresso, mas que iriam ser nesse dia, 

embora sem a presença de jornalistas. Por opção do pintor, a assistência seria 

meramente composta pela mulher do artista e pelos pintores Luciano Freire e João 

Vaz. Em Dezembro, a revista Abc consagrava um artigo às pinturas da Assembleia, sob 

o título de «As evocações de Columbano». Pensava-se que era credível que as 

personagens destes painéis se assemelhassem «de seu vivo» aos que ali estavam 

pintados, mas eram «símbolos, à falta de documentação cabal para serem retratos». 

Concluía-se que, com esta nova obra, o pintor demonstrava que a idade lhe havia 

acrescentado as «qualidades de Mestre da Pintura», que bem «merecia a admiração 

de todos»1482. 

Os Painéis dos Passos Perdidos fechavam os trabalhos de Columbano no âmbito 

da pintura de História. Esta é uma das facetas do artista que em geral tem sido menos 

valorizada, mas que deve ser estudada. O historiador Pierre Pâris (1859-1931)1483, em 

1926, dava destaque aos trabalhos históricos e decorativos de Columbano, dizendo 

que por «todo o lado a sua personalidade vigorosa se afirma e distingue, quer quando 

se deixa levar pela fantasia decorativa, quer quando ele celebra os grandes homens e 

os grandes feitos da sua pátria (…)»1484. É certo que o realismo das suas figuras 

adequava-se mal aos temas históricos, sendo também notório que ele tendia a 

desprezar os cenários, muitas vezes resolvidos com nebelusidades indistintas. 

Contudo, algumas das suas obras neste domínio têm grande qualidade e são, de 

qualquer modo, uma resposta realista a um tema académico, sendo, desse modo, 

inovadoras. 
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5. A PINTURA RELIGIOSA 

«Estava ultimamente com vontade de se dedicar à 

pintura religiosa porque, enfim, de onde provinha a 

decadência da sociedade moderna? - da falta de 

espiritualismo: e o que havia de mais próprio para 

levantar as almas do seu abaixamento e distraí-las do 

seu prosaísmo – que a pintura dos grandes tipos e dos 

grandes carácteres dos Santos e dos mártires?». 

Eça de Queirós. 

 

A par dos temas históricos, geralmente ligados aos Descobrimentos e a 

Camões, Columbano dedicou-se à pintura religiosa, particularmente desde a década de 

noventa, correspondendo a uma atitude que era própria do tempo que viu nascer o 

Simbolismo, como resposta às inquietações do fim do século.  

O pintor imaginado por Eça de Queirós, para a Tragédia da Rua das Flores, 

afirmava que «Estava ultimamente com vontade de se dedicar à pintura religiosa 

porque, enfim, de onde provinha a decadência da sociedade moderna? - da falta de 

espiritualismo: e o que havia de mais próprio para levantar as almas do seu 

abaixamento e distraí-las do seu prosaísmo – que a pintura dos grandes tipos e dos 

grandes carácteres dos Santos e dos mártires?»1485. Columbano, talvez por querer 

trabalhar sobre temas que foram abordados por pintores que admirava, ou talvez por 

sentir a mesma necessidade de tocar o divino, pintou alguns quadros com temas 

religiosos. 

Por outro lado, devemos assinalar que, como já foi escrito por Juan Plazaola, a 

imagem sagrada sofreu uma crise desde o século XIX. Os artistas românticos 

interessaram-se mais pelos aspectos humanos e afectivos da história sagrada, do que 

pela sua verdade dogmática ou pelo seu conteúdo objectivo. As pinturas religiosas de 

Delacroix foram mal recebidas pelo público cristão, nomeadamente devido ao modo 

humano como imaginava os episódios da Paixão1486. No entanto, com os artistas do 

Simbolismo, houve uma reaproximação à espiritualidade religiosa, o que teria um 
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marco culminante nos Ateliers d’Art Sacré, fundados em 1919 por Maurice Denis 

(1870-1943) e Georges Desvallières (1861-1950).  

Columbano encontrava-se mais próximo do humanismo de Delacroix do que da 

espiritualidade simbolista, o que fica expresso no realismo como concebeu as figuras 

sagradas. Além disso, as motivações que estiveram na base das pinturas com temas 

religiosos prendem-se geralmente com encomendas, que aceitava não só por 

necessidade económica, mas também pela vontade de experimentar um domínio 

temático que tivera grande tradição ao longo da História da Arte. No entanto, há obras 

que deverão ter um entendimento mais dramático, sendo sobretudo o caso do Cristo 

Crucificado, do qual adiante falaremos. 

Como já referimos, em 1880, Columbano apresentou-se a concurso para 

bolseiro em Paris, no domínio de Pintura de História, sendo as provas uma composição 

com o tema de Cristo no Horto, um nu masculino e uma cabeça de expressão com uma 

rapariga a rezar1487. A 21 de Setembro, foi publicado um artigo no Diário da Manhã, 

onde se assumia que o Cristo de Columbano era a prova que mais sobressaía, pelas 

qualidades da composição, apesar de ter o aspecto de um «rapido esboço»1488. No 

entanto, a defesa do Diário da Manhã era contrariada pelos críticos do Diário Popular, 

facto que abriu uma prolongada polémica. Num artigo assinado por «I.N.R» insinuava-

se que ele copiara o Cristo no Horto de uma composição de Paul Delaroche, fazendo 

apenas pequenas alterações1489.  

É sabido que Columbano perdeu o concurso a favor de Ernesto Condeixa e, por 

outro lado, desconhecemos o paradeiro do Cristo no Horto e da Rapariga a rezar, 

razão pela qual só podemos assinalar estas obras como sendo as primeiras incursões 

do artista dentro de temas religiosos. Do quadro de Cristo ficou apenas uma caricatura 

no António Maria que nos permite ponderar a possibilidade da pintura ter sido de 

facto inspirada no quadro de Delaroche. 
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279 e 279 A – Paul Delaroche, Cristo no Horto e o esboceto de Columbano, segundo uma 

caricatura de O António Maria (14/10/1880). 

há um registo de uma encomenda para uma obra religiosa, ainda na fase inicial 

da sua carreira. Em 1881, a Condessa d’Edla pediu-lhe um quadro para a capela da 

Pena, uma «madonne sur bois, et font doré», apesar de saber que esse não era o 

género de Columbano1490. Mais uma vez, esta obra não foi localizada, o que nos deixa 

sem poder avaliar se o artista aceitou a encomenda e como a resolveu. 

Somente quinze anos depois (1894) foram-lhe solicitados cinco painéis para a 

Igreja Matriz de Constância, representando a Virgem com os quatro evangelistas1491, 

mas o trabalho não teria continuidade devido aos elevados preços que o artista exigia 

para a sua concretização. Em 1896, Falcão fazia a encomenda de pelo menos a parte 

central do tecto da Igreja, na altura em trabalhos de reparação1492. Posteriormente, ele 

felicitava-se por Columbano ter aceitado o convite1493, mas no ano seguinte desistia 

por falta de dinheiro1494. Anos depois, Malhoa chegou a acordo com a Igreja de 

Constância, para a pintura do tecto, sendo este um dos seus primeiros trabalhos de 

pintura religiosa, mas também se lamentava do baixo preço cobrado por um quadro de 

                                                             
1490Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta da Condessa d’Edla para 
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7 metros1495. Provavelmente a pintura inacabada, que Columbano fez representando 

uma Virgem da Conceição, era parte deste trabalho que acabou por não ser concluído. 

Em 1894, quando Columbano realizou uma exposição na Livraria Gomes 

apresentou uma Virgem da Conceição (MNAC). Trata-se de um trabalho claramente 

inspirado em obras espanholas do período barroco, uma herança que se devia ao 

gosto da época, pois, assim como escreveu Eça de Queirós: «E a Nossa Senhora do Céu 

só tem adorações unânimes e louvores sem contestação, quando é o pincel de Murillo 

que a ergue sôbre o Orbe, loura e toucada de estrêlas»1496. A Virgem de Columbano 

tem semelhanças com as de Murillo, sobretudo com La Inmaculada Concepción (1665-

1675). Há detalhes que levam a pensar numa inspiração directa, nomeadamente no 

crescente aos pés da Virgem que só é visto na ponta dianteira, formando um bico. 

Outro detalhe é o dos anjos segurando um espelho, que Columbano aproveitou noutra 

obra de carácter não religioso, no tecto da Sala Europa, no Museu Militar.  

   

280 e 280 A – Virgem da Conceição e Murillo, sobretudo com La Inmaculada Concepción (1665-

1675). 

No quadro de Columbano devemos notar o realismo do rosto da Virgem, que 

mais uma vez, certamente, retrata as feições de Emília da Costa, sua modelo preferida, 

com quem viria a casar dezassete anos depois. Há um desenho para estudo dos anjos, 

junto dos pés da Virgem, onde já se pode ver bem delineado o anjo do lado direito, 
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que posteriormente foi um pouco alterado – sendo melhor o do desenho. Por fim, não 

devemos deixar de mencionar as formas nebulosas do fundo, justificadas aqui pelo 

facto de ser uma aparição sagrada, mas que Columbano utilizou em outras 

composições históricas e decorativas. 

Em 1896, numa carta para Raul Brandão, Columbano dizia que estava a fazer 

uma proposta para a decoração da Igreja da Graça, encomenda do Estado:  

«(…) se esta obra for a effeito, creia, que, a vou attacar, com verdadeiro 

enthusiasmo. Eram já de ha muito os meus sonhos doirados, os assumptos 

religiosos. Esta decoração talvez apresente a paixão do Christo. Tudo o que de 

melhor pode haver para um pintor. Os quadros são colossaes. Por enquanto 

nada está ainda decidido (...). O director das Obras Públicas quer dar-me esta 

obra a mim mas se isto consta por ahi, começam todos a pedir concursos 

(...)»1497.  

O ministro das obras públicas era então Artur Alberto de Campos Henriques 

(1853-1922), do Ministério Regenerador de Hintze Ribeiro, o que nos leva a crer numa 

protecção deste Governo para Columbano, que já se havia feito sentir na adjudicação 

do tecto do Teatro D. Maria (que adiante trataremos). Seja como for, a encomenda 

não teve seguimento, mas no ano seguinte o pintor afirmava que estava a pintar um 

Cristo Crucificado1498. 

     

281 e 281 A – Cristo Crucificado – desenho (c. 1897) e Soares dos Reis, Cristo. 
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O Cristo Crucificado foi uma das obras que concentrou Columbano durante 

mais tempo, pois apesar de ter sido exposto em 1897, ele voltaria a repintá-lo e a 

trabalhar nele até ao fim da vida. O assunto interessava-lhe e o artista fez estudos a 

lápis, um dos quais se encontra no Museu do Chiado, mostrando Cristo numa pose já 

idêntica à que apresentaria na obra final. No entanto, há diferenças que devem ser 

assinaladas (relativamente à pintura), nomeadamente na posição do corpo (que está 

mais de lado) e da cabeça que olha para cima em sinal de súplica – que lembra o de 

um Cristo em baixo-relevo esculpido por Soares dos Reis (cujo paradeiro ignoramos), 

que foi reproduzido n’ A Águia em Dezembro de 1913. No desenho, em baixo, 

vislumbram-se algumas figuras que foram eliminadas no trabalho pictórico. 

O quadro Cristo Crucificado foi apresentado na exposição do Grémio Artístico 

de 1897, sob o título de Consummatum Est, as últimas palavras de Cristo antes de 

morrer na cruz, segundo São João. Ribeiro Artur não apreciou esta pintura, que 

pensava ser «um trabalho d'improvisação e não um trabalho de meditação e 

d'estudo». «Não é banal porque a banalidade não desmerece nunca os trabalhos de 

Columbano, mas é imperfeito, e inferior a muitas obras de pequena allure do 

artista»1499. Porém, para um crítico d' O Século1500 o pintor podia ter apenas exposto 

esta obra. Era uma «magnifica figura do Christo crucificado, que vale por todos. 

Especialmente aquella belissima cabeça de martyr é d’uma expressão contristadora 

em que parecem condensar-se todos os soffrimentos, todas as maguas todas as 

affrontas de que a Biblia nos fala».  
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282 – Cristo Crucificado (1897-1916). 

Na revista Branco e Negro, Domingos Guimarães mostrava-se impressionado 

com este Cristo, que comparava ao de Carrière, exposto no mesmo ano, no Salon de 

Paris. Pensava que, enquanto o do pintor francês era «desdenhoso e auctoritario», o 

do pintor português era «humano e fragil». A «visagem do suplicado» era «convulsa, 

agitada, e atravez da sua espantosa agonia, o terror da morte divisa[va]-se vivo»1501. 

Para D. José Pessanha, tratava-se de uma «grande téla em que de um modo 

surpehendente, Columbano representou, no transe da agonia, a doce e poetica figura 

de Jesus». O crítico asseverou que «o artista não teria tido outro desígnio que não 

fosse o de concretisar a tradição cristã pelos processos do naturalismo, á luz do qual a 

sua intelligencia desabrochou e se desenvolveu». Correspondia «ao que era lícito 

esperar de um portuguez d'agora, mais sentimentalista do que sabio, mais 

instictivamente crente do que friamente analysta, mas em todo o caso preferindo a 

observação e a naturalidade á idealisação pura, ao convencionalismo, e ao 

symbolo»1502. 

O Cristo foi depois repintado, talvez para corrigir algumas questões de 

deficiência anatómica apontadas pelos críticos em 1897, nomeadamente a cabeça que 
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parecia estar enterrada nos ombros1503. De acordo com a cronologia estabelecida por 

Varela Aldemira, a repintura começou em 1907. Em 1911, Columbano apresentou de 

novo o quadro na exposição individual que realizou na Academia, proferindo nessa 

altura ao jornalista Eduardo de Noronha (1859-1948) que ainda não estava 

completo1504. A transformação final seguiu-se à morte da irmã Maria Augusta, em 

1915, bem como à viagem a Madrid, no ano seguinte, onde visitou o Museu do Prado. 

No repinte, Columbano utilizou um novo modelo, Manuel de Assunção, que pousava 

em quadros de nu desde 1900. As mudanças terão sido ao nível das pernas (que 

ficaram mais dobradas), no desenho do tórax e no pescoço que passou a estar mais 

visível.  

Estas observações confirmam-se tanto pela imagem do primeiro Cristo, que foi 

reproduzida juntamente com o artigo de Varela Aldemira, como pelas análises 

recentemente realizadas, no âmbito da exposição sobre Columbano (2010)1505. A partir 

destas imagens, estamos em crer que o primeiro Cristo estaria mais próximo do 

modelo de Velásquez, do que o actual, nomeadamente na posição das pernas e na 

anatomia do tórax. 

O Cristo Crucificado traduz um tema que tem uma longa tradição na arte 

europeia. O esquema da composição ganhou, mais ou menos no final do 

Renascimento, uma iconografia estável que tendeu a ser repetida pelos diversos 

artistas que se debruçaram sobre o assunto. Segundo esse esquema, vemos a figura de 

Cristo ocupando grande parte da tela em formato vertical, podendo ter algumas 

figuras junto dos seus pés (santos ou doadores), sendo ele uma figura nua e clara que 

sobressai de um fundo escuro, mais ou menos abstracto. A cruz desenha um T sobre a 

composição, ao qual se justapõe a figura de Cristo assumindo a forma de um Y, mais 

ou menos sinuoso. 

O Cristo de Columbano assume este esquema tradicional e o artista deve ter 

admirado outras obras com o mesmo assunto que o poderão ter influenciado. José-
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Augusto França menciona Velásquez, que poderia ter sido visto no Prado, mas também 

podemos evocar o Cristo de Zurbarán. Aliás, tanto o Cristo de Velásquez como o de 

Zurbarán apresentam o corpo frontal e direito, mas o de Columbano dobra as pernas 

(o que se nota através da modelação do claro-escuro) o que lhe confere maior 

sinuosidade. Nesse sentido, aproxima-se mais dos Cristos de Van Dyck ou de Rubens, 

ou ainda, na pintura do século XIX, de Aimé Morot (1850-1913), pintado em 1883.  

   

283 e 283 A – Rubens, Crucificação e Aimé Morot, Cristo Crucificado (1883). 

Eça de Queirós, n' Os Maias (1888), descreve um Cristo atribuído a Rubens que, 

de algum modo, tem semelhanças com o de Columbano: «um Cristo na cruz, 

destacando-se a sua nudez de atleta sobre um céu de poente revolto e rubro»1506. De 

facto, assim como nas Crucificações de Rubens (por exemplo na Alte Pinakothek de 

Munique), o Cristo de Columbano recorta-se sobre um cenário nebuloso, que sugere 

uma tempestade eminente, tal como é descrito no momento da sua morte por São 

Lucas: «houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol». Somente 

o rosto e o torso são iluminados, deixando o restante numa penumbra que se dilui no 

espaço circundante. 

De acordo com Kenneth Clark, a figura de Cristo Crucificado é o símbolo de 

pathos mais pungente, mais completo e mais eficaz que jamais existiu1507. Columbano 

escolheu o momento em que Cristo entra em agonia, antes de ser consumada a sua 
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morte terrena, mas a sua cabeça já está descaída como se estivesse prestes a morrer. 

Poderá dizer-se que se apresenta no limite das suas forças.  

A respeito deste quadro, importa igualmente evocar as palavras de Camilo 

Serrão (concebido por Eça). O pintor queirosiano queria um dia pintar um Cristo1508, 

«mas realmente tal qual ele era: miserável, com (...) o olhar doido de tanta visão e 

inflamado da areia do deserto, com a face cavada, curtida, enegrecida, requeimada. / 

Se ele tinha tomado sobre si todos os crimes dos homens e as disformidades da vida o 

seu aspecto devia ser medonho e repulsivo». Camilo Serrão julgava que a decadência 

da sociedade moderna vinha-lhe da falta de espiritualidade, mas temia que lhe faltasse 

a fé para fazer pintura religiosa1509. O quadro de Columbano também parecia carecer 

de fé. Manuel Mendes dizia que «de tempos a tempos Columbano voltava a repintar, 

(...) levado na ansiedade teimosa de fixar a inteireza daquele drama, que de tão 

convencional não chegou a entender, como atinou à maravilha com o drama da gente 

viva que retratou»1510.  

O pintor Dordio Gomes escreveu acerca desta obra, dizendo que «[u]ma grande 

hecatombe deve ter perpassado naquele espírito de elite entre a época em que ele 

deu as primeiras pinceladas no seu Cristo e aquela outra, alguns anos depois, quando 

lhe repintou totalmente as pernas e lhe enevoou o fundo. Parece um desespero de 

descrente (…). Num só e mesmo quadro está todo o drama do artista sofrendo na sua 

alma atormentada todos os embates duma luta sem tréguas…»1511. De acordo com 

José-Augusto França existia nesta pintura uma «espécie de humanização (...). O 

homem esgotado que levanta os olhos ao céu, pendurado na cruz, é menos uma 

imagem religiosa que uma vontade aflita de diálogo com o mundo dos homens»1512. 

O Cristo de Columbano é uma figura não idealizada de um homem magro e 

abatido. O artista não conseguiu (ou não quis) escapar ao realismo, e, a este propósito 

devemos notar nas semelhanças com a fisionomia do próprio pintor, o que nos leva a 
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indagar se este Cristo não acabaria por ter um carácter de auto-retrato. José-Augusto 

França opinou que este quadro era a mais «íntima biografia do pintor»1513 e 

lembremos que António Carneiro se auto-retratou como Cristo (Ecce Homo, 1901).  

De facto, no século XIX, Cristo deixava de ser entendido como «uma entidade 

religiosa para se tornar antropológico, ao dar corpo ao infortúnio e incompreensão de 

que o artista se queixa frequentemente (…)». Para «alguns intelectuais (…) a salvação 

pessoal não tinha de ser uma experiência religiosa, mas podia ser alcançada 

humanamente através do esplendor espiritual da arte»1514. O escritor Manuel 

Laranjeira (1877-1912) asseverou, em 1902, que «Hoje o Cristo é apenas um símbolo 

humano (…) homem-ideia que é a figura central de um grande drama (…)»1515.  

Tal como observou Afonso Ramos, a propósito de António Carneiro, para os 

«artistas e intelectuais do final do século a arte religiosa era em geral um género 

pouco apreciado», mas, «em compensação adoptaram uma atitude fortemente 

religiosa, em relação à Arte (…). Os artistas acreditavam responder a um alto 

chamamento, e as suas criações só podiam ser alcançadas por uma elite de espíritos 

superiores, assumindo uma identidade de mártires incompreendidos que levou muitos 

artistas a auto-representarem-se como Cristo (…)»1516. 

Estamos em crer que mesmo que Cristo não fosse um auto-retrato, 

testemunhava, através do seu drama, o sentimento de angústia que era vivido por 

Columbano, não só devido à sua personalidade sombria, mas sobretudo, em 1916, 

pelo sofrimento que resultou da morte da irmã. Corroborando a identificação que 

sentia com este Cristo vem o facto de ele ter trabalhado nele durante vários anos, 

nunca o dando por concluído. Contava Varela Aldemira que «Durante as poses a que 

se prestou, 1918, para o seu esplêndido retrato (…), o sr. Diniz Bordalo Pinheiro ouviu 

dizer ao Mestre, seu tio, que considerava ainda “incompleto” o Cristo, tendo a 

intenção de o oferecer, depois de concluído, à paroquial de Santiago de Almada, onde 

                                                             
1513

José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 280. 
1514 Afonso RAMOS, 2010, op. cit., p. 17. 
1515

 Manuel LARANJEIRA, 23/10/1902, «António Carneiro», A Voz Pública, , p. 1, citado por Afonso 
RAMOS, 2010, op. cit., p. 19. 
1516

 Afonso RAMOS, 2010, op. cit,, p. 19. 
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o artista foi baptizado. Igual destino caberia à Descida da Cruz, tela que ficou por 

terminar, actualmente exposta na citada vila (...)»1517.  

 

284 – Descida da Cruz. 

Há de facto um esboço para uma Descida da Cruz (MNAC) que segue a 

iconografia tradicional do tema. Composta em pinceladas largas, reduzindo as formas 

a traços e manchas, as figuras dispõem-se numa tela de formato horizontal, 

organizadas numa curva descendente, em torno de Cristo. Este jaz morto, apoiado em 

São João, de vermelho, e em Maria Madalena, que fica de costas à esquerda. Junto da 

cruz, trajando uma veste negra, está a Virgem que segura o braço esquerdo de Jesus. O 

esboço tem grande interesse, dando-nos uma imagem com grande carga expressiva. 

                                                             
1517 Varela ALDEMIRA, 1961, op. cit., p. 69. Segundo um e-mail da Junta de Freguesia de Almada: 
«Relativamente à pintura de Columbano Bordalo Pinheiro, tanto quanto apurámos neste momento 
encontra-se no Edifício dos Paços do Concelho, sito no Largo Luís de Camões em Almada, mais 
concretamente no Gabinete da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Almada». Requeremos à 
Câmara a permissão para ver a obra, ou pelo que me fornecessem uma reprodução, sem qualquer 
resposta. 
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285 – Madalena (c. 1897). 

Na exposição do Grémio Artístico de 1897, além do quadro de Cristo 

Crucificado, estava exposta uma Madalena, que também foi apresentada no Porto, no 

mesmo ano, sendo então reprovada pelo crítico Manuel Rodrigues (1847-1899) que a 

apelidou de «cabeça desgraciosa» e «mal desenhada, sem côr, nem atractivos de 

especie alguma»1518. A obra tem paradeiro desconhecido e apenas a conhecemos de 

reprodução, mas somos levados a discordar desta análise. De um fundo obscurecido, 

sobressaem, pela sua claridade, as mãos e o rosto da Santa, emoldurado pelos longos 

cabelos ondulados. As mãos estão postas em oração, com os dedos entrelaçados em 

sinal de súplica, sendo este gesto reforçado pelo olhar dirigido para cima e os lábios 

entreabertos. Pela simplicidade expressiva esta obra tem similitudes com a Madalena 

do pintor Pré-rafaelita Dante Gabriel Rossetti (1828-1882) pintada em 1877. Contudo, 

também deve ter sido influenciada por quadros com temas semelhantes de Ribera, 

notando-se como Columbano partia da arte barroca para a aproximar de temas e 

linguagens mais modernos. Seria interessante cotejar a Madalena com a menina a 

rezar do concurso para bolseiro em pintura de História (1880), infelizmente 

desaparecida. 

                                                             
1518 

Manuel M. RODRIGUES, 20/8/1897, «Exposição de Bellas-Artes no Porto», O Ocidente, pp. 181-182. 
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286 e 286 A – José de Ribera, Santa Madalena em Êxtase (1636) e Dante Gabriel Rossetti, 

Madalena (1877). 

Entretanto, em 1895, festejou-se o Centenário de Santo António e Columbano 

foi convidado por João Vaz a colaborar nessa celebração. João Vaz fazia parte da 

organização das comemorações1519 e pediu-lhe uma pintura com um dos milagres para 

o pendão que iria figurar na procissão1520. Columbano não chegou a fazer a obra para o 

Centenário, talvez por se sentir sem capacidade de a conceber num intervalo de tempo 

tão reduzido. Além disso, estava ocupado com o trabalho para peças de ourivesaria da 

Casa Leitão, chegando a afirmar a Raul Brandão que não ligou aos festejos1521. No 

entanto, o convite de João Vaz terá inspirado o quadro que pintou três anos depois. 

Mesmo que não tenha mostrado interesse na altura, a ideia deve ter ficado na sua 

mente, o que se nota pelas dimensões do quadro realizado, idênticas às requeridas por 

João Vaz no ano de 18951522. 

                                                             
1519Programa do 7.º Centenário de Santo António de Lisboa, 1195-1895. 
1520 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de João Vaz para Columbano, 
4/5/1895. 
1521

 Biblioteca Nacional, Espólio de Raul Brandão, Caixa 3-IV, carta de Columbano a Raul Brandão, 
5/7/1895. 
1522

 Fernando de Pamplona cita uns estudos para Santo António na Colecção de Viana de Carvalho. Cf. 
Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. II, p. 120. 
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287 – Santo António (1898). 

Deveremos assinalar que, em 1897, Columbano procurou conhecer melhor a 

pintura de Vieira Lusitano. Tendo pedido a José de Brito (1855-1946)1523 uma lista de 

obras desse pintor setecentista, ele enumerou-lhe quadros de Santo António 

presentes na Igreja de S. Francisco de Paula e em São Roque1524. É pouco provável, 

porém, que Columbano se tenha inspirado nestas pinturas para o quadro de Santo 

António, sendo mais notória a semelhança com os quadros de Murillo. Em 1900, na 

English Gazette, lia-se que este trabalho era apenas uma imitação de pinturas 

espanholas com assuntos semelhantes1525 e na Histoire de l’Art, em 1926, julgava-se 

que Columbano lutara com armas semelhantes às de Murillo, esforçando-se por 

«banhar numa luz divina, emanada do menino Jesus, o encantamento místico de um 

pobre monge vulgar, Santo António de Lisboa»1526. 

O quadro de Murillo que se encontra no Museu de Sevilha foi reproduzido n' O 

Ocidente, a 25 de Junho de 1895. Caetano Alberto lamentava: «É para notar a 

quantidade de télas que os pintores hespanhoes dedicaram ao nosso santo portuguez 

                                                             
1523 Não temos a certeza de ser este “Brito” que assinou a referida carta, mas cremos que é plausível. 
1524 Museu do Chiado, Carta de Brito para Columbano, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, 
23/11/1897. Sobre Vieira Lusitano, vide: Luísa de Orey Capucho ARRUDA, 1999, Francisco Vieira 
Lusitano, 1699-1783. Uma Época de Desenho, Tese de Doutoramento, Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa. 
1525 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, caixa 76-9, maço 124, recorte da imprensa: W.B., 
English Gazette, 21/7/1900. 
1526

 «(..) luttant à armes qu’on ne trouve pas trop inégales avec Murillo, il s’efforce à baigner dans une 
lumière divine, émanée de l’enfant Jésus, l’enchantement mystique d’un pauvre moine vulgaire, saint 
Antoine de Lisbonne». Cf. André MICHEL, 1926, op. cit., pp. 848-849.  
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(...): enquanto que de pintores portuguezes não se conhece obra de mais vulto em que 

figure o Thaumaturgo»1527. Esta afirmação não é verdadeira, mas não deixa de indicar 

um estado de espírito que possivelmente influenciou Columbano em experimentar 

este assunto. 

Em 1898, o artista já trabalhava no quadro e fez um desenho para o Menino 

Jesus, que hoje faz parte da colecção do Museu do Chiado. Não encontrámos um 

estudo completo da obra, mas Raul Brandão foi um dos primeiros a apreciar o quadro, 

ainda em fase de finalização, dizendo que nada conhecia «de mais belo e mais sóbrio 

que essa figura estática» representando Santo António1528. O quadro foi exposto em 

Paris, mas não recebeu grande atenção dos críticos, que preferiam os retratos. Em 

1902, na segunda exposição da Sociedade de Belas-Artes, Columbano voltou a expor o 

Santo António e, nessa altura, Ribeiro Artur elogiou o quadro, dizendo que era uma 

figura quase «imaterial» do asceta em êxtase perante o «infante divino»1529. Dois anos 

passados, no ano de 1904, o pintor fez uma exposição individual, nas salas do Diário de 

Notícias e de novo expôs o quadro do Santo português. Nessa ocasião, Manuel Ramos 

considerou que esta era uma pintura sem precedentes na arte portuguesa, «o último 

milagre do illustre thaumaturgo, seu inspirador»1530. 

O quadro traz à memória os quadros de Murillo, mas simplificados, na medida 

em que o pintor reduziu o número de intervenientes à figura de Santo António e do 

Menino. O ascetismo do cenário, bem como o realismo da representação, fazem 

pensar em pinturas com temas idênticos pintados por Zurbarán ou por Ribera. No 

entanto, talvez por não se conhecer qualquer retrato autêntico de Santo António1531, 

Columbano sentiu-se talvez na liberdade de tomar como referência o rosto de sua 

mulher, masculinizando-o numa atitude não tendente a escandalizar e que dá ao santo 

um aspecto idealizado. Nesse sentido, este Santo António de Columbano poderá ser 

                                                             
1527 O Ocidente, 25/6/1895, p. 138. 
1528 Raul BRANDÃO, texto de 28/12/1898, sem indicação do jornal de onde foi retirado, in Manuel 
MENDES, 1959, op. cit., pp. 26-33. 
1529

 Ribeiro ARTUR, (1902) 1998, «A Segunda Exposição da Sociedade Nacional de Bellas-Artes», in 
Ribeiro ARTUR, 1998, op.cit., pp. 290-303. 
1530

 Manuel RAMOS, 12/1/1904, op. cit., p. 1. 
1531

 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. I, p. 846. 
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confrontado com o de Aurélia de Sousa, que se auto-retratou com os atributos do 

Santo (c. 1902), de um modo ainda mais ascético e mais próximo do Simbolismo1532.  

   

288 e 288 A – Murillo, Santo António e Aurélia de Sousa. 

No Santo António de Columbano, vemos o taumaturgo de pé, com a mão 

direita no peito e a mão esquerda em baixo, parecendo surpreendido, como se tivesse 

deixado cair no chão o livro sobre o qual meditava1533. O rosto está virado na direcção 

do Menino, ficando os lábios entreabertos, numa expressão facial que sublinha a 

sensação de assombro. A luz é oriunda do Menino, o qual surge envolto numa nuvem, 

deixando o restante numa indefinição obscurecida, transportando o acontecimento 

para um espaço místico, não definido.  

Devemos concluir que as obras de Columbano com temas religiosos cabem 

quase todas na década de 1890, com excepção do Cristo Crucificado que foi repintado 

até 1920 e nunca considerado acabado. Este período de reflexão religiosa coincide no 

tempo com a crise da razão, quando o Simbolismo ganhou maior peso na cultura 

europeia. Em 1890, o historiador Ernest Renan (1823-1892) temia que no futuro a 

                                                             
1532

 Sobre esta obra e Aurélia de Sousa, vide: Adelaide DUARTE, 2010, Aurélia de Sousa, Quidnovi; Maria 
João OLIVEIRA, 2002, op. cit.; Raquel Henriques da SILVA, 1992, Aurélia de Sousa, Lisboa, Inapa. 
1533

 A.A.V.V., 1996 (1), Santo António o Santo do Menino Jesus, Museu de Arte de São Paulo Assis 
Chateaubriand, p. 88. 
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humanidade voltasse para a credulidade, de maneira  a ter um catecismo aceitável que 

lhe tornasse o destino menos obscuro1534. 

Tal como observou, a este propósito, Roland Schaer, os primeiros anos da 

década de 1890 foram marcados pelo fim da hegemonia do Positivismo, abrindo 

caminho para outros pontos de interesse, nomeadamente a metafísica e a 

espiritualidade. Eram anos de dúvida, de questionamento, onde Columbano, dentro de 

uma linha académica, se propôs a fazer pintura religiosa. No entanto, cremos que só 

no Cristo Crucificado conseguiu alcançar uma dimensão espiritual, resultante da 

maneira quase obsessiva com que se entregou a esta obra, repintando-a várias vezes e 

traduzindo assim as angústias do homem e do artista. 

                                                             
1534 «(…) si, par l’incessant travail du XIXe siècle, la connaissance dês faits s’est singulièrement 
augmentée, la destinée humaine est devenus plus obscure que jamais. Ce qu’il y a de grave, c’est que 
nous n’entrevoyons pas pour l’avenir, à moins d’un retour à la crédulité, le moyen de donner à 
l’humanité un catécisme désormais acceptable». Cf. Ernest RENAN, prefácio de L’Avenir de la science, 
1890, citado por Roland SCHAER, 1993, «Sur l’état de la philosophie en Europe aux débuts dês années 
1890», in A.A.V.V., 1993, op. cit., p. 40. 
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6. ALEGORIAS E ARTES DECORATIVAS 

«(…) a decoração é a arte preponderante 
actualmente». 

Adolfo Benarus (1887). 
 

No catálogo da exposição sobre Columbano, de 2010, Foteini Vlachou referiu 

que a sua obra decorativa «poderia ser dividida em dois grupos (…): de um lado, as 

encomendas para os edifícios públicos (Paços do Concelho, Teatro D. Maria II, Museu 

de Artilharia, Escola de Medicina, Palácio de São Bento), e de outro lado as 

encomendas para palácios e residências privados (Palácio de Belém, Palácio Foz, 

Palácio do Conde de Valenças, Quinta do “Beau Séjour”) (…)»1535.  

Sem discordar desta posição, iremos fazer uma abordagem diferente, na 

medida em que não só nos iremos debruçar sobre outros trabalhos de carácter 

decorativo, para além da pintura, mas também porque iremos excluir deste capítulo as 

pinturas com intenções decorativas que pertencem quer ao domínio do retrato (como 

O Grupo do Leão e os retratos da Escola Médica), quer ao domínio da pintura de 

História (as decorações do Museu Militar e os painéis da Sala dos Passos Perdidos), 

quer ainda ao domínio da natureza morta (decorações para a Cervejaria Leão de Ouro 

de 1905). Nesse sentido, no âmbito deste capítulo, entendemos como decorações as 

obras com temas alegóricos e mitológicos ou de teor sobretudo ornamental. 

A pintura decorativa foi trabalhada durante toda a carreira de Columbano. Hoje 

esta sua faceta é geralmente pouco apreciada, provavelmente devido ao realismo das 

personagens que contrasta com o idealismo usualmente conotado com o género. 

Assim como escreveu José-Augusto França, «Columbano decorador é outro aspecto da 

sua personalidade – aspecto discutível e discutido». Tal como advertiu o mesmo 

historiador, ele mostrava dificuldade em lidar com temas leves e decorativos, 

defendendo-se com os retratos que inseria nas composições. Apelidando de 

«teimosia» à insistência do pintor na arte decorativa, França concluía que o artista 

                                                             
1535

 Foteini VLACHOU, 2010, «Columbano e a pintura decorativa», in Maria de Aires SILVEIRA (coord.), 
2010, op. cit., p. 250. 
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demonstrava ter «falta de gosto para intervenções cenográficas»1536. No entanto, as 

suas obras decorativas têm importância, não só devido à extensão que ocupam entre o 

número dos seus trabalhos, mas também porque algumas delas têm qualidade e 

merecem ser admiradas. 

Para melhor entendermos os trabalhos decorativos de Columbano, iremos 

recuar a 1880, quando se realizaram as celebrações do Tricentenário da morte de 

Camões. Lembremos que os festejos se compunham de variadas iniciativas, 

nomeadamente a organização de um cortejo, onde participaram alguns artistas e entre 

os quais se contava Columbano. Na época, Rangel de Lima afirmou que a arte 

portuguesa não podia deixar de tomar parte nestas «manifestações de admiração ao 

Poeta», pelo que alguns artistas prestaram-se a «dirigir os trabalhos», «para que os 

diversos carros que hão-de figurar no cortejo sáiam dignos de tão faustosa 

cerimonia»1537.  

Foi realizado um desfile de carros triunfais, com subsídio do governo e 

organizado sob a direcção dos artistas, formando um grande «préstito cívico e 

triunfal», que se reuniu no dia 10 de Junho na Praça do Comércio1538. O trabalho de 

concepção dos carros fora coordenado pelo arquitecto José Luís Monteiro. 

Columbano, que era considerado pela imprensa como um «pintor de género»1539, 

desenhou o carro das Colónias. Também participaram1540 Silva Porto, José Luís 

Monteiro, Simões de Almeida, Pereira Júnior e Tomasini (1823-1902). Todos os artistas 

tiveram o seu retrato publicado no Ocidente em 1 de Agosto desse ano, homenagem 

feita em resultado do «esforço sincero que (...) empregaram para que as festas do 

centenario tivessem a feição que deviam ter quando se tratava de commemorar o 

artista supremo da literatura nacional»1541. 

                                                             
1536 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 278. 
1537 Rangel de LIMA, Jun. 1880, «As festas do centenário», A Arte, p. 99. 
1538

 Diário da Manhã, 9/6/1880 e 12/6/1880. 
1539

 Diário da Manhã, 6/6/1880. 
1540

 Diário da Manhã, 6/6/1880. 
1541

 O Ocidente, 1/8/1880. 
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289 – Carro das Colónias (1880). 

Existem algumas imagens do carro das Colónias concebido por Columbano, 

entre as quais uma fotografia de Henrique Nunes (1820-1882) e uma pintura de 

Casanova (1850-1913), que mostram um carro triunfal com uma figura alegórica 

debaixo de uma tenda, que nos parece pesado e desgracioso, ao contrário do que 

diziam as críticas da época. O carro tinha uma cobertura formada por uma colcha da 

Índia, troféus de armas africanas e asiáticas, bem como figuras de ídolos primitivos1542. 

Apesar de parecer um trabalho pouco atraente em termos decorativos, ele 

correspondia ao gosto historicista e de bricabraque que fora introduzido pelo 

romantismo, que iria prevalecer na decoração portuguesa durante algum tempo. Por 

outro lado, inseriu publicamente o artista no mundo das artes ornamentais, o que é de 

realçar visto que a decoração era o esteio de grande parte das encomendas realizadas 

em Portugal. 

Nos finais da década de setenta a Câmara Municipal de Lisboa encomendou a 

Columbano uma série de decorações para os tectos. O anterior edifício da Câmara 

ardera em 1863, pelo que entre 1867 e 1875 foi reconstruído sob o desenho de 

Domingos Parente (1836-1901). Os novos Paços do Concelho eram inaugurados em 

1880, com um baixo-relevo no frontão da fachada esculpido por Calmels. No espaço do 

                                                             
1542

 Guilherme de AZEVEDO, 15/6/1880, «Crónica ocidental», in O Ocidente, p. 102. 
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átrio-cúpula, Columbano colaborou com o pintor decorador Pereira Júnior para a 

pintura dos tímpanos.  

 

290 – Cúpula da Câmara Municipal de Lisboa. 

A entrega da encomenda poderá dever-se à influência de Rafael Bordalo 

Pinheiro1543, mas não será de desprezar a hipótese de também se dever ao apoio de 

Miguel Ângelo Lupi, antigo mestre do jovem pintor. De acordo com uma posterior 

epístola que Pereira Júnior, fora Lupi quem sugerira o nome de Columbano para os 

trabalhos da Câmara1544. Entre 1878 e 1880, Columbano e Pereira Júnior pintaram a 

cúpula da escadaria principal. Columbano trabalhou nos quatro tímpanos pintados em 

grisaille, com representações alegóricas da Navegação, Agricultura, Comércio e 

Indústria. Entre os motivos ornamentais, estão as assinaturas dos dois artistas, com a 

data de 1880, que terá sido a da conclusão dos trabalhos1545. Concluídas as 

decorações, elas foram aclamados por Ramalho Ortigão, que comentou que os 

«frescos» para a cúpula da Câmara tinham «uma grande riqueza de imaginação e de 

estylo»1546.  

Em 1882, como já dissemos, Columbano associou-se ao Grupo do Leão. O 

pintor colaborou na segunda «Exposição de Quadros Modernos», realizada nas salas 

                                                             
1543 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 24. 
1544

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Pereira Júnior a Columbano 
Bordalo Pinheiro, 4/6/1896. 
1545

 Luís Miguel CARNEIRO, 2003, Paços do Concelho, Lisboa, Câmara Municipal de Lisboa, p. 68. 
1546

 Ramalho ORTIGÃO, 4/10/1880, op. cit., p. 1. 
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do Comércio de Portugal, apresentando, entre outras obras, um Esboceto para um 

tecto da sala do sr. Bernardo Pindela (Conde de Arnoso [1855-1911])1547. Este tecto 

terá sido terminado no início de 1881, como se pode ler numa carta para Henrique 

Lopes de Mendonça: «Estou acabando agora uns trabalhinhos que tinha entre mãos: o 

grande tecto do Bernardo Pindela (...), e que não tem dado pequena massada! E a 

espiga do panno para o theatro Luiz de Camões que foi na verdade uma boa alhada 

(...)»1548.  

Nesta carta ficava a referência a outro tipo de encomenda, a decoração para os 

teatros, mas acerca da qual não temos qualquer outra notícia mais esclarecedora. De 

qualquer modo, o teatro a que se refere Columbano, construído por João da Cunha 

Açúcar, dono de uma drogaria, ficava na Calçada da Ajuda, n.º 76-80. Foi inaugurado a 

10 de Junho de 1880, estando ligado às comemorações do tricentenário de 

Camões1549. 

 

291 – Talha – Sátiros (c. 1884). 

Já referimos anteriormente que cerca de 1885-1886, Columbano passou uma 

temporada nas Caldas da Rainha, onde o seu irmão acabava de fundar uma fábrica de 

faianças. Importa notar que há algumas peças cerâmicas que foram atribuídas a 

                                                             
1547

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 31. 
1548

 Biblioteca Nacional, Espólio da Família Lopes de Mendonça, carta de Columbano para Henrique 
Lopes de Mendonça, 6/2/1881. 
1549

 Mário de Sampayo RIBEIRO, 1940, A Calçada da Ajuda, Lisboa. 
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Columbano por Raul Brandão, nomeadamente uma Cabeça de Velha e um Menino a 

esganar um gato1550 – sugestão que pode ser verdadeira pois sabe-se que ele também 

fez caricaturas para o António Maria. Por outro lado, na pintura de 1884, No meu 

ateliê, vemos uma talha que foi pintada pelo artista. A peça de cerâmica (hoje no 

MNAC) apresenta sátiros coroados com folhas de videira. Cremos que estes trabalhos 

atestam a sua vontade de fazer parte do projecto de Rafael Bordalo no âmbito da 

cerâmica, havendo também aqui um entendimento do artista como figura 

multifacetada que se pode dedicar a vários domínios da arte. 

Rafael Bordalo Pinheiro era já famoso como ilustrador e caricaturista quando 

iniciou a sua actividade como ceramista na Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. 

Esta fábrica tinha uma função industrial, mas também procurava dar um novo alento e 

modernização à cerâmica das Caldas, criando ainda um espaço onde seria 

administrado o ensino desta actividade. Deste modo, na medida em que houve uma 

«articulação da indústria com o ensino das artes e ofícios», o projecto pode ser 

remetido, como escreveu Cristina Horta, «para a ideologia do Arts and Crafts»1551. 

O movimento Arts and Crafts teve como um dos seus principais 

impulsionadores o pintor britânico William Morris (1834-1896). Este tinha iniciado a 

sua actividade ligado ao grupo Pré-rafaelita, interessando-se depois pela «arte 

utilitária», nomeadamente pela arquitectura doméstica e a decoração de interiores. 

Em 1861, formou a empresa Morris, Marshall, Faulker & C., especializada no 

equipamento e nas decorações. A empresa foi dissolvida em 1874, mas reabriu pouco 

depois, reformada e somente ligada a Morris, o qual se rodeou dessa vez de 

colaboradores mais especializados1552. 

O sucesso das suas ideias levou a que, em pouco tempo, se fundassem outras 

sociedades e organizações com objectivos similares que contribuíram para a 

revalorização das artes decorativas e que são genericamente incluídas no termo Arts 

                                                             
1550 Raul BRANDÃO, 2000, op. cit., tomo III, p. 200. 
1551

 Cristina HORTA, 2003, «Rafael Bordalo Pinheiro e a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha», in 
Museu de Cerâmica, IPM, p. 75. 
1552

 Giulio Carlo ARGAN, 1998, L’Arte Moderna, Dall’ Illuminismo ai Movimenti Contemporanei, vol. I, 
Firenze-Milano, Sansoni Editore, pp. 173-174. 
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and Crafts Movement1553. É significativo que Columbano tivesse em sua casa um 

livro1554 sobre Burne-Jones (1833-1898), um artista ligado ao grupo Pré-Rafaelita que 

também fez trabalho de decorador, mas não encontrámos qualquer influência mais 

directa desse artista no trabalho do pintor português. 

Ramalho Ortigão afirmou que foi ele quem deu a Rafael Bordalo a ideia de 

fundar uma fábrica de cerâmica nas Caldas da Rainha1555, mas provavelmente, a ideia 

também surgiu a Feliciano, irmão de Rafael e de Columbano, oficial de Artilharia, que 

costumava veranear nas Caldas1556. O projecto da fábrica começou a delinear-se desde 

1883, sendo esta fundada um ano depois. A gerência ficou a cargo de Feliciano e os 

estatutos nomearam Rafael Bordalo para director artístico1557. Tal como assinalou João 

B. Serra, «o estatuto de ceramista foi, com a obra de Rafael, elevado a um plano nunca 

antes atingido em Portugal»1558. 

Na medida em que a fábrica de Rafael procurou refundar uma arte tradicional, 

deveremos fazer uma ligação ao movimento Arts and Crafts. De facto, a «procura de 

renovação das artes decorativas e os primórdios do design em Portugal no final do 

século XIX, foram informados por uma ideia artística nacionalista apoiada nos recursos 

“pitorescos” do país»1559. Contudo, a louça artística bordaliana não dava mostras de 

preocupações de funcionalidade, afastando-se por isso da estética propugnada por 

Morris. De facto, a cerâmica de Bordalo estava mais próxima do historicismo 

revivalista, apesar de por vezes também se aproximar da Arte Nova. 

                                                             
1553

 Gabriele FAHR-BECKER, 2000, Arte Nova, Köln, Könemann, p. 32 e William HARDY, 1996, Guia de 
Arte Nova, Lisboa, Editorial Estampa, p. 18. 
1554 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de M. de Távora-Folque, 1/12/1915 
(?). 
1555 Ramalho ORTIGÃO, 11/3/1886, «As louças de Bordallo Pinheiro», in O Ocidente, pp. 58-59. 
1556 Cristina MORAIS, 2004, «Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1867-1920): Um Apontamento 
Biográfico», in Cristina Horta (org.), 2004, op. cit., p. 37. 
1557 João B. SERRA, 1991, Arte e Indústria na Cerâmica Caldense (1853-1977), s/l, p. 19. 
1558

 João B. SERRA, 2005, «Rafael Bordalo Pinheiro e a Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha», in 
Cristina Horta (com.), 2005, op. cit.. 
1559

 Maria Helena SOUTO, s/d, «A exposição de 1900 e os Caminhos para o Design em Portugal no início 
do século XX», O Tempo do Design, Anuário 2000, Centro Português de Design, n.º 21/22, p. 38. 
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292 - Alegoria da Pintura sobre cerâmica (1885). 

Em 1885, Columbano pintou uma Alegoria da Pintura sobre cerâmica (Museu 

de Arte de São Paulo), resultante de uma encomenda para a decoração da sala de 

exposições da Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha. Nessa pintura vê-se uma 

rapariga vestida de operária, tendo junto de si dois putti e ainda outro a esvoaçar. À 

esquerda vemos um forno de cerâmica e à direita uma paisagem com uma casa que 

lembra a fábrica das Caldas. Junto de um dos putti está um pote decorado com 

motivos Pallissy. Nesta pintura, que celebra o trabalho realizado por Rafael Bordalo 

Pinheiro, vemos enunciados os aspectos que vão subsistir em quase toda a produção 

de carácter decorativo de Columbano: o naturalismo das figuras e a recriação do estilo 

barroco (aqui sobretudo patente nos putti). 
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293 – Meninos (1886). 

Columbano também tentou a escultura, compondo, em 1886, um relevo que 

intitulou Meninos (MNAC), que nos lembra trabalhos barrocos quer pelos movimentos 

das figuras quer pela anatomia, evocando as esculturas com putti de François 

Duquesnoy (1597-1643). No entanto, os volumes parecem fundir-se com o fundo, o 

que os aproxima de alguns trabalhos de Rodin (1840-1917), uma influência que não é 

improvável pois este escultor era muito admirado por Columbano. 

Em Agosto de 1887, Adolfo Benarus1560 escreveu a Columbano1561, informando-

o sobre o que se passava no meio artístico francês. Dizia-lhe que era a decoração a 

arte que preponderava, sendo Puvis de Chavannes (1824-1898), Baudry (1828-1886), 

Veronese e Rubens, os pintores mais ou menos imitados por todos. Esta lista de nomes 

deve ser apreciada, pois certamente Columbano foi influenciado por estes artistas. O 

maneirismo de Veronese iria influir no gosto pelas decorações em trompe l’oeil e pelas 

figuras em escorço; o barroquismo de Rubens iria justificar as personagens femininas 

retratadas de modo realista; do academismo de Baudry poderiam vir as figuras 

alegóricas com meninos; de Puvis de Chavannes vinha sobretudo o colorido de 

tonalidades claras. 

                                                             
1560 Adolfo Benarus era um pintor que frequentou a Escola de Belas-Artes de Lisboa, foi discípulo de 
Benjamin Constant e de Bonnat. Expôs na Sociedade Promotora em 1887, nas exposições do Grémio 
Artístico e nas da Sociedade Nacional de Belas-Artes. Foi um destacado membro dirigente da 
Comunidade Judaica em Portugal e terá estudado e convivido com Columbano em Paris, mantendo com 
este relações de amizade. Cf. Fernando de PAMPLONA, 1988, op. cit., vol. I, p. 202; Emília TAVARES, 
2010, op. cit., p. 78. 
1561

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de Adolfo Benarus para Columbano, 
Vesinet, 2/8/1887. 
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Independentemente dos artistas citados na carta de Benarus, o que é certo é 

que as obras decorativas de Columbano foram influenciadas pela arte do barroco e do 

rococó, o que se adequava ao ecletismo revivalista que dominava no gosto decorativo 

oitocentista. Em Portugal, a influência da arte do passado não vinha só por via 

estrangeira (e sobretudo francesa), mas compreendia igualmente uma vertente mais 

nacionalista que fazia ressurgir a arte do tempo de D. João V. 

Um dos primeiros trabalhos decorativos de Columbano foi realizado no Palácio 

de Belém, cerca de 1886, data em se decidiu que este Paço seria a futura residência de 

D. Carlos e da rainha D. Amélia de Orleães. Numa remodelação dos interiores, sob a 

orientação do arquitecto Rafael da Silva Castro, este teve a colaboração de vários 

pintores, entre os quais Columbano, Malhoa, João Vaz, Félix da Costa e Eugénio 

Cotrim1562. Como bem notou Foteini Vlachou:  

«Os conjuntos decorativos que Columbano elaborou para palácios e 

residências privadas (…) poderiam ser, pelo menos indirectamente, associados 

ao renovado interesse pelo estilo rococó que Columbano, sem dúvida, teria 

observado durante os anos que esteve em Paris. Relativamente, por exemplo, 

ao conjunto do Palácio de Belém, poderia ter sido a origem francesa da 

princesa D. Amélia (que aí se instalou depois do seu casamento com D. Carlos I 

em 1886) a sugerir a ideia da decoração dos seus aposentos privados em estilo 

rococó, estilo que constituía uma poderosa referência estilística e ideológica ao 

legado monárquico do seu país, ameaçado pela república» (…)»1563. 

Na Sala Luís XV, destinada ao uso particular da princesa e decorada pelo 

entalhador Leandro Braga, Columbano realizou um conjunto de sete sobreportas com 

alegorias à pintura, à escultura, à arquitectura, ao teatro, à dança, à declamação e à 

música, as quais se inspiravam na pintura e nos ambientes do século XVIII. As figuras 

são apenas esboçadas e com cores claras, o que lhes confere simplicidade e leveza, 

parecendo inspiradas em figuras da porcelana de Meissen (antigo eleitorado de Saxe, 

Alemanha) – como já assinalou Foteini Vlachou. Sabe-se que no ateliê de Columbano 
                                                             
1562

 Hugo XAVIER, 2005, «Os tempos monárquicos: dos faustos joaninos ao ateliê de D. Carlos», in Diogo 
GASPAR (com.), 2005, op. cit., pp. 32-33. 
1563

 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., p. 256. 
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existiam peças de Saxe1564 e ele também poderia conhecer a colecção de D. Maria Pia, 

no Palácio da Ajuda1565. 

 

 

                                                             
1564

 J. M. Teixeira de CARVALHO, 1926, op. cit., pp. 178-179. 
1565

 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., p. 257. 
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294, 294 A, 294 B e 294 C – Alegorias da Comédia italiana, da dança, da declamação e das artes 

(c. 1886). 

Entre as várias alegorias, destacamos a comédia italiana, que retrata quatro 

figuras da Commedia dell’arte: a Colombine, o Pierrot, Il Dottore e o Arlequim – um 

tema que era muito comum na pintura e gravura do século XVIII, nomeadamente de 

Watteau. A Alegoria da declamação também é interessante, pois apresenta um 

homem a declamar para uma assistência composta por duas senhoras sentadas e um 

homem de pé – estando, no entanto, uma das mulheres virada para o espectador, o 

que estabelece uma comunicação entre o quadro e o seu exterior. A Alegoria das artes 

parece-nos a mais trabalhada. Dentro de um ateliê contemplamos um artista de costas 

a pintar um quadro de formato oval. Os modelos são uma senhora de costas com a 

cabeça virada para a direita e um homem debruçado sobre ela. Entre o pintor e os 

modelos está uma mesa com panos, frascos, papéis e estampas, que fazem a evocação 

do trabalho do pintor.  

A sala onde estavam estas pinturas comunicava directamente com o quarto de 

cama da Rainha (Sala Azul), onde Columbano pintou oito sobreportas, representando 
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alegorias às estações e aos momentos do dia. Foi provavelmente a estas alegorias com 

crianças que se referiu desfavoravelmente a Marquesa do Rio Maior:  

«(…) afadigava-se o Columbano a pintar sobreportas perante as quais 

muitos se extasiavam, mas que eu, confesso, achava medonhas; as figuras 

pareciam atacadas de febres palustres, e tinham pernas inchadas»1566.  

  

295 e 295 A – Alegorias da Primavera e da Tarde (c. 1886). 

   

296 e 296 A - Pierre-Victor Galland, Amor e porcelana de Sèvres com uma alegoria à Primavera. 

 Estas alegorias fazem lembrar as de Pierre-Victor Galland (1822-1892)1567, 

tanto nos movimentos, como nos panejamentos que envolvem as crianças, apesar de 

as de Columbano apresentarem uma menor graciosidade. Galland também desenhava 
                                                             
1566 Branca de Gonta COLAÇO, 1930, Memórias da Marquesa de Rio Maior, Lisboa, Parceria António 
Maria Pereira, p. 172, citado por Hugo XAVIER, 2005, op. cit., pp. 40-41. Hugo Xavier refere também que 
pouco depois foram substituídas por espelhos, o que é documentado por uma fotografia de 1905. Cf. 
Hugo XAVIER, 2005, op. cit., p. 41. 
1567

 Didier RYKNER, 6/8/2006, «Pierre-Victor Galland. Un Tiepolo français au XIXe siècle», in La Tribune 
de l’Art, <http://www.latribunedelart.com/spip.php?page=article&id_article=873>, consultada a 
21/3/2011. 
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os meninos com pernas espessas (ou “inchadas”) mas eram mais idealizadas. Por outro 

lado, tanto os meninos de Galland como os de Columbano tinham reminiscências da 

arte do passado (por exemplo de Veronese, Murillo ou Tiepolo) ou ainda das 

porcelanas de Sèvres com assuntos análogos. 

Na mesma altura em que fazia as decorações para o Palácio de Belém, 

Columbano começou a trabalhar para o programa decorativo do Palacete do Beau 

Séjour, que é certamente uma das suas melhores obras neste domínio. A quinta fora 

fundada pela Baronesa da Regaleira, Maria Isabel Allen Palmeiro (1808-1889) e depois 

adquirida pelo Barão da Glória, António José Leite Guimarães (1806-1876), em 

18591568. Depois da morte do Barão, o palacete passou para os seus sobrinhos, Maria 

da Glória Leite e José Leite Guimarães. Este último era amigo de Columbano e já vimos 

que depois lhe financiou a pintura Camões e as Tágides. Foram estes novos 

proprietários que procederam a uma campanha de redecoração dos compartimentos 

do espaço arquitectónico. 

Conforme asseverou Teresa Vale, a orientação da decoração de interiores ficou 

a cargo de Francisco Vilaça1569, amigo de Columbano e a quem este escreveu, em 

1886: «Já sei que estás trabalhando nas decorações do José Leite. Eu estou com novo 

desejo de começar»1570. Vilaça era arquitecto e pintor decorador e convidou os irmãos 

Bordalo Pinheiro para o ajudarem neste empreendimento decorativo.  

                                                             
1568

 Teresa Leonor M. VALE, 1992, op. cit., p. 17 e 28. 
1569

 Teresa Leonor M. VALE, 1992, op. cit., p. 52. 
1570

 Museu do Chiado, carta de Columbano para Francisco Vilaça, 26/9/1886. 
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297 – O Carnaval de Veneza (c. 1887). 

A obra mais importante de Columbano, no Béau Séjour, foi, para o «Salão 

Dourado», onde compôs uma tela representando O Carnaval de Veneza que foi 

incorporada no tecto. Conforme notou Foteini Vlachou, o título «é na realidade o (…) 

de uma peça famosa de Niccolò Paganini (1782-1840), e a figura do violinista, 

representado de costas, é uma alusão clara ao compositor italiano (…)»1571. Num 

cenário em trompe l’oeil, simulando uma cúpula, vemos uma mulher virada de costas e 

espreitando para baixo, o violinista e outro homem a tocar flauta, bem como um casal 

que também olha para o espectador com curiosidade. Todos estes elementos foram 

representados num estilo neo-rococó, que dominava nesta altura, em França, nas 

artes decorativas.  

 

298 – Menino com crustáceo e peixe (1887). 

                                                             
1571

 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., p. 258. 



 

516 

 

Para a sala de jantar, onde colaborou directamente com os irmãos Rafael e 

Maria Augusta, Columbano compôs três telas com meninos a brincar com caça, peixes, 

crustáceos, frutos e vegetais, sendo estas obras datadas de 18871572. Notava-se aqui 

novamente a influência de Galland, sendo estas telas com meninos muito semelhantes 

às que pintou no Palácio de Belém. Existe uma fotografia (fototipia de A. Benarus1573) 

que mostra o pintor junto de uma das telas para a sala de jantar do palacete. 

 

299 – Fotografia do ateliê de Columbano (1887). 

Em Outubro de 1887, as propostas de Columbano, para a execução de quatro 

medalhões destinados à Câmara Municipal de Lisboa, eram aceites «conforme os 

esbocetos que conjuntamente foram apresentados»1574. Foteini Vlachou considera que 

«que foi do pintor a ideia da execução da obra», na medida em que a Câmara dizia 

aceitar a proposta do artista1575, mas as propostas eram certamente uma resposta a 

um pedido da Câmara. De acordo com o contrato, o trabalho deveria ser feito no prazo 

de um ano, ficando a Câmara com os esbocetos. Foteini Vlachou refere que a escolha 

                                                             
1572

 Teresa Leonor M. VALE, 1992, op. cit., p. 60. 
1573

 Segundo Emília Tavares: «Existem referências contraditórias sobre A. Benarus. Está identificado um 
Adolfo Benarus que foi pintor (…). A este pintor é atribuída, por António Sena, a prática de fotografia 
amadora e a realização de retratos e reproduções de obras de arte de Columbano. Contudo, não existe 
nenhuma referência nas fontes à prática da fotografia por Adolfo Benarus. Existe sim a referência a um 
Arthur Benarus no Catálogo da Exposição Nacional das Indústrias Fabris em 1888, sendo referido que o 
mesmo tinha participado na Exposição Internacional de Fotografia do Porto em 1886 e pertencia à 
Academia de Amadores Photographicos. Consideramos assim que as fotografias do próprio, de obras e 
do atelier de Columbano existentes assinadas A. Benarus serão da autoria de Arthur Benarus e não de 
Adolfo». Cf. Emília TAVARES, 2010, op. cit., p. 78. 
1574

 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta da Câmara Municipal de Lisboa para 
Columbano, 22/10/1887. 
1575

 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., p. 250. 
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dos temas estava em «conformidade com a antiga função da sala», que era 

«antigamente chamada da Beneficência»1576.  

Os medalhões (1888, CML - Sala da Vereação - Rosa Araújo) apresentavam 

quatro alegorias evocativas de obras de misericórdia, correspondendo os títulos às 

invocações à Virgem Maria da Ladainha Laureteana: Consolatrix Afflictorum 

(Consoladora dos aflitos), Mater Admirabilis (Mãe admirável), Salus Infermorum 

(Saúde dos enfermos) e Sedes Sapientiae (Sede de sabedoria). Todas as figuras 

sobressaem pelo naturalismo realista, que se nota tanto na figura feminina não 

idealizada como nas restantes personagens.  

     

300 – Um dos Medalhões Câmara Municipal de Lisboa (1888). 

Para Foteini Vlachou o tema destas pinturas estava longe das «alegorias 

convencionais». Segundo a sua análise, com que concordamos inteiramente: 

«Os medalhões têm um sentido simbólico profundo: neles se vê a 

substituição dos valores religiosos pelos valores da caridade, da saúde, da 

sabedoria, novamente definidos como virtudes seculares e cívicas através da 

sua associação com o espaço de uma sala da administração pública. A matrona 

representada (…) nos quatro medalhões em nada se relaciona com uma 

temática mariana. Os medalhões poderiam ser interpretados como indicativos 

de uma mudança, revelando indirectamente um lento afastamento da religião 

e uma maior secularização da cultura política. (…) A falta completa de 

                                                             
1576

 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., p. 250. 
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idealização e as expressões solenes das personagens conferem ao conjunto 

uma gravidade que obedece à função oficial do espaço (…)»1577. 

A exposição do Grupo do Leão de 1887 abriu, como já era hábito, nas salas do 

Comércio de Portugal, no dia 15 de Dezembro. Para além das obras já mencionadas, 

que seriam destinadas à Câmara Municipal, Columbano expôs uma Vénus, decoração e 

uns Amores, decoração. Nos Pontos nos ii publicava-se uma reprodução da Vénus de 

Columbano1578, figura que era posteriormente caricaturada com uma faca na algibeira, 

juntamente com os Amores que ganhavam o epíteto de «carantonhas»1579. As 

caricaturas de quadros eram bastante comuns nesta altura, mas estas foram das 

primeiras que encontrámos relativas às obras de Columbano. É significativo que tenha 

sido precisamente nos quadros decorativos que a sua obra melhor se prestou a ser 

caricaturada – isto é, no tipo de pintura que pior se adaptava à sua maneira crua de 

representar a realidade.  

 

301 – Caricaturas das pinturas de Columbano, Amores e Vénus (22/12/1887). 

A pintura Vénus, que só conhecemos a partir da fraca reprodução dos Pontos 

nos ii  apresenta uma mulher nua, recostada no meio de nuvens, olhando-se num 

espelho que lhe é apresentado por um Amor. A mulher, pela anatomia de formas 

redondas e naturalistas, sugere os quadros de Rubens mas é ainda menos idealizada. 

                                                             
1577 Foteini VLACHOU, 2010, op. cit., pp. 250-251. Luís Miguel Carneiro refere que Columbano também 
fez, para a Sala Dourada, em 1889, a pintura de quatro medalhões com alegorias camonianas. No 
entanto, as figuras são muito convencionais e temos dúvidas desta atribuição. Cf. Luís Miguel 
CARNEIRO, 2003, op. cit., p. 92. 
1578

 Os Pontos no ii, 15/12/1887, pp. 396-397. 
1579

 Os Pontos no ii, 22/12/1887, p. 402. 
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Foi mal recebida pela crítica e sobre ela escreveu Fialho de Almeida, de um modo 

pejorativo: 

«Vi algures dele uma Vénus, que da transcendente e olímpica fábula 

havia apenas nome; no corpo, uma maritornes grossa, mamuda e lívida, cuja 

grande nalga traía a mãe de família (…). De mais saberia Columbano, antes de 

todos, com a sua admirável sagacidade aguda de olheiro misantropo, que não 

era aquela Vénus que dele esperavam, o proprietário, a tradição e a crítica; mas 

explicou que a mulher nua, de formas vaporosas, e breves calcanhares, os 

dedos dos pés em leque e a cinta de vespa, com seios redondos e ombros 

musicais, só existia nos quadros italianos, ou em alcorce nos bolos de noivado, 

jamais nos modelos que lhe tinham vindo pousar ao atelier»1580. 

 

302 – Vénus – Decoração (1887), segundo litografia de Os Pontos nos ii (15/12/1887). 

A crítica de Fialho dirigia-se sobretudo ao excesso de realismo da figura 

mitológica, mas o pintor também era reprovado pelo colorido frio dos quadros 

decorativos. Num texto datado de 10 de Junho de 1889, Ribeiro Artur referia-se às 

decorações de Puvis de Chavannes no Panthéon e na Sorbonne, dizendo que eram 

«obras-primas da arte moderna», aproveitando a ocasião para defender Columbano 

da acusação de «falta de colorido». Notava que «igual censura tem sido feita a Puvis 

de Chavannes, que é por muitos considerado o maior pintor da actualidade». Como 

                                                             
1580

 Fialho de ALMEIDA, 20/1/1891, op. cit., pp. 39-47. 
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assinalou Foteini Vlachou, a «comparação indirecta dos dois pintores, através do seu 

“defeito” comum, terá constituído um elogio para Columbano»1581. 

Em 1889, o artista começou a fazer a decoração da sala de baile do Palácio do 

Conde de Valenças1582. Luís Leite Pereira Jardim, primeiro Conde de Valenças (1844-

1910) era um grande proprietário, que, em 1884, publicou A Itália, com desenhos de 

Rafael Bordalo Pinheiro1583. A decoração de Columbano era composta por oito 

pinturas, nomeadamente um tecto (in situ) e sete painéis pintados em tela, com cerca 

de três metros de altura. No início de 1891, estando os trabalhos quase concluídos, o 

artista decidiu abrir, para alguns críticos e amigos, uma exposição no seu ateliê do 

Pátio do Martel, onde apresentou os sete painéis, que posteriormente seriam 

«aplicados às molduras de estuque do salão de baile a que se destina[va]m»1584.  

Os temas dos painéis eram votados à história da dança e foram pormenorizada 

(e satiricamente) descritos por Fialho de Almeida1585. Não iremos aqui analisar em 

pormenor o texto deste crítico, mas importa notar algumas das suas observações que 

nos parecem de maior relevância. Para ele o terceiro pano, relativo à época de Luís XV, 

era «o trecho amorosamente estudado (…): detalhes, desenho, tons, tudo é 

magnífico». No quinto pano, que evocava um par dançante por alturas de Henrique III, 

Fialho dizia que o homem era Lopes de Mendonça, «vestido de negro». Criticava a 

mulher, que era «mais séria, de corpete severamente abotoado». De acordo com o 

crítico, este quadro não estava ainda completo, mas sentia-se «a mesma procura dum 

tipo feminino, sempre o mesmo na essência, e que o pintor idealmente requesta, não 

vendo outro, seja qual for o modelo que lhe tenha vindo pousar no atelier». Fialho 

também apreciou o painel onde estava «pintada uma quadrilha, de que o espectador 

apercebe oito ou nove figuras», entre as quais se via uma «mulher magnífica, de 

branco, lembrando um pouco um retrato de D. Maria II, por Lawrence». 

                                                             
1581 Ribeiro ARTUR, 1896, «Columbano», in Artes e Artistas Contemporâneos, p. 83, citado por Foteini 
VLACHOU, 2010, op. cit., p. 246. 
1582 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta do Conde de Valenças para 
Columbano, 5/8/1889. 
1583

 Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, op. cit., vol. XXXIII, pp. 881-882. 
1584

 Fialho de ALMEIDA, 20/1/1891, op. cit., pp. 39-47. 
1585

 Fialho de ALMEIDA, 20/1/1891, op. cit., pp. 39-47. 
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As apreciações de Fialho de Almeida evidenciavam não só os defeitos como as 

qualidades de Columbano na pintura decorativa. Afirmava que esta pintura não era 

«linda, nem bem vestida, (…) mas uma coisa hirsuta, com ressaibos de miséria humana 

(…), que faz do pintor misantropo um filósofo cínico, e põe na sua técnica uma terrível 

chufa contra a raça». Dizia, com alguma razão, que Columbano era um realista, cujos 

recursos vinham «da observação directa». As «figuras daqueles sete panos, à parte 

uma ou outra mais hierarquicamente posta, são antes exibições de tipos 

contemporâneos, sinceramente estudados dentro de vestidos de outras épocas, do 

que tentativas de restauração da fisionomia antiga». Acerca dos fundos nebulosos e 

das formas incompletas, Fialho acrescentava, com bastante acuidade: 

 «E porque, misantropo e retirado, não sinta vida senão por fragmentos, 

e tudo aperceba por uma só máscara, a lívida, ei-lo envolvendo o fundo dos 

quadros em brumas cor de cinza, não acabando nunca, pela necessidade de só 

pintar como vê – tipos incompletos, almas aos pedaços». 

   

303 e 303 A – Dois painéis da sala de baile do Conde de Valenças, História da Dança: Dança de 

Hoje e Quadrilha (1891). 

O primeiro pano foi reproduzido pela revista Visão em 20011586, mostrando um 

casal dançando, virado para o espectador, com elegância e graciosidade. O painel com 

a quadrilha beneficiou de uma reprodução a preto e branco no livro A Arte em 

                                                             
1586

 «Columbanos por cem mil contos», Visão, 21/6/2001, p.186. 
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Portugal no século XIX de José-Augusto França1587, onde se confirma as semelhanças 

da tal mulher com os retratos de D. Maria. Salientamos alguns aspectos que cremos 

que deverem ser atendidos, que denotam o gosto de Columbano por criar 

cumplicidade entre as figuras que estão na tela e o espectador. Um dos homens ao 

centro olha-nos com uma expressão pensativa e com uma mão sobre a boca, um gesto 

que não se adequa ao tom festivo da cena, sendo esse olhar reforçado por outro 

homem, à direita, que também nos observa com uma expressão circunspecta. Estas 

figuras estão indiferentes ao espaço que ocupam, parecendo querer transpor a tela 

para o seu exterior, o que cria uma ligação entre o espaço do quadro e do espectador. 

A interacção entre o quadro e o exterior pode ser associado à pintura barroca, mas no 

caso de Columbano há um aspecto mais insólito, que é o facto de estes homens 

estarem graves num ambiente de festa, o que parece pôr em causa a legitimidade da 

alegria aí representada. 

Ao longo do tempo, as pinturas realizadas por Columbano para o Palácio 

Valenças suscitaram variadas apreciações por parte dos historiadores. Alguns, como 

Varela Aldemira, apreciaram esta «primorosa decoração», pintada com «pomposo 

requinte». Também Diogo de Macedo veria um «harmonioso efeito decorativo», 

nomeadamente no uso de cores doces e luminosas1588. Pelo contrário, o historiador 

Adriano de Gusmão (1908-1993) escreveu que «o realismo (…) atraiçoava Columbano 

quando, nas grandes decorações, se afastava do motivo contemporâneo»1589. Opinião 

semelhante era a de José-Augusto França ao afirmar que as críticas de Fialho de 

Almeida iriam permanecer justas para todo o seu labor do género decorativo1590. Na 

verdade, o realismo das pinturas de Columbano adequava-se mal ao género, mas há 

excepções que demonstram que, apesar dessa característica, ele podia fazer trabalhos 

bastante interessantes, o que acontece, por exemplo, ainda na decoração do tecto da 

Sala de Baile para o palacete do Conde de Valenças. 

                                                             
1587 As restantes pinturas foram vendidas em leilão e estão na posse de dois particulares, todas elas 
inacessíveis. Um dos proprietários não me deu qualquer resposta ao pedido para as ver, o outro 
respondeu que só as poderia ver se desejasse adquiri-las. 
1588

 Cf. Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 55. 
1589

 Adriano de GUSMÃO, 12/11/1957, «Columbano», Comércio do Porto, p. 6. 
1590

 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 278. 
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304 – Tecto da sala de baile do Conde de Valenças: História da Dança (1891). 

O tecto foi pintado in situ, e ainda hoje pode ser visto e apreciado no espaço 

para que estava inicialmente destinado. De acordo com a descrição de Diogo de 

Macedo, este tecto representa uma vasta cortina, pendurada numa balaustrada em 

perspectiva, onde se podem ver várias personagens, tudo pintado com cores doces e 

luminosas1591. Columbano construiu uma composição em trompe l’oeil, seguindo a 

tradição dos tectos barrocos. Em torno de uma arquitectura que se abre para o céu, a 

qual é tapada por um pano vermelho, que fecha a abertura fingida e resguarda as 

pessoas que se encontram na sala, dispõem-se diversas figuras pintadas que tocam 

música, dialogam entre si ou espreitam para baixo. Algumas estão bem definidas, 

outras estão submersas na nebulosidade que as cerca e as remete para um espaço 

irreal. As personagens encontram-se trajadas à moda do século XVIII, destacando-se 

uma mulher, sentada sobre a varanda, que toca um bandolim. Importa notar que é 

uma obra de qualidade no género decorativo, que desmente as apreciações negativas 

tanto da crítica como da história da arte. 

Apesar das censuras negativas, Columbano mantinha-se firme no propósito de 

se dedicar às artes decorativas. Em 1892, escreveu ao amigo Batalha Reis:  

«Pede-me notícia dos meus trabalhos? Eu pouco tenho feito. A epoca 

está desgraçada! Appareceu-me João Burnay a encomendar-me trabalhos para 

a casa que ele tem no Seixal, mas não os quer, enquanto não tiver vencido uma 

questão de dinheiros, que está muito duvidosa. (…) O pior é que estou sem 

                                                             
1591

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 55. 
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trabalho e sem dinheiro! N'um destes momentos d'ocio e de penúria, descobri 

uma coisa que pode talvez, não direi enriquecer-me, mas remediar-me, 

descobri a maneira fácil de fazer tecido no genero dos Gobelins. Já comecei a 

tecer com lans, uma cabeça de satyro, e vejo que me dá o efeito da mais fina 

tapessaria. Se isto me der o resultado, que espero, poderei educar gente, a 

fazer esta especie de tecido, e será uma indústria a tratar, não lhe parece?»1592.  

   

305 e 305 A– Bordado (desenho de Columbano, execução de Maria Augusta Bordalo Pinheiro) 

(1893) e Luc-Olivier Merson, La Danse des fiancailles (1884).  

Desconhecemos o paradeiro da tapeçaria descrita na carta, mas no Museu do 

Chiado, guarda-se uma tapeçaria, datada de 1893, assinada por Columbano e Maria 

Augusta, que esteve patente na Exposição do Grémio Artístico de 1898. Dentro de um 

estilo que faz lembrar as imagens da Renascença, vemos dois homens com cães, numa 

cena de caça. Existem algumas semelhanças entre esta composição e os cartões para 

tapeçaria feitos por Jean-Paul Laurens (1838-1921), para a Manufacture de Gobelins, 

nomeadamente com Une scène de tournoi à la fin du XIVe siècle (1895-1899)1593. O 

desenho tem também paralelo com La Danse des fiancailles (1884) de Luc-Olivier 

Merson (1846-1920), em que Columbano se inspirou para um vitral para a sala de 

jantar de Eduardo Alves de Sá (1849-?)1594. 

                                                             
1592

 Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76 – 10, carta de Columbano para Batalha 
Reis, 24/8/1892. 
1593

 A.A.V.V., 1998, Jean-Paul Laurens (1838-1921), Peintre d’Histoire, RMN. 
1594

 Morador na Rua de São Julião, n.º 90, 1.º andar, Lisboa. 
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Cerca de 1893, Columbano recebeu a encomenda de uma pintura para um 

vitral da casa do advogado Eduardo Alves de Sá, para quem realizou a decoração da 

sala de jantar, compondo ainda um quadro para um tecto e ornatos a talhar em 

madeira. O encomendante ficou contente com o resultado: «Agradeço vivamente a 

composição do vitral. Admiravel»1595. Sobre este vitral há uma descrição que menciona 

que o desenho era baseado no de Luc-Olivier Merson (1846-1920) e que se destinava 

igualmente para a execução de um vitral1596. 

 

306 – Alegoria da Poesia (1893). 

Data também de 1893 uma Alegoria da Poesia (MGV), que provavelmente fez 

parte de uma decoração cujo destinatário desconhecemos. Lembrando os trabalhos 

que Columbano compôs para o Beau Séjour, vemos uma pintura em trompe l’oeil, 

certamente concebida para um tecto. A decoração abre para um céu nublado, vendo-

se uma arquitectura de tipo clássico, onde se dispõem as figuras. Um homem está a 

declamar, enquanto olha uma mulher, que está do lado direito, num balcão, a ouvi-lo. 

As restantes personagens estão do lado esquerdo, assistindo à declamação, com 

excepção de uma que se vira para o espectador. Temos aqui ligações à pintura de 

                                                             
1595 Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, cartas de Eduardo Alves de Sá a 
Columbano, de 1891, 4/4/1893, 13/5/1893, 16/6/1893, 24/6/1893, 27/6/1893, 2/8/1893. 
1596 «A. Arthur de Carvalho, O Doutor Eduardo Alves de Sá, Lisboa 1912, pp. 17-18: “Como adorno [da 
sala de jantar] uma tela de Columbano e um vitral reproduzindo um quadro do museu do Louvre, a 
Danse des Fiançailles de Olivier Messon [sic]”. A aguarela de Merson, de 1884, foi exposta ao Salon de 
1886 e adquirida pelo Musée des Beaux-Arts de Rennes em 1894. O vitral foi executado pelo Eugène 
Stanislaus Oudinot (1827-1889) em 1885 para o apartamento Bell em Nova Iorque. O vitral pertence 
hoje ao Metropolitan Museum of Art de Nova Iorque». Cf. Foteini VLACHOU, s/d, «Columbano e a 
pintura decorativa» (não publicado), p. 15.  
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Veronese ou de Tiepolo, mas também de Carolus-Duran, na Gloriae Mariae Medicis 

(1878). 

 

307 - Carolus-Duran, Gloriae Mariae Medicis (1878). 

Em 1894, Columbano recebeu a encomenda para a decoração de duas paredes 

e do tecto de uma sala da residência de António José Viana da Silva Carvalho (1858-

1931), Historiador e sócio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa1597. As 

quatro telas representam alegorias da dança, música, poesia e pintura, incluindo o 

retrato de Maria Laura Soares Franco Driesel Schröter, futura mulher do 

encomendador, retrato esse que foi elaborado a partir de uma fotografia e de uma 

visita do pintor ao Teatro São Carlos onde pôde ver a senhora. As razões deste 

secretismo eram porque o encomendador desejava fazer uma surpresa à mulher com 

quem se ia casar. Contudo, o atraso de Columbano em concluir a obra levaram a que 

ela só fosse colocada na casa já depois do casamento, realizado em 1895. 

                                                             
1597 III Encontro Nacional de Ex-Libristas, Coimbra, Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, 1979, p. 
68. A residência era na Rua do Patrocínio, n.º 94 e 96, Lisboa. Na posse da família existem cartas 
enviadas por Columbano que documentam a evolução da encomenda e um texto de um dos herdeiros 
que resume os acontecimentos. Cf. Nuno Maria Viana de Siqueira, «Duas encomendas a Columbano», 
Abril de 2007 (não publicado). 
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308 – Decorações da casa de Viana de Carvalho: Alegoria da Pintura e Alegoria da Dança 

(1894). 

A Alegoria da dança apresenta três crianças a dançar, como na iconografia das 

Três Graças, olhando o espectador. Estão inseridas numa paisagem vazia e outonal, 

vendo-se do lado esquerdo uma árvore reduzida ao tronco, que tem junto das raízes 

um panejamento abandonado É um dos trabalhos de Columbano que é mais difícil de 

aceitar no plano decorativo, sobretudo pelo cenário que se conjuga dificilmente com o 

tema. O mesmo cenário foi utilizado na Alegoria da poesia, onde se vêem dois 

meninos, envoltos em panos, um declamando e outro pensativo, estando à esquerda, 

em baixo, um livro aberto. A da música repete o mesmo esquema, com a diferença de 

os meninos estarem a tocar instrumentos. Mais interessante é o tecto, que 

corresponde à Alegoria da pintura, com o retrato ao centro, inscrito numa oval. Em 

torno do retrato estão umas figuras de Amores, que seguram uma paleta e uns pincéis. 

O conjunto está envolto em panos e formas nebulosas, que criam uma abertura 

cenográfica para o céu, numa tipologia característica das decorações históricas e 
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alegóricas de Columbano. Neste caso sabe-se que o encomendador não ficou muito 

satisfeito com o resultado1598. 

No verão de 1894, foi aberto o concurso para a decoração do tecto do Teatro D. 

Maria II, espaço que fora edificado no tempo do Romantismo (1846). A 15 de Julho1599 

o Século noticiava que pela direcção de edifícios públicos foi dada ordem para a 

execução da obra de reparação da sala de espectáculo e corredores do teatro. Dias 

depois, o mesmo jornal1600 publicava um pequeno artigo acerca do «Concurso 

Artístico». Nele se dizia que o Ministro das Obras Públicas, Carlos Lobo de Ávila (1860-

1895), mandou que as obras de pintura e decoração fossem seleccionadas por 

concurso, sendo chamados para esse efeito alguns artistas nacionais. Realizaram-se 

convites particulares, sendo apresentadas cinco propostas1601, entre as quais se 

contava a de Columbano, que foi escolhida. Gerou-se polémica e foi aberto um novo 

certame, ficando o anterior sem efeito. 

O segundo concurso fechou em Setembro de 18941602. O júri era composto pelo 

engenheiro Pedro Romano Folque, chefe de repartição dos edifícios públicos, Ramalho 

Ortigão e Abel Botelho, Luciano Cordeiro, Luís Monteiro e Manuel de Macedo. Neste 

segundo concurso, Columbano concorreu, entre outros, contra João Vaz e António 

Ramalho1603. Houve um empate e na revisão foi dada preferência a Vaz e Ramalho. A 4 

de Setembro era publicada uma carta assinada pelos concorrentes preteridos, 

incluindo Columbano, onde se afirmava que ainda não fora tomada uma decisão 

definitiva e que a proposta de Vaz e Ramalho não cumpria o programa do concurso1604.  

Entretanto, O Século1605 escrevia sobre o incidente pouco agradável que se 

levantara. Romano Folque abstivera-se na votação, o que dera a vitória a Vaz e 

                                                             
1598

 Cf. Nuno Maria Viana de Siqueira, op. cit.. Contudo, ainda fez uma nova encomenda, desta vez para 
fazer ilustrações para o livro de poemas Tobias, publicado em 1901. 
1599 O Século, 15/7/1894, p. 2. 
1600 O Século, 31/7/1894, p. 1. 
1601 Uma de João Vaz e António Ramalho; outra de Valdez e Machado; uma de Columbano; outra de Pina 
e Samarani, e por último uma proposta de Grossi. 
1602 O Século, 2/9/1894, p. 1. A data corresponde àquela em que o cargo de ministro das Obras Públicas 
passou para Artur Alberto de Campos Henriques. 
1603

 Augusto Pina, Eduardo José Machado, Júlio César Machado e Adolfo Rodrigues 
1604

 O Século, 4/9/1894, p. 3. 
1605

 O Século, 7/9/1894, p. 1. 
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Ramalho. Contudo, enviou posteriormente o processo ao Governo, juntando os dois 

projectos como se não tivesse sido concluída a escolha. No final, Columbano foi de 

novo escolhido1606 por determinação do Ministério de Hintze Ribeiro. De acordo com 

Diogo de Macedo, Columbano ainda pensou em recusar esta encomenda, mas foi a 

sua irmã que o demoveu1607. Houve protestos1608, mas foi ele quem realizou as 

decorações para o Teatro D. Maria II, começando a pintar a partir de 18 de 

Setembro1609. 

O painel do tecto do Teatro foi inaugurado com a estreia de O Pântano de D. 

João da Câmara (1852-1907), a 10 de Novembro de 1894, recebendo então o aplauso 

da crítica1610. Conforme descrições da época, o tecto estava dividido em quatro 

sectores, sendo dois ocupados pelo grupo principal da autoria de Columbano, onde 

figurava o carro de Apolo seguido das Musas. Os grupos eram separados por quatro 

figuras ou cariátides, suportando os dísticos: Tragédia, Drama, Comédia e Farsa, cujo 

desenho era também do pintor, sendo o trabalho de modelação da autoria do 

entalhador Leandro Braga. Os braços das serpentinas foram igualmente compostos 

segundo os desenhos de Columbano. Todos os trabalhos foram dirigidos por Carlos da 

Cunha, condutor de obras públicas e segundo as indicações do pintor, a fim de que 

todo o estilo da sala ficasse perfeitamente harmónico1611. 

                                                             
1606 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 70. 
1607 Diogo de MACEDO, 1952, idem, ibidem. 
1608

 Diogo de MACEDO, 1952, idem, ibidem. 
1609

 Matos SEQUEIRA, 1945, op. cit., p. 403. 
1610

 Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 71. 
1611

 «Theatros», O Século, 11/11/1894, p. 4. 
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309 – Decoração do tecto do teatro D. Maria II, segundo litografia de O António Maria 

(10/11/1894). 

Um desenho da composição foi reproduzido no António Maria e publicado no 

dia de inauguração, juntamente com um breve texto acerca da obra. Lia-se que a 

«immensa curiosidade que lavra entre as camadas mais cultas da nossa sociedade para 

assistir a esta recita de inauguração, explica-se pelo facto de não só subir á scena um 

novo drama original de D. João da Câmara, mas também de se haver procedido a uma 

transformação geral na decoração da sala de espectaculos, para cujo tecto, apóz 

concurso, Columbano Bordallo Pinheiro executou uma pintura decorativa de largo 

folego e arrojada composição»1612.  

Em 1895, António Arroio num artigo sobre as obras decorativas de Columbano, 

incluindo as decorações do teatro, dizia que o sentia envolvido numa «impressão de 

sonho e de pesadelo». Os corpos eram «d'uma extranha delicadesa, (...) d'uma 

expressão physionomica espiritualisada», mas «pouco bella no sentido grego» – 

confirmando que Columbano não era um pintor idealista. As figuras tinham «attitudes 

e physionomias torturadas», sem o «naturalismo sadio, alegre e forte da concepção 

mithologyca». Em todos os seus trabalhos decorativos se podiam ver os mesmos céus 

encantadores, tons subtis, vagos e vaporosos, porém as cores eram pálidas e tristes. O 

                                                             
1612

 O António Maria, 10/11/1894, pp. 124-125. 
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pintor não sentia as formas «na sua plenitude de bellesa externa; sente almas e sente 

sobretudo, como poucos, a tortura intima dos intellectuaes»1613. 

Obra hoje desaparecida, devido a um incêndio que deflagrou em 1964, Adriano 

de Gusmão considerou-a uma «bonita pintura», com pontos de contacto com outros 

trabalhos decorativos, nomeadamente o Camões e as Tágides e a Túlia (1897 MNAC), 

«quer na composição, quer em certos pormenores de figuras nuas»1614. Para José-

Augusto França, esta era uma composição alheia a graças e a academismos, utilizando 

uma paleta, um esquema e um gosto idênticos aos já encontrados em obras 

decorativas anteriores1615.  

Pelo desenho que foi reproduzido n’O António Maria (10 de Novembro de 1894), 

tendemos a discordar das opiniões negativas sobre este trabalho. Vemos uma 

composição bem pensada, dentro de um estilo académico e neo-barroco. Apolo, 

segurando uma lira, conduz o carro puxado por quatro cavalos, e é seguido por uma 

figurada alada e uma corte de musas. As personagens integram-se num cenário 

nebuloso, apropriado ao tema, destacando-se as duas musas de costas, sobretudo a 

segunda que olha para baixo – o que no tecto do teatro deveria formar um efeito de 

trompe l’oeil, como se ela estivesse a espreitar os espectadores. No conjunto, repete-

se o esquema de outras obras decorativas e históricas com temas próximos.  

Entre os trabalhos decorativos de Columbano, devemos incluir uma capa para 

uma revista que foi projectada por Eça de Queirós. Ainda decorria o ano de 1895, 

quando Eça endereçou uma carta a Columbano, pretendendo ir com Alberto de 

Oliveira ao ateliê do pintor, para pedir um arranjo na capa da revista Serão. Este 

magazine, cuja edição foi discutida entre 1894 e 1895, daria continuidade à Revista de 

Portugal. Eça ficaria como director e Oliveira como secretário. Para a capa, Eça queria 

«originaes linhas e cores, do pincel do grande pintor Columbano»1616. Contudo, a 

primeira aguarela que o pintor apresentou não foi bem aceite, pois Eça considerava 

                                                             
1613 António ARROIO (Falstaff), 24/4/1895, op. cit., p. 1. 
1614 Adriano de GUSMÃO, [196-?], «Columbano», in Hernâni Cidade (dir.), [196-?], Os Grandes 
Portugueses, Lisboa, Arcádia, vol. II, p. 463. 
1615 

José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, p. 280. 
1616 

Alberto de OLIVEIRA, 1922, «Eça de Queiroz, Páginas de Memórias», in A.A.V.V., 1922, Eça de 
Queiroz «In Memoriam», Lisboa, Tipografia da Parceria Pereira, p. 42. 
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que a capa deveria atrair e reter o «olho» do grosso do público, que «ama as coisas 

claras, nítidas e bem arrumadas. Ora sobre a mesa há um desalinho elegante e 

estético, que ao nosso bom Público pareceria trapalhada, e que lhe faria supor que no 

magazzine as ideias andariam assim a trouxe-mouxe (...). A nossa situação é dolorosa: 

como artistas, só queremos uma capa desenhada por um grande artista: e como 

industriais, necessitamos um desenho adequado ao grosso Público». Reafirmava que 

queria «uma capinha com (...) tudo mais arranjadinho como convém a um serão de 

boa paz»1617. Columbano fez outra capa, mais “arrumada”, mas a revista, cujo primeiro 

número estava previsto para Janeiro de 1896, nunca veio a ser publicada. Esta história 

é sobretudo interessante porque denota como o ideal de beleza de Columbano não se 

adequava ao gosto do grande público. 

 

310 – Capa da revista O Serão (1895). 

Por volta de 1896, Columbano fazia uma nova incursão na decoração de 

residências privadas, desta vez no Palácio Foz, propriedade de Tristão Guedes Correia 

de Queiroz (1849-1917), marquês da Foz (desde 1886). Este estabelecera-se em 1888 

no Palácio Castelo Melhor, nos Restauradores, hoje conhecido como Palácio Foz. O 

espaço recebeu obras de transformação dirigidas pelo arquitecto José António Gaspar, 

                                                             
1617 Carta de Eça de Queirós a Columbano Bordalo Pinheiro, carta n.º 399, Lisboa, 19/4/1895, in Eça de 
QUEIRÓS, s/d, Correspondência, Vol. II, s/l, Imprensa Nacional Casa da Moeda, p. 345-346. Vide também 
bilhete a Columbano Bordalo Pinheiro, Carta n.º 400, (Abril/Maio de 1895?), in Eça de QUEIRÓS, 
Correspondência, op. cit., p. 347 – Eça assinala a recepção de outra aguarela do pintor, dizendo que a 
primeira ficava como recordação para a história de O Serão. 
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em colaboração com o entalhador Leandro Braga. As decorações eram marcadas pela 

moda setecentista, dando continuidade ao «luxo internacional do Segundo 

Império»1618. A maioria da pintura era estrangeira, com excepção da pintura de 

carácter decorativo, entregue a Columbano e a Malhoa. A intervenção de Columbano 

destinou-se ao «Salão Nobre» ou «Sala dos Espelhos», cuja decoração, de Leandro 

Braga, se inseria no espírito do revivalismo rococó. Os dezasseis medalhões de 

Columbano, com temas alegóricos, destinavam-se às sobreportas e à cúpula1619. 

 

311 – Decorações para o Palácio Foz (c. 1896). 

Acerca deste trabalho, cabe citar novamente as apreciações de Fialho de 

Almeida. Sendo em geral elogioso a respeito da decoração do espaço, o crítico 

acrescentava que «só destoavam da galanteria preciosa da sala, os horriveis meninos 

de Columbano, concebidos na desinteria de um espirito avesso ás leis do gosto, verdes 

de podres, com orelhas de cão e anatomias de phenomeno»1620. As figuras realistas e 

pouco detalhadas de Columbano desagradavam e cremos que talvez devido a estas 

censuras, aliás bastante exageradas, o pintor raramente voltou a fazer este tipo de 

decorações. 

No final do século, Columbano trabalhou na Baixela Barahona uma encomenda 

de Francisco Barahona Fragoso (1843-1905), um proprietário de Évora1621. A 

                                                             
1618 José-Augusto FRANÇA, 1990, op. cit.,  Vol. II, pp. 78-80. 
1619 Carlos Schoneeberger de ATAÍDE, 2010, Palácio Foz, Gabinete para os meios de Comunicação Social. 
Cf. também Monumentos, Lisboa, Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais, n.º 11, Set. 
1999. 
1620

 Fialho de ALMEIDA, 1925, Vida Errante, Lisboa, Livraria Clássica Editora, p. 225. 
1621

 Francisco Eduardo de Barahona Fragoso foi Par do Reino e grande benemérito da cidade de Évora, 
tendo edificado a expensas suas o teatro Garcia de Resende e o Asilo Ramalho-Barahona. Colocou parte 
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incumbência destinada aos industriais Leitão & Irmão1622 datava de cerca de 18941623, 

sendo composta de um centro de mesa e dois candelabros de prata cinzelada. Tendo o 

encomendante colocado nas mãos dos ourives todas as diligências e possibilidades, 

estes preocuparam-se em criar uma obra que reatasse a tradição da ourivesaria 

nacional1624. Procurando um estilo baseado na arte de ourivesaria do tempo de D. João 

V, foi a casa Leitão & Irmão quem entregou o projecto a Columbano. O trabalho ficou 

concluído em 1900, e foi exposto na Casa Leitão & Irmão antes de ser entregue ao seu 

encomendador. 

Na «Crónica Ocidental» de 30 de Abril, João da Câmara anunciava a abertura da 

exposição da Baixela Barahonra, uma «obra prima de ourivesaria», para a qual haviam 

sido convidados os artistas e homens de letras. De acordo com as suas palavras, a 

Baixela tinha um «estylo purissimo» e nela «tudo merece elogio, desde a inspiração 

primeira até ao mais ligeiro pormenor da execução»1625. Em 1900, Manuel Ramos 

(1862-1931) publicou o estudo Baixela Barahona, Um Problema d’Arte. As suas 

apreciações sobre a baixela adoptavam também um tom elogioso, o que era de 

esperar, visto que o texto era editado pela própria casa Leitão & Irmão1626. Os aplausos 

vinham também de Ribeiro Artur, que escreveu que este trabalho era esplêndido1627 e 

de Trindade Coelho que pronunciava: «Tudo é alado, tudo é leve, tudo é espiritual 

nessas tres peças»1628. Daquilo que pudemos ver da Baixela e sobreviveu até aos 

                                                                                                                                                                                   
da sua fortuna ao serviço da arte. Cf. Baixela Barahona, Um Problema d’Arte, Lisboa, Leitão & Irmão, 
1900, p. VI; Joana Cunha LEAL, Giuseppe Cinatti, Percurso e Obra (1808-1879), Tese de Mestrado, 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 1996, p. 210. Em 1891, 
Fernando Leal escreveu a Columbano dizendo: «Recomendo-lhe particularmente o senhor Leitão, que 
deseja frequentar o seu atelier». Cf. Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, carta de 
Fernando Leal para Columbano, 15/4/1891. De acordo com Diogo de Macedo, já lhe encomendara antes 
o desenho para uma serpentina. Cf. Diogo de MACEDO, 1952, op. cit., p. 67. 
1622

 A Casa Leitão & Irmão datava de 1822. Em 1873 foi fundada a sociedade de ourives Leitão & Irmão, 
recebendo em 1875 o título de Ourives da Real Casa Portuguesa, sendo de 1887 o título de Joalheiros da 
Coroa. Em 1877 foi aberta a loja no Chiado, que ainda hoje existe. Cf. Documentação existente nos 
arquivos da Casa Leitão & Irmão. 
1623 Baixela Barahona, op. cit., p. V. 
1624 Baixela Barahona, idem, pp. V e VII. 
1625 João da CÂMARA, 30/4/1900, «Chronica Occidental», O Ocidente. 
1626 Baixela Barahona, op. cit., p. XXI. 
1627

 Ribeiro ARTUR, 1903, «A Baixela Barahona», in Ribeiro ARTUR, 1903, Arte e Artistas 
Contemporâneos, 3.ª série, Lisboa, Livraria Moderna, pp. 142-143. 
1628

 Trindade COELHO, [1900], «Arte», Algumas peças executadas por Leitão & Irmão, Antigos Joalheiros 
da Corôa, Separata de O Ocidente, Lisboa, Typographia A. Editora. 
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nossos dias1629, devemos concordar com os elogios, apesar de ser um trabalho um 

pouco pesado devido aos excesso de ornamentação. 

Segundo os estudos a aguarela (Colecção Casa Leitão & Irmão), os candelabros 

teriam uma base triangular, com figuras de putti suportando grinaldas. Segundo Nuno 

Vassalo e Silva, era uma «transcrição livre dos grandes tocheiros italianos da Capela de 

São João Baptista conservada na Igreja de São Roque, e que nos finais do século XIX 

gozou de enorme divulgação pública»1630. Os candelabros em prata ainda subsistem, 

seguindo o projecto, decorados com volutas, concheados e motivos vegetalistas, 

dentro do gosto neo-barroco.  

 

 

312 – Baixela Barahona (1900). 

                                                             
1629 A Baixela conservou-se por pouco mais de quatro décadas na posse da família, tendo sido dispersa 
nos anos quarenta. É hoje desconhecido o paradeiro do centro de mesa, sendo provável que tenha sido 
fundido. O estudo de Columbano (aguarela) encontra-se na Colecção Casa Leitão & Irmão e um 
Candelabro de Prata está numa colecção particular. Acerca desta obra vide o artigo de Nuno Vassalo e 
SILVA, 2000, in Maria Rosa FIGUEIREDO, João Carvalho DIAS, Rita Sousa MACEDO (Coord.), 2000, 
Portugal 1900, Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, pp. 424-426. 
1630

 Nuno Vassalo e SILVA, 2000, op. cit., p. 424. 
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Do centro de mesa, remanescem os modelos das figuras em gesso (Colecção 

Casa Leitão & Irmão), um Fauno e uma Bacante, que serviam de extremos à floreira 

que era o elemento central da peça. Apresentam inspiração na escultura clássica, 

figuradas com um grande naturalismo. Dando algum crédito às capacidades de 

Columbano como escultor, o que se pode também notar nos putti do candelabro, as 

figuras estão bem modeladas. A mulher, provavelmente seguindo o modelo Emília da 

Costa, é uma figura realista, com paralelo nas figuras míticas femininas que o artista 

compôs para pinturas decorativas. A figura do Fauno, com um corpo masculino 

anatomicamente correcto, apresenta as feições típicas da criatura mítica. 

 

313 – Rafael Bordalo Pinheiro, Floreira ou Centro de mesa com nereidas (1896). 

De acordo com Nuno Vassalo e Silva, neste trabalho combina-se a ourivesaria 

do século XVIII com elementos das pratas francesas da Baixela Germain, 

nomeadamente no tratamento vegetalista dos braços das luzes1631. Na verdade as 

semelhanças com as obras de François-Thomas Germain (1726-1791) são significativas 

e não afastam a inspiração na ourivesaria do tempo de D. João V, porque o rei 

português encomendou uma baixela a este ourives francês. De qualquer modo, na 

inspiração para esta obra, Columbano não terá sido indiferente a uma peça de 

cerâmica Floreira ou Centro de mesa com nereidas de Rafael Bordalo Pinheiro (1896, 

MNAC), a qual também apresenta formas onduladas neo-barrocas. 

                                                             
1631

 Nuno Vassalo e SILVA, 2000, op. cit., p. 425. 
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Ramalho Ortigão aproveitou o tema da Baixela Barahona para escrever acerca 

da arte aplicada em Portugal1632. Fazendo um apanhado do que fora o século XIX nas 

artes decorativas, concluía que, em Portugal, fora o mais inactivo, mais infecundo e 

mais oco. Não sabemos como Columbano reagiu a esta crítica, mas os seus trabalhos 

decorativos com temas alegóricos iriam tornar-se cada vez mais raros. 

Cerca de 1903, por ocasião dos trabalhos de adaptação do Palácio de Belém «a 

residência dos Chefes de Estado em visita a Portugal»1633, na Sala Luís XV, seriam 

acrescentados três espelhos coroados de pinturas de cariz mitológico, em que se 

destaca um Apolo e as Musas, sobre o espelho do fogão1634, havendo ainda uma 

alegoria Pintura e outra à Inspiração. Estas obras diferenciavam-se bastante daquelas 

que realizara anteriormente, com cenas de género inspiradas no século XVIII francês. 

Tratavam-se agora de trabalhos mais próximos da pintura italiana, testemunhando 

uma possível influência de Tiepolo. 

 

314 – Apolo e as Musas (1903). 

 Na Alegoria da Inspiração vemos um cenário nebuloso, onde se situa uma 

mulher que tem, junto de si, um livro e um putto esvoaçando sobre um pano 

vermelho. A Alegoria da pintura apresenta de novo um cenário de formas nebulosas 

onde se inscreve uma mulher também a olhar para cima, tendo nas mãos uma paleta. 

Também lá se vêem dois Amores a segurar um espelho (ou um quadro) de formato 

redondo, o que nos endereça novamente para os quadros de Murillo. O melhor quadro 

                                                             
1632

 Ramalho ORTIGÃO, (1900) 1943, «A arte aplicada em Portugal, a propósito da Baixela Barahona», 
Brasil-Portugal, 16/6/1900, in Ramalho ORTIGÃO, 1943, op. cit., vol. II, pp. 281-299. 
1633

 Raquel Henriques da SILVA, 2005, op. cit., p. 73. 
1634

 Hugo XAVIER, 2005, op. cit., p. 37. 
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é o Apolo e as Musas, vendo-se Apolo sentado num carro puxado por cavalos, com três 

musas, uma das quais de costas. Este Apolo seria provavelmente semelhante ao do 

Teatro D. Maria II, o qual entretanto desapareceu. 

Independentemente da opinião que tenhamos sobre as obras decorativas de 

Columbano, é manifesto que ele entendia o trabalho do artista como algo 

diversificado, aberto a várias formas de expressão plástica, atitude que dava 

continuidade à polivalência dos artistas nos ciclos clássicos e que eram, como se tem 

visto, os seus principais referentes. Nesta época, as pinturas decorativas para os 

espaços públicos eram ainda vistas como o tipo de trabalho mais grandioso a que os 

pintores podiam aspirar1635. Contudo, os trabalhos de decoração não se circunscreviam 

à pintura pública, o que se devia em parte à influência do movimento Arts and Crafts. 

Além da pintura, Columbano estendeu a sua actividade decorativa à ilustração, 

aos têxteis, à cerâmica, à escultura e à ourivesaria. Em 1899, disse ao Conde de Arnoso 

que escrevera «ao Exmo sr Polycarpo Anjos, a pedir-lhe licença para lhe apresentar um 

projecto de construção da minha lavra, destinado a uma edificação, que elle vae 

mandar fazer agora em Cascaes». E dizia: «Eu queria ver se podia tambem metter a 

minha colherada em architectura»1636. Mais tarde, quando foi director do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea e se fizeram obras no edifício sob a direcção do 

arquitecto José Luís Monteiro, Columbano fez um desenho de uma escadaria, num 

estilo bastante clássico. 

Por fim, em 1922, quando do casamento da Princesa Mary Alexandra Victoria 

(1897-1965) com Henry Charles George, Viscount Lascelles (1882–1947), Teixeira 

Gomes, que era embaixador de Portugal em Inglaterra, ofereceu uma «caixa de 

sândalo, artisticamente trabalhada» com um «lenço de rendas bordado por D. Maria 

Augusta Bordalo Pinheiro sobre um desenho de “brincos de princesa” devido ao lápis 

do Mestre Columbano (…)»1637. 

                                                             
1635

 Richard ORMOND, 1999, op. cit., p. 24. 
1636

 Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso, carta de Columbano para o Conde de Arnoso, 
9/10/1899.  
1637

 Norberto LOPES, 1942, O Exilado de Bougie, Lisboa, Parceria A. M. Pereira, p. 86-87. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para concluir este trabalho, iremos sintetizar a nossa reflexão sobre Columbano 

Bordalo Pinheiro, o seu tempo e a sua obra. Fazendo uma análise estatística da sua 

produção, restringindo-nos apenas às pinturas (incluindo a aguarela e a pastel), 

contabilizámos cerca de quatrocentos e cinquenta trabalhos, dos quais quase metade 

são retratos. Bastante abundantes são as pinturas de género e as naturezas mortas 

(abrangendo aqui os quadros de carácter intimista). As pinturas históricas e alegóricas 

ocupam uma menor percentagem, mas ainda assim numerosa. São realmente poucas 

as representações com temas religiosos e os trabalhos de paisagem. Esta 

contabilização, confirma aquilo que já era esperado: que grande parte da obra de 

Columbano é composta por retratos e quadros figurativos. 

Ao analisarmos a obra de Columbano deparamos com alguns aspectos que são 

permanentes e que caracterizam a quase totalidade da sua produção; mas também 

notamos que houve evoluções, que demonstram as diferentes influências e interesses 

do pintor ao longo dos anos. 

Permanente é o interesse pela figura humana e sobretudo pelo retrato. Há uma 

tendência realista, vocacionada para a observação do(s) outro(s), dos seus hábitos, das 

suas fisionomias, que vai prendê-lo em quase todos os trabalhos. Mesmo nos assuntos 

onde a fantasia deveria imperar, a realidade transparece e sobrepõe-se. Isso nota-se 

particularmente em trabalhos históricos e decorativos, como em Camões e as Tágides. 

Também é permanente o gosto pelo intimismo, pelas imagens do quotidiano, 

localizadas em espaços fechados e mal iluminados. Daí vem o interesse pela luz 

artificial, uma luz que ajuda a esconder o que é secundário para o pintor, mas também 

pode deformar os objectos ou as figuras. Daí que muitas vezes se tenha falado de 

realismo visionário a propósito da sua obra – a este assunto ainda voltaremos. 

Outro aspecto também permanente é o intelectualismo, subjacente a grande 

parte dos temas abordados. O círculo de amigos coincidia com as figuras que 
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dominavam a literatura e a cultura portuguesa, escritores, poetas, actores, artistas, os 

quais eram ainda (para além da família) os modelos escolhidos para os retratos. 

Mesmo o interesse por Camões provinha inegavelmente desse gosto em ligar a pintura 

e a literatura. Mas não devemos esquecer que o cariz literário da sua pintura também 

possuía um lado patriótico, ligado à glorificação de figuras eminentes da vida 

portuguesa, quer do passado (sobretudo dos Descobrimentos) quer do presente.  

Os homens do presente que ele escolhia para retratar eram geralmente figuras 

com conexões aos ideais socialistas e republicanos, que se assumiam nesta época com 

propostas alternativas de regeneração da sociedade portuguesa. Muitos destes 

intelectuais exerceram actividade jornalística e de crítica de arte, sendo os seus textos 

acerca de Columbano geralmente de teor elogioso, ao ponto de ele ser apelidado de 

pintor dos intelectuais. 

Importa notar que Columbano, ao contrário do que foi por vezes sugerido, não 

foi um pintor indiferente à realidade nacional. Os seus retratos eram a sua 

interpretação da “paisagem portuguesa”, que era, neste caso, uma paisagem 

fragmentada, humana e citadina, sobretudo intelectual e intimista. Por outro lado, a 

melancolia que transparecia nos seus retratos e quadros figurativos, expressava a vida 

nacional da época, o que, como vimos, foi notado por José de Figueiredo (1901) e 

Veiga Simões (1908). 

Como vimos, a produção de Columbano foi evoluindo ao longo do tempo. Nota-

se inicialmente um gosto por quadros de género, muitos deles ligados à moda do 

tableautin, certamente resultante da influência do pai Manuel Maria Bordalo Pinheiro. 

Tratam-se de quadros de dimensões reduzidas, com cenas de quotidiano, inspiradas 

em pinturas congéneres dos séculos XVII e XVIII, flamengas, holandesas, espanholas e 

francesas. O grande paradigma desta estilística, no século XIX, encontrava-se na obra 

de Meissonier, mas ela também foi praticada por outros artistas do tempo, como 

Boldini ou até Malhoa. 

No caso de Columbano, cerca de 1880, estes “retratos” da vida quotidiana 

ganharam um teor crítico, por vezes caricatural, possivelmente sob a inspiração dos 
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textos de Eça de Queirós e das caricaturas de Rafael Bordalo Pinheiro, que eram 

figuras fundamentais cultura portuguesa do fim do século XIX. Os quadros de 

Columbano representam situações burguesas, muitas vezes observadas na própria 

vida familiar, sendo disso exemplo os quadros O Sarau ou Encantadora Prima (1880). 

Mesmo nestas pinturas, nota-se a preferência por composições situadas em locais 

fechados, mostrando pessoas em atitudes de simples familiaridade. Os cenários são 

vagos e pouco descritivos, com excepção de um ou outro objecto que é realçado. 

A partir da década de noventa, em vez de retratos de sociedade, as cenas do 

quotidiano tornam-se quadros intimistas, diluindo as formas nas sombras, fazendo um 

close-up sobre as personagens, o que exacerba o seu isolamento e a sua solidão. No 

entanto, testemunhando que o caminho destas pinturas evoluiu dos tableautins e dos 

bodegones, algumas destas imagens apresentam ainda as pessoas trajadas à moda do 

século XVII, o que é exemplar no caso da Natureza Morta com Dama e Cavaleiro (c. 

1899). 

Uma questão que quisemos resolver nesta Tese foi perceber em que medida se 

pode inscrever a obra de Columbano nas correntes artísticas do seu tempo. Na 

verdade ele poderá ser considerado um realista. Os temas são reais, as figuras que 

retratou foram pessoas importantes no panorama intelectual e artístico da época. O 

empenho social das suas obras é perceptível nos homens que retratou e na ligação à 

Primeira República. No entanto, o seu Realismo corresponde a uma interpretação 

pessoal da realidade, sendo um realismo mais sentido que objectivo, razão pela qual 

pode ser apelidado – como foi por Batalha Reis (1884) e depois por José-Augusto 

França (1988) - de Realismo Visionário. De facto, julgamos que - nas pinturas com 

temas intimistas e nas naturezas mortas, em alguns retratos (como o de Antero de 

Quental), ou em quadros de História, sobretudo nos temas religiosos - Columbano 

chegou a aproximar-se do Simbolismo, tendo paralelo, por exemplo, na pintura de 

Carrière. 

O Naturalismo é a corrente artística de que Columbano mais se afastou, 

sobretudo porque tendeu a rejeitar a paisagem e o ar livre. São raras as obras que se 

inserem no Naturalismo e mesmo assim diferenciam-se por serem mais sombrias e 
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melancólicas do que as dos outros pintores que se inserem nessa corrente. Aliás, uma 

originalidade de Columbano, sobretudo em comparação com os outros pintores 

portugueses da sua geração, é a rejeição do ar livre. Mesmo fora de Portugal, esta 

atitude é rara, tendo paralelo, por exemplo, com Fantin-Latour, Degas ou Carrière. 

É nos retratos que se pode estabelecer um maior paralelismo com os outros 

pintores contemporâneos. Na fase da década de oitenta mostra-se influenciado pela 

pintura moderna francesa e possivelmente por Manet, na década de noventa oscila 

entre um estilo realista, próximo, por exemplo, de Lenbach ou Eakins, e um estilo mais 

próximo do Simbolismo, por vezes tangente a Carrière. Depois de 1900, aproxima-se 

mais dos trabalhos de Sargent, Sorolla ou Boldini. Mas apesar das semelhanças, 

Columbano também se distingue, porque as suas pinturas manifestam uma densidade 

nostálgica, que revela de uma maneira sombria a realidade portuguesa da sua época. 

Uma característica importante da obra de Columbano, que procurámos 

salientar com o nosso estudo, é o da sua actualização relativamente à arte do seu 

tempo, embora dentro dos limites do juste milieu. Ele era conservador e 

desconsiderava as obras que questionassem a tradição da história da pintura. Em 

1900, apelidava essas experiências de «patuscadas modernas» e mais tarde chamaria 

aos modernistas de «valdevinos». O seu refúgio em Paris, como ele próprio dizia, era o 

Louvre. Os pintores modernos da sua eleição eram Besnard e Blanche.  

No entanto, Columbano, na sua prática como pintor, não era académico, 

porque sempre descurou os detalhes, interpretando a realidade de um modo mais 

vivido do que objectivo. Por isso, em algumas obras chegou timidamente a aproximar-

se do Expressionismo. Porém, como já dissemos, a realidade era a sua âncora, à qual 

se agarrava mesmo que ela se resumisse a objectos e pessoas apenas esboçados, 

representados em espaços apenas sugeridos. Apesar de ser moroso na execução dos 

seus trabalhos, o seu cuidado recaía na captação daquilo que queria exprimir, no 

estudo da estrutura da composição, na interpretação do ser ou do objecto figurado, e 

não no detalhe ou no acabamento. Ele escolhia o que lhe interessava pintar com maior 

desvelo, o que não lhe interessava era deixado em aberto, para que o espectador 

concluísse. Essa atitude não era académica. 
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Quisemos também, com esta Tese, estudar o trabalho de Columbano na 

pintura de História e nos temas religiosos e nas artes decorativas. Estes temas são 

muitas vezes desprezados nas análises sobre o artista e é um facto importante que, em 

2010, na exposição sobre Columbano, no Museu do Chiado, eles tenham sido 

valorizados. Columbano, devido ao seu realismo, ao seu desprezo pelos cânones 

clássicos de beleza e ao seu desinteresse pelos cenários, realizava pinturas (nestes 

temas) que chocavam com o gosto vigente, sobretudo nos meios conservadores. Ele 

inspirava-se na pintura histórica, com forte influência da arte barroca e rococó, mas 

não se preocupava em manter uma linguagem tradicional. Por exemplo, no quadro 

Camões e as Tágides (1894), há influência de Velásquez na figura feminina de costas, 

mas as figuras são humanas e realistas, longe de se assemelharem ao que seria de 

esperar nas figuras míticas tradicionais. 

O contraste entre o academismo do tema e o desprezo pelos conceitos de 

beleza clássicos, provoca uma tensão que era mal aceite, quer entre os críticos 

conservadores – que condenavam as figuras porque as consideravam feias ou 

disformes – quer entre os mais modernos – que condenavam o tradicionalismo dos 

temas e o realismo da abordagem. No fundo, Columbano procurou uma via realista 

para a pintura histórica e decorativa, mas essa via, por ser demasiado pessoal, ficou 

sem possibilidade de desenvolver para além da sua própria experiência. 

Columbano, tal como outros pintores da transição do século XIX para o século 

XX, não pode ser integrado numa corrente artística bem definida. A sua obra tem 

paralelo com a de outros artistas que foram buscar inspiração à arte do passado, 

sobretudo aos séculos XVII e XVIII, traduzindo-a de uma forma livre e pessoal – e, 

nesse sentido, moderna. Apesar de nunca ter feito parte das vanguardas, ele foi um 

pintor do seu tempo. 
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Tendo sido identificadas cerca de 450 obras, algumas delas fazendo parte de conjuntos, foram 

distribuídas, neste gráfico, por temas. Nesta contabilização nota-se que a maioria das pinturas 

pertence ao tema do Retrato, seguido pela Pintura de História e Religiosa, Género, Naturezas 

Mortas e Intimismo. Dos restantes trabalhos a maioria é composta por Decorações, existindo 

muito poucas Paisagens. 

Gráfico com os temas das pinturas de Columbano Bordalo Pinheiro 

 

No catálogo que se segue, procurámos seguir uma ordem cronológica na distribuição das 

obras. As excepções são para aquelas que fazem parte de conjuntos decorativos e que 

atravessam vários anos, as quais foram agrupadas.  

A identificação fez-se com base em catálogos de exposições e de Museus, em livros sobre o 

artista, mas também na internet - principalmente nos sites de leiloeiras e do Ministério da 

Cultura (MATRIZNET e MATRIZPIX). Algumas obras foram identificadas em colecções 

particulares, existindo outras que encontrámos apenas mencionadas na correspondência do 

artista. 
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Cabeça de Homem 

 

 

1867 

Óleo / tábua 

12,5 x 12 cm 

Assinado: Columbano / 14 Nov. 1867 

MNAC s/n.º de inv. 

Exposições: Lisboa, 1980. 

Notas: Cópia de um quadro de Van Dyck, segundo Diogo de Macedo, Columbano, p. 16. 

Rep.: MatrizPix 41665 TC 
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A Barca de Dante 

 

 

1868 

Óleo 

Inscrição: «Copiado por Columbano Bordalo em 1868» (verso). 

Colecção particular (J. C. da Silva Barbosa, 1927). 

Notas: Cópia de um quadro de Delacroix. 

Rep.: Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes. 
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Um Bodegon 

 

 

1872 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Henrique Lopes de Mendonça. 

Exposições: Lisboa, 1874; Lisboa, 1904 

Nota: Batalha Reis descreveu esta pintura uma brincadeira, uma pochade: tampa de uma 

caixa de charutos.1 

 

                                                             
1
 Jaime Batalha REIS, «A Arte, a crítica e os artistas portugueses no salão parisiense de 1891», Revista de 

Portugal, Vol. IV, Porto, Editores Lugan & Genelux, 1892, p. 150. 
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O Químico 

 

 

1874 

Óleo 

16 x 11 cm 

Assinado: Columbano Bordalo Pinheiro / 1874 

MNAC Inv.º: 782 

Proveniência: Adq. Estado, 1934. 

Exposições: Lisboa, 1874; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 33572 TC 
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O Marujo Jogando as Cartas 

 

 

c. 1874 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1874 
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Cena de Interior – O Filósofo (?) 

 

 

1874 

Óleo / cartão 

34,5 x 26 cm 

Assinado: Columbano Bordalo Pinheiro / 1874 

MNAC Inv.º: 1720 

Proveniência: Legado por Emídio Guilherme Garcia Mendes, 1957. 

Exposições: Lisboa, 1876 (?); Lisboa, 1980. 

Nota: poderá ser O Filósofo, exposto na SPBA em 1876. 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 3. 
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José das Dornas 

 

 

1874 

Óleo / madeira 

16 x 11 cm 

Assinado: Columbano B. P. / 1/3/74 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1874; Lisboa, 2007. 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 61. 
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Personagem sentado 

 

1874 

Aguarela / papel 

35 x 22,5 cm 

MGV inv.º 2441 

Proveniência: Fundo antigo do Museu, 1931 

Exposições: Caldas da Rainha, 1981 

Rep.: Matriznet 
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Estudo 

 

 

1875 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 
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Retrato da Condessa d’ Edla 

 

1875 

Óleo / tela colada sobre madeira 

21 x 18 cm  

Assinado: monograma “BO” (?) 1875 

Colecção particular. Pertenceu a José Murteira Gonçalves. 

Vendido em 2009, pelo Palácio do Correio Velho (lote 149) 

Inscrição: «Primeiro quadro do Columbano offerecido a Condessa d'Edla em 1875» e ex-libris 

da Condessa d'Edla (ambas no verso). 

Exposições: Lisboa, 1957 

Rep.: Palácio do Correio Velho <http://www.pcv.pt/lot.php?ID=6530&ref=search.list.pic> 
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A Pitada 

 

c. 1876 

Óleo (?) 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1876 

Rep.: O Ocidente (1/3/1880) 
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A Visita do Avô – O Avô 

 

c. 1876 

Óleo 

21 x 16 cm 

Não localizado. Pertenceu a Paulo Pereira Murteira. 

Exposições: Lisboa, 1876; Lisboa, 1880; Lisboa, 1880 (2); Lisboa, 1957 

Rep.: O Ocidente (15/8/1880) 
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A Leitura (estudo) 

 

c. 1876 

Aguarela 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1876; Lisboa, 1904 (?) 
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Retrato de Rodrigues Vieira 

 

 

1876 

Óleo / tela 

54 x 46 cm 

Assinado: Columbano / 1876 

MNAC Inv.º 1210. 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1945. 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007. 

Rep.: MatrizPix 33560 TC 
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Últimos momentos de Camões 

 

 

1876 

Óleo / tela 

110 x 80 cm 

Assinado: Columbano / 1876 

MNAC Inv.º 1543 

Proveniência: Doado pela Academia Nacional de Belas-Artes, 1953 

Exposições: Lisboa, 1877; Lisboa, 1972; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33564 TC 
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O Guarda Portão 

 

c. 1877 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1877 (1) 
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Uma Paisagem 

 

c. 1877 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1877 
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Agar no Deserto 

 

c. 1877 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1877 
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Tentação de Fausto 

 

c. 1877 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1877 
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Dois Amigos 

 

c. 1877 

Não localizado. 

Exposições: Rio de Janeiro, 1879 

Rep.: O Ocidente (15/3/1879) 

Nota: Segundo O Ocidente (15/3/1879) o quadro estava em «terras brasileiras».  

Existe uma obra que foi catalogada como sendo de Columbano e com um título semelhante 

(Retrato de Dois Amigos), pertencente ao Museu do Chiado – MNAC (inv.º 1346) e exposta em 

1980 (cat. n.º 6). Temos algumas dúvidas que esta obra seja de Columbano, mas ela 

assemelha-se a um estudo para o Rapaz em Traje de Fantasia, que veio agora a leilão, também 

atribuído a Columbano (p. 59), o que poderá validar a atribuição. De qualquer modo, no 

referido catálogo, diz-se que esta pintura (reproduzida em baixo) foi exposta em 1879 e isso 

não é verdade. A pintura é um óleo sobre madeira, com 25 x 19 cm, oferta de Helena e José 

Maria Ferreira (1948). 
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D. Quixote e Sancho Pança depois do jantar em casa do fidalgo 

 

 

1878 

Óleo / tela 

133 x 87 cm 

Assinado: Columbano Bordallo Pinheiro / 1878 

PP inv.º: 598 

Exposições: Lisboa, 1892; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 205. 
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Retrato de Ida Bordalo Pinheiro 

 

1878 

Óleo 

Não localizado 
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Retrato de Alexandre Herculano 

 

c. 1878 

Óleo (?) 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1878 
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Paisagem 

 

 

c. 1879 

Óleo / madeira 

12,5 x 21 cm 

n. ass., n. dat. 

verso: estudo para Paisagem na Tapada da Ajuda 

MGV inv.º: 2436 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1931 

Exposições: Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 69.  
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Paisagem 

 

 

c. 1879 

Óleo / madeira 

12,5 x 21 cm 

n. ass., n. dat. 

verso: pintura do MGV inv.º: 2436 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1931 

Exposições: Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 69.  
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Paisagem na Tapada da Ajuda 

 

 

1879 

Óleo / tela 

Assinado: Columbano Bordallo 1879 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1879; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 71.  

Nota: Esta obra é possivelmente a mesma que também recebeu o nome de Armando aos 

pássaros (c. 1879, óleo, não localizado). 

 

  



43 

 

Évora, Passeio Público 

 

1879 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Rafael Bordalo Pinheiro. 

Exposições: Lisboa, 1904 

  



44 

 

Paisagem (estudo) 

 

1879 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Rafael Bordalo Pinheiro. 

Exposições: Lisboa, 1904 

  



45 

 

Algés 

 

1879 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Rafael Bordalo Pinheiro. 

Exposições: Lisboa, 1904 

 

  



46 

 

Évora, Paisagem 

 

 

c. 1879 

Óleo / cartão 

11,5 x 18, 5 cm 

Assinado: Columbano / pochade – Évora 

MGV inv.º: 2437 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1931. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2007. 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 73.  

  



47 

 

Cabeça de Cabra 

 

1879 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1879 

  



48 

 

1O último copo 

 

 

1879 

Óleo / tela 

53 x 46 cm 

Assinado: Columbano Bordalo Pinheiro / 1879 

MNAC Inv.º 1128 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Rio de Janeiro, 1879; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 41669 TC 

  



49 

 

Retrato de Manuel Maria Bordalo Pinheiro 

 

 

c. 1879 

óleo / cartão 

21 x 16 cm 

n. ass., n. dat. (autenticado por Romano Esteves) 

MJM inv.º: 18 

Exposições: Caldas da Rainha, 2005; Lisboa, 2007 

Rep.: Matriznet 

 

 

  



50 

 

2Retrato de Manuel Maria Bordalo Pinheiro (estudo) 

 

 

1879 

Óleo / cartão 

26 x 21 cm 

Assinado: Columbano / 1879 

MNAC Inv.º 1136 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33885a TC 



51 

 

Navegação – Agricultura – Comércio – Indústria - Tímpanos da cúpula do Átrio da Câmara 
Municipal de Lisboa 

     

 

 

 

1880 

CML 

Rep.: Fotografia do SIPA PT031106480871; Arquivo Municipal de Lisboa 

PT/AMLSB/AF/MNV/S00418 e da Câmara Municipal de Lisboa 

Nota: Pinturas feitas em colaboração com Pereira Cão. 

  



52 

 

Retrato de Menino 

 

c. 1880 

Óleo 

15 x 10 cm 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1880 

  



53 

 

Retrato de Ramalho Ortigão 

 

 

1880 

Óleo / madeira 

46 x 36,5 cm 

Assinado: Columbano / 80 

Colecção Particular. 

Exposições: Lisboa, 1880; Lisboa, 2007. 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 77. 



54 

 

Cristo no Horto 

 

 

c. 1880 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1880 (1) 

Nota: Há uma caricatura de um dos esbocetos expostos em 1880 que poderá ser do quadro de 

Columbano: 

 

Rep.: O António Maria (14/10/1880). 

 

  



55 

 

Rapariga a Rezar 

 

c. 1880 

Óleo (?) 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1880 (1) 

  



56 

 

Na Adega do Convento 

 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1880 (2) 

Rep.: O Ocidente (2/8/1881) 

  



57 

 

Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

 

 

1880 (1883?) 

Óleo 

13 x 16 cm 

Colecção Particular 

Exposições: Lisboa, 1883; Lisboa, 1904 

Rep.: Fotografia cedida pelo MNAC-MC 



58 

 

Retrato de Luciano Lallemant 

 

 

1880 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 

 

 

  



59 

 

Convite à valsa 

 

 

1880 

Óleo / cartão 

26 x 21,5 cm 

Assinado: Columbano 

Inscrição: L’invitation à la valse (verso) 

CMAG inv.º: 926 

Proveniência: Adquirida a Maria Nunes, 1939 

Exposições: Lisboa, 1880 (2); Lisboa, 1941; Caldas da Rainha, 1955; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; 

Macau, 1986; Tóquio, 1999; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 18328 TC 

 

  



60 

 

Encantadora prima 

 

 

1880 

Óleo / tela 

52,5 x 38 cm 

Assinado: Columbano, 1880 

Colecção Particular 

Exposições: Lisboa, 1880; Lisboa, 1880 (2); Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 81. 

 

  



61 

 

O Sarau – A Recitação 

 

 

1880 

Óleo / madeira 

29 x 46 cm. 

n. ass., n. dat. 

Colecção Particular. Adquirido em 2001, depositado temporariamente no MNSR 

Exposições: Lisboa, 1880 (2); Lisboa, 1904; Lisboa, 1941; Caldas da Rainha, 1955; Caldas da 

Rainha, 2005; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 85. 

 

  



62 

 

A volta do passeio 

 

 

1880 

Óleo / tela 

80 x 58 cm 

Assinado: Columbano / 1880 

Colecção particular. Adquirido à leiloeira Leiria & Nascimento, 2002 

Exposições: Lisboa, 1880; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Caldas da Rainha, 1955 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 79. 

 

 

  



63 

 

Trafaria 

 

1880 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Ramalho Ortigão. 

Exposições: Lisboa, 1904 

  



64 

 

Esboceto para um Tecto na Sala de Bernardo Pindela 

 

c. 1881 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1882 

  



65 

 

Retrato da Rainha D. Maria Pia 

 

c. 1881 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1882 

  



66 

 

Boa de Lei! 

 

c. 1881 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1882 

  



67 

 

Figura feminina sentada 

 

 

c. 1880 

Óleo / madeira 

10,5 x 16,8 cm 

CMAG Inv.º 955 (SIC 433) 

Rep.: MatrizPix 27711 TC 

 

 

  



68 

 

O Varino - O Peixeiro (?) 

 

c. 1880 

Aguarela 

Não localizado. Pertenceu a José Lino Júnior. 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: Á Volta do Mundo, Jornal de viagens e de Assumptos geographicos, Vol. I, 1880. 

  



69 

 

 

Retrato de Maria Adelaide da Costa Falcão 

 

1881 

Óleo 

50 x 40 cm 

Colecção Particular. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

 

  



70 

 

 

Retrato de Francisco Falcão 

 

c. 1881 (?) 

Colecção Particular. 

 



71 

 

Dama com traje de baile 
 

 

1881 

Aguarela 

Colecção particular 

  



72 

 

A luva cinzenta 

 

 

1881 

Óleo / tela 

73 x 24 cm 

Assinado: Columbano / 1881 

MNAC Inv.º 56 

Proveniência: Oferecido pelo autor à Academia Real de Belas-Artes, 1897 

Exposições: Glasgow, 1902; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1941; Lisboa, 1957; 

Paris, 1968; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 07532a TC 

  



73 

 

 

Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro 

 

 

1881 

Óleo / madeira 

41 x 32 cm 

n. ass. 

Datado: 1881 

MNAC Inv.º: 1120 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1883; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; Almada, 1958; 

Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33553a TC 

  



74 

 

 

Nos ombros do Tritão vai Dione 

 

 

1881 

Óleo / madeira 

41 x 33, 5 cm 

Assinado: Columbano / 1881 

MNAC Inv.º: 1341 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1948 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1972; Lisboa, 1980; Lisboa, 1998; Lisboa, 2002; 

Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 17631 TC 

 

  



75 

 

Camponesa de Fontainebleau 

 

 

1881 

Óleo / tela 

62 x 38 cm 

Assinado: Columbano / 1881 

Inscrição: «Ao seu bom amigo David Cohen / off» (frente) e «Trazido de Paris pelo meu 

querido irmão David – Arão Cohen» (verso) 

CMAG inv.º: 927 

Proveniência: Adquirido a Abrahão Sequerra Amram, 1945 

Exposições: Lisboa, 1884; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Macau, 1986; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 22509 TC 

  



76 

 

Cardeal 

 

1881 

Óleo / tela 

47 x 62 cm 

Assinado: Columbano / 1881 

Proveniência: Pertenceu a António Conceição Silva e a Jorge de Brito. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1955 

Lisboa, 1884; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Macau, 1986; Lisboa, 2007 

Vendido em 2009, pelo Palácio do Correio Velho (lote 196) 

Rep.: Palácio do Correio Velho <http://www.pcv.pt/lot.php?ID=6750&ref=search.list.pic> 

  



77 

 

Estudo para rapaz com traje de fantasia 

 

1881 

Óleo / madeira 

18 x 11,6 cm 

Vendido em 2010, pelo Palácio do Correio Velho (lote 083) 

Notas: Verso com atribuição de Reys Santos e com declaração de proveniência. Pertenceu a 

Francisco Hipólito Raposo. 

Rep.: Palácio do Correio Velho <http://www.pcv.pt/lot.php?ID=48685&ref=search.list.pic> 

 

 

  



78 

 

 

Rapaz com traje de fantasia 

 

 

1881 

Óleo / tela 

80 x 54 cm 

Assinado: Columbano / 1881 

MNAC Inv.º: 1282 

Proveniência: Doação de Francisco Romano Esteves, 1947 

Exposições: Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: Matriznet 

  



79 

 

Retrato do Visconde de Azevedo Ferreira 

 

 

c. 1881 

óleo 

MNAA Inv.º: 2168. 

Reprodução: Imagem cedida pelo MNAA 

  



80 

 

Estudo para Um concerto de amadores 

 

1882 

Óleo / madeira 

37,5 x 46 cm 

Assinado: Columbano 

Inscrição: «Paris 6 de Abril de 1882» (verso) 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 2001 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 97. 

  



81 

 

 

Une soirée chez lui – Um Concerto de Amadores 

 

 

1882 

Óleo / tela 

220 x 300 cm 

Assinado: Paris 1882 / Columbano 

MNAC Inv.º: 498 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1921 

Exposições: Paris, 1882; Lisboa, 1884; Lisboa, 1892; Lisboa, 1921; Paris, 1931; Lisboa, 1932; 

Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Madrid, 1985; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Lisboa, 2005; Lisboa, 2007; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 05275a TC 

 

  



82 

 

 

Retrato de Mariano Pina 

 

 

c. 1882 

Óleo /tela 

100 x 81 cm 

Assinado: Columbano 

MNAC Inv.º: 631 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Paris, 1883; Lisboa, 1883; Lisboa, 1888; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; 

Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2005; Caldas da Rainha, 2005; 

Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 06287 TC 

 

  



83 

 

 

Retrato de Artur Loureiro - Na Floresta de Fontainebleu 

 

 

1882 

Óleo / madeira 

40 x 30 cm 

Assinado: Columbano / 1882 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Lisboa, 1887; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 103. 

 

  



84 

 

 

Retrato de Joaquim Lourenço Lopes 

 

1883 

Óleo / tela 

92 x 57 cm 

Assinado: Columbano / 1883 

Inscrição: «Retrato do Dr. Joaquim Maurício Lopes, falecido no Cabo (ao do sul) sendo aí 

cônsul de Portugal. Foi tirado por Columbano quando se encontrava em Paris» (verso). 

Colecção particular 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 109. 

 

 

  



85 

 

Retrato do jornalista Mariano Pina 

 

 

1883 

Óleo / tela 

200 x 90 cm 

Assinado: Columbano 1883 

MNAA Inv.º: 2163 

Proveniência: Legado de Maria Luísa Diley Pina Coutinho, 1987 

Exposições: Lisboa, 1990; Lisboa, 2002 (1); Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 00003 TC 

 

 

 



86 

 

Retrato de Constantino Fernandes (?) 

 

 

1883 

Óleo / madeira 

45,3 x 49,3 cm 

Vendido em 2006, pelo Palácio Correio Velho (lote 231) 

Nota: Apesar de se afirmar no site do Palácio do Correio Velho que este retrato é de 

Constantino Fernandes, julgamos que é possível que seja o Retrato sentado de Mariano Pina, 

exposto em 1895, no Porto. 

Rep.: Palácio do Correio Velho <http://www.pcv.pt/lot.php?ID=3343&ref=search.list.pic> 

 

  



87 

 

Retrato 

 

1883 

Óleo 

Assinado: Columbano 1883 

Esteve na Galeria Antiks. 

  



88 

 

Refeição interrompida 

 

1883 

Óleo / tela 

46x56 cm 

MNBA inv.º: 1814 

Rep.: Cedida pelo Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro. 

  



89 

 

Retrato de Bulhão Pato 

 

 

1883 

Óleo / madeira 

30,5 x 23 cm 

Assinado: Columbano, 1883 

MNAC Inv.º: 1107 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1945 

Exposições: Lisboa, 1883; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1980; Queluz, 1989; Lisboa, 2002; Lisboa, 2005; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 07533a TC 

  



90 

 

Retrato de Luís Guimarães Júnior 

 

c. 1883 

Óleo  

25 x 54 cm 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1883 

  



91 

 

 

Retrato de Elvira Bordalo Pinheiro 

 

Óleo  

91 x 61 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1883 

  



92 

 

 

Retrato de Jesuína Alves 

 

Óleo  

56 x 26 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1883  



93 

 

Retrato de Menino 

 

c. 1883 

Pintura sobre faiança 

21 x 21 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1883 

Rep.: António Maria (20/12/1883) 

  



94 

 

Retrato da Menina Iracema Guimarães 

 

Óleo  

31 x 18 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1883 

  



95 

 

Um Tipo 

 

Óleo  

39 x 91 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1883 

 

  



96 

 

Minha Irmã e meu Sobrinho Vasco 

 

1883 

Óleo 

19 x 13 cm 

Colecção particular. 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: Cedida pelo MNAC-MC 

  



97 

 

O Mendigo 

 

1883 

Óleo / tela 

Colecção particular (Alpoim Calvão) 

Exposições: Lisboa, 1885 (1) 

Rep.: Alexandra Bento, «Alpoim Calvão. Peças que incendeiam a imaginação», in L+Arte, n.º 1, 

Maio de 2004, p. 35. 

  



98 

 

Um Pintor – O atelier de Silva Porto 

 

1883 

Óleo / tela 

55,9 x 46,9 cm 

Assinado: Columbano / 1883 

CMP inv.º: 84.709 

Exposições: Lisboa, 1883; Lisboa, 1904; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Porto, 1993; Loures, 1994; 

Santarém, 2006; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 115. 

  



99 

 

 

Retrato de Henrique Prostes da Fonseca 

 

 1883-1884 

Óleo / madeira 

41 x 31,7 cm 

Assinado: Columbano 1884 

CMAG inv.º: 930 

Proveniência: Adquirida a Alberto Barbosa, 1961 

Exposições: Lisboa, 1883 (?)2; Lisboa, 1957 (1); Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 27720 TC 

  

                                                             
2
 Em 1883, Columbano expôs um retrato de Henrique Prostes com dimensões semelhantes. Poderá ter 

retocado posteriormente e mudado a data para 1884. 



100 

 

 

Alegoria (prato) - Três "bambinos" brincando entre as nuvens 

 

 

c. 1884 

Óleo/ barro (placa elíptica) 

12,1 x 15,4 cm 

Assinado: Columbano 

CMAG inv.º: 947 

Rep.: MatrizPix 27701 TC 

Exposições: Lisboa, 1884 

Nota: Estamos em crer que esta obra era uma Alegoria (prato) pertencente à Condessa d’Edla, 

exposta em 1884, na Sociedade Promotora de Belas-Artes. 

 

 

  



101 

 

 

Retrato de Elvira Bordalo Pinheiro 

 

1884 

Óleo / tela 

90 x 61 cm 

Assinado: Columbano 1884 

MNAC inv.º: 737 

Proveniência: Legado pela retratada em 1933 

Exposições: Lisboa, 1884; Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Caldas da Rainha, 1955; Caldas da Rainha, 

1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2005; Caldas da Rainha, 

2005; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33552 TC 

 

  



102 

 

 

Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro 

 

1884 

Óleo / madeira 

46 x 36 cm 

Assinado: Columbano 1884 

MNAC Inv.º: 1004 

Proveniência: Legado de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, 1942 

Exposições: Lisboa, 1884 (1); Lisboa, 1904; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 

1988; Queluz, 1989; São Paulo, 1996; Lisboa, 2002; Lisboa, 2005; Caldas da Rainha, 2005; 

Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 07531a TC 

 

  



103 

 

 

No meu atelier 

 

1884 

Óleo / madeira 

34 x 64,5 cm 

Assinado: Columbano 1884 

MGV inv.º: 2442 

Exposições: Lisboa, 1884 (1); Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2002; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 05747 TC 

Publicado em litografia a partir de um desenho de Columbano no catálogo da exposição do 

Grupo do Leão de 1884: 

 

  



104 

 

 

Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

 

1884 

Óleo / placa cerâmica 

Assinado: Columbano 25 de Março de 1884 

MRBP 

Exposições: Lisboa, 1941 

Rep.: Fotografia cedida pelo Museu Rafael Bordalo Pinheiro 

 

  



105 

 

Retrato de Cassilda Martins 

 

c. 1884 

Óleo 

60 x 33 cm 

Exposições: Lisboa, 1884 (1); Lisboa, 2010 (s. n.º de catálogo). 

Nota: Não temos a certeza deste retrato ser o de Cassilda Martins, mas parece-nos a hipótese 

mais provável tendo em conta a data e a descrição feita (em 1897) por D. José Pessanha: 

«retratinho galante, que, á semelhança do da senhora Viscondessa de Sacavém (…)». 

Rep.: Cedida pelo MNAC-MC 

Esta pintura foi publicada em litografia com o título Retrato de Senhora no catálogo da 

exposição do Grupo do Leão de 1884. 

 



106 

 

Senhora do Lorgnon 

 

 

c. 1884 

óleo / madeira 

27,3 x 22 cm 

n. ass., n. dat. 

MNMC, inv.º: 3050 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1917 

Exposições: Lisboa, 1904; Caldas da Rainha, 1955 

Rep.: MatrizPix 09390 TC 

 

  



107 

 

Retrato de Ana Level 

 

c. 1884 

Óleo 

30 x 20 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1884 (1) 

 

 

  



108 

 

 

Retrato de Mariano Level 

 

c. 1884 

Óleo 

30 x 20 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1884 (1) 

  



109 

 

 

Uma Fífia 

 

c. 1884 

Óleo 

130 x 165 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1884 (1) 

Nota: Uma das figuras foi reproduzida em litografia: 

 

  



110 

 

Retrato de José Morgado 

 

1884 

Óleo 

35 x 27 cm 

Não localizado. Pertenceu ao Visconde de Sacavém. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

 

 

 

  



111 

 

 

Um Tipo 

 

Óleo  

90 x 60 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1884 (1) 

 

  



112 

 

Bom cigarro 

 

c. 1884 

Óleo 

55 x 38 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção Millenium BCP 

Exposições: Lisboa, 1884 (1) 

Rep.: Site do Millenium BCP 

<http://www.millenniumbcp.pt/multimedia/archive/00415/Columbano_Bordalo_P_415534a.J

PG> 

Nota: Não temos a certeza deste quadro com o título Homem com Cachimbo ser o Bom 

Cigarro, mas parece-nos a hipótese mais provável, quer pela semelhança entre o título e o 

tema; quer pela estilística, característica das obras de Columbano da década de oitenta. 

  



113 

 

 

Sátiros 

 

 

c. 1884 

talha pintada 

78 cm 

n. ass., n. dat.  

MNAC Inv.º: 1154 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1884 (1); Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 146.  

  



114 

 

 

Retrato da Menina Maria das Dores Passer de Andrade 

 

 

1885 

Pertenceu à Colecção Dr. Amaral Cabral 

Nota: pintura reproduzida em Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig.7. 

  



115 

 

 

Trecho difícil 

 

1885 

Óleo / madeira 

25 x 30 cm 

Assinado: Columbano 1885 

CMAG Inv.º: 928 

Proveniência: Adquirida ao sr. Tendeiro, c. 1964 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 

1941; Caldas da Rainha, 1955; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Macau, 1986; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 27696 TC 

 

 

 

  



116 

 

 

Retrato de Ramalho Ortigão 

 

1885 

Óleo / madeira 

19 x 14,5 cm 

Assinado: Columbano, 1885 

MGV inv.º: 2456 

Proveniência: Doação de Isabel Ortigão Jorge, 1947 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 05749 TC 

 

  



117 

 

 

Retrato de António Ramalho 

 

 

1885 

Óleo / tela 

21,7 x 19,2 cm 

n. ass., n. dat. 

CMAG inv.º: 934 

Proveniência: Adquirido pelo Dr. Anastácio Gonçalves 

Exposições: Lisboa, 1979; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 27699 TC 

 

  



118 

 

 

Retrato de D. José Pessanha 

 

 

1885 

Óleo / madeira 

35 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1885 

MNAC Inv.º: 898 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1938 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Lisboa, 1904; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 

1988; Queluz, 1989; Lisboa, 1994 (1); Lisboa, 2002; Lisboa, 2005; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 06285 TC 

  



119 

 

 

Retrato de Augusto Rosa 

 

1885 

Óleo / madeira 

36 x 17,5 cm 

Assinatura: Columbano 

MNAC Inv.º: 705 

Proveniência: Legado do retratado, 1932 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Luanda, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979 (1); Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2005; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 07600 TC 

 

  



120 

 

 

Retrato de José Queirós 

 

1885 

Óleo / madeira 

21,7 x 15,8 cm 

Assinado: Columbano 1885 

MNAC Inv.º: 1461 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1951 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Lisboa, 1952; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2002; Lisboa, 

2005; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33562 TC 

  



121 

 

 

Retrato de Maurício Gomes 

 

1885 

Óleo / tela 

30,5 x 23,5 cm 

Assinado: Columbano 1885 

CMAG inv.º: 933 

Proveniência: Adquirido à viúva do retratado, 1944 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 27719 TC 

 

  



122 

 

 

O Grupo do Leão 

 

1885 

Óleo / tela 

Assinado: Columbano 1885 

MNAC Inv.º: 1524 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1953 

Exposições: Lisboa, 1885; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1941; Lisboa, 1951; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; São Paulo, 1996; Lisboa, 2005; Caldas da 

Rainha, 2005; Lisboa, 2006; Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 01028b TC 

 

 

  



123 

 

Retrato de António Monteiro 

 

1885 

Óleo 

100 x 70 cm 

Não localizado. Pertenceu a Francisco Ramos da Costa 

Exposições: Lisboa, 1885; Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952. 

  



124 

 

Um pátio, Caldas da Rainha – Nas Hortas 

 

1885 

Óleo / madeira 

15,5 x 20 cm 

Assinado: Columbano 

Inscrição: «Nas Hortas – 1885» (verso) 

CMAG inv.º 931 

Proveniência: Adquirido a Augusto Machado, 1947. 

Exposições: Porto, 1895; Lisboa, 1904; Caldas da Rainha, 1955; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; 

Lisboa, 2007. 

Rep.: MatrizPix 27716 TC 

  



125 

 

Paisagem – Arredores de Lisboa (?) 

 

1885 

Óleo / tela 

66,1 x 97 cm 

CMAG inv.º: 932 

Proveniência:  Legado, 1964 

Rep.: MatrizPix 27712 TC 

Nota: Pode tratar-se da pintura Arredores de Lisboa, datada de 1885, exposta em 1904. 

 

 

  



126 

 

Na Arribana 

 

1885 

Óleo 

21,5 x 27 cm 

Não localizado. Pertenceu a Anastácio Gonçalves, que o adquiriu de Urbano de Castro. 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1957 (1) 

  



127 

 

 

Alegoria da pintura sobre cerâmica 

 

1885 

Óleo / tela 

500 x 300 cm 

MASP inv.º: 705 P 

Proveniência: Doada por Simões Nuno por parte da Sociedade Pedro II, Lisboa e Embaixada do 

Brasil em Lisboa 

Rep.: site do MASP <http://www.masp.art.br/masp2010/acervo_detalheobra.php?id=149> 

  



128 

 

 

Querubim deitado 

 

 

c. 1885 

Óleo / aglomerado 

51 x 131,2 cm 

Assinado: Columbano 

MASP inv.º 620 P 

  



129 

 

 

Cabeça 

 

 

c. 1885 

óleo 

Exposições: Lisboa, 1885 (1) 

  



130 

 

 

Cabeça 

 

 

c. 1885 

Óleo 

Exposições: Lisboa, 1885 (1) 

  



131 

 

 

Retrato de Eduardo Burnay 

 

 

c. 1885 

Óleo 

Exposições: Lisboa, 1885 (1) 

  



132 

 

 

Retrato de José Pinto Sacavém 

 

 

c. 1885 

Óleo 

Exposições: Lisboa, 1885 (1); Lisboa, 1904 

 

 

 

  



133 

 

A Velha - Mulher do campo costurando 

 

1886 

Óleo / madeira 

27 x 21,5 cm 

CMAG inv.º 935 

Exposições: Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: MatrizPix 27704 TC 

Nota: Deverá ser o quadro A Velha de 1886 e exposto em 1904, que pertenceu a Artur 

Benarus. 

  



134 

 

Agnello 

 

1886 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Carlos Reis. 

Exposições: Lisboa, 1904 



135 

 

Torre das Caldas da Rainha 

 

1886 

Óleo / madeira 

24 x 33 cm 

Casa de Sarmento inv.º: 169 

Inscrição: «Ao amigo Raul Brandão» 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: Blog da Casa de Sarmento (4/2/2006) <http://sarmento.weblog.com.pt/> 

  



136 

 

 

Cabeça de Negro 

 

c. 1886 (?) 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Augusto Fernandes de Almeida. 

Exposições: Lisboa, 1957 

  



137 

 

Personagem do século XIX 

 

1886 

Aguarela / cartão 

26,7 x 22 cm 

Assinado 

MAB inv.º 1851 

Proveniência: Fundo antigo. 

Nota: Segundo a descrição do Instituto Português de Museus: Homem sentado, com o rosto de 

perfil apoiado na mão esquerda. Tem cabelos brancos apanhados na nuca. Veste casaco e 

calção azul. Está sentado numa cadeira de espaldar recortado3. 

  

                                                             
3
 João Manuel Gonçalves Alves, ficha de 4/7/2000, Matriz, Inventário e Gestão de Colecções 

Museológicas. Instituto Português de Museus. 



138 

 

Frade 

 

c. 1886 (?) 

Óleo (?) 

Não localizado. Pertenceu a José Maia Pedroso. 

Exposições: Lisboa, 1957 

Rep.: Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, volume de Homenagem a 

Columbano, 2.ª série, n.º 11, 1957. 

 

  



139 

 

Homem do campo 

 

 

1886 

Óleo 

Assinado: Columbano 1886 

Não localizado. Pertenceu à Galeria Antiks. 

Rep.: Imagem cedida pela Galeria Antiks 

  



140 

 

Retrato de Helena Bordalo Pinheiro 

 

1887 

Óleo 

Assinado: Columbano / 21 de Março 1887 

Não localizado. Pertenceu a Dinis Bordalo Pinheiro. 

Rep.: Imagem cedida pela FCG 

Nota: No catálogo da exposição sobre Columbano (MNAC, 1957) há a referência a dois retratos 

de Helena Bordalo Pinheiro, ambos pertencentes a Dinis Bordalo Pinheiro. Um deles foi 

exposto em 1904 e 1957 (28 x 22 cm), outro foi apenas exposto em 1957 (43 x 38,5 cm). Não 

sabemos a qual corresponde a imagem, porque não temos mais dados. 

Só conhecemos esta obra através da reprodução de um Centro de Documentação da Fundação 

Calouste Gulbenkian (entretanto desmantelado). Essa reprodução não permite uma leitura 

exacta da data, mas eles referenciam a obra com a data de 1887. Contudo, numa carta de 

Columbano para Vilaça, o artista descreve esta obra, o que nos leva a pensar que terá sido 

iniciada em 1886: 

«Tenho um quadrito, estudo que fiz da minha sobrinha que desejo que seja uma 

verdadeira obra d’arte. A cabeça está tratada com um esmero digno d’attenção 

d’aquelles que sabem bem o valor das perolas O fundo é simples, uma parede quasi 

branca que mostra ser pintada a fresco com os ornatos delgados e finos do estylo de 

Pompea muito uzado em Lisboa e aqui em alguns interiores do principio do século A 

cabeça destaca-se com uma suavidade do fundo verdadeiramente natural em 

acabamento chega quasi à minucia do Bastien Lapage no retrato de Sarah Bernhardt»4. 

  

                                                             
4
 Museu do Chiado, carta de Columbano para Francisco Vilaça, Caldas da Rainha, 26/9/1886. 



141 

 

 

Retrato de Senhora de Vestido Verde (Berta Ortigão Ramos ?) 

 

1887 

57 x 47 cm 

Assinado e datado 

Nota: Foi vendido pela Sotheby’s de Londres em 1978: Portrait of a lady, head and shoulders 

wearing a green dress (lote 192). 

Rep.: Catalogue of Important Eighteenyh, Nineteenth and Twentieth Century European 

Paintings, Sotheby’s, 22/11/1978. 

 

 

 



142 

 

Retrato de José Queirós 

 

1886 

Pastel 

56,5 x 43 cm 

SNBA 

Exposições: Lisboa, 1886 (?); Lisboa, 1904; Lisboa, 1957 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, p. 107. 

  



143 

 

Retrato do Cenógrafo Manini 

 

 

1886 

Pastel 

Assinado: Columbano 1886 

Colecção Manini (Crena, Itália) 

Rep.: Panorama, Revista Portuguesa de Arte e Turismo, SNI, n.º 1, s. 3, 1956. 

  



144 

 

Alegoria da arquitectura - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87 x 131 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41334 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 37099 DIG 

  



145 

 

 

Alegoria da Comédia Italiana - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87,5 x 164 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 55530 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 37093 DIG 

 

 

  



146 

 

 

Alegoria da dança - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87 x 164 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41335 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: Matriznet 

 

 

 

 

  



147 

 

 

Alegoria da declamação - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

91,5 x 191,5 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 55531 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 03833 DIG 

 

 

  



148 

 

 

Alegoria da escultura - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87 x 152 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41333 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39032 DIG 

 

 

 

 

  



149 

 

Alegoria da música - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87,5 x 165 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 55532 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: Matriznet 

 

  



150 

 

Alegoria da pintura - sobreporta da Sala Luís XV do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

87 x 163,4 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41332 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 39033 DIG 

 

 



151 

 

Alegoria da manhã - sobreporta da Sala Azul do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

91,5 x 146 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41331 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 39034 DIG 

 

 

  



152 

 

Alegoria da noite - sobreporta da Sala Azul do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

92 x 154,5 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41330 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 39035 DIG 

 

  



153 

 

 

Alegoria do meio-dia - sobreporta da Sala Azul do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

92,5 x 143 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41328 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 39037 DIG 

 

  



154 

 

 

Alegoria da tarde - sobreporta da Sala Azul do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

92 x 143,5 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41329 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39036 DIG 

 

  



155 

 

 

Alegoria da Primavera - sobreporta do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

88 x 158 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41324 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39041 DIG 

 

  



156 

 

 

Alegoria do Verão - sobreporta do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

88 x 146,8 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41325 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39040 DIG 

 

 

  



157 

 

Alegoria do Outono - sobreporta do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

88,5 x 139 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41326 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39039 DIG 

 

  



158 

 

Alegoria do Inverno - sobreporta do Palácio de Belém 

 

 

c. 1886 

óleo / tela 

88,5 x 150,5 cm 

Assinado: Columbano 

Palácio da Ajuda inv.º: 41327 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: MatrizPix 39038 DIG 

 

 

  



159 

 

Retrato do Imperador da China 

 

c. 1886 

Óleo ? 

Localização ignorada. 

Nota: poderão ser dois retratos, um busto e um de corpo inteiro. Apenas sabemos o que vem 

referido numa carta de Columbano para Francisco Vilaça datada de 30/9/1886: 

«Acabo de ter outra encomenda da Africa querem outro retrato do Imperador da China mas 

d’esta vez é a figura inteira. Vallha-nos isso! No officio que os (…?) da Câmara de lá me enviam 

dizem ser eu a pessoa mais competente para fazer o retrato d’um alto personagem como 

este». 

  



160 

 

 

Retrato de João Burnay 

 

 

1887 

Pastel de óleo / papel 

105 x 70 cm 

Assinado: Columbano 1887 

FCG inv.º: DP 1742 

Proveniência: Aquisição, 1968 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1969 

Rep.: Fotografia cedida pela FCG. 

 

 

  



161 

 

O Melão 

 

1887 

Óleo 

46 x 55 cm 

Não localizado. Pertenceu a Agostinho Fernandes 

Exposições: Rio de Janeiro, 1908 (?); Lisboa, 1957 (1) 

 

  



162 

 

Retrato do Menino Pindela - João Arnoso 

 

1887 

Pastel 

61 x 50 cm 

Colecção particular. 

Exposições: Lisboa, 1887; Lisboa, 1904 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias 

  



163 

 

Retrato de D. Ana de Aruela (Arnoso) 

 

 

1887 

Pastel 

Não localizado. Pertenceu à Colecção Duque de Palmela 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. XXXI. 

 

  



164 

 

Retrato do Menino Cunha Bastos 

 

1887 

Pastel / cartão assente em tela 

44 x 32,2 cm 

Assinado: Columbano / 1887 

CMAG inv.º: 936 (SIC 436) 

Rep.: MatrizPix 27727 TC 

 

 
 

 

  



165 

 

Retrato de Ramalho Ortigão 

 

c. 1887 

Pastel 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1887; Porto, 1895 

  



166 

 

Retrato de Berta Ortigão Ramos 

 

c. 1887 

Pastel 

Não localizado. Pertenceu a Isabel Ortigão Ramos Jorge. 

Exposições: Lisboa, 1887; Lisboa, 1904; Lisboa, 1957 

 

  



167 

 

Retrato de Eça de Queirós 

 

c. 1887 

Pastel 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1887; Porto, 1895 

 

  



168 

 

Retrato de Rodolfo Amoedo 

 

 

 

1887 

Inscrição: «Ao amigo Amoedo offce» 

Assinado: Columbano 1887 

Não localizado. Pertenceu à Colecção José Brandão 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. XL.  

Nota: Diogo de Macedo lê na assinatura a data 1891. 

  



169 

 

A partida de Vasco da Gama para a descoberta da Índia 

 

c. 1887 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1887 (1) 



170 

 

Retrato do Actor António Pedro 

 

c. 1886-87 

óleo / tela 

130 x 80 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 789 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1935 

Exposições: Lisboa, 1937; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979 (1); Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 

1989; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33573 TC 

 

 

  



171 

 

O Carnaval de Veneza 

 

c. 1887 

óleo / tela 

400 x 370 cm 

n. ass., n. dat. 

Tecto Salão Dourado, Quinta do Béau Séjour, Lisboa 

Rep.: Columbano, MNAC, 2010, fig. 97. 

  



172 

 

Menino com crustáceos e peixe – Sala de Jantar do Palacete Beau-Séjour 

 

 

1887 

Óleo / tela 

124 x 188 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC, 2010, fig. 104 

Nota: Há fotografias do ateliê do artista em que se vê outro dos quadros desta decoração. 

  



173 

 

Vénus - Cabeça de Mulher 

 

 c. 1887 

Óleo / tela 

35.5 X 26 cm 

n. ass., n. dat. 

CMAG inv.º: 954 (SIC 387) Proveniência: Legado por testamento, 1964. 

Exposições: Lisboa, 1887 (?); Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: MatrizPix 27731 TC 

Nota: Em 1887, Columbano expôs uma Vénus, destinada a uma decoração, que foi publicada 

em litografia nos Pontos nos ii (15/12/1887). A pintura que está no CMAG é certamente a 

mesma, tendo sido cortada. 

 

  



174 

 

Amores Decoração 

 

c. 1887 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1887 

  



175 

 

 

Os Bebés (estudo decorativo) 

 

s/d  (c. 1890 ?) 

Óleo / tela 

101 x 90 cm 

MGV inv.º 2448 

Proveniência: Compra a Emília Bordalo Pinheiro 

Rep.: Matriznet 

  



176 

 

Consolatrix Aflictorum - Salus Infermorum - Mater Admirabilis - Sedes Sapientiae 

  

  

 

1888 

CML – Sala Rosa Araújo 

Exposições: (esbocetos) Lisboa, 1887 

Rep.: Fotografias cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa 

 

  



177 

 

Caridade 

 

 

1888 

Óleo / cartão 

42,2 x 32,0 cm 

Assinado: Columbano 1888 (?) 

Palácio da Pena (Sala de Estar Privada) inv.º: 384 

Proveniência: Palácio da Ajuda, 1949 

Nota: Imagem cedida pelo Palácio da Pena. 

 

  



178 

 

Retrato do cantor Francisco de Andrade 

 

 

c. 1887-1888 

Óleo 

31 x 18 cm 

MJM 

Rep.: Matriznet 

Nota: A data que propomos deve-se não só a razões estilísticas, mas também ao facto de no 

final de 1887 e início de 1888 Francisco de Andrade ter actuado em Lisboa, no Teatro São 

Carlos. 

 

  



179 

 

O Vendedor de Palitos e Rocas 

 

c. 1888 

Aguarela 

Não localizado. Pertenceu a Roque Gameiro. 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: Álbum de Costumes Portugueses. 

  



180 

 

O Azeiteiro 

 

c. 1888 

Aguarela 

Não localizado. Pertenceu a Caetano de Portugal. 

Exposições: Lisboa, 1957 

Rep.: Álbum de Costumes Portugueses. 

  



181 

 

Retrato de Augusto de Lacerda 

 

1889 

Pastel / papel 

45 x 57 cm 

Museu Nacional do Teatro inv.º 211835 

Exposições: Lisboa, 1904 

Rep.: MatrizPix 20665 TC 

 

 

  



182 

 

Retrato do Visconde de Sacavém 

 

1889 

Óleo 

23 x 19 cm 

Não localizado. Pertenceu ao Visconde de Sacavém. 

Exposições: Paris, 1931; Caldas da Rainha, 1957 

  



183 

 

 

Um garoto, Caldas da Rainha – Cabeça de rapaz 

 

1889 

Óleo / madeira 

33 x 24 cm 

Assinado: Columbano 1889 

MJM inv.º: 2 

Proveniência: Oferta de José Malhoa, 1933 

Exposições: Porto, 1895 

Rep.: MatrizPix 17109 TC  



184 

 

Retrato de Antero de Quental 

 

1889 

Óleo / tela 

73 x 53,5 cm 

MNAC inv.º: 1108 

Proveniência: Legado de Maria da Conceição Lemos Magalhães, 1945. 

Exposições: Paris, 1890; Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Paris, 1913; Lisboa, 1948; 

Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2002; Lisboa, 2005; 

Lisboa, 2006 (1); Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 01030 TC 

  



185 

 

Retrato de Guerra Junqueiro 

 

1889 

Óleo / tela 

73 x 54,5 cm 

Assinado: Columbano, 1989 

Câmara Municipal do Porto inv.º: 897 Pin. Depositado no MNSR. 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 13780 TC 

 

  



186 

 

Retrato da Viscondessa de Sacavém (Matilde Adelaide Pinto da Silva) 

 

1890 

Óleo / tela 

100 x 62 cm 

Colecção particular (Visconde de Sacavém) 

Exposições: Lisboa, 1894; Lisboa, 1941; Caldas da Rainha, 1955; Paris, 1987; Lisboa, 1988; 

Queluz, 1989; Lisboa, 2007 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 175. 

  



187 

 

Retrato do Actor João Rosa 

 

1890 

Óleo / tela 

200 x 79 cm 

Assinado: Columbano 1890 

MNAC Inv.º: 632 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Paris, 1890; Lisboa, 1894; Porto, 1895; Berlim, 1896; Lisboa, 1897; Lisboa, 1898; 

Paris, 1900; Dresden, 1901; Lisboa, 1904; Barcelona, 1907; Rio de Janeiro, 1908; Lisboa, 1911; 

São Francisco, 1915; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1937; Lisboa, 1979 (1); Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33569 TC 

 

 

  



188 

 

 

Retrato de João Burnay 

 

1890 

Óleo / madeira 

24 x 19 cm 

Assinado: Columbano 1890 

FCG 

Lisboa, 1902; Lisboa, 1969 

 

  



189 

 

 

Cristo Crucificado 

 

1890 - 1926 

Óleo / tela 

252 x 125 cm 

Assinado: Columbano 1890 

MNAC inv.º 625 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930. 

Exposições: Lisboa, 1897; Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; Paris, 1931; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2010. 

Rep.: MatrizPix 20362 TC 

 

 

  



190 

 

História da Dança – Painéis para a sala de baile do palácio do Conde de Valenças 

 

 

1891 

óleo 

Colecção Particular. 

Exposições: Lisboa, 1891 

Rep.: J.-A. França, A Arte em Portugal no Século XIX, Vol. II, Lisboa, Bertrand Editora, 1990, p. 

277 e Visão, 21 de Junho de 2001. 

  



191 

 

História da Dança – tecto da sala de baile do palácio do Conde de Valenças 

 

1891 

Óleo / tela 

600 x 2000 cm 

n. ass., n. dat. 

Tecto, Hotel Lapa Palace, Lisboa 

Rep.: Columbano, MNAC, 2010, fig. 98. 

  



192 

 

 

Retrato de Cunha Vasco 

 

1891 

Óleo / tela 

73 x 59,5 cm 

CMAG Inv.º: 938 (SIC 430) 

Exposições: Lisboa, 1894; Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: MatrizPix 27733 TC 

  



193 

 

Retrato do Actor Taborda 

 

1891 

Óleo 

Desaparecido no naufrágio do navio Santo André, em 1900. 

Nota: O retrato conhece-se por uma reprodução, que só mostra a parte do rosto, e por uma 

fotografia, de quando Columbano ainda o estava a pintar. 

 

 

  



194 

 

Retrato de Fialho de Almeida 

 

1891 

Óleo / tela 

65 x 54 cm 

Assinado: Columbano 1891 

MNAC Inv.º: 1280 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1947. 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Caldas da 

Rainha, 1957; MNAC, 1890; Lisboa, 2007. 

Rep.: MatrizPix 06286 TC 

 

  



195 

 

Retrato de João da Câmara 

 

 

1891 

Óleo / tela 

64 x 53 cm 

Assinado: Columbano 1891 

MNAC Inv.º: 636 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930. 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; GA, 1897; Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1952 (1); 

Lisboa, 1979 (1); MNAC, 1890; Lisboa, 2000; Lisboa, 2007. 

Rep.: MatrizPix 20579 TC 

 

  



196 

 

Retrato de Oliveira Martins 

 

1891 

Óleo / tela 

65 x 54 cm 

Assinado: Columbano 1891 

MNAC Inv.º: 1281 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1947. 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33561 TC 

 

  



197 

 

Retrato sentado de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

1891 

Óleo / tela 

146 x 144 cm 

Assinado: Columbano / Lisboa 1891 

MRBP Inv. pin. º: 99 

Exposições: Paris, 1890 (1); Paris, 1891; Porto, 1895; Lisboa, 1896; Berlim, 1896; Lisboa, 1898; 

Lisboa, 1904; Caldas da Rainha, 1955; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Caldas da Rainha, 2005; 

Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 179. 

 

  



198 

 

Retrato de Silva Pinto 

 

1891 

Óleo / tela 

64 x 53 cm 

Assinado: Columbano / 1-1891 

MNAC Inv.º: 639 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 33570 TC 

 

  



199 

 

Retrato de Fernando Leal 

 

1891 

Óleo 

Assinado: Columbano 1891 

Colecção particular 

Rep.: Fotografia cedida pelo Museu do Chiado 

  



200 

 

 

Retrato de Coelho de Carvalho 

 

c. 1892 

Óleo / tela 

64 x 53 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 637 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33891 TC 

 

  



201 

 

Retrato de D. Carlos I 

 

1892 

Óleo / tela 

200 x 140,5 cm 

Assinado 

MNAC Inv.º: 146 

Proveniência: MNAA, depositado no Palácio Nacional de Mafra 

Exposições: Lisboa, 1948; Figueira da Foz, 1979; Lisboa, 1980 

Rep.: Matriznet  



202 

 

 

Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

 

1892 

Óleo / tela 

65 x 53 cm 

Assinado: Columbano 1892 

MNAC Inv.º: 638 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1897; Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1932; 

Lisboa, 1956; Lisboa, 1957; Lisboa, 1979 (1); Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33531 TC 

 

  



203 

 

 

Retrato de Jaime Batalha Reis 

 

1892 

Óleo / tela 

65 x 54 cm 

Assinado: Columbano 1892 

MNAC Inv.º: 1324 

Proveniência: Doação de Beatriz Batalha Reis, 1947 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1896; Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; Paris, 1913; 

Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 17319 TC 

  



204 

 

 

 

Retrato de D. Luiza Mayer de Mello 

 

 

1892 

Pastel 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1904 

 

  



205 

 

 

A Caça 

 

 

1893 

Tapeçaria bordada a seda 

54,5 x 45 cm 

Assinado: Columbano comp. M. Augusta Bordallo exe. 1893 

MNAC Inv.º: 1139 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945. 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1980. 

Notas: O projecto foi exposto em Lisboa, 1904 (cat. n.º 96) 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 147  



206 

 

Cabeça de mulher 

 

1893 

Óleo 

25 x 19 cm 

MJM 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

Nota: Pertenceu José Coelho da Cunha 

  



207 

 

Retrato de Eugénio de Castro 

 

1893 

Óleo / tela 

65 x 54 cm 

Assinado: Columbano 1893 

MNAC Inv.º: 1289 

Proveniência: Depositado pelo Ministério das Finanças, 1947 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1955; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 19900 TC 

 

  



208 

 

Retrato de Leandro Braga 

 

1893 

Óleo / tela 

61 x 50 cm 

Assinado  

Colecção Particular 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Lisboa, 1947; Lisboa, 1997 

Rep.: Leandro Braga e as Artes Decorativas (1839-1897), Lisboa, 1997. 

 

  



209 

 

Retrato de António Feijó 

 

1893-94 

Óleo / tela 

65,5 x 54 cm 

n. ass., n. dat. 

Câmara Municipal do Porto inv.º: 896 Pin 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930. 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Porto, 1897; Lisboa, 1904; Ponte de Lima, 1959; Lisboa, 

2007 

Rep.: MatrizPix 12537 TC 

 

  



210 

 

 

Alegoria à Poesia 

 

1893 

Óleo 

300 x 250 cm 

MGV inv.º 2464 

Proveniência: Compra ao antiquário Alfredo Ramos. 

Notas: Tecto para a casa de Eugénio de Castro 

Rep.: Matriznet 

  



211 

 

 

Decoração para tecto (estudo) 

 

1893 

Aguarela / papel 

20 x 29,5 cm 

Assinado: Columbano 1903 

MNAC Inv.º: 2113 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1978 

Exposição: Lisboa, 1904; Lisboa, 2007 

Notas: No catálogo do MNAC (2007) diz-se que esta pintura é um Estudo para a decoração do 

teatro D. Maria II. Discordamos desta hipótese por dois motivos: primeiro pela data, de 1893, 

antes de ter sido aberto o concurso para o tecto do teatro (1894); segundo porque quer pela 

data, quer pelo tipo de composição, quer pela estilística, parece fazer parte da decoração da 

casa de Eugénio de Castro – comparando com a pintura do tecto que pertence ao acervo do 

MGV. 

Rep.: Columbano Bordalo Pinheiro 1874-1900, MNAC-MC, 2007, p. 233. 

 

 

 

  



212 

 

 

Camões (estudo) 

 

c. 1893-94 

Óleo /tela 

38,5 x 27,5 cm 

CMAG inv.º: 942 

Rep.: Matriznet 

  



213 

 

 

Camões e as Tágides (estudo) 

 

1893 

óleo /tela 

67,5 x 83,5 cm 

CMAG inv.º: 941 

Rep.: Matriznet 

  



214 

 

 

Camões e as Tágides (estudo) 

 

c. 1893-94 

Óleo / tela 

36,5 x 47 cm 

MNAC inv.º: 1487 

Rep.: MatrizPix 33563 TC 

  



215 

 

 

Camões invocando as Tágides 

 

c. 1894 

Óleo /tela 

243 x 293 cm 

Assinado: Columbano, Lisboa 1894 

MGV inv.º: 2463 

Proveniência: Adquirido a José Campas, 1930 

Exposições: Lisboa, 1894; Porto, 1895; Berlim, 1896; Lisboa, 1998; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 19612 TC 

  



216 

 

 

Retrato de Lino da Assunção 

 

 

c. 1894 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1894 

  



217 

 

 

Tecto do teatro D. Maria II (estudo) 

 

1894 

Desaparecido num incêndio. 

Não localizado 

Nota: O desenho foi reproduzido em litografia em O António Maria (10/11/1894). 

 

  



218 

 

 

Alegoria da Pintura - Decoração para a Casa de Viana de Sequeira 

 

 

1895 

óleo / tela 

210 x 120 cm 

Assinado: Columbano 1895 

Colecção particular 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias 

  



219 

 

 

 

Alegoria da Dança - Decoração para a Casa de Viana de Sequeira 

 

1896 

óleo / tela 

124 x 188 cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção particular 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2019, fig. 103. 

  



220 

 

 

Alegoria da Poesia - Decoração para a Casa de Viana de Sequeira 

 

 

1896 

óleo / tela 

118 x 96  cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção particular 

Rep.: Imgem cedida por um dos possuidores 

 

  



221 

 

Alegoria da Música - Decoração para a Casa de Viana de Sequeira 

 

 

1896 

óleo / tela 

124 x 188 cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção particular 

Rep.: Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, volume de Homenagem a 

Columbano, 2.ª série, n.º 11, 1957. 

  



222 

 

Virgem da Conceição 

 

c. 1894 

óleo / tela 

100 x 72, 5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º: 1439 

Proveniência: Foi encontrada numa das arrecadações do MNAC, 1951 

Exposições: Lisboa, 1894; Lisboa, 1898; Lisboa, 1904; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 79. 

  



223 

 

Mulher a varrer 

 

1895 

Aguarela / papel 

35 cm x 22,5 cm 

Assinado: Columbano 

MGV inv.º: 2435 

Rep.: Matriznet 

 

  



224 

 

Natureza Morta – Pato, abóbora e couve 

 

c. 1895 

óleo / tela 

101 x 131 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º: 1123 

Proveniência:  Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945. 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1949; Lisboa, 1957; Almada, 1958; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010. 

Nota: Esta natureza morta inacabada destinava-se a uma decoração para a casa de Henrique 

Lopes de Mendonça. 

Uma pintura muito idêntica, diferente nas dimensões (96 x 145 cm), pertence ao MGV (inv.º: 

2454). Proveniência: Fundo Antigo do Museu. 

Rep.: MatrizPix 33577 TC 

  



225 

 

 

Natureza Morta 

 

c. 1895 

Óleo / tela 

96 x 145 cm 

MGV inv.º 2454 

Proveniência: Fundo antigo do Museu, 1931 

Nota: No verso possui uma etiqueta com a legenda: "Esta obra foi executada para uma sala de 

jantar". 

Rep.: Matriznet 



226 

 

Retrato-busto de Columbano - Auto-retrato 

 

1904 (?) 

Óleo / Madeira 

55 x 45,5 cm. 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 634 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930. 

Exposições: Porto, 1895; Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1); Lisboa, 1911; Paris, 1931; Lisboa, 1932; 

Lisboa, 1948; Caldas da Rainha, 1955; Bragança, 1959; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; 

Lisboa, 1994; Lisboa, 2002; Caldas da Rainha, 2005; Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 09530 TC 

Nota: Em 1895, no Porto, Columbano expôs um auto-retrato com o título Retrato-busto de 

Columbano e em 1904 expôs de novo um auto-retrato, com a data de 1904. Cremos que é a 

mesma obra, que o artista terá repintado. 

  



227 

 

O Serão 

 

1895 

Aguarela 

Assinado 

Não localizado 

Rep.: Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes, recorte de 

Ilustração. 

 

  



228 

 

Estudo (Efeito de noite) - Five o’ Clock Tea 

 

1896 

Óleo / madeira 

21,5 x 27,2 cm 

Assinado: Columbano 1896. 

MNBA inv.º: 1811 

Proveniência: Doação de Luiz Fernandes, 1926. 

Exposições: Lisboa, 1896; Lisboa, 1904; Lisboa, 2010. 

Nota: Este quadro foi inicialmente exposto com o título Estudo (Efeito de Noite) – 1896, Sexta 

Exposição Anual do Grémio Artístico, n.º 32 do catálogo 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 67 

 

  



229 

 

O Tio Jerónimo - Aldeão junto a estábulo 

 

1896 

21,7 x 27 cm 

Óleo / madeira 

Assinado: Columbano 1896 

CMAG inv.º 945 (SIC 434) 

Exposições: Lisboa, 1896; Lisboa, 1904 

Rep.: MatrizPix 27693 TC 

 

  



230 

 

 

Decoração para o tecto da Sala dos Espelhos do Palácio Foz 

 

c. 1896 

Palácio Foz 

Rep.: SIPA PT031106310083 

  



231 

 

Perfil de Senhora 

 

1896 

Óleo 

22 x 16 cm 

Não localizado. Pertenceu a Fernando Emídio da Silva. 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1957 (1) 

  



232 

 

Busto de Senhora 

 

1896 

Óleo / madeira 

22 x 16 cm 

Assinado: Columbano 1896 

CMP inv.º: 84.695 

Proveniência: Adquirido por José Relvas. 

Exposições: Lisboa, 1896; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 65 

Nota: Em 1894, Columbano expôs uma Cabeça de estudo (perfil). Cremos que é possível que 

fosse esta pintura, posteriormente alterada e datada de 1896. 

  



233 

 

Busto de Senhora 

 

 

1896 

Óleo / madeira 

21,9 x 15,9 cm 

Assinado: Columbano 1896 

CMP inv.º: 84.700 

Proveniência: Adquirido por José Relvas. 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 66 

Nota: Em 1894, Columbano expôs uma Cabeça de estudo (frente). Cremos que é possível que 

fosse esta pintura, posteriormente alterada e datada de 1896. 

 

 

  



234 

 

Retrato de Raul Brandão 

 

 

1896 

Óleo / madeira 

27 x 21,5 cm 

Assinado: Columbano 1896 

MNAC Inv.º: 2197 

Proveniência: Legado de Maria Angelina Brandão, 1981. 

Exposições: Lisboa, 1897; Lisboa, 1902; Lisboa, 1904; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 00540 TC 

 

 

  



235 

 

 

Um canto de jardim 

 

1896 

Óleo / madeira 

22 x 16 cm  

Assinado: Columbano 1896 

CMAG inv.º 946 (SIC 385) 

Exposições: Lisboa, 1896 

Rep.: Matriznet 

  



236 

 

 

Retrato de João Barreira 

 

1896 

Óleo 

22 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção da Família Barreira 

Exposições: Lisboa, 1897; Lisboa, 1898; Paris, 1900; Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; Lisboa, 1913 (?) 

Rep.: Catarina Barreira, «O historiador João Barreira e o “nomadismo artístico”», site da APHA 

<http://www.apha.pt/boletim/boletim4/artigos/CatarinaBarreira.pdf>, fig. 2. 

 



237 

 

A Velha 

 

1896 

Óleo / madeira 

19 x 24 cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1904; Lisboa, 1914; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 53. 



238 

 

Cabeça de Velha 

 

1896 

24 x 19 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção Mário Rosas da Silva 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LVII. 

  



239 

 

A Ceia da Velha (?) 

 

1896 (?) 

Óleo 

19 x 24 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1897; Porto, 1897 

Rep.: Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro. 



240 

 

Retrato de Artur Lessa 

 

1896 

Óleo 

19 x 24 cm 

Assinado: Columbano 1896 

Colecção Dr. Chaves de Almeida 

Exposições: Lisboa, 1897; Porto, 1897; Lisboa, 1898; Lisboa, 1904 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LXVI. 

  



241 

 

A Mulher da Luneta - Lorgnon 

 

1896 

Óleo / madeira 

33 x 24 cm 

Assinado: Columbano 1896 

MNBA inv. 1812 

Proveniência: Doação de Luiz Fernandes, 1926. 

Exposições: Lisboa, 1896; Lisboa, 1904; São Paulo, 1996; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 54. 

 



242 

 

Mulher que ri 

 

1896 

Óleo 

60 x 50 cm 

Colecção particular 

Não localizado. Pertenceu a Francisco Falcão. 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1894; Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: A Ilustração Portuguesa. 

  



243 

 

 

 

África – Conquista de Ceuta - Entrada de D. Afonso V em Tânger – Descoberta do Cabo das 
Tormentas por Bartolomeu Dias (decoração do tecto da Sala da África do Museu Militar) 

 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



244 

 

 

 

África - Figura Alegórica (decoração do tecto da Sala da África do Museu Militar) 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



245 

 

 

América – O primeiro padrão do Brasil - Capitulação de Pernambuco – Guararapes 
(decoração do tecto da Sala da América do Museu Militar) 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



246 

 

 

América - Figura Alegórica (decoração do tecto da Sala da América do Museu Militar) 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



247 

 

 

Batalha de Guararapes (estudo para a Sala América – Museu Militar) 

 

 

c. 1896 

Óleo / tela 

37 x 60 cm 

n. ass., n. dat. 

CMAG inv.º: 948 (SIC 365) 

Proveniência: Legado por testamento, 1964 

Rep.: Matriznet 

  



248 

 

Europa – Tomada de Lisboa - Voto de Nuno Álvares - Montes Claros (decoração do tecto da 
Sala da Europa do Museu Militar) 

 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



249 

 

Europa – Figura Alegórica (decoração do tecto da Sala da Europa do Museu Militar) 

 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



250 

 

 

Sala Europa do Museu Militar (estudo) 

 

1896 

Aguarela / papel 

26 x 24 cm 

CMAG inv.º: 943 

Proveniência: Legado por testamento, 1964. 

Exposições: Lisboa, 1957; Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: Matriznet 

  



251 

 

 Ásia – Desembarque de Vasco da Gama em Calecute - O heróico feito de Diu – Embaixada 
do Xeque Ismael a Afonso de Albuquerque (decoração do tecto da Sala da Ásia do Museu 

Militar) 

 

c. 1896 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



252 

 

Ásia - Figura Alegórica (decoração do tecto da Sala da Ásia do Museu Militar) 

 

 

c. 1898 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996. 

  



253 

 

Ásia - Figura Alegórica (estudo para o tecto da Sala da Ásia do Museu Militar) 

 

 

1898 

Óleo / tela 

45 x 30 cm 

Assinado: Columbano 1898 

MNAC inv.º: 1132. Depositado no Palácio da Pena. 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Macau, 1986 

  



254 

 

 

A mulher do pintor 

 

1897 (?) 

Colecção Dr. Nuno Simões. 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig. 39. 

 

  



255 

 

 

A Locandeira 

 

1897 

Óleo / madeira 

27 x 35 cm 

Assinado: Columbano 1897 

MNBA inv.º: 1809 

Proveniência: Doação de Luiz Fernandes, 1926 

Exposições: Lisboa, 1902; São Paulo, 1996; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 68. 

 

  



256 

 

 

Retrato de Abel Botelho 

 

1897 

Óleo / madeira 

24 x 19 cm 

Assinado: Columbano 1897 

MNAC Inv.º: 494 

Proveniência: Oferecido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, 1921 

Exposições: Porto, 1897; Lisboa, 1904; Lisboa, 1980, Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33898 TC 

  



257 

 

 

Retrato de Carlos Reis 

 

1897 

Óleo / madeira 

24 x 33 cm 

Assinado: Columbano 1897 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1904; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 4. 

 

  



258 

 

 

Retrato de Henrique Casanova 

 

1897 

Óleo / tela 

65 x 54 cm 

Assinado: Columbano / Lisboa / 25 de Abril 1897 

Inscrição: «Ao amigo Casanova / offerece como testemunho de apreço / e sincera estima» 

MNAC Inv.º: 1209 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1941; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33889 TC 

 

  



259 

 

Madalena 

 

 

1897 

Assinado: Columbano 1897 

24 x 19 cm 

Colecção Herdeiros de Francisco Falcão 

Exposições: Lisboa, 1897; Lisboa 1957 (1); Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LXI. 

  



260 

 

A luva branca 

 

1897 

Óleo / madeira 

24,5x19,5 cm 

MNBA inv.º: 1808 

Exposições: Lisboa, 1897 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig. 40. 

 

  



261 

 

Medalhão 

 

1897 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Abel Botelho. 

Exposições: Lisboa, 1904 

  



262 

 

 

Cabeça de cavalo (estudo) 

 

c. 1897 

Óleo / tela colada em cartão 

17,5 x 13,5 cm 

CMAG inv.º: 950 (SIC 388) 

Rep.: Matriznet 

  



263 

 

Túlia passando sobre o cadáver do pai (estudo) 

 

c. 1897 

óleo / tela 

53,5 x 73,5 cm 

CMAG inv.º: 949 (SIC 374) 

Rep.: Matriznet 

 

  



264 

 

Túlia 

 

1897 

Óleo / tela 

260 x 200 cm 

Assinado: Columbano 1897 

MNAC inv.º: 642 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1897 (1); Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 09544 TC 

  



265 

 

 

Anjos com palma da vitória (decoração para o tecto (centro) da Sala das Lutas Liberais no 
Museu Militar) 

 

1897 

Óleo 

Assinado: Columbano 1897 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



266 

 

 

D. Pedro IV (decoração para o tecto (centro) da Sala das Lutas Liberais no Museu Militar) 

 

c. 1897 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



267 

 

Duque da Terceira (decoração para o tecto (centro) da Sala das Lutas Liberais no Museu 
Militar) 

 

c. 1897 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



268 

 

Marechal Saldanha (decoração para o tecto (centro) da Sala das Lutas Liberais no Museu 
Militar) 

 

 

c. 1897 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



269 

 

 

Marquês Sá da Bandeira (decoração para o tecto (centro) da Sala das Lutas Liberais no 
Museu Militar) 

 

 

c. 1897 

Óleo 

Museu Militar 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



270 

 

 

 

Cabeça de Expressão 

 

1897 

Não localizado. 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LVIII. 

 

  



271 

 

 

Retrato de Senhora 

 

c. 1897 (?) 

Óleo 

45 x 29 cm 

Não localizado. Pertenceu a Agostinho Fernandes. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

  



272 

 

 

Retrato da mulher do artista 

 

c. 1897 (?) 

Galeria Antiks. 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias (1998) 

  



273 

 

 

Retrato da mulher do artista 

 

c. 1897 (?) 

Óleo / madeira 

Não localizado. Pertenceu a Conrado V. A. Andresen 

Exposições: Caldas da Rainha, 1981 

 

  



274 

 

 

Retrato da mulher do artista 

 

1898 

Óleo / madeira 

34 x 25 cm 

Assinado 

Não localizado. Pertenceu à Galeria Nasoni 

Exposições: Estoril, 1988 

Rep.: De Columbano aos Nossos Dias, Estoril, Galeria de Arte do Casino do Estoril, 1988. 

 

  



275 

 

 

A Chávena de Chá 

 

1898 

Óleo / madeira 

26 x 34 cm 

Assinado: Columbano 1898 

MNAC Inv.º: 630 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1898; Paris, 1900; Paris, 1901; Dresden, 1901; Londres, 1901; São 

Petersburgo, 1901; Paris, 1901; Lisboa, 1904; São Luís, 1904; Dresden, 1906; Barcelona, 1907; 

Lisboa, 1911; Paris, 1913; São Francisco, 1915; Lisboa, 1918 (1); Paris, 1931; Lisboa, 1932; 

Lisboa, 1941; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 1994; 

Londres / Nova Iorque, 2000; Lisboa, 2002; Lisboa, 2005; Lisboa, 2007; Instambul, 2009; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 07530a TC 

 

 

  



276 

 

 

Retrato de Fanny Munröe 

 

1898 

Óleo 

24 x 19 cm 

Assinado: Columbano 1898 

Não localizado. Pertenceu a Cid dos Santos 

Exposições: Lisboa, 1904; Paris, 1931; Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig.12. 

 

  



277 

 

 

Santo António de Lisboa 

 

1898 

Óleo / tela 

205 x 167 cm 

Assinado: Columbano 1898 

MNAC Inv.º: 58 

Proveniência: Adquirido pelo Legado Valmor, 1912 

Exposições: Paris, 1900; Lisboa, 1902; Lisboa, 1904; Lisboa, 1941; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 13274 TC 

  



278 

 

 

Vasco da Gama - Alegoria 

 

1898 

Óleo 

198 x 252 cm 

MNSR 

Exposições: Lisboa, 1898. 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig. 42. 

  



279 

 

Retrato de Francisco Teixeira 

 

1898 

27 x 22 cm 

Assinado: Columbano 

MNAC 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1904; Paris, 1931 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LXX. 

  



280 

 

A Peliça – O Inverno (?) 

 

1898 

Óleo 

24 x 33 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1904 (?) 

  



281 

 

 

Cabeça de Cristo 

 

1898 

27,5 x 22 cm 

Assinado: Columbano 1898 

Colecção Família O’neil 

Exposições: Lisboa, 1898; Lisboa, 1904 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LXXI. 

  



282 

 

Marcelo 

 

1899 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1957 (3). 

Nota: Oferecido a Alfredo Keil 

Rep.: Arquivo Municipal de Lisboa PT/AMLSB/AF/MNV/S01036 

  



283 

 

 

Fruits d’Automne - Natureza Morta 

 

1899 

Óleo / Madeira 

26 x 21 cm 

Assinado: Columbano 1899 

MNAC Inv.º: 628 

Proveniência: Doação de Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Londres, 1901 (?); Lisboa, 1902; Glasgow, 1902 (?); Lisboa, 1904; São Luís, 1904; 

Dresden, 1906; Barcelona, 1907; Paris, 1913; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1941; Lisboa, 

1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 16908 TC 

  



284 

 

 

O Fruteiro 

 

1899 

Óleo 

50 x 55 cm 

Não localizado. Pertenceu a Amélia de Oliveira Gomes 

Exposições: Lisboa, 1913; Lisboa, 1918 (2) 

  



285 

 

Femme et Fruits - Frutos 

 

 

c. 1899 

Óleo / tela 

35 x 26,5 cm 

Assinado: Columbano 

MO inv.º: RF 1980 84 

Proveniência: Doação do artista, 1917 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1911; Lisboa, 2010 

Rep.: ©photo musée d'Orsay / rmn 

Nota: Esta pintura também teve o título de Frutos, sendo exposta sob essa nomenclatura em 

1904 e reproduzida em O Ocidente (30/1/1904). 

 



286 

 

Vinhos e Frutos – Mulher e Frutos 

 

c. 1899 - 1906 

Óleo / tela 

35 x 26,5 cm 

Assinado: Columbano 1906 

Não localizado. Pertenceu ao Conde de Sousa Rosa. 

Exposições: Paris, 1900; Londres, 1901; Glasgow, 1902; Lisboa, 1957 (1) 

Nota: Esta pintura coloca-nos alguns problemas, pois ela aparece no catálogo de Columbano 

(2010) com o título Mulher e Frutos e datada de 1906. Consideramos que esta obra é a mesma 

que foi exposta em Paris, em 1900, com o título Vins et Fruits. As razões da nossa opinião 

devem-se às analogias entre o título e o tema do quadro; e às semelhanças desta pintura com 

outras datadas de 1899 (Femme et Fruits e O Soldado). Propomos que Columbano tenha 

retocado a pintura depois de 1899, assinando com a data em que a repintou. 

 

  



287 

 

Retrato de homem - O soldado 

 

 

1899 

Óleo / madeira 

27 x 22,5 cm 

Assinado: Columbano 1899 

MNSR inv.º: 83 Pin 

Proveniência: Legado de Manuel Emídio da Silva, 1937 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 12577 TC 

 

  



288 

 

Retrato de Eça de Queirós 

 

1889-1899 (?) 

Óleo 

Assinado: Columbano 1899 (?) 

Desaparecido em 1900, no naufrágio do navio Santo André. 

Exposições: Paris, 1900 

Nota: O retrato foi depois repetido por Columbano, exposto na Sociedade Nacional de Belas-

Artes e oferecido ao Conde de Arnoso. Essa segunda versão do retrato (35 x 27 cm) foi exposta 

(Lisboa, 1902; Lisboa, 1904; Paris, 1913 (1); Lisboa, 1957 (1)), mas não foi localizada. Terá 

pertencido ao Conde de Arnoso, a quem Columbano o ofereceu. 

Rep.: MatrizPix 33897 TC 

 

 



289 

 

Estudo para os candelabros da Baixela Barahona 

 

1900 

Aguarela / papel 

85 x 60 cm 

Colecção Casa Leitão & Irmão 

Exposições: Lisboa, 2000 

Rep.: Portugal 1900, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. 

  



290 

 

 

Gentilhomem - Retrato de João Barreira 

 

1900 

Óleo / madeira 

24 x 19 cm 

Assinado: Columbano 

MNBA inv.º: 1810 

Proveniência: Doação de Luiz Fernandes, 1926 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa, 1904; São Paulo, 1996; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 5 

  



291 

 

Retrato de Edviges Eugénia da Mota e Silva 

 

1900 

Óleo / madeira 

35 x 26,5 cm 

Assinado: Columbano 1900 

MNAC inv.º: 2235 

Proveniência: Legado da retratada, 1984 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1957 (1); Queluz, 1989; Lisboa, 2007; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 7. 

  



292 

 

 

Retrato de mulher 

 

 

c. 1900 

Óleo / madeira 

31 x 24 cm 

n. ass., n. dat. 

MGV inv.º: 2452 

Proveniência: Legado de Manuel Emídio da Silva 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 42220 TC 



293 

 

O Melão 

 

1900 

Óleo 

22 x 27,5 cm 

Não localizado. Pertenceu a Fernando Emídio da Silva. 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913 (1); Lisboa, 1915; Lisboa, 1957 (1) 

  



294 

 

A Cigana 

 

1901 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 

 

 

  



295 

 

 

Cristo Morto - Descida da Cruz (estudo) 

 

1901 

Óleo / tela 

24,5 x 35 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1131 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 41663 TC 

 

 

  



296 

 

 

A Luva Branca – Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro 

 

1901 

Óleo / tela 

78 x 57,5 cm 

Assinado: Columbano 1901 

MBCCG 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913; Lisboa, 1918; Caldas da Rainha, 1957; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 55. 

Nota: Julgamos que esta pintura foi exposta em 1918 com o título de Retrato de Maria 

Augusta Bordalo Pinheiro. 

 

  



297 

 

 

Mulher da Máscara 

 

c. 1902 

Óleo / madeira 

33,6 x 24 cm 

n. ass., n. dat. 

CMP 

Proveniência: Adquirido por José Relvas 

Exposições: Lisboa, 1902; Lisboa, 1904; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 56. 

  



298 

 

 

Ilha dos Amores (estudo) 

 

c. 1900 

Óleo / cartão 

37,5 x 45,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º 1130 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 46 

  



299 

 

 

Cabeça do Velho do Restelo 

 

c. 1901 

óleo / tela 

29 x 23,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1849 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1965 

Exposições: Lamego, 2002 

Rep.: MatrizPix 41667 TC 

  



300 

 

 

Velho do Restelo (estudo) 

 

c. 1901 

Óleo / tela 

54 x 73 cm 

MGV inv.º 2453 

Proveniência: Comprado em 1938 

Rep.: Matriznet 

  



301 

 

 

Velho do Restelo 

 

 

1901 

Óleo 

246 x 196 cm 

Assinado: Columbano 1901 

MM – Sala Camões 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1) 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



302 

 

 

Inês de Castro (estudo) 

 

c. 1902 

óleo / tela 

55 cm x 74 cm 

MGV Inv.º: 2455 

Proveniência: Comprado a Emília Bordalo Pinheiro. 

Rep.: MatrizPix 29458 TC 

 

  



303 

 

 

Inês de Castro 

 

1902 

Óleo 

246 x 196 cm 

MM – Sala Camões 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1) 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



304 

 

 

Nereides ajudam os navegadores portugueses 

 

 

1902 

Óleo 

246 x 196 

Assinado: Columbano 1902 

MM – Sala Camões 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



305 

 

 

Concílio dos Deuses (estudo) 

 

1904 

óleo / tela 

60,5 x 50 cm 

CMAG inv.º: 951 (SIC 371) 

Proveniência: Legado por testamento, 1964 

Rep.: Matriznet 

  



306 

 

 

Concílio dos Deuses (estudo) 

  

c. 1904 

óleo / tela 

198 x 130 cm (x2) 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1137 / 1138 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945. 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1972; Lisboa, 1980; Lisboa, 2007 

Rep.: MatrizPix 33557 TC e 33558 TC 

  



307 

 

 

Concílio dos Deuses 

 

1904 

Óleo 

276 x 196 cm 

Assinado: Columbano 1904 

MM – Sala Camões 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996. 

  



308 

 

 

Retrato de Mouzinho de Albuquerque 

 

c. 1902 

Óleo / tela 

92 x 73,5 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1935; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 9. 

 

 

  



309 

 

 

Retrato do Conde de Arnoso 

 

1902 

Óleo / madeira 

50 x 45 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa, 1904; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 10. 

 

  



310 

 

 

Retrato de Henrique de Vasconcelos 

 

1902 

Óleo / madeira 

35 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1902 

MNAC Inv.º: 604 

Proveniência: Legado do retratado, 1928. 

Exposições: Lisboa, 1902; Lisboa, 1904; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2000; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 20578 TC 

  



311 

 

Apolo e as Musas (Sala Luís XV do Palácio de Belém) 

 

c. 1903 

óleo / tela 

71 x 128 cm 

n. ass., n. dat. 

Palácio da Ajuda inv.º: 55533 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: Pintura e mobiliário do Palácio de Belém, Palácio Nacional da Ajuda, 2005, p. 39. 

 

  



312 

 

Alegoria da pintura (Sala Luís XV do Palácio de Belém) 

 

c. 1903 

óleo / tela 

65 x 105,5 cm 

n. ass., n. dat. 

Palácio da Ajuda inv.º: 55534 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: Matriznet 

  



313 

 

Alegoria da inspiração (Sala Luís XV do Palácio de Belém) 

 

c. 1903 

óleo / tela 

65,5 x 105,5 cm 

n. ass., n. dat. 

Palácio da Ajuda inv.º: 55535 

Proveniência: Palácio de Belém 

Exposições: Lisboa, 2005 (1) 

Rep.: Matriznet 

 

 

 

  



314 

 

 
 

As minhas sobrinhas (estudo) 

 

c. 1903 

óleo / tela 

35 x 29 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1133 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 44. 

 

 

  



315 

 

 

Três cabeças de senhora (estudo) 

 

c. 1903 

Óleo / tela 

76 x 59 cm 

n. ass., n. dat. 

MGV Inv.º: 2458 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 18363 TC 

 

  



316 

 

 

Limpando os Metais 

 

 

1903 

Óleo / madeira 

26,5 x 30 cm 

Assinado: Columbano 1903 

Col. MilleniumBCP, Lisboa 

Exposições: Lisboa, 1920 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 79. 

  



317 

 

 

Cena de Interior 

 

c. 1903 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a D. Carlos I 

Exposições: Lisboa, 1904 

 



318 

 

Retrato de Luciano Lallemant 

 

1903 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1) 

Rep.: Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes. 

 

  



319 

 

Retrato de Fausto Guedes Teixeira 

 

 

1903 

Óleo / tábua 

33 x 24 cm 

Assinado: Columbano / 1903 

MNAC Inv.º: 1031 

Proveniência: Legado pelo retratado, 1943 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 41. 

  



320 

 

Outono - Senhora da Gola Branca 

 

1903 

Óleo / tela 

24,5 x 19 cm 

Assinado: Columbano 1903 

MGV inv.º: 2449 

Proveniência: Adquirido a Emília Bordalo Pinheiro, 1934 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa 1904; Rio de Janeiro, 1908; Lisboa, 1911; Paris, 1931; Lisboa, 

2010 

Rep.: MatrizPix 18365 TC 

Notas: Consideramos que esta pintura também foi exposta em 1903 com o título de Pensativa. 

  



321 

 

A Peliça – A Raposa 

 

1903 

Óleo / tela 

40,5 x 32,5 cm 

Assinado: Columbano 1903 

MGV inv.º 2462 

Proveniência: Adquirido a Emília Bordalo Pinheiro, 1934. 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1) (?); Rio de Janeiro, 1908; Lisboa, 1911 

(?); Lisboa, 1918 (2); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 18364 TC 

 

  



322 

 

Primavera – Flora (?) 

 

1897 

Óleo 

24 x 19 cm 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1903; Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (?); Caldas da Rainha, 1957 

  



323 

 

Reflexos 

 

1903 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1904 (1) 

  



324 

 

A Bilha de Vinho 

 

c. 1903 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1903 

  



325 

 

Retrato de Trindade Coelho 

 

c. 1903 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1903 

  



326 

 

 

Retrato de José Carlos Lopes 

 

1903 

Óleo 

75 x 94 cm 

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (?) 

Proveniência: Encomenda de 1903, para a Galeria de Retratos da Escola. 

Nota: Em 8/4/1903, Morais Rocha, encomendou a Columbano um retrato do falecido Dr. José 

Carlos Lopes, lente da Escola Médico-Cirúrgica do Porto. Numa carta de 30/4/1903 foi aceite a 

proposta de Columbano de que esse retrato fosse um «busto de tamanho natural» e numa 

carta de Maio de 1903, assinada por Alfredo de Magalhães, requeria-se que tivesse as 

dimensões de 75 x 94 cm. Em 19/7/1903 pedia-se ao pintor para escolher a moldura e em 

4/8/1903 foram-lhe remetidos 250$000 para pagar a encomenda. Presumimos que tenha 

ficado o trabalho concluído nessa data. 

  



327 

 

Retrato de Jaime Batalha Reis 

 

1903 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 

 

  



328 

 

Retrato de Luz Soriano (estudo) 

 

c. 1904 

óleo / tela 

40 x 22 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1135 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 75. 

 

  



329 

 

Retrato de Luz Soriano 

 

1904 

óleo 

CML 

Rep.: Fotografia cedida pela CML 

  



330 

 

 

Vaquinha 

 

c. 1904 

óleo / tábua 

21 x 30 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º 1127 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1941; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 47. 

 

  



331 

 

 

Estudo para uma decoração (Casa de Henrique Lopes de Mendonça ?) 

 

c. 1904 

óleo / tela 

42,5 x 84 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º 1129 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1904; Lisboa, 1948; Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 48. 

Nota: Temos o registo de haver uma pintura semelhante mais acabada, cujo paradeiro 

desconhecemos, mas que terá estado no MNAA: 

 

Rep.: imagem cedida por Foteini Viachou. 

  



332 

 

Retrato de Manuel Emídio da Silva 

 

1904 

Óleo / tela 

81 x 65 cm 

Assinado: Columbano 1904 

MNAC inv.º 2234 

Proveniência: Legado pelo retratado, 1984. 

Exposições: Lisboa, 1913; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980: Lisboa, 2005; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37928 TC 

 

 

  



333 

 

Retrato de Alfredo da Cunha 

 

1904 

Óleo / tela 

92 x 73 cm 

Assinado: Columbano 1904 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1904 (1); Lisboa, 2010. 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 13. 

 

  



334 

 

A Limonada 

 

c. 1904 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 (1) 

 

  



335 

 

A Ceifeira 

 

c. 1904 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 (1) 

  



336 

 

O Bandolim 

 

c. 1904 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 (1) 

  



337 

 

Recordações 

 

c. 1904 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 (1) 

  



338 

 

A Tigela do Caldo – O Almoço (?) 

 

1904 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1904 (1); Lisboa, 1918 (2) 

  



339 

 

 

Retrato do Almirante Nuno Queriol 

 

1905 

Óleo / tela 

90,5 x 71,5 cm 

Assinado: Columbano 1905 

MNAC inv.º 2239 

Proveniência: Legado dos herdeiros de Maria Manuela Amaral Fortes Queriol, 1983 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 1932; Cascais, 1937; Cascais, 1954; Lisboa, 1954; Caldas da 

Rainha, 1955; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33566 TC 

  



340 

 

 

Apoteose dos frutos - Tríptico para a Sala Restaurante de o Leão d'Ouro 

  

1905 

Óleo / tela 

Painel central: 170 x 320 cm / Painéis laterais: 170 x 52 cm 

Assinado: Columbano  

Proveniência: Colecção de Afonso Pinto Magalhães 

Vendido pelo Palácio Correio Velho (leilão 150, lote 0114) 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: Imagem cedida por Foteini Viachou. 

  



341 

 

Retrato do Coronel José António Ferreira Madaíl 

 

1905 

Óleo / tela 

91,5 x 73 cm 

Assinado: Columbano 1905 

MJM inv.º 241 

Proveniência: Doado por Berta Madaíl 

Exposições: Caldas da Rainha, 1955; Caldas da Rainha, 1959; Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 

2010 

Rep.: MatrizPix 41811 TC 

 

 

  



342 

 

Retrato de Luís de Almeida e Albuquerque 

 

1906 

Óleo / tela 

90 x 75 cm 

Assinado: Columbano 1906 

Empresa Pública das Águas Livres, Lisboa 

Proveniência: Encomenda para a galeria de retratos da Companhia das Águas. 

Exposições: Lisboa, 2010. 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 17. 

 

  



343 

 

Retrato de João Chagas 

 

1906 

Óleo / tela 

55 x 46 cm 

Assinado: Columbano 1906 

MNSR inv.º 485 Pin 

Proveniência: Doado por Maria Teresa Chagas, 1939 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1956; Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 09392 TC 

 

  



344 

 

Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

 

 

1906 

Óleo / tela 

181,5 x 239,5 

Assinado: Columbano 1906 

FMUL – Gabinete do Director. 

Proveniência: Encomenda de 1906; integrou a colecção da Faculdade de Medicina a partir de 

19115. 

Rep.: imagem cedida pelo Museu do Chiado - MNAC 

Notas: Retrato dos Professores C. Bello Morais, Moreira Júnior, Carlos Tavares, Alfredo da 

Costa, Custódio Cabeça, Bettencourt Raposo.  

                                                             
5 Levantamento do Património Histórico, Científico e Artístico da Universidade de Lisboa, ficha de Ana 

Mehnert Pascoal, 22/7/2010. 



345 

 

 

Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

 

 

1906 

Óleo / tela 

181,5 x 239,5 

Assinado: Columbano 1906 

FMUL – Sala Grande da Direcção. 

Proveniência: Encomenda de 1906; integrou a colecção da Faculdade de Medicina a partir de 

19116. 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 89. 

Notas: Retratos de Miguel Bombarda, Silva Amado, Curry Cabral, Bettencourt Pitta e J. Ferraz 

de Macedo.  

                                                             
6 Levantamento do Património Histórico, Científico e Artístico da Universidade de Lisboa, ficha de Ana 

Mehnert Pascoal, 22/7/2010. 



346 

 

 

Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

 

1907 

Óleo / tela 

181,5 x 181,5 cm 

Assinado: Columbano 1907 

FMUL – Sala Grande da Direcção. 

Proveniência: Encomenda de 1906; integrou a colecção da Faculdade de Medicina a partir de 

19117. 

Rep.: Levantamento do Património Histórico, Científico e Artístico da Universidade de Lisboa, 

ficha de Ana Mehnert Pascoal, 22/7/2010. 

Notas: Retrato dos Professores Eduardo Motta, May Figueira, Sabino Coelho, Ricardo Jorge, 

Oliveira Feijão. 

  

                                                             
7 Levantamento do Património Histórico, Científico e Artístico da Universidade de Lisboa, ficha de Ana 

Mehnert Pascoal, 22/7/2010. 



347 

 

Lentes da Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa 

 

 

1907 

Óleo / tela 

181,5 x 181,5 cm 

Assinado: Columbano 1907 

FMUL – Sala Grande da Direcção. 

Proveniência: Encomenda de 1906; integrou a colecção da Faculdade de Medicina a partir de 

19118 

Rep.: 1911-1999: o ensino médico em Lisboa no inicío do século: sete artistas contemporâneos 

evocam a geração de 1911, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999. 

Notas: Retrato dos Professores Augusto Vasconcelos, J. Salazar de Sousa, José Gentil e 

Francisco Gentil. 

  

                                                             
8 Levantamento do Património Histórico, Científico e Artístico da Universidade de Lisboa, ficha de Ana 

Mehnert Pascoal, 22/7/2010. 



348 

 

Projecto de decoração (?) 

 

 

c. 1910 

Aguarela 

Assinado: Columbano 

Galeria Antiks 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias  



349 

 

Retrato do Actor Vale 

 

1907 

Óleo / tela 

74 x 55 cm 

Assinado: Columbano 1907 

MNAC inv.º 1121 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945. 

Exposições: Porto, 1908; Rio de Janeiro, 1908; Lisboa, 1911; Paris, 1913; Paris, 1931; Lisboa, 

1932; Lisboa, 1937; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Queluz, 1989; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37982 TC 

  



350 

 

Retrato de Lúcio de Azevedo 

 

1907 

Óleo 

Assinado: Columbano 1907 

Não localizado. 

Rep.: Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 11, 1957. 

 

  



351 

 

Frutos de Outono 

 

1907  

Óleo / tela 

59 x 73 cm 

Assinado: Columbano 1907 

MNAC inv.º: 181 

Proveniência: Adquirido através do Legado Valmor, 1914 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913; Lisboa, 1914; Lisboa, 1949; Lisboa, 1957; MNAC. 1980; 

Lisboa, 2010. 

Rep.: MatrizPix 33550 TC 

 

  



352 

 

A Velha e a Couve 

 

1907 

Óleo / madeira 

26 x 22 cm 

Assinado: Columbano 1907 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 77. 

 

  



353 

 

 

Retrato de Raul Lino 

 

 

1907 

Óleo / tela 

28 x 23 cm 

Colecção particular (família Arq. Raul Lino, Sintra). 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913. 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 30. 

Nota: O retrato tem uma moldura da autoria de Raul Lino. 

 

  



354 

 

 

Saudade 

 

1908 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1915; Lisboa, 1918 (2) 

  



355 

 

 

Retrato de D. João VI 

 

1908 

Óleo / tela 

191,2 x 117 cm 

Assinado: Columbano 1908 

Paço Ducal de Vila Viçosa – Sala de Medusa inv.º: 189 

Rep.: Fotografia cedida pelo Paço Ducal de Vila Viçosa 

  



356 

 

 

Retrato de Bernardo Pinheiro de Melo 

 

1908 

Pastel 

60 x 54,5 cm 

Assinado: Columbano 1908 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias 

  



357 

 

 

Retrato de Bulhão Pato 

 

1908 

Óleo / tela 

91 x 73 cm 

Assinado: Columbano 1908 

MNAC Inv.º: 633 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Paris, 1911; Paris, 1913; Lisboa, 1914; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1980; Paris, 1988; Lisboa, 1988; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37927 TC 

 

  



358 

 

Retrato de José de Figueiredo 

 

1908 

Óleo / tela 

93 x 73,5 cm 

Assinado: Columbano 1908 

MNSR inv.º: 470 Pin 

Proveniência: Legado de José de Figueiredo, 1938. 

Exposições: Lisboa, 1911; Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2010. 

Rep.: MatrizPix 13788 TC 

 

 

 

 

 

 

  



359 

 

 

Retrato de D. Manuel II (estudo) 

 

c. 1908 

Rep.: Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Livro de Recortes. 



360 

 

Retrato de D. Manuel II 

 

1908 

Óleo 

Proveniência: Em 1932 pertencia à Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência 

do Rio de Janeiro 

Exposições: Rio de Janeiro, 1908 

Rep.: O Ocidente (20/5/1908) 

 

  



361 

 

Retrato de Barjona de Freitas 

 

19099 

Óleo / tela 

125 x 100 cm 

n. ass. n. dat. 

Placa com inscrição na moldura: «BARJONA DE FREITAS» 

PSB – Sala D. Maria inv.º MAR 107 

Rep.: Fotografia de Carlos Pombo para Museu da Assembleia da República. 

 

  

                                                             
9
 143ª Acta da Comissão Administrativa, 31/05/1909, p. 123v. [AHP - CA.C.P. - 23/07/1896 a 

24/09/1910] 



362 

 

Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

 

1909 

Óleo / tela 

187 x 77 cm 

Assinado: Columbano 1909 

MNAC inv.º: 629 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1915; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1937; Lisboa, 1948; 

Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Lisboa, 1980; Lisboa, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 

2010 

Rep.: MatrizPix 41668 TC 

  



363 

 

Retrato de Alda Lopes de Mendonça 

 

1909 

Óleo / tela 

154 x 93 cm 

Assinado: Columbano 1909 

MGV inv.º: 2543 

Proveniência:  Doação de Emília Bordalo Pinheiro 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1915; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 42192 TC 

 

  



364 

 

A Melancia 

 

1909 

Óleo 

22 x 27,5 cm 

Não localizado (esteve na colecção da Galeria Antiks) 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1914 (1); Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: Imagem cedida pela Galeria Antiks 

  



365 

 

Retrato de Senhora Sentada (estudo) 

 

c. 1909 

óleo / tela 

76 cm x 59 cm 

MGV inv.º: 2457 

Proveniência: Compra por dotação Orçamental do Estado 

Rep.: MatrizPix 18366 TC 

 

  



366 

 

Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro 

 

c. 1909 

óleo / tela 

124 x 100 cm 

n. ass. n. dat. 

MNAC Inv.º: 643 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 41662 TC 

 

  



367 

 

Retrato de Senhora 

 

s/d (c. 1909 ?) 

Óleo / tela 

85 x 66 cm 

Leilão Leiria & Nascimento (1991, lote 532) 

Rep.: Catálogo do Leilão Leiria & Nascimento (1991). 

 

  



368 

 

Retrato de Maria José Arroyo Barreira 

 

1909 

óleo / tela 

72 x 57 cm 

Assinado: Columbano 1909 

MNSR inv.º: 848 Pin 

Proveniência:  Adquirido pela Câmara Municipal do Porto a João Barreira, 1939 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 39930 DIG 

 

  



369 

 

 

Retrato de Manuel Maria Bordalo Pinheiro 

 

 

c. 1909 (?) 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu a Vasco Lopes de Mendonça. 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, capa. 

 

 

  



370 

 

 

Retrato de Francisco de Sampaio 

 

c. 1909 

óleo / tela 

60 x 50 cm 

Assinado: Columbano 

MNAC inv.º: 965 

Proveniência:  Doado por Maria Quintela Sampaio, viúva do retratado, 1940. 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1948; Almada, 1958; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010. 

Rep.: MatrizPix 41849 TC 

 

 

 

  



371 

 

 

Retrato do actor Eduardo Brazão 

 

c. 1909-1911 

óleo / tela 

152 x 91,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º: 641 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1937; Luanda, 1948; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1979; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2006; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 07529 TC 

 

 

 

  



372 

 

 

Retrato de Afonso Lopes Vieira 

 

1910 

Óleo / madeira 

35 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1910 

MNAC Inv.º: 1602 

Proveniência: Legado de Helena de Aboim Lopes Vieira, 1955 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; Queluz, 1989; Lisboa, 2006; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33565 TC 

 

 

  



373 

 

 

Retrato de Alda Lino 

 

1910 

Óleo / tela 

177 x 107 cm 

Assinado: Columbano 1910 

Colecção particular (família Arq. Raul Lino, Sintra) 

Exposições: Paris, 1911; Paris, 1913; Lisboa, 1915; Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 27. 

 

. 

  



374 

 

 

Retrato de Ernesto Driesel Schroter 

 

 

1910 

Óleo / tela 

90 x 75 cm 

Assinado: Columbano 1910 

ACL – CCIP, Lisboa 

Proveniência : Encomenda para a Galeria de Presidentes da Associação Comercial – CCIP, após 

a cessação de funções, em 1905-1908 

Exposições : Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 31. 

  



375 

 

 

 

Retrato de Frederico Ribeiro 

 

1910 

Óleo 

92 x 73 cm 

Não localizado. Pertenceu a Bernardino Frederico Ribeiro Júnior. 

Exposições: Paris, 1910; Lisboa, 1911; Paris, 1913 (1); Lisboa, 1914 (1); Lisboa, 1957 (1) 

 

  



376 

 

 

A Couve 

 

1910 

Óleo / tela 

21 x 26 cm 

Não localizado. Pertenceu a Manuel de Arriaga e, posteriormente, a Maria Amélia de Menezes 

Ferreira da Costa. 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1914; Lisboa, 1957 (1) 

  



377 

 

 

Retrato de e Ida Bordalo Pinheiro e Virgínia Lopes de Mendonça 

 

1910 

Óleo / tela 

115 x 98 cm 

Assinado: Columbano 1910 

MNAC inv.º: 626 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1915; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2005; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33568a TC 

 

 

  



378 

 

 

Cabeça de Rapariga 

 

 

c. 1910 

Aguarela / cartão 

7 x 7 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 2159 

Proveniência: Adquirido pelo Estado. 

Exposições: Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 34455 TC 

 



379 

 

Dama da Boina 

 

c. 1911 

Óleo 

Não localizado 

Rep.: Telo de Morais, «A Dama da Boina» de Columbano, separata de Mundo da Arte, n.º 16, Dez. 1983. 

Nota: A veracidade da atribuição desta obra a Columbano foi posta em causa pelo Museu do 

Chiado. No entanto, Telo de Morais diz ter sido pintada por Columbano, em 1911, durante 

uma aula, e oferecida ao pintor Túlio Vitorino, que era seu aluno10. 

  

                                                             
10

 Telo de MORAIS, «A Dama da Boina» de Columbano, separata de Mundo da Arte, n.º 16, Dez. 1983. 



380 

 

 

Retrato de Augusto Rosa 

 

1911 

Óleo / tela 

140 x 94 cm 

Assinado: Columbano 1911 

MNAC inv.º: 689 

Proveniência:  Legado do retratado, 1932 

Exposições: Paris, 1912; Paris, 1913; Lisboa, 1913; Lisboa, 1915; Lisboa, 1937; Lisboa, 1948; 

Lisboa, 1957; Lisboa, 1979; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2002; 

Lisboa, 2005; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33571 TC 

 

  



381 

 

Retrato de Manuel Teixeira Gomes (estudo) 

 

c. 1911 

Óleo 

53 x 40 cm 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

Não localizado. Em 1957 pertencia à família de Viana de Carvalho 

Rep.: M. Teixeira Gomes, Cartas a Columbano, Lisboa, Portugália Editora, 1957, p. 225. 

  



382 

 

Retrato de Teixeira Gomes 

 

1911 

Óleo / tela 

55 x 43 cm 

Assinado: Columbano 1911 

MNAC Inv.º: 646-A 

Proveniência:  Doado por Manuel Teixeira Gomes, 1930 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913; Lisboa, 1914; Lisboa, 1918 (1); Paris, 1931; Lisboa, 1932; 

Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Portimão, 

2009; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 03956 TC 

 

  



383 

 

Retrato de Vicente Arnoso 

 

 

1911 

Pertenceu à Colecção da Família Arnoso 

Exposições: Lisboa, 1911 

Rep.: Diogo de Macedo, Columbano, Artis, 1952, Est. LXXXVIII. 

  



384 

 

 

Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

 

1910 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1920 (1) 

  



385 

 

 

Retrato de Miguel Bombarda 

 

1911 

óleo 

CML 

Rep.: Fotografia cedida pela CML 

  



386 

 

 

Retrato de Augusto Machado 

 

c. 1911 

85 x 87 cm 

Exposições: Lisboa, 1911; Lisboa, 1913 

Rep.: Catálogo da exposição da SNBA (1913). 

  



387 

 

 

Repolho 

 

1911 

Óleo / madeira 

22 x 27,2 cm 

Assinado: Columbano 

MNBA inv.º 1813 

Proveniência: Adquirido pelo MNBA no Leilão Sérgio Silva, 1949 

Exposições: Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 1920; São Paulo, 1996; Lisboa, 2010 

Rep.: Fotografia cedida pelo Museu Nacional de Belas-Artes, Rio de Janeiro. 

  



388 

 

 

Couve-flor e Tacho 

 

c. 1911 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1911; Paris, 1913 (1); Lisboa, 1914 (1); Lisboa, 1928 

 

 

  



389 

 

Melancia – Caçador – Decoração (?) 

 

 

Melancia 

1911, óleo / tela, 150 x 60 cm, n. ass., n. dat., Colecção particular, Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2019, fig. 84. 

Caçador 

1917, óleo / tela, 150 x 75 cm, Assinado: Columbano 1917, Colecção particular, Exposições: 

Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2019, fig. 83. 

Decoração (?) 

1911, Óleo / tela, 74 x 57 cm, Galeria Cordeiros 

Rep.: Galeria Cordeiros <http://www.cordeirosgaleria.com/artistas.html> 

  



390 

 

Bruges (Canal) 

 

1912 

Óleo / madeira 

19 x 22,5 cm 

Assinado: Columbano 1912 

MGV Inv.º : 2439 

Proveniência: Compra a Emília Bordalo Pinheiro 

Exposições: Lisboa, 1914 (1); Caldas da Rainha, 1957; Caldas da Rainha, 1981 

Rep.: MatrizPix 29328 TC 

  



391 

 

Bruges (Porte Marechal) 

 

1912 

Óleo 

18,5 x 23 cm 

MGV Inv.º: 2438 

Proveniência: Compra a Emília Bordalo Pinheiro 

Exposições: Lisboa, 1914 (1) 

Rep.: Matriznet 

 

  



392 

 

Retrato de Dinis Bordalo Pinheiro 

 

 

1912 

Óleo 

80 x 63,5 cm 

Assinado: Columbano 1912 

Exposições: Paris, 1920; Paris, 1931; Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, n.º 11, 1957. 

 

  



393 

 

Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

 

 

1912 

Óleo / tela 

150 x 130 cm 

Assinado: Columbano 1912 

MNAC Inv.º: 627 

Proveniência:  Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930. 

Exposições: Paris, 1913; Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 1922; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; 

Lisboa, 1980; Paris, 1987; Lisboa, 1988; Queluz, 1989; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 05390 TC 

 

 

  



394 

 

Retrato de Teresa Chagas 

 

1912 

MNSR 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig.45. 

 

  



395 

 

As ostras 

 

1913 

Óleo / madeira 

22 x 27 cm 

Não localizado. Esteve na Galeria Antiks 

Exposições: Paris, 1913 (1); Lisboa, 1918 (2); Lisboa, 1928 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias (1998). 

  



396 

 

Primavera 

 

1913 

Óleo 

24 x 19 cm 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1914; Lisboa, 1957 (1) 

Rep.: Portela Júnior, Reflexões sobre Columbano, Caldas da Rainha, Museu de José Malhoa, 

1955. 

 

  



397 

 

 

Cabeça de rapariga 

 

1913 

Aguarela / papel 

32 x 22,5 cm 

Assinado: Columbano 1913 

CMAG inv.º: 952 (SIC 455) 

Proveniência:  Legado por testamento, 1964 

Exposições: Lisboa, 1914 

Rep.: MatrizPix 27729 TC 

  



398 

 

As Laranjas 

 

1913 

Óleo 

50 x 55 cm 

Não localizado. Pertenceu a Amélia de Oliveira Gomes 

Exposições: Lisboa, 1913; Lisboa, 1918 (2) 

Nota: No Inventário do Museu do Chiado – MNAC, há a referência a uma obra com 

um título parecido e a mesma data, mas com diferentes dimensões. 

  



399 

 

 

Natureza Morta - Laranjas 

1913 

Óleo / madeira 

22 x 27 cm 

MNAC inv.º 814. Emprestada ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, colocada na 

Embaixada do Vaticano 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1935. 

  



400 

 

Retrato da M.J.B.M. (Sª. Jacinto Magalhães) 

 

1913 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Paris, 1913; Lisboa, 1914 (1); Lisboa, 1918 (2) 

  



401 

 

 

Figurinhas de Saxe 

 

c. 1914 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1914 

 

  



402 

 

 

Inverno 

 

c. 1914 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1914; Lisboa, 1918 

 

  



403 

 

 

Actores - Projecto para decoração (fragmento) 

 

c. 1914 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1914 

 

  



404 

 

 

Retrato de Teixeira de Queirós 

 

1914 

Óleo / tela 

55 x 43,5 cm 

Assinado: Columbano 1914 

MNAC Inv.º: 1122 

Proveniência:  Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1914; Lisboa, 1918 (1); Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1937; Lisboa, 

1948; Lisboa, 1954; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 41671 TC 

 

  



405 

 

 

Retrato de Manuel de Arriaga 

 

c. 1914 

Óleo / tela 

183 x 158 cm 

Assinado: Columbano 

MPR / MA / Pin / 0173 

Proveniência:  Encomenda de c. 1914 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Museu da Presidência 

 <http://www.museu.presidencia.pt/expo_detail.php?id=5&ID=89> 

  



406 

 

 
Retrato da Senhora D. L. P. B. F. 

 

1915 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1918 (2) 



407 

 

Retrato de Manuel Monteiro 

 

1916 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1918 (2) 

  



408 

 

Retrato de D. Luzia Patrício 

 

1916 

Óleo / tela 

150 x 120 cm 

Assinado: Columbano 1916 

MNAC Inv.º: 2316 

Proveniência:  Legado por Francisco Pinto Balsemão e Maria Ranito Baltazar Pinto Balsemão, 

1995. 

Exposições: Lisboa, 2010. 

Rep.: MatrizPix 33567 TC 

 

 

  



409 

 

Retrato de Teófilo Braga 

 

c. 1917 

Óleo / tela 

183 x 158 cm 

Assinado: Columbano 

MPR / MA / Pin / 0179 

Proveniência:  Encomenda de c. 1917 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 2002; Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Museu da Presidência 

 <http://www.museu.presidencia.pt/expo_detail.php?ID=89&IMG=1505&PAGE=1&id=5> 

  



410 

 

 

Retrato de João de Barros 

 

1917 

Óleo / tela 

36 x 44 cm 

Assinado: Columbano 1917 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 1918 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 40. 

Nota: A moldura é de Raul Lino. 

  

Rep.: Imagem cedida pelo Museu do Chiado – MNAC. 



411 

 

Retrato do General Alves Roçadas 

 

c. 1918 

Óleo 

70 x 60 cm 

Museu Militar – Sala da Grande Guerra 

Rep.: J.-A. França, Museu Militar, Pintura e Escultura, Lisboa, Comissão Nacional para as 

Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1996.  



412 

 

Retrato de António Correia de Oliveira 

 

1918 

Óleo / tela 

35,5 x 29 cm 

Assinado: Columbano 1918 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 25. 

Nota: No catálogo do MNAC (2010) diz-se que esta pintura é de 1909, mas nós lemos 1918. 

 

  



413 

 

 

Dama da luva cinzenta 

 

 

1918 

Aguarela 

Assinado: Columbano 1918 

CMP 

Rep.: Fotografia de Pedro Saraiva 

  



414 

 

 

O Inverno 

 

1918 

Aguarela 

27 x 18,5 cm 

Assinado: Columbano 1918 

MNAC Inv.º: 443 

Proveniência: adquirido pelo Estado, 1919 

Exposições: Lisboa, 1980 

Rep.: Matriznet 

  



415 

 

 

O Lavatório dos Cisnes (Canto da minha casa) 

 

 

c. 1918 

Aguarela 

Exposições: Lisboa, 1918; Lisboa, 1919 

 

  



416 

 

 

Saudade! 

 

 

c. 1918 

Aguarela 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1918 

  



417 

 

Os Barros 

 

c. 1918 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1918 (1) 

 

  



418 

 

Rodrigues Faria 

 

1918 

Óleo / tela 

90 x 80 cm 

Assinado: Columbano 1918 

MNAC Inv.º: 1552 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1953 

Exposições: Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37981 TC 

  



419 

 

 

Retrato de Alberto de Oliveira 

 

c. 1919 

Óleo / tela 

64 x 48 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 635 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37976 TC 

  



420 

 

 

Chaleira de Cobre 

 

1920 

Óleo / madeira 

22 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1920 

MGV Inv.º 2447 

Proveniência: Adquirido ao artista, 1926 

Exposições: Caldas da Rainha, 1981; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 18361 TC 

  



421 

 

Retrato de Pedro Bordalo Pinheiro 

 

c. 1920 

Óleo 

90 x 70 cm 

Não localizado. Pertenceu a Elisa Mendes Bordalo Pinheiro. 

Exposições: Lisboa, 1957; Lisboa, 1957 (1) 

  



422 

 

 

Retrato de Carlos Relvas 

 

c. 1920 

óleo / tela 

150 x 75 cm 

Assinado: Columbano 

Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça inv.º: 84.1304 

Proveniência: Encomenda de José Relvas do retrato do filho, após o suicídio em 1920 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 44. 

  



423 

 

Pausa 

 

1920 

Óleo / madeira 

22 x 28 cm 

Assinado: Columbano 1920 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 80.  



424 

 

 

O Jardim do Parque – Recanto de Jardim 

 

1920 

Aguarela / papel 

14 x 20 cm 

MJM inv.º 250 

Exposições: Lisboa, 1920; Caldas da Rainha, 1957; Caldas da Rainha, 1981 

Rep.: MatrizPix 31519 TC 

 

  



425 

 

Retrato do Sr. Visconde de Sacavém 

 

1920 

Aguarela 

12 x 18 cm 

Não localizado. Pertenceu ao Visconde de Sacavém 

Exposições: Lisboa, 1920; Caldas da Rainha, 1957 

 

  



426 

 

 

Retrato da Senhora D. Júlia Aboim da Silva Amado 

 

1920 

Aguarela  

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1920 

  



427 

 

 

As Flores 

 

c. 1920 

Óleo 

Não localizado 

Exposições: Lisboa, 1920 (1) 

 

 

  



428 

 

Retrato de Trindade Coelho 

 

c. 1920 

óleo / madeira 

33 x 24 cm 

n. ass., n. dat. 

MAB inv.º: 703 

Proveniência: Doado por Maria Cristina Trindade Coelho, 1948 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 04267 TC 

  



429 

 

 

Sangue Português 

 

c. 1920 

Aguarela 

Não localizado 

Nota: Ilustração para a capa do livro Sangue Português de Henrique Lopes de Mendonça 

(1920). 

Rep.: Henrique Lopes de Mendonça, Sangue Português, Lisboa, Portugal-Brasil Lda. 

 

  



430 

 

 

A minha casa de jantar 

 

 

1922 

Aguarela 

29 x 23 cm 

Assinado: Columbano 1922  

MNAC inv.º: 720 

Proveniência: Adquirido pelo Legado Valmor, 1933 

Exposições: Lisboa, 1922; Lisboa, 1937; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980 

Rep.: Matriznet 

  



431 

 

 

Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

 

1922 

Óleo / tela 

184 x 72 cm 

Assinado: Columbano 1922 

MGV Inv.º 2461 

Proveniência: Adquirido a Pedro Bordalo Pinheiro 

Exposições: Lisboa, 1922; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 05748 TC 

 

 

  



432 

 

Retrato de Carlos Augusto Pereira 

 

1922 

Óleo / tela 

90 x 75 cm 

Assinado: Columbano 1922 

Empresa das Águas Livres, Lisboa 

Proveniência: Encomenda para a galeria de retratos da Companhia das Águas 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 45.  



433 

 

Estio 

 

1923 

Aguarela 

27 x 18,5 cm 

Assinado: Columbano 1923 

MNAC inv.º: 565 

Proveniência: Adquirido pelo Estado, 1924 

Exposições: Lisboa, 1924; Lisboa, 1937; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980 

Rep.: Columbano, MNAC, 1980, n.º 142. 

 

  



434 

 

 

Natureza morta com a mulher do artista 

 

c. 1924 

óleo / tela 

36 x 44 cm 

Assinado: Columbano 

Colecção particular 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 78.  



435 

 

Saída 

 

c. 1924 

Óleo / madeira 

33 x 25 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º: 564 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 18362 TC 

  



436 

 

Retrato de Reinaldo dos Santos 

 

1924 (?) 

Óleo 

Não localizado. Pertenceu à Colecção Professor Cid dos Santos. 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig.58. 

  



437 

 

Retrato de Júlio Dantas 

 

1924 (?) 

Não localizado. Pertenceu à Colecção D. Maria Isabel Dantas. 

Rep.: Manuela de Azevedo, Columbano, Editorial Notícias, fig.57. 

  



438 

 

 

Retrato de Augusto Gil 

 

 

1925 (?) 

óleo / tela 

68 x 56 cm 

Assinado: Columbano 

Museu da Guarda inv.º: 1015 

Rep.: MatrizPix 00615 TC 

Nota: A data que propomos deve-se sobretudo ao facto de nessa altura Augusto Gil ter 

participado no Álbum de Homenagem a Columbano, onde escreveu: «Mestre Columbano: 

envergo a minha opa, acendo a minha vela e encopóro-me na procissão...É a festa do orago»11. 

 

  

                                                             
11

 «Um Mestre», Diário de Lisboa, 12/8/1925, p. 1. 



439 

 

 

Retrato de José Adolfo de Melo e Sousa 

 

1925 

Óleo 

91,5 x 73,5 cm 

Pertenceu à C.P. 

Exposições: Caldas da Rainha, 1957 

Rep.: Arquivo Municipal de Lisboa PT/AMLSB/AF/MNV/S01047 

 

  



440 

 

Retrato de Manuel Teixeira Gomes 

 

c. 1925 

Óleo / tela 

183 x 158 cm 

Assinado: Columbano 

MPR / MA / Pin / 0178 

Proveniência:  Encomenda de c. 1925 

Exposições: Lisboa, 2005 (1); Lisboa, 2010 

Rep.: Museu da Presidência 

<http://www.museu.presidencia.pt/expo_detail.php?ID=89&IMG=1507&PAGE=1&id=5> 

  



441 

 

Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

 

 

1925 

Óleo 

80 x 65 cm 

Não localizado. Pertenceu a Virgínia Lopes de Mendonça. 

Exposições: Lisboa, 1957 (1) 

 

  



442 

 

 

Retrato de João Carlos Nunes da Palma 

 

1926 

Óleo / tela 

67 x 58 cm 

Assinado: Columbano 1926 

Museu da Guarda inv.º: 1617 

Proveniência: Doado por Maria Emília Araújo Palma Bandeira de Lima, 1980. 

Exposições: Lisboa, 1928; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 00611TC 

 

  



443 

 

 

Auto-retrato 

 

1927 

Óleo / tela 

85 x 60 cm 

Assinado: Columbano 1927 

Galeria degli Uffizi, Florença inv.º: 1890 n. 9174 

Proveniência: Doado por Columbano, 1927 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 2.  



444 

 

 

D. Dinis, João das Regras e D. João II - Passos Perdidos (estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Matriznet 

  



445 

 

 

Conde de Castelo Melhor, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal e José Seabra da Silva - 
Passos Perdidos (estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Matriznet 

 

 

  



446 

 

Manuel Fernandes Tomás, Manuel Borges Carneiro - Passos Perdidos (estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias 

 

  



447 

 

Duque de Palmela, José Estêvão de Magalhães e Duque de Saldanha - Passos Perdidos 
(estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias e Matriznet 

  



448 

 

 

Passos Perdidos (estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias e Matriznet 

 

 

  



449 

 

 

Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e  
José Estêvão de Magalhães - Passos Perdidos (estudo) 

 

1921 

Óleo 

MGV 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias e Matriznet 

 

  



450 

 

 

 

Estudo para decoração do Palácio das Cortes 

 

 

1921 

Óleo / tela 

MNAC Inv.º: 1134 

Rep.: Fotografia de Margarida Elias 

 

  



451 

 

 

D. Dinis, João das Regras e D. João II (Painel da Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano1.aspx>

 



452 

 

Febo Moniz, Padre António Vieira, D. Luiz de Menezes (Conde da Ericeira), e João Pinto 
Ribeiro (Painel da Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano2.aspx> 



453 

 

 

Conde de Castelo Melhor, D. Luís da Cunha, Marquês de Pombal e José Seabra da Silva 
(Painel da Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano3.aspx> 

  



454 

 

 

Manuel Fernandes Tomás, Manuel Borges Carneiro e Joaquim António de Aguiar (Painel da 
Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano4.aspx> 

 

  



455 

 

 

Mouzinho da Silveira, Duque de Palmela, Duque de Saldanha e José da Silva Carvalho (Painel 
da Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano5.aspx> 

 

  



456 

 

 

Passos Manuel, Almeida Garrett, Alexandre Herculano e  
José Estêvão de Magalhães (Painel da Sala dos Passos Perdidos) 

 

 

1926 

Óleo 

Assinado: Columbano 1926 

PSB 

Rep.: Assembleia da República 

<http://www.parlamento.pt/VisitaVirtual/Paginas/PPerdidosPainelColumbano6.aspx> 

 

 

 

  



457 

 

Retrato de Senhora 

 

1927 

Óleo / madeira 

26 x 21 cm 

Assinado: Columbano 1927 

Vendido em 2010, pela leiloeira Cabral Moncada (leilão 116, lote 160) 

Rep.: Antiguidades e obras de arte. Pintura, livros, pratas e jóias. 29 e 30 de Março de 2010, 
Cabral Moncada Leilões, 2010, pp. 120-121. 
 

  



458 

 

Retrato de Teixeira de Pascoaes 

 

1927 

Óleo / tela 

MNAC Inv.º: 645 

61 x 50 cm 

Assinado: Columbano 1927 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Lisboa, 1928; Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1957; Bruxelas, 1967; Madrid, 

1968; Paris, 1968; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 20752 TC 

 

  



459 

 

Retrato de Vilarinho Pereira 

 

c. 1928 

Óleo 

Não localizado. 

Exposições: Lisboa, 1928 

  



460 

 

Jardim do Parque (Caldas da Rainha) 

 

1928 

Aguarela / papel 

23,5 x 30 cm 

MNAC inv.º 478 

Proveniência: Compra – adquirido pelo Estado 

Rep.: Matriznet 

  



461 

 

 

Retrato de Sebastião Magalhães Lima 

 

1928 

Óleo / tela 

92 x 73 cm 

Assinado: Columbano 1928 

MNAC Inv.º: 964 

Proveniência: Doado por Artur de Lima, 1940 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1978; Lisboa, 1980; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 37979 TC 

 

 

  



462 

 

Retrato do Pianista Viana da Mota 

 

1928 

Óleo / tela 

70 x 90 cm 

Assinado: Columbano 1928 

MNAC Inv.º: 640 

Proveniência: Doado por Emília Bordalo Pinheiro, 1930 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1948; Lisboa, 1957; Lisboa, 1968; Lisboa, 1980; 

Queluz, 1989; Lisboa, 1999; Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 21874 TC 

 

 

  



463 

 

Retrato de Viana de Carvalho e Filha 

 

1928 

Óleo / tela 

27 x 35 cm 

Assinado: Columbano 1926 

Colecção particular 

Exposições: Barcelona, 1929; Paris, 1931; Lisboa, 2010 

Rep.: Columbano, MNAC-MC, 2010, fig. 50. 

 

  



464 

 

Retrato de Raul Brandão e de sua esposa 

 

1928 

Óleo / madeira 

22 x 27 cm 

Assinado: Columbano 1928 

MNAC Inv.º: 651 

Proveniência: Doação dos retratados, 1930. 

Exposições: Lisboa, 1928; Barcelona, 1929; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; Caldas da Rainha, 1994; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 09642 TC 

 

  



465 

 

Sentidos - Assuntos Musicais 

 

c. 1921 

Óleo / tela 

59 x 78 cm 

MGV inv.º 2451 

Proveniência: Fundo antigo do Museu. 

Rep.: Matriznet 

Nota: A data proposta deve-se ao facto de Honório de Lima, que encomendara a pintura para a 

decoração da sua casa, ter comprado o Um Concerto de Amadores em 1921 e oferecido ao 

Museu Nacional de Arte Contemporânea. 

  



466 

 

Figura feminina 

 

 

c. 1929 

Óleo / madeira 

14 x 19,5 cm 

Assinado: Columbano 

Vendido em 2011, pela leiloeira Cabral Moncada (leilão 125, lote 207) 

Rep.: Antiguidades e Obras de Arte. Pinturas, Pratas e Jóias. 28 de Fevereiro e 1 de Março de 

2011, Cabral Moncada, 2011, p. 153. 

 

 

  



467 

 

 

A Senhora mancha vermelha 

 

c. 1929 

Óleo / tela 

62 x 49,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MGV Inv.º: 2459 

Proveniência: Adquirido a Emília Bordalo Pinheiro, 1934 

Exposições: Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 18360 TC 

  



468 

 

 

A Couve 

 

s/d (c. 1929 ?) 

Óleo / tela 

46 x 55 cm 

Proveniência: Colecção do Pintor Tertuliano de Lacerda Marques. 

Exposições: Paris, 1931 

Vendido pelo Palácio do Correio Velho (leilão 150, lote 0123) 

Rep.: Palácio do Correio Velho <http://www.pcv.pt/lot.php?ID=2784&ref=search.list.pic> 

Nota: Autenticado no verso por Diogo de Macedo.  



469 

 

Natureza-morta 

 

c. 1929 

Óleo / madeira 

24 x 32,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º 1126 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1948; Lisboa, 1949; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33556 TC 

  



470 

 

 

 

Natureza morta - Laranja 

 

c. 1929 

óleo / madeira 

24 x 32,5 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC inv.º: 1125 

Proveniência:  Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Paris, 1931; Lisboa, 1932; Lisboa, 1948; Lisboa, 1949; Lisboa, 1957; Lisboa, 1980; 

Lisboa, 2010 

Rep.: MatrizPix 33555a TC 

 

  



471 

 

Paisagem – apontamento 

 

s/d 

Óleo / madeira 

19 x 24 cm 

n. ass., n. dat. 

MNAC Inv.º: 1124 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 

Exposições: Lisboa, 1948; Lisboa, 1980 

Rep.: MatrizPix 41664 TC 

 

 

  



472 

 

Auto-Retrato 

 

1929 

Óleo / tela 

MNAC Inv.º: 1119 

92 x 69 cm 

n. ass., n. dat. 

Proveniência: Legado de Emília Bordalo Pinheiro, 1945 
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Ilustração 20 – Artur Benarus, Columbano Bordalo Pinheiro no seu ateliê, c. 1887. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 21 - Artur Benarus, Ateliê de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1887. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 22 - Artur Benarus, Ateliê de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1887. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 23 - Columbano Bordalo Pinheiro no seu ateliê, 1887. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 

Ilustração 24 - «Grupo do Leão», 1887. 

 

Os Pontos nos ii, 15 de Dezembro de 1887. 



 

Ilustração 25 – Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro, O Salão de Pintura. Revista Cómica, 1887. 

 

Os Pontos nos ii, 22 de Dezembro de 1887. 



Ilustração 26 - «Álbum de Costumes Portugueses. David Corazzi Editor», 1888. 

 

Os Pontos nos ii, 24 de Maio de 1888. 

 



Ilustração 27 – Alberto de Oliveira, Columbano no ateliê, c. 1890. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 28 - Celso Hermínio, Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro, 1895. 

 

Caricatura de Celso Hermínio (1895), Serões, n.º 34, Abril de 1908. 

Rep.: Matriznet (MJM Des 293) 

 



Ilustração 29 - Ateliê de Columbano com o autor, c. 1896. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 30 – Ateliê de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1898. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 31 - Artur Benarus, Retrato de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1900. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 32 - Diploma atribuído a Columbano na Exposição Universal de 1900 (medalha de ouro). 

 

Museu do Chiado – MNAC 

 



Ilustração 33 - Bilhete-postal com retrato de Columbano Bordalo Pinheiro e assinatura, c. 1900. 

 

Tipografia de Paulo Guedes & Saraiva, Lisboa.  

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 34 – Columbano Bordalo Pinheiro, 1902.

A Comédia Portuguesa, 8 de Maio de 1902.

 

Columbano Bordalo Pinheiro, 1902. 

, 8 de Maio de 1902. 

 



Ilustração 35 – John Singer Sargent, Columbano, Alexandre Rey Colaço, Carlos Reis, Henrique Casanova, António 
Ramalho, Jaime Batalha Reis, c. 1903. 

 

Fotografia, Colecção particular. 

 

 



Ilustração 36 – Bilhete-postal com perfil de Columbano, c. 1900 (?). 

 

Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 37 - «A Exposição Columbano», 1904. 

 

O Ocidente, 30 de Janeiro de 1904. 

 



Ilustração 38 – Exposição de Columbano Bordalo Pinheiro, nas salas do Diário de Notícias, 1904. 

 

Ilustração 39 - Exposição de Columbano Bordalo Pinheiro, nas salas do Diário de Notícias, 1904 

 

Diário de Notícias, 11 e 13 de Janeiro de 1904. 

 

 



Ilustração 40 - Celso Hermínio, Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro. 

 

Diário de Notícias, 8 de Novembro de 1929. 

 



Ilustração 41 - Celso Hermínio, Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro. 

 

Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 42 - Celso Hermínio, Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro, 1904. 

 

Diário de Notícias, 11 de Janeiro de 1904. 



Ilustração 43 – Rafael Bordalo Pinheiro, Retrato de Columbano Bordalo Pinheiro, 1904. 

 

Alma Nova, n.º 3, Outubro de 1927. 

  



Ilustração 44 - Ementa do jantar em honra de Columbano, 1904. 

 

 

Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Museu do Chiado – MNAC. 



 

Ilustração 45 – Ribeiro Cristino, A Nova Sala do Leão de Ouro, 1905. 

 

O Ocidente, 30 de Maio de 1905. 



Ilustração 46 - Columbano Bordalo Pinheiro no seu atelier da Academia de Belas Artes de Lisboa, c. 1908. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 47 – Fernando Emídio da Silva, «A Obra de um Grande Pintor. Columbano», 1908. 

 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 449. 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 450. 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 451. 

 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 452. 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909., p. 453. 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 454. 



 

Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 455. 



 

 Ilustração Portuguesa, 11 de Outubro de 1909, p. 456. 



Ilustração 48 - Francisco Valenças, Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro

Varões Assinalados, n.º 19, Junho de 1910.

 

 

 

Caricatura de Columbano Bordalo Pinheiro, c. 1910. 

, n.º 19, Junho de 1910. 

 



 

 

 

Ilustração 49 - Desenhos para a Bandeira Nacional, 1910. 

 

Desenhos de Columbano numa carta remetida por Paul Denis, 7 de Dezembro de 1910. 

Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Museu do Chiado - MNAC. 



Ilustração 50 - «A Nova Bandeira Portuguesa», 1910. 

 

Ilustração Portuguesa, 12 de Dezembro de 1910. 

 

 

 

 



Ilustração 51 – Benoliel, Exposição de Columbano na Academia de Belas-Artes, 1911. 

 

Ilustração Portuguesa, 29 de Maio de 1911. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ilustração 52 - Adriano Sousa Lopes, Retrato de Columbano, c. 1912. 

 

Museu José Malhoa. 



Ilustração 53 - António Carneiro, Retrato de Columbano, 1912. 

 

Atlântida, n.º 17. 



Ilustração 54 - «A Exposição de pintura Hispano Portuguesa», 1912. 

 

Ilustração Portuguesa, 15 de Abril de 1912. 

 



Ilustração 55 - «Na Sociedade Nacional de Belas Artes», 1913. 

 

O Ocidente, 30 de Maio de 1913. 



Ilustração 56 - «Monumento a Camões», 1915. 

 

Ilustração Portuguesa, 22 de Fevereiro de 1915. 



Ilustração 57 - «Portugal na Exposição do Panamá», 1915. 

 

Ilustração Portuguesa, 10 de Maio de 1915. 



Ilustração 58 - Museu Nacional de Arte Contemporânea – Sala de Pintura. 

 

Atlântida, n.º 7. 

 



Ilustração 59 – Museu Nacional de Arte Contemporânea – Sala de Escultura. 

 

Atlântida, n.º 7. 



Ilustração 60 - Museu Nacional de Arte Contemporânea – Sala de Escultura. 

 

Atlântida, n.º 35-36, 1919. 



 

Ilustração 61 – Columbano Bordalo Pinheiro. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 



Ilustração 62 – M.M., «Romagens de Arte. No Museu de Arte Contemporânea», 1922. 

 

Alma Nova, n.º 1, Abril de 1922, p. 3. 



 

Alma Nova, n.º 1, Abril de 1922, p. 4. 



Ilustração 63 - «Um Mestre», 1925. 

 

Diário de Lisboa, 12 de Agosto de 1925. 



 

Ilustração 64 - «Os Grandes de Portugal. Columbano foi hoje Glorificado», 1925. 

 

Diário de Lisboa, 12 de Agosto de 1925. 



Ilustração 65 - «A cidade perante a lei. Vão ser reformados alguns velhos e gloriosos artistas e professores», 
1929. 

Diário de Lisboa, 11 de Março de 1929.

. Vão ser reformados alguns velhos e gloriosos artistas e professores», 

, 11 de Março de 1929. 

. Vão ser reformados alguns velhos e gloriosos artistas e professores», 

 



Ilustração 66 - Columbano Bordalo Pinheiro num acto oficial, assinando documento na presença de três homens, 
c. 1929. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 67 - «A inauguração da Sala Columbano no Museu de Arte Contemporânea», 1930. 

 

Ilustração, 16 de Novembro de 1930. 



Ilustração 68 – Francisco Valenças, «Desaparece o “Leão de Ouro”?», 1939. 

 

Sempre Fixe, 23 de Fevereiro de 1939. 

 



Ilustração 69 – Salvador Barata Feyo, Busto de Columbano, 1943. 

 

Museu do Chiado – MNAC. 

  



 

DOCUMENTOS RELATIVOS A MANUEL MARIA BORDALO PINHEIRO 

 

Ilustração 70 – Manuel Maria Bordalo Pinheiro, O Reclamo. 

 
O Ocidente, 15 de Abril de 1878. 

 

 

Ilustração 71 – Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Uma boa cartada. 

 
O Ocidente, 15 de Novembro de 1878. 



 

Ilustração 72 - Manuel Maria Bordalo Pinheiro, A prova do vinho novo. 

 

O Ocidente, 15 de Novembro de 1879. 

 

Ilustração 73 - Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Miragaia. 

 
O António Maria, 7 de Fevereiro de 1880. 

 

 



Ilustração 74 – Rafael Bordalo Pinheiro, Casa em Alcolena, 1880. 

 

O António Maria, 7 de Fevereiro de 1880. 

 

Ilustração 75 - Manuel Maria Bordalo Pinheiro, rascunho de uma carta sobre a projectada reforma da Academia 
das Belas Artes, 1879. 

 

O António Maria, 7 de Fevereiro de 1880. 

 

 



Ilustração 76 – R., «Manuel Maria Bordalo Pinheiro», 1880. 

 
O Ocidente, 15 de Fevereiro de 1880. 

  



 

 

Ilustração 77 - Manuel Maria Bordalo Pinheiro, O casquilho. 

 
O Ocidente, 15 de Fevereiro de 1880. 

  



Ilustração 78 - Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Busto de Camões, 1861. 

 

Museu do Chiado - MNAC. 

  



 

DOCUMENTOS RELATIVOS A MARIA AUGUSTA BORDALO PINHEIRO 

Ilustração 79 - Artur Benarus, Maria Augusta Bordalo Pinheiro no ateliê do seu irmão. 

 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 



Ilustração 80 – Furtado Reis, Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro. 

 

Bilhete-postal. Livraria Ferreira, Lisboa. 



Ilustração 81 - Maria Augusta numa aula de renda de bilros, c. 1887. 

 
 

Fotografia, Museu do Chiado – MNAC. 

 

 

Ilustração 82 – Maria Augusta Bordalo Pinheiro, Lenço com decoração de fuccias, c. 1915. 

 
Museu do Chiado – MNAC inv.º: 245 

 



Ilustração 83 - Maria Augusta Bordalo Pinheiro, Malvaíscos, 1885. 

 
Museu do Chiado – MNAC inv.º 1140 
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CATÁLOGO DE DESENHO E GRAVURA 

ANO TÍTULO TÉCNICA LOCALIZAÇÃO 

 Marinha 

 
 

desenho  

 Estudo para um tecto desenho MNAC Inv.º: 1132 

 Cabeça de homem desenho MNAC Inv.º: 1158 

 Estudo de Camões 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1164 

 Figura de Homem (apontamento) desenho MNAC Inv.º: 1172 

 Cabeça de mulher desenho MNAC Inv.º: 1175 A 

 Figuras de mulher desenho MNAC Inv.º: 1176 

 Estudo de figura desenho MNAC Inv.º: 1186 

 Estudo para retrato feminino 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186 – 30 

 Arara desenho MNAC Inv.º: 1186-11 

 Gato desenho MNAC Inv.º: 1186-13 

 Gaspar da Viola 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-15 

 Composição – cena militar desenho MNAC Inv.º: 1186-17 

 Senhora tocando violoncelo 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-20 

 Homem do século XVII 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-22 

 Estudo decorativo 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-23 A 

 Estudo fachada de casa 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-27 

 Estudo fachada de casa 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-28 



 Cabeças de estudo 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-33 

 Estudos para decoração 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-35 

 Estudos 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-39 

 Busto de mulher 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-4 

 Estudo de panejamento 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-41 

 Composição desenho MNAC Inv.º: 1186-47 

 Homem lendo desenho MNAC Inv.º: 1186-7 

 D. João V (estudo) 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-8 

 Patos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-8 



 Dois Homens de Perfil 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-9 

 Estudo de Camões 

 

desenho MNAC Inv.º: 1188 

 Apontamentos (figuras) desenho MNAC Inv.º: 2309 

 Apontamento - animais desenho MNAC Inv.º: 2311 

 Estudo desenho MNAC Inv.º: 644 

 Homem sentado desenho MNAC s/ n.º inv. 

 Nossa Senhora da Nazaré 

 
 

desenho de 
Columbano e 
gravura de J. 
Pedroso 

Museu Dr. Joaquim Manso 
471 Grav. 

 Camões e Natércia desenho Não localizado 

 Galgos desenho ou 
aguarela 

Não localizado 

 Retrato de Feliciano Bordalo Pinheiro desenho Não localizado 

 Retrato de Tomás Bordalo Pinheiro desenho ou 
aguarela 

Não localizado 

 Retrato do Actor José Ricardo desenho Não localizado 

1873 Cabeça de burro desenho MNAC Inv.º: 1186-6 

c. 1874 Nu 

 
 

desenho ESBAL 

1874 Fauno desenho MNAC Inv.º: 1178 

c. 1874 Cabeça de Homem desenho MNAC Inv.º: 1186-24 

c. 1874 Estudo de Homem 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-29 



1874 Estudo de Nu Masculino 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-43 

1874 Estudo de Nu Masculino 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-44 

1874 Estudo de Nu Masculino desenho MNAC Inv.º: 1186-45 

1874 Cabeça de Estudo 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 186 -21 

1877 Ensaio do Quarteto do Rigoleto

 
 

desenho Rep.: Varela Aldemira (1942). 

1877 O Neto - A Avó 

 
 

desenho / 
gravura de J. 
Pedroso 

Rep.: O Ocidente 

1878 Retrato de Manuel Maria Bordalo Pinheiro 

 
 

desenho MNAC Inv.º 1180 

1878 Figuras – Apontamento 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1183 



1878 D. Quixote – estudo 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-16 

1878 Horas de estudo 

 
 

Desenho / 
gravura de 
Severini 

Rep.: O Ocidente, 15/7/1879 

1878 Retrato de Joaquim Pedro de Sousa 

 
 

Desenho a 
partir de 
fotografia de 
M. Carlos 
Jagotin 

Rep.: O Ocidente, 1/9/1878 

1879 Retrato de Calderon 

 

desenho CMAG 1925 

1879 O António Maria no Teatro desenho Não localizado 

1879 Projecto de decoração para a cúpula da CM Lisboa desenho Não localizado 

c. 1880 Manuel Gustavo Guitarrista 

 

desenho MNAC Inv.º 1157 

1880 Perfil de homem (retrato) 

 

desenho MNAC Inv.º 1173 



1880 Cão (apontamento) desenho MNAC Inv.º 1175 

c. 1880 Fugindo as ninfas vão 

 

desenho MNAC Inv.º 1186-46 

c. 1880 Camões 

 

gravura MNAC Inv.º 1186-A 

1880 Portugueses e as Ninfas na Ilha dos Amores (Lusíadas, canto IX) 

 

gravura MNAC Inv.º 1186-B 

1880 Portugueses e as Ninfas num Banquete (Lusíadas, canto X) 

 

gravura MNAC Inv.º 1186-C 
 

c. 1880 Família do artista 

 

desenho MNAC Inv.º: 1156 

1880 Igreja das Chagas 

 

gravura Rep.: Ocidente, Nov. 1972 

1880 Lusíadas, canto VI gravura Não localizado 

c. 1880 Mulher de Avintes 

 

gravura Rep.: À Volta do Mundo, n.º 
14, 1880 

c. 1880 Retrato de Manuel Maria Bordalo Pinheiro 

 
 

litografia Rep.: O António Maria, 
7/2/1880. 



1881 Apontamento de objectos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1177 

1881 Recanto do Jardim das Tulherias 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1179 

1881 Árvores no Jardim do Luxemburgo 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1184 

1882 Croquis de Paris (dois homens) 
 

desenho MNAC Inv.º: 1174 

1882 Concerto de Amadores (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 984 

1882 Concerto de Amadores (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 985 

1882 Duas Épocas 
 

gravura Não localizado 

1882 Indiscrição 
 

gravura Não localizado 

1882 Lâmina de Toledo gravura Não localizado 

1882 Lenda da Princesa gravura Não localizado 

1882 Mariquita gravura Não localizado 

1882 Volta da Ama gravura Não localizado 

1883 Retrato de Menino 

 
 

gravura Rep.: O António Maria, 
20/12/1883. 



1883 Actriz Virgínia 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
13/12/1883 

1883 O Novo Salva-Vidas (Carlos Relvas) 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
15/11/1883 

1883 O Pianista Rey Colaço 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
18/10/1883 

1883 Ernesto Rossi 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
27/12/1883 

1883 Martins de Carvalho 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
29/2/1883 

1883 Ana Pereira 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
6/12/1883 

c. 1884 Rapaz do Gato 

 

Escultura em 
cerâmica 

Museu de Cerâmica 



1884 Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

desenho MRBP inv.º 9 (expo) 

1884 No meu atelier 

 

gravura  

1884 Retrato de Brito Capelo gravura Não localizado 

1884 Retrato de D. Luís (teatro de S. Carlos) gravura Não localizado 

1884 Retrato de Henriques Nogueira gravura Não localizado 

1884 Retrato de Manuel Gustavo 

 

gravura  

1884 Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro desenho Não localizado 

1884 Retrato de Roberto Ivens gravura Não localizado 

1884 Retrato de Senhora (Cassilda Martins) 

 
 

gravura  

1884 Retrato do Actor Vale 

 
 

gravura Rep.: O António Maria,  
20/3/1884. 

1884 Retrato da Actriz Florinda 

 
 

gravura Rep.: O António Maria, 
10/4/1884 



1884 A “voltigeuse” rompendo o acordo 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
13/11/1884 

1884 Renascimento do Teatro Português (Retratos de Henrique 
Lopes de Mendonça, Fernando Caldeira e Eduardo Garrido) 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
14/2/1884 

1884 Retrato de Manuel de Melo 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
14/2/1884 

1884 Retrato de José Fontana 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
3/4/1884 

1884 Retrato de Emília Adelaide 

 

gravura Rep.: O António Maria, 
3/4/1884 

1885 Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

gravura Rep.: BN E 173 V 



1885 Estudo para uma Severa sanguínea MNSR 
 

1885 Tocador de flauta 

 

sanguínea / 
gravura 

MNSR 

c. 1885 Estudo para decoração carvão Não localizado 

1885 Retrato de D. Fernando litografia Não localizado 

1886 
 

Meninos 

 

Escultura / 
bronze 

MNAC Inv.º: 1256 

c. 1886 Marcha Real Pr. D. Carlos litografia Não localizado 

1886 Retrato de Henrique Lopes de Mendonça litografia Não localizado 

1886 Retrato de Schalchi-Lolli litografia  

1887 Retrato de Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro 

 

desenho MNAC Inv.º: 1806 

1887 Retrato de Cesário Verde 

 

litografia  

1887 Retrato sem título (cabeça) 

 

carvão Não localizado  
Pontos nos ii (15/12/1887) 

1888 Juramento de D. João VI litografia BN 

1888 
 

Consolatrix Aflictorum 

 
 

Lápis / papel 
de álbum 

MNAC Inv.º: 1186 (2) 

1888 Camões gravura  



1888 Retrato de Trigueiros de Martel 

 

litografia Rep.: Pontos nos ii (24/5/1888) 

1889 Retrato de Soares dos Reis 

 

litografia  

1890 Ninfas perseguidas por marinheiros 

 
 

desenho CMAG 937 

c. 1890 Cristo Crucificado – estudo 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1162 

1890 Visão do Adamastor 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1163 

c. 1890 Estudo para decoração de um tecto (verso de "Cristo 
crucificado") 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1167- B 



c. 1890 Adamastor 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-37 

c. 1890 Retrato de João de Deus  Não localizado 

1891 Evocação das Tágides (esboço) fotogravura Não localizado 

1891 Ilha dos Amores fotogravura Não localizado 

1892 Vasco da Gama na Ilha dos Amores 

 
 
 

desenho Não localizado 

1892 Corrida aos Pombos - Programa do Torneio n.º 5

 

 
 

Desenho / 
gravura 
 

Paço Ducal de Vila Viçosa 
 
 
 
 
 
 
Programa de torneio no 
Hipódromo de Belém, Typ. e 
Lith. da Comp. Nac. Editora, 
1892 (Museu Nacional dos 
Coches IC 0129 

1893 Camões e as Tágides (estudo) 

 
 

desenho CMAG 939 

c. 1893 Estudo para uma tapeçaria – A Caça desenho Não localizado 

1893 Projecto para um vitral – estilo Renascença 
 

desenho Não localizado 

c. 1893 – 
1898 

Cabeça de Cristo desenho Não localizado 

c. 1894 Estudos para o Tecto do Teatro D. Maria II 

 
 

  



c. 1894 Figura feminina – estudo para o teatro D. Maria II (?) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1166 

c. 1894 Virgem da Conceição (estudo para os Meninos) 

 

desenho MNAC Inv.º: 1170 

c. 1894 Camões e as Tágides (estudo) 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-12 

c. 1894 Estudo para um tecto (teatro D. Maria II) desenho MNAC Inv.º: 1186-31 

c. 1894 Virgem Orante desenho MNAC Inv.º: 1186-5 

c. 1894 Camões e as Tágides (estudo) desenho MNAC Inv.º: 2310 

c. 1894 Camões e as Tágides (estudo) 

 

desenho MNAC Inv.º: 646 

c. 1895 Alegoria à Pintura 

 

desenho MNAC Inv.º: 1167 

c. 1895 Estudo para a Glória dos Actores Portugueses 

 

desenho MNAC Inv.º: 1171 

c. 1895 Actores (Teatro Nacional) 

 

desenho MNAC Inv.º: 1186-26 



1895 Augusto Rosa e outros Actores 

 

desenho MNAC Inv.º: 703 

c. 1896 Mulher alada (estudo) 

 

desenho CMAG 
1944 

1896 Estudo para tecto 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1871 

1896 Retrato de Chaby Pinheiro 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 765-A 

c. 1896 Estudo para o Palácio Foz 

 
 

desenho Palácio do Correio Velho 

1897 Flávia 

  
 
 

ilustração em 
fotogravura 

 



c. 1897 Descida da Cruz (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186 - 40 

c. 1897 Estudo para Túlia 

 
 

desenho / 
gravura 

Rep.: Ribeiro Artur, 1903, p. 
288. 

1898 Alegoria- Vasco da Gama 

 
 

desenho  

1898 Alegoria a Vasco da Gama (estudo) 

 
 

desenho Galeria Antiks (em 2010) 

1898 Composição Histórica 
 

desenho MNAC 1186-32 

1898 Retrato de Trindade Coelho 

 
 

desenho MNAC inv.º 1328 

1898 Santo António (estudo)  

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1077 

c. 1898 Estudos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186 – 38 



1898 Auto-retrato e gatos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-14 

c. 1898 Santo António (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-3 

1898 Auto-retrato e gatos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1902 

c. 1900 Modelos das figuras do Centro de Mesa da Baixela Barahona 

 
 

escultura em 
gesso 

Col. Casa Leitão & Irmão 

1900 Candelabro da Baixela Barahona 

 
 

escultura em 
prata 

Col. Part. 

c. 1900 Cena na praia 

 
 
 

desenho MNAC 
 

c. 1900 Concílio dos Deuses (estudo) 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1164 - B 



c. 1900 Baixela Menino (estudo) 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1181 

c. 1900 desenho desenho MNAC Inv.º: 1182 

c. 1900 Apontamentos (caras) 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-36 

c. 1900 Concílio dos Deuses (estudo) desenho MNAC Inv.º: 1186-48 

1900 Baixela Barahona: Candelabros e centro de prata 

 

 
 

escultura em 
prata a partir 
de modelos 
em gesso 

Obra feita em colaboração 
com a Casa Leitão & Irmão. 
Subsistem os candelabros. 
Gravura da época 

1901 Tobias – O Arcanjo Rafael saudando Tobias 

 
 
 

desenho e 
gravura 

Col. Part. 

1901 Tobias- Tobias despede-se dos pais e parte para Ráges 

 
 
 

desenho e 
gravura 

Col. Part. 



c. 1901 Projecto de Revista de Arte 

 
 
 

desenho MNAC inv.º 1186 (35) 

c. 1901 Velho do Restelo 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1155 

c. 1901 Embarque para a Índia (estudo para o Velho do Restelo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1165 

c. 1901 Embarque para a Índia (estudo) 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1169  

1901 Estátua de D. José I, na Praça do Comércio 

 
 
 

desenho Rep.: Arquivo Municipal de 
Lisboa 

c. 1903 Busto de senhora 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-19 



1903 Retrato de Henrique de Vasconcelos 

 
 
 

desenho MNAC inv.º: 604-A 

c. 1904 Estudo para o Concílio dos Deuses 
 

desenho MNAC inv.º 1186 (48) 

1907 Auto-retrato 

 
 

desenho  

c. 1908 Retrato de D. Manuel II (estudo) 

 
 
 

desenho MNAC 1186-1 

1908 Retrato de João da Câmara 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 644 

c. 1911 Retrato de Augusto Rosa 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º 704 



c. 1911 Augusto Rosa – Pedinte 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 701 

c. 1911 Augusto Rosa – D. C. Bazin 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 702 

1912 Mulher do artista 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1185 

c. 1916 ? Estudos arquitectónicos 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1169 v 

c. 1916 Escadaria do MNAC 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186 (10) 

c. 1916 ? Estudo arquitectónico 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-25 



c. 1916 ? Apontamento decorativo 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1186-42 

1916 Retrato de Augusto Gil 

 
 
 

desenho (lápis 
/ papel) 

Museu da Guarda inv.º 1935 

c. 1919 Candeeiro de três bicos desenho Não localizado 

1921 

 
 
 
 

desenho CMAG 953 

1921 Borges Carneiro 
 
 

desenho MGV 

1921 Conde da Ericeira, João Pinto Ribeiro 

 
 

desenho MGV 

1921 Conde de Castelo Melhor 

 
 
 
 

desenho MGV 



1921 Duque de Palmela 

 
 

desenho MGV 
 

1921 Febo Moniz 

 
 

desenho MGV 
 

1921 José Estevão 

 
 

desenho MGV 
 

1921 Marechal Saldanha 

 
 

desenho MGV 
 

1921 Marquês de Pombal  

  
 
 

desenho MGV 
 



1921 Mouzinho da Silveira 

 
 
 

desenho MGV 
 

1921 Passos Manuel 

 
 
 

desenho MGV 
1593 

1921 Seabra da Silva 

 
 
 

desenho MGV 
 

1921 Silva Carvalho 

 
 
 

desenho MGV 

1921 Alexandre Herculano 

 
 
 

desenho MGV 1589 
 



1921 Almeida Garrett 

 
 

desenho MGV 1595 
 

c. 1921 Marechal Saldanha (estudo em sobrescrito) 

 
 
 

desenho MNAC 

1921 Passos Perdidos (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1159 

1921 Passos Perdidos (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1160 

1921 Passos Perdidos (estudo) 

 
 

desenho MNAC Inv.º: 1161 

1921 Marechal Saldanha 

 
 
 

desenho MNAC Inv.º: 1168 



1922 D. Dinis 

 
 
 
 

desenho MGV 

1922 D. João II 

 
 

desenho MGV 
 

1922 D. Luís da Cunha 

 
 
 
 

desenho MGV 
 

1922 João das Regras 

 
 
 
 

desenho MGV 
 

1922 Joaquim António de Aguiar 

 
 
 

desenho MGV 



1922 Padre António Vieira 

 

desenho MGV 

1922 Conde de Castelo Melhor (Luis Vasconcelos e Sousa) 

 

desenho MGV 1605 

1923 Retrato de Amadeu Ferreira de Almeida 

 

desenho Museu de Faro inv-.º FA-108 
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(1857-1929) 
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Jaime Batalha Reis: «Columbano Recordações e Estudos. Em Redacão» (s/d) 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 3 

(Excerto) 

 

«O Pae Bordallo não apresentava, em coisa alguma, o aspecto pituresco de quasi todos os 

artistas romanticos (...). Usava invariavelmente uma longa sobrecasaca preta e chapeo alto. A 

cara longa, gorda e bondosa era coberta por um bigode muito espesso e suissas (...) formando-

se uma fisionomia burguesa tipica do tempo (...). O seu temperamento de artista escondia-se 

completamente sob as aparências do empregado publico. O aspecto era n'ele, como o caracter 

e as obras d'arte - tranquilo e exacto. [Com efeito] era muito míope e em parte, por isso, talvez 

pintor miniaturista. Olhava as obras d'arte e ao que me parecia, a [propria] existencia, com 

uma pequena lente de algibeira, minuciosamente». 

«Era <também> especialmente sensível à musica, contanto que fosse italiana <organisando em 

sua casa pequenos concertos> cantando ele proprio com voz baritonal, muito agradavelmente. 

(...) conservou-se no aspecto d'um burocrata que, nas horas vagas se entretinha pintando e 

ensinando a desenhar (...)». 

Jaime Batalha Reis foi amigo íntimo de Rafael Bordalo Pinheiro. Saiu de Portugal em 1883 e só 

voltou em 1920. 

Columbano ia muito à Cervejaria Trindade à noite, onde ficava só, diante de um bock: 

«Aparecia por vezes José de Queiroz e Logan. Columbano ia à noite a lugares pouco 

frequentados. Columbano quando não estava só estava com um ou dois amigos. Depois 

passou a ir para a cervejaria Jansen (antes de ter orquestra e música)». 

Columbano dava-se bem com um rapaz novo: «Alexandre Bettencourt de Vasconcelos. Era 

músico. Tinham afinidade de carácter». 

«(…) o Columbano era reservado, tímido (olhando quasi sempre para o chão, de modo que 

quando encarava alguém, trazia o olhar de longo, e de baixo para cima (…)». 

Dizia d’ele Sargent (que sobretudo o admirava como colorista), que ele levava consigo para 

toda a parte, a sua atmosfera». 

Apesar da vontade de Jaime Batalha Reis que Columbano fosse para a luz do ar livre, 

Columbano recusava-se: «Continuou a pintar só a limitada do seu <pequeno> teto de vidro». 

Está também escrito: «luz <harmoniosa mas> limitada <que ele sentia profundamente> (…)». 
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Columbano tinha um aspecto modesto. 

«De ponteadismo, de manchismo, de cubismo nem podia falar se lhe (…)». 

Columbano admirava muito Viana da Mota, como homem, como pianista e compositor. Não 

gostava de música alemã. «Uma arte era para ele um culto sagrado a que ele votava a 

existência». 

Nota: «Alexandre Bettencourt de Vasconcelos. É ainda professor da Conservatório. Nunca deu 

concerto algum. Nem para os discípulos toca». 

«Columbano era Pintor, fazia os seus quadros a sós, no seu atelier, tranquilamente. Quando o 

público – o grande público – era chamado a ver a obra, já o auctor tinha desaparecido. Se 

Columbano fosse músico executante, dado o seu temperamento, é provável que nunca jamais 

alguém o tivesse ouvido». 

«Tudo aqui é espontâneo e sincero». 
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Relato do artista acerca do seu passado: Carta de Columbano Bordalo Pinheiro para Jaime 

Batalha Reis (s/d - c. 14/11/1901) 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc. 11 

(Excerto) 

 

«Remeti-lhe hontem alguns desenhos e photographias que consegui reunir no momento. Não 

tenho infelizmente reprodução alguma dos quadros que enviei a Londres. (…) se o meu amigo 

quizer ter a estopada de encarregar pessoa competente de fazer uma boa reprodução delles 

rogar-lhe-ia a fineza de mandar-me logo a nota de importância desse trabalho a fim de a poder 

satisfazer imediatamente». 

«Sobre a minha triste vida é que pouco tenho para contar bem monotona tem ella sido 

sempre. = Nasci nos fins de Novembro de 1857. Comecei a estudar pintura com o meu pae. As 

quatorze annos dei entrada na Academia de Bellas Artes de Lisboa, onde fiz o meu curso 

regular de desenho (…). Frequentei em seguida a aula de pintura histórica, tendo por mestre o 

Miguel Angelo Lupi (…). Em 1879 concorri ao logar de pensionista do Estado no estrangeiro e 

fiquei preterido, sendo, com toda a justeza, escolhido o candidato Arthur Loureiro». Da ida 

para Paris: «Ahi estive uns dois annos e meio, trabalhando, e estudando sempre, em liberdade, 

tendo frequentado, apenas, por algumas semanas em companhia do Arthur Loureiro, um 

atelier livre de que era empresário um Italiano Colarossi. Tinha, nesse tempo, como professor 

Gustave Coutoir, Raphael Collin e diziam que Bastien Lapage, mas esse eu nunca tive a honra 

de conhecer». 

«Nêsse atelier trabalhei juntamente com pintores de vários países, sobretudo americanos, 

ingleses, e franceses. (…) eu, com o meu feitio sempre pouco comunicativo, não logrei saber-

lhes os nomes». O Concerto de Amadores foi executado com grandes sacrifícios, «porque eu 

era muito pobre. Foi ainda Arthur Loureiro quem me proporcionou os meios indispensáveis 

para eu realizar essa minha obra. Sendo este o primeiro trabalho de importância que executei 

em Paris, offereci-o à sr. Condessa d’Edla, como prova do meu aproveitamento. (…) só a 

moldura d’o quadro que havia sido paga pelo rei, tinha custado mais do dobro da quantia 

porque ele foi comprado». Isto refere-se ao leilão nas Necessidades. 

«Em 1883, concorri ainda ao Salon com o retrato do Pina a este se referiu o Rochefort no 

Intresigent na crítica do Salon d’esse ano, que ele fazia sob o pseudonymo de Edouard 

Jacques. (…) Em 1889 consegui alguns meses para poder visitar pela primeira o magnífico 
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Museu de Madrid que, até então, eu não conhecia, porque havia feito por mar a minha viajem 

a França. N’esse anno visitei, também, a exposição Universal de Paris». 

«Em 1896 fui, com grande parte dos pintores portugueses, convidado a enviar três quadros a 

Exposição Internacional de Berlim». 

«Em 1897 concorri ao logar de professorde Pintura Historica, vago desde 1883, por morte do 

grande pintor Miguel Lupi. Fui mais uma vez preterido, mas com injustiça manifesta. Protestei. 

O Concelho de Instrução Publica, para onde appellei, decidiu se pela annulação do concurso. 

Tratou-se agora da reforma da Academia, e propôs-se o desdobramento da cadeira de Pintura 

Histórica. Conto ser nomeado para uma das partes. Esta reforma vae hoje mesmo a 

assignatura, e deve amanhã sair no Diário do Governo a minha nomeação e a do Salgado, que 

estava servindo interinamente, por ter sido escolhido pela Academia no concurso a que eu 

também concorri em 1897». 

Columbano recebeu a 14 de Novembro, às 8 da noite, um telegrama do Conde de Arnoso, 

participando que El-Rei assinou o decreto de nomeação de Columbano para professor de 

pintura. 
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Artigo a respeito do desenho Horas de Estudo: O Ocidente (1879) 

O Ocidente, 15/7/1879, pp. 109-110 

 

«A nossa gravura é uma composição original de Columbano Bordallo Pinheiro. Desenhada com 

firmeza, cheia d’elegancia em todos os accessorios, este trabalho denuncia um talento 

verdadeiro, como o é innegavelmente o seu auctor, a quem na arte portugueza está de certo 

reservado um dos primeiros logares».  

Columbano Bordallo não se limita a seguir as tradicções academicas nacionaes; vae muito mais 

longe: os seus trabalhos tem um cunho de independencia que o assignalam desde logo como 

uma d’estas naturezas individuaes e poderosas que não se deixam ficar desapercebidas. Se 

attendermos a que d’entre a pleiade dos nossos artistas já feitos, é elle um dos mais novos e 

de menos tirocínio, não podemos deixar de concluir que aprimorado pelo estudo guiado pelos 

bons modelos, irá com certeza longe». 

«Faltava simplesmente um meio menos atrophiante, mais amplo do que o nosso; e sobretudo 

mais moderno, pois que uma das qualidades da sua maneira artistica, é ser muito do seu 

tempo. Na França daria talvez hoje um independente; em Portugal já vemos que dá uma 

individualidade que se afasta muito da banalidade oficial». 

«O pequeno quadro Horas d’Estudo revela já algumas d’estas apreciaveis qualidades». 
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Artigo a respeito de Um Concerto de Amadores: Louis Fourcaud, «Salon, 1882» (1882) 

Le Gaulois, 1/6/1882 in Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Doc. 9 

  

«J’ai écrit le nom de M. Bordallo-Pinheiro auprès de celui de M. Sargent. Ce n’est qu’au style 

goyesque de leurs envois qu’est dû ce rapprochement auquel n’est attachée aucune arrière-

pensée de paralellele. M. Bordallo-Pinheiro est un artiste portugais très bien doué, à ce qu’il 

semble, mais fâcheusement incomplet. Je tiens á signaler son tableau intéressant et baroque: 

Soirée à l’atelier,  pour deux motifs: il témoigne d’une bonne organisation de peintre et il porte 

en lui plus d’un enseignement. (...) Au point de vue du dessin, ces figures son inadmissibles; on 

les prendrait pour d’immenses caricatures. Au point de vue de la lumière, la scène s’explique 

peu; ce n’est pas le jour solaire qui l’enveloppe et ce n’est pas davantage le jours d’une lampe; 

on ne parvient pas à se rendre compte de cet éclairage boueux qui tombe on ne sait d’oú et 

qui corrompt toutes les apparences.  

Au point de vue de l’observation morale on se tait, tant la mimique des personnages est 

épaisse et commune. Au point de vue de l’appropriation des procédés du sujet, on se révolte: 

La Danse bohémienne de M. Sargent comportait une nuance de fantasmagorie, mais ce 

concert donné dans un atelier de peintre, de plain pied avec le spectateur, ne souffre en rien 

de tels effets. Cependant, en dépit de si nombreux et de si énormes défaits, ce tableaux 

excentrique et illogique retient un moment d’attention. On y remarque des morceaux d’un 

facture brave et d’une harmonie grise et argentie, passablement fine. Cela choque et l’on 

reconnait dans ce chaos, une dépense de qualités peu ordinaires. L’auteur va au hasard, il ne 

parais pas bien savoir ce qu’il veut; il oublie d’allumer à chandelle. Que ne prend-it la peine de 

raisonner son sujet et de peindre naïvement d’après nature? Ayant ce qu’il faut pour sortir de 

pair, il est au moins regrettable qu’il tourne au fruit sec. 

Vous mes direz que Goya a eu des caprices aussi extravagants que M. Bordallo: soit! Mais Goya 

ne les avait empruntés à personne, et d’ailleurs as renommée ne s’est pas établie sur ces 

extravagances. J’ignore quel homme est l’artiste portugais qui m’occupe; je crains qu’il se grise 

de sa facilité et qu’il se laisse dominer par l’attrait des étrangetés. On accepte toutes les 

curiosités qui ont la vérité pour base; on repousse les autres, et ceux qui s’y adonnent y 
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gaspillent ce qu’ils ont de fougue et d’imagination. L’homme à tempérament dédaigne ces 

imitations et les applaudissements mesquins qu’elles procurent. M. Bordallo-Pinheiro joue un 

jeu dangereux entre tous. Beaucoup de ses pareils y ont tout perdu; il y perdra tout (ou – 

même)». 
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Mariano Pina, «Folhetim do Diário da Manhã – Os pintores portugueses no “Salon”» (1883) 

Diário da Manhã, 19/7/1883 

(Excerto) 

 

O Salon anual costuma ser na Primavera. No Salon de 1883 o número de quadros duplicou, 

mas diminuíram as obras-primas. A natureza saiu vencedora. 

«Os artistas portuguezes que expõem no Salão d’este anno são os srs. Columbano, Condeixa, 

Ramalho Junior, Rato e Sousa Pinto (…)». 

«Columbano Bordallo Pinheiro é um verdadeiro peninsular, tendo uma grande paixão pelos 

antigos, pelos antigos que apenas se limitaram a observar a Natureza. Não o attrahe a 

moderna pintura franceza, esses quadros pequenos que na sua maioria vivem apenas com a 

moda, e que constituem a tal arte do chic. Gosta de trabalhar n’uma tela enorme, dar ás 

figuras o tamanho natural; ensopar bastante o pincel na sua palheta e trabalhar largamente, 

sem ter necessidade de recorrer á minuciosidade dos que pintam quasi miniaturas. O seu ideal 

é Velásquez. Os artistas francezes não o espantam. Foi um erro manda-lo para Pariz».  

«No dia em que ele entrar em Madrid, no dia em que elle, no Museu do Prado, começar a 

admirar e a estudar os Borrachos e as Hilanderas, n’esse dia o artista, influenciado pelo meio 

que é sympathico á sua índole, começará a produzir as grandes obras para que o seu magnífico 

talento tem força». 

«Que devo eu dizer do retrato que elle mandou ao Salão, se é o meu retrato o que elle expõe? 

Basta dizer-lhes que Henri Rochefort, o grande pamphletario politico e um dos primeiros 

críticos de arte da França, dizia, a propósito d’esse retrato, que Columbano ainda um dia há de 

causar espanto ao publico». 

(…) 

«Em resumo. Os trabalhos de brazileiros e portuguezes, que figuram no Salão d’este anno, não 

podem causar espanto n’um meio essencialmente artistico, como é o meio francez, e n’uma 

exposição onde concorrem talentos bem diversos (…). Mas os trabalhos a que me referi 

merecem a consideração e o applauso dos dois povos». 
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Exposição do Grupo do Leão, 1883: Christo-Anil (Mariano Pina ?), «Folhetim do Diário da 

Manhã, O Salão de Pintura – Na Rua de S. Francisco, redacção do «Commercio de Portugal», 

A Exposição de quadros modernos» (Dez. 1883) 

Diário da Manhã, 22/1/1884, p. 2 

(Excerto) 

 

Fala em Columbano, com grande destaque, a seguir a Silva Porto, «universalmente 

reconhecido como mestre». 

Columbano «(…) é antes de tudo um dissidente e acima de tudo um ousado. [A sua obra era o 

resultado] (...) d’um temperamento desiquilibrado, e o producto d’um artista extraordinario, 

mas incompleto».  

«Abandonando aos seus collegas os motivos tirados da natureza rústica, elle ataca 

principalmente os lados da natureza humana e sabe accusar n’um retrato, na linha d’um perfil, 

ou n’uma atitude caracteristica, a história d’um temperamento, as luctas secretas d’uma 

organização doentia, os fundos desalentos ou a exteriorização canalha d’um vadio 

impudente». 

«Porque possue uma irreverencia absoluta pelas conveniencias e um soberano despreso pelas 

convicções, póde, melhor que nenhum dos seus camaradas, entregar-se ás impressões 

espontaneas e ter uma maneira mais original e mais sua».  

«Em presença dos seus doze quadros comprehende-se, com effeito, que elle seja capaz de 

provocar resistencias e conquistar adhesões – tal é a sinceridade que põe em tudo o que faz, a 

leve significação ironica de que anima os seus personagens e a franqueza rude que chega quási 

á brutalidade». 

O crítico pensava que o retrato de Mariano Pina estava «soberbamente pintado», o de Maria 

Augusta era «impagavel» e o de D. Elvira, mesmo sendo «(…) talvez o menos perfeito, mas em 

que há, ainda assim, um pulso largo e affoito e uma maneira original e franca». 

«O seu colorido é baço, é pobre, é desmaiado, o seu desenho é por vezes defeituoso, mas 

gracioso quasi sempre; mas a sua maneira extranha é reveladora d’um artista de raça, e 

quando tiver completado a sua educação pelos museus da Itália, da Hollanda e da Hespanha, 

quando tiver dos homens e das cousas um conhecimento mais largo e mais fundo, Columbano 

deve produzir – attentas as faculdades que accusa – uma obra profunda e complexa, como só 

a fazem aquelles, que teem o cerebro potente de Balzac, ou a alma solitaria de Rembrandt».  
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Se assim não succeder, poderemos justamente considerar-nos roubados, - se por ventura, é 

lícito antever no que Columbano tem feito o prologo d’uma obra vasta, eterna e grandiosa». 

 

Nota: talvez se trate da crítica que Mariano Pina diz ter escrito para o Diário da Manhã. Cf. 

Carta de Mariano Pina dirigida a Columbano, 23/2/1884, in Espólio de Columbano Bordalo 

Pinheiro, Museu do Chiado. Nessa carta ele queixa-se que o pintor não lhe escreve e que ele 

escreveu um folhetim sobre ele no Diário da Manhã. Diz que esteve em Paris com Eça de 

Queirós e que falaram sobre Columbano. 
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Exposição da Sociedade Promotora de Belas-Artes, 1884: B.R. (Jaime Batalha Reis), «Bellas 

Artes – Um quadro de Columbano Bordallo Pinheiro» (1884) 

Comércio de Portugal, 8/7/1884, pp. 1-2 

(Excerto) 

 

«Portugal possue, enfim, um grande pintor. Esse pintor é Columbano Bordallo Pinheiro».  

«Há vinte anos que eu vejo encherem-se com meros estudos as nossas Exposições de Bellas-

Artes e as nossas galerias de pintura. Alguns artistas apresentam retratos, outros expõem 

paisagens, animaes, flores, cabeças de guerreiros da edade media ou da renascença, 

grupamentos de figuras a propósito de episódios históricos, enquanto que muitos outros, 

determinadamente, se entregam à pintura das hortaliças de das bacias de arame». 

«Nenhum artista havia até agora apresentado ao publico, em Portugal, poderosamente 

executada, uma obra de grande arte, uma completa evocação de um drama humano». 

«O carácter d’esses vinte annos de tentativas artísticas, póde ainda hoje apreciar-se na 

Exposição da Sociedade Promotora de Bellas Artes, em Portugal: As paredes das sallas estão 

cobertas ou de trabalhos mais ou menos insignificantes do que eu chamo pequena arte, - 

aspectos da natureza, paisagens, flores, animaes, - ou de ensaios que podem apenas 

considerar-se como estudos fragmentários dos elementos de qualquer grande obra futura». 

«Logo da entrada da primeira salla da Exposição se vê, agora, porém, collocado (…)». 

(…) 

«Um grupo de quatro amadores canta junto de um piano e um quinto diletante toca: Eis o 

assunto do quadro». 

Neste quadro de Columbano, o processo utilizado era talvez a maior aproximação da maneira 

definitiva (exacta reprodução da realidade) que tinha sido feita até à altura. O «Concerto de 

Amadores» era a vida: nele só se vê o que a luz escolhida podia mostrar, não o que o pintor 

sabia existir. As personagens não eram convencionais: «Os cinco amadores que cantam n’essa 

salla mal alumiada dão-nos a impressão intensa a um tempo, d’um drama e d’um conto 

phantastico».  

Nas palavras de Batalha Reis, o «que torna comovedora e poderosa a obra de Columbano é a 

revelação que n’ella se encontra do mundo phantastico do espirito humano, o mundo intimo e 

visionario tirado da realidade». A arte não podia ser uma mera cópia da natureza, pois a 

«grande obra d’arte (...) é a alma humana interpretada pelo artista». Columbano era uma 
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grande individualidade, que se destacava não só no meio português, mas em toda a parte. Em 

conclusão afirmava: «É curioso de certo, mas não é estranhavel, o facto de que a única obra de 

arte poderosa e original que em Portugal tem produzido a pintura, obra aliás admittida no 

Salon de Paris em 1883, foi por um jury portuguez regeitada d’uma Exposição constituída pelas 

obras banaes do mais banal».  
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Cartas de Columbano para Francisco Vilaça (Caldas da Rainha, 1886). 

Museu do Chiado – MNAC. 

 

«Meu Villaça 

Caldas da Rainha 26 de Setembro de 1886 

 

Bem diz lá o riffão “Longe da vista, longe do coração” Todas as manhãs à hora do correio vou 

na esperança de encontrar lettras tuas.. e nada. Todos me esquecem infelizmente! Estás por aí 

muito entretido tens trabalhado muito? Tira um bocadinho dos teus affazeres e escreve-me, 

que diabo. Estou para aqui desterrado por causa duns quadritos que comecei e que preciso 

acabar. O que me vale ainda assim é a família de meu irmão Raphael em casa de que estou 

únicas pessoas com quem fallo e que tornam o meu desterro um pouco mais doce. Tenho já 

uma porção enorme de quadros para a proxima exposição do Grupo se as vender todas devo 

fazer mais de 100 libras nelles. Em geral os motivos que escolhi são originais e simples, mas 

estou para aqui deveras desanimado não tenho ninguem que me diga uma palavra agradavel 

se não fosse a coragem e a teimosia que me caracterisam não dava mais uma pincelada. Fazes-

mr muita falta com a tua palavra amiga e animadora. Trabalho todos os dias e assim me 

distraio já não mostro o que faço a ninguem, guardo tudo no meu quarto bem fechado e só à 

noite quando vou para me deitar e que recolho o que fiz durante o dia sosinho em silencio 

faço então exposição para mim dos meus proprios trabalhos e assim passo bons bocados a 

admiral-os. Heide acabar creio, por ser o unico admirador da minha obra. Em geral é vulgar 

toda a gente desconsiderar-me isto revolta-me um pouco por sei bem quanto valho e quanto 

mereço. Tenho um quadrito, estudo que fiz da minha sobrinha que desejo que seja uma 

verdadeira obra d’arte. A cabeça está tratada com um esmero digno d’attenção d’aquelles que 

sabem bem o valor das perolas O fundo é simples, uma parede quasi branca que mostra ser 

pintada a fresco com os ornatos delgados e finos do estylo de Pompea muito uzado em Lisboa 

e aqui em alguns interiores do principio do século A cabeça destaca-se com uma suavidade do 

fundo verdadeiramente natural em acabamento chega quasi à minucia do Bastien Lapage no 

retrato de Sarah Bernhardt. Tenho confiança que todos estes quadrinhos levados a paris 

faziam por la sua vista Por mais patriotismo que a gente tenha dentro em si não se pode 

supportar a sangue frio o estado actual das cousas n’este torrão abençoado Triumpha a 
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imbecilidade a vulgaridade e a asneira Corja de burros! Não ficarei em Portugal por muito 

tempo, asseguro-te porque esta podridão é contagiosa No principio do mez conto estar já em 

Lisboa Tens estado com o Pina? (Aqui muito em particular elle coitado não sei se 

inconscientemente fartou-se aqui de me tratar de insignificante, talvez por viver comigo na 

intimidade ou por estar na prezença de meu irmão Raphael o que é certo é que tive de me 

zangar varias vezes com elle Vê lá se elle na Chronica da Illustração faz o que havia promettido. 

Tem receio de se comprometter ellogiando-me Uma manhã tive uma discussão com elle que 

tinha por assumpto uma desconsideração que eu tinha soffrido n’um jantar qualquer dado 

aqui em que se fizeram brindes aos presentes e ausentes excepto a mim, eu queixei-me 

amargamente reconhecendo sobretudo a inferioridade d’alguns que tinham sido brindados. 

Elle acabou por me responder esta simples palavra: enttenda. Effectuava-se justamente n’esse 

dia o jantar offerecido pela Fabrica ao snr Emigdio Navarro, ministro das obras publicas Pina 

teve nesse jantar um dos primeiros logares e como tal lembrou-se delicadamente de me fazer 

um brinde especial no fim do jantar, recordandotalvez a nossa palestra da manhã.) E sem o 

que eu ficaria como de costume, esquecido para um canto Isto tudo concorre para que cada 

vez eu me concentre mais e me vá pouco e pouco entristecendo. 

Tenciono escrever ao Ramalho, achas que faço bem? Mas tenho medo de escrever asneiras. 

Quem me dera tornar a ver a Bertinha Não os tens visto Já sei que estás trabalhando nas 

decorações do José Leite Eu estou com novo desejo de começar Dizem-me que (?) Malhoa tem 

grandes obras. Pelo que o Raphael parece que este vae espantar mundo  com os seus quadros 

Veremos 

E mestre Condeixa com artiguinhos nos papeis mas que artigos. Os outros artistas o que teem 

não sabes? Então esta ahi o David Cohen dá-lhe da minha parte recomendações Tu ainda estás 

na Rua da Atalaya, eu para la mando esta. O Alberto tambem nunca teve alma de me escrever 

uma linha dá-lhe saudades. Estou quasi à (?) sem dinheiro se não vender estes quadros que 

devo estar arranjadinho e depois as dividas, isso é que me mette medo Vejo tudo tão negro 

até já me parece que a Bertha não gosta de mim Se ella tivesse visto ou soubesse das 

desconsiderações que me fizeram ter-me-hia deffendido? Ou faria como o Pina 

desconsiderando-me tambem? Ainda assim quero guardar por ella o respeito e a veneração 

que se tem pelo idolo que os nossos dedos não podem tocar Quero enganar-me a mim mesmo 

imagino que Ella me considera sobre toda a outra gente! Claro está que não as visitaste ainda. 

Tomara já lá estar em Lisboa. Hoje é domingo e o dia está lindissimo mas eu estou triste! 

Adeus meu Villaça 
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Aceita um apertado abraço do teu amigo verdadeiro 

Columbano» 

 

«Caldas, 30 de Setembro de 1886 

Meu Villaça 

 

Tinha essa carta escripta desde domingo mas tinha hesitado em t’a mandar por ter sido ella 

escripta debaixo d’uma má impressão tal era n’esse dia o estado do meu pobre espirito 

hesitava porque, com franqueza, gosto pouco de aborrecer os meus amigos aquelles que ainda 

se interessam um pouco por mim e q’ nem sequer teem culpa do que me possa suceder. Mas 

que diabo a gente precisa desabaffar. Hoje de manhã recebi a tua carta e como me accusavas 

n’ella de te haver esquecido por nem sequer ter respondido à tua carta escripta ha já tanto: 

ella ahi vae, atura-a. Já que assim o queres, assim o tenhas. Pelo que me dizes estimo ver-te 

mais desaffogado de dinheiro porque deveras me incomodava às vezes o saber que passavas 

sem mesmo o necessario! Eu estou por cá já quasi a mingua O meu fato esta num estado 

deploravel cheio de nodoas e não sei quando poderei comprar outro A barba vae-me 

crescendo d’uma maneira bestial estou quasi num estado d’homem primitivo. Como não 

convivo isso cuidado me dá Estou quasi pastor! Gosto afinal d’esta vida do Campo Estou 

perfeitamente o pintor do ar livre, já não quero outra coisa. As horas mais felizes que passo 

durante o dia são aquellas em que trabalho em que me tino ao sol cheio de saude e de força. 

Só o que precisava era a compensação do meu trabalho então era feliz Fiquei alegre com a 

noticia que de dei ter havido um portuguez que mereceu um premio de primeira ordem em 

Paris felicita-o em meu nome e conquanto o não conheça desde já o estimo e o considero do 

baixo da minha insignificancia. Só desejava ir até Paris. Se pudesse no principio do anno caia lá 

como um raio Agradeço-te as palavras amaveis que me diriges na tua carta oxalá que ellas me 

dessem coragem. Mas isso não depende apenas da minha vontade. Adeus até à primeira vê se 

me escreves. Era muito bom se fosses visitar o Ramalho um dia sosinho sem mim para sondar 

o que ella diria de mim. Mas tu não vais. Tenho a certeza. Adeus. 

Teu amigo sempre 

Columbano. 
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P.S. Estou effectivamente escrevendo ao Ramalho, isto preocuppa-me. Elle vae rir-se de mim 

de certo. 

P.S. Acabo de ter outra encomenda da Africa querem outro retrato do Imperador da China mas 

d’esta vez é a figura inteira. Vallha-nos isso! No officio que os (?) da Câmara de lá me enviam 

dizem ser eu a pessoa mais competente para fazer o retrato d’um alto personagem como este. 

Que honra!!! Que imbecis!!!»     
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Exposição das pinturas decorativas para o Conde de Valenças, 1891: Fialho de Almeida, 

artigo (20/1/1891) 

Os Gatos, Vol. IV, Lisboa, Clássica Editora, 1992, pp. 39-47 

 

«Columbano Bordalo acaba de mostrar a meia dúzia de íntimos, no seu atelier do pátio Martel, 

trabalhos de decoração executados por encomenda do conde de Valenças, para a sala de baile 

do mesmo senhor. 

O interesse provocado nos visitantes por esta obra de Columbano, a mais ampla do artista, e a 

mais superiormente executada de quantas até’gora lhe saíram das mãos, avaliar-se-á na razão 

das contrastantes opiniões que ele logrou provocar em espíritos que, sobre a nenhuma 

educação de museu, tinham ainda a restringir-lhe as vistas críticas todos os parti-pris da cor do 

artista, essa cor pessoal que tantos filiam num defeito óptico, tendo o cinzento por tom 

predominante. 

A pintura é a óleo, e consta de um tecto que não pudemos ver, e foi pintado in situ, e de sete 

paneaux de cerca de três metros de alto e de largura diferente, que serão aplicados às 

molduras de estuque do salão de baile a que se destinam. Nestes últimos desenrola-se uma 

espécie de revista histórica da dança, por quadros concretos, abrangendo os ciclos em que o 

costume mais pitorescamente disse com esta arte de dar à perna, em que tanto se compraz, 

nas horas de ócio, a humanidade. Descreverei a coisa em quatro traços. O primeiro pano é 

congrado à dança de hoje: um par adolescente avança com dengosidades fin-de-siècle, 

realçadas pelo tipo frágil e essencialmente lisboeta dos dançarinos. Ele, uma espécie de cara 

chata e de figureta aperaltada: ela, uma quinquilharia risonha, cujos pobres membros 

visionam degenerações de raça tuberculosa. O ar é grave, o sorriso das bocas indiferente. Na 

casaca azul dele há certo chic, o colete de cetim pérola reveste-lhe um peito vão de menino 

fútil, e quanto ao calção e à meia preta que lhe completam a toilette, sou a dizer moldam uma 

perna seca e curta de animal veletudinário, de boneco de salão, que não marcha, que não 

estuda, que não pensa, e cujo elegante raquitismo todos já nos acostumámos a ver passear 

nos carros de luxo que aos domingos se cruzam na Avenida. O vestuário dela é cetim branco, 

há plumas nos cabelos, e uma ligeira decoração de flores de lírio no corpete e num dos panos 

do vestido. No lançar dessas pompas de menina solteira que dá à perna, com o noivo, toda a 

sensação de requinte é abolida: a valsista é uma pessoa cândida e razoável, com um queixinho 

moço, um penteado singelo, e um ar infinitamente caseiro e afectuoso. 
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No esparso da tinta há uma preocupação de segurança, e ao mesmo tempo o ar dela ter sido 

espalhada um pouco ao acaso. Certos detalhes, muito acabados, contrastam com outros, 

apenas postos de raspão. O todo paira numa espécie de nuvem que permite ao espectador 

completar em espírito o quadro, e como que dá sonho à tela, o que é um requisito talvez da 

decoração. 

 

O retábulo segundo é a dança no Império. Há um rapaz de perfil, expressão flagrante dos 

estoiradinhos desse tempo, calça colante, meia de seda, casaca de gola altíssima, bicorne, e 

bofes de renda em grandes folhos. A figurinha da mulher é deliciosa, com o vestido de 

corpinho curto, os braços descobertos, e o decote quase horizontal, descobrindo peito e 

ombros sem provocação. Uma adolescência celeste irrompe dela, com as indecisões sexuais 

dos quinze anos, quando a carne da mulher ainda cheira a biberon. Na anatomia mimosa dessa 

risonha tentadora, detalhes recônditos dizem a amorosa atenção do artista perante um 

modelo que o interessa, por exemplo o pé, pequeno e estreito, que avança num sapatinho de 

cetim com fitas cruzadas, a cabecita redonda, de ave, frívola e castanha, com a fonte 

desafogada de carrapitos, e a expressão do olhar, fugaz e volitando todo de inocência… No 

conjunto do quadro, a nuvem paira, com o seu turbilhão de átomos cinzentos, afogando aqui e 

além detalhes adivinháveis, porém deixados pelo pintor numa espécie de crepúsculo fugidio. 

 

Terceiro pano, em pleno Luís XV. 

É um momento de gavota, surpreendido: o par avança num torneio de corpos grácil… ele de 

costas, delgado, esbelto, casaca de pelúcia verde e calçado preto, a meia cor de carne, o talon 

rouge, a cabeleira com pós e o ar galante – pequena ela, o seu ar de burguesinha bondosa, em 

cujas covas de barba houvesse ainda restos de beijos da última festa de Natal. Tem um corpete 

morango, decotado, a saia de damasco com pionias soltas, a matiz, e encara o espectador com 

o seu biquinho humorístico de garota, o seu focinhito róseo, todo cheio de graça 

convalescente, de mimo de flor murcha… 

De toda a pintura exposta, o trecho amorosamente estudado é este: detalhes, desenho, tons, 

tudo é magnífico. Há pormenores que são verdadeiras restituições de coisas vistas. As figuras 

têm uma destreza de vida e um lançado que palpita sob os rumorejos da orquestra que deve 

estar tocando. E na casaca verde do homem, a luz infiltra-se entre as vilosidades revoltas do 

estofo e criva-o de reflexos, fazendo valer no verde violento a palidez dos brocados a matiz, 

profusos, lilás e pequenas flores de quatro pétalas… Certamente que nem o costume dele nem 

o costume dela foram escolhidos na exposição do século XVIII, em Paris, Hotel Chimay, com 
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todo o rigor arqueológico, nem talvez esses corpinhos fracos, um pouco exangues, de jarretes 

finos e carne fatigada, vivendo de histeria e de bonbons, traduzam a toda a altura a galanteria 

preciosíssima do tempo. Sente-se entanto no par uma delicadeza sui generis não dandinesca, 

porém burguesa, e tocada de não sei que humor enternecido, que faz tom. 

 

Quarto retábulo, Luís XIV. 

O costume do homem, severo, casaca azul e cabeleira de anéis, canhões e bofes de renda, 

tricorne na mão esquerda, e o colete de grandes abas, caindo, vermelho, té lhe encobrir as 

coxas de peralta. A figureta da mulher poisa a três quartos, voltando de leve as costas a quem 

olha, e é a mesma anemia morena, o mesmo tipo afusado e decadente das outras, com 

frescuras que lhe vêm dos poucos anos, e nunca do circular sadio do bom sangue. Esta todavia 

se faz singularmente cativante, com o seu jeito de fidalguinha raquítica, a sua finura de 

articulações cheia de espírito, e todo o ritmo ondulado das formas que se adoram, sob o 

esplendor do trajo, dando-lhe por isso mesmo um tipo espúrio, de gazela, alvéola, e rapariga, 

em dose igual. 

 

No quinto pano evoca-se a recordação do que seria um par dançante, aí pelas alturas de 

Henrique III, O homem é Lopes de Mendonça, em mais fluté, vestido de negro, calção e 

justilho curto, manto em romeira, golinha encanudada, brinco na orelha, barbicha em ponta, e 

com uma espiritualidade feliz no rir dos olhos, no evaporado da cabecinha estreita, em cujos 

cabelos rentes passam, calafrios duma luz loira. Ela é mais séria, de corpete severamente 

abotoado, mangas de puf, gorjeira e punhos de profusa renda, e tem um lenço na mão, a saia 

tomada um pouco à banda, de glauco mar, em cujo tom se esmancham pequeninos bordados 

a matiz. Este quadro não está inda completo: nele, porém, como nos outros, sente-se a mesma 

procura dum tipo feminino, sempre o mesmo na essência, e que o pintor idealmente requesta, 

não vendo outro, seja qual for o modelo que lhe tenha vindo pousar no atelier. 

 

No sexto pano é Renascença. Um grupo de figurinhas de mãos dadas parece que se levanta da 

Divina Comédia, e vem, com os dedos em fuso e o ar místico e dolente, sacudir, no baile, o 

pólen das rimas dantescas, que lhe atapeta o chão de sonho histórico, e idílio mumifeito. Ele, 

macilento, varado de preocupações desconhecidas, deixa a gaforina voar de roda do seu 

crânio de fantasma: é hirto, moço sem idade e anguloso e antipático quase à força de ser feio. 

Traz o gibão de escarlate pregueado, as mangas perdidas orladas de arminho, colar ao peito, 

meias colantes, duma cor desigual para cada perna, salmão e azul… e o aspecto dela é quase o 
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duma santa, no seu costume branco de reclusa, a escarcela pende-lhe, a trança morre, os 

lábios baixam – e fria e sem desejo, tem um ramo de lírios na mão cheia de anéis. 

 

Finalmente, o último trabalho da decoração é uma grande tela onde está pintada uma 

quadrilha, de que o espectador apercebe oito ou nove figuras. No primeiro plano vêem-se as 

seguintes: um brigadeiro alto e espadaúdo, de costas, o fardalhão bordado a ouro, a bota alta, 

o bicorne de pluma escarlate, dá o braço a uma rapariguinha de colo alto, decotada, vestida de 

vermelho bufante… leve e tão fresca que a sua carne tem, sob a epiderme doirada das 

espáduas, no coral da orelha cinzelada que nem jóia, nos torvelinhos loiros da nuca, paraísos 

de infância divina ainda e já nubente, de sorte, de sorte que os beijos que se lhe dão, por puro 

enternecimento, a princípio tranquilos, depois sabem a amor, por deixarem rosetas de carmim 

por onde quer que os lábios tocam…Uma doidice alada calafria de prazer todo esse busto de 

loirita gorda, que se abandona às nonchalances da quadrilha, pelo braço do brigadeiro 

espadaúdo. 

Trás dela, à direita, um macilento avança, afiambrado, exangue, de cara longa e olhar de quem 

traz ténia; e pela esquerda, um estoiradinho, de perfil, todo ao rigor da moda de 1830, mostra 

a sua cabeça de romântico, de topete, barbicha virginal, e olhar cavado, como quem sabe o 

seu Byron e tem febre. Depois, no extremo do quadro, uma mulher a três quartos, com um 

nariz de expressão, sorri um pouco, bela de carne, gorda e vestida de seda furta-cores…As 

figuras do segundo plano, três, apercebem-se por entre os espaços claros das que disse. 

Primeiro é uma mulher magnífica, de branco, lembrando um pouco um retrato de D. Maria II, 

por Lawrence, e cuja cabeça patrícia tem correcções esculturais de grande raça. Tem um 

penteado de copo, marrafa ao centro, e molhos de caracóis sobre as orelhas. É fresca e altiva, 

o colo amplo, cuja nudez brota olimpicamente do corpete cheio de jóias. Tem mitenes de 

renda, anéis de chaton cheios de pedras, e a sua desdenhosa beleza atrai o olhar, como um 

centro hipnótico da pintura, forçando o espectador a dizer: 

- Já não há disto! 

 

Desenhei sumariamente a obra de decoração de Columbano, e a mim próprio pergunto agora: 

- Estás contente? O que acabas de ver é realmente a verdadeira pintura? Ao homem que 

assina isto pode-se, com toda a austeridade dum seguro critério, chamar um evocador da vida, 

um ressurgista? Há realmente síntese nesta obra? A cor é justa? O desenho é flagrante? Fala a 

composição? Há sofrimento, sonho, sátira, ideal, nestes painéis?... 

E logo no fundo do meu ser se inicia, difusamente, um movimento de resposta: 
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- Eu sei! É talvez cedo para exprimir sobre Columbano Bordalo um veredictum seguro. 

Elaborações prolongadíssimas fazem-se de longa data no espírito deste buscador do inédito, 

que, vendo largo, não conseguiu ainda, pelas complexidades do seu tipo, ver seguro. 

Não que ao seu pincel desajudado escapem os artifícios do métier, ou que o ramerrão dos 

mais não fosse, para a sua tarefa, coisa fácil, caso ele estivesse disposto, como tantos, a fazer 

da arte, sinecura, em vez de por ela ter os enlevos duma religião toda mental. Mas Columbano 

mira alguma coisa mais sólido que o brilhante, o convencional horroriza-o – que é a fantasia de 

muitos – e, espírito raro, desdenha da arte que pensa nos aplausos, e põe a sua coroa de loiro, 

como diz Rivarol, na cabeça dos que a embriagam. Aí temos pois este homenzinho trigueiro, 

pequeno, silencioso, com a sua miopia doce e o seu ar contrafeito, todo cheio de 

susceptibilidades como as fêmeas,  modesto por orgulho, intransigente por princípio, 

afastando o seu processo artístico cada vez mais da cozinha comum, e sentindo que diverge, e 

lutando sempre, com uma altivez de misantropo, contra as irritações que ele bem sabe que 

provoca, e não podem senão indispô-lo contra os sucessos banais, mas necessários, da 

clientela pagante, tão desdenhosa de crítica, quando se não sinta pelo pincel embelezada. 

Certo, a pintura de Columbano não é linda, nem bem vestida, nem figurinada com mimos de 

arrebiques oleográficos – mas uma coisa hirsuta, com ressaibos de miséria humana, anquiloses 

de raquitismo de membros, orelhas exangues, peles flácidas, e não sei que dolorosa 

preocupação do ser moral, que faz do pintor misantropo um filósofo cínico, e põe na sua 

técnica uma terrível chufa contra a raça. 

 

O que um artista? 

Um homem que viu uma certa vida, experimentou emoções, e no-las conta, transfiltrando-nos 

o calafrio com que as sentiu. A obra de arte é portanto uma porção se sensibilidade visionada, 

e interpretá-la é historiar a existência interior de quem na subscreve. Ora, é pousar ante a 

pintura de Columbano para logo advir na personalidade original desse sombrio. É um ingénuo, 

com ferocidades de honra, crédulo mas pouquissimamente maleável, capaz de emoção, mas 

sem entusiasmo, e, em arte, muito mais instintivo do que sábio, e como tal fazendo do instinto 

a única voz audível no mundo de contemplações em que se isola. Nele as faculdades de 

evocação são limitadas, e a sua fantasia fez desesperados esforços para suprir com a 

profundeza dos conceitos o que lhe falta em espuma iriente, em detalhe poético, em estudo 

alado. 

É por educação e por sangue, um realista, os recursos vêm-lhe todos da observação directa, 

forçando-o a desdenhar todos aqueles que possam eximir-se à contraprova. Não sabe 
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inventar, cuido mesmo que não quer, e é a razão por que a sua pintura, sobre bebida toda na 

vida actual, qualquer que seja o assunto dos seus quadros, ainda daquela prefere somente as 

coisas que lhe sejam absolutamente familiares e quotidianas. Assim, não se procure nas suas 

deusas, efebos, sátiros e personagens antigos outra anatomia além da que lhe pode oferecer a 

carne contemporânea, lisboeta, deformada pelo trabalho, e envilecida pela chateza, de 

cruzamentos mórbidos, em casas sem ar, e mesas sem higiene nem fartura. Vi algures dele 

uma Vénus, que da transcendente e olímpica fábula havia apenas nome; no corpo, uma 

maritornes grossa, mamuda e lívida, cuja grande nalga traía a mãe de família ao tomar banho, 

e cujas mãos chatas e fortes diziam uma ascendência sem fim de cozinheiras. De mais saberia 

Columbano, antes de todos, com a sua admirável sagacidade aguda de olheiro misantropo, 

que não era aquela Vénus que dele esperavam, o proprietário, a tradição e a crítica; mas 

explicou que a mulher nua, de formas vaporosas, e breves calcanhares, os dedos dos pés em 

leque e a cinta de vespa, com seios redondos e ombros musicais, só existia nos quadros 

italianos, ou em alcorce nos bolos de noivado, jamais nos modelos que lhe tinham vindo 

pousar ao atelier. E acrescentaria, Deus sabe, que, se aquela Vénus não era a da fábula, em 

compensação – era a dele. 

Nos trabalhos decorativos de Columbano para o salão do conde de Valenças, o processo de 

mão é idêntico, e os meios de reproduzir pela cor a figura vivente, embora numa época 

recuada, não desviam meio tom do ponto de vista compreensivo que atrás pus – ponto onde 

por mais duma vez se tem querido ver um parti-pris. De feito, as figuras daqueles sete panos, à 

parte uma ou outra mais hierarquicamente posta, são antes exibições de tipos 

contemporâneos, sinceramente estudados dentro de vestidos de outras épocas, do que 

tentativas de restauração da fisionomia antiga, com o sabor e o entrain do seu ciclo histórico 

especial; e assim como a Vénus de que falei não era olímpica, assim os dançarinos de Henrique 

III e Luís XIV não são cavalheiros, nem autênticos. Mas note-se isto: ninguém como o pintor 

sabe melhor quanta idealização romântica ali falta, para calhar aquelas personagens na 

simpatia fácil dos badauds. Um acabado mais nos pormenores do vestuário, um pouco mais de 

carmim no tom da pele, bigodes mais flamantes, preciosidades mais açucaradas no gesto, e 

enfim fundos lambidos, com pequeninos valores de mobília e adornos murais bem evidentes, 

eis o bastante para trazer ao artista as ovações dos ingénuos, as apostólicas bênçãos dos 

críticos. O público diria: tem cor, é reconstituído sobre textos, adivinha-se bem o 

historiador…Columbano, porém, é que ficaria remordendo toda a vida este remorso, para ele 

terrível, de ter querido adivinhar; e quanto maior o sucesso, tanto mais duvidoso o pintor 

consigo de haver tentado pintar uma coisa fora do modelo visto e longe da sua austera 
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fidelidade habitual. Esta teimosia, em minha opinião, é uma grandeza, que no entanto o 

desviará da popularidade eternamente. O culto do real nesse homem é tão forte que o leva a 

despir a figura humana de tudo quanto nela pareça sombra de artifício. O sentimento da cor 

obriga-lhe o pincel a só buscar inspirações nos tons amortecidos. Para melhor atingir a 

vivissecção do ser moral, cadaveriza de propósito a expressão física das figuras: lívidas, pupilas 

fixas, gibosidades, epilepsias, gestos cavos…E ele mesmo parece sofrer do que pinta, tão 

arrancado o seu poder de evocação, e tão dolorosamente sardónico por vezes, sobre tela o seu 

desenho. É o poeta do feio forte, o cronista da deformidade moderna, ascético e bisonho, que, 

mesmo na grande arte, não duvida fazer caricatura. E porque, misantropo e retirado, não sinta 

vida senão por fragmentos, e tudo aperceba por uma só máscara, a lívida, ei-lo envolvendo o 

fundo dos quadros em brumas cor de cinza, não acabando nunca, pela necessidade de só 

pintar como vê – tipos incompletos, almas aos pedaços». 
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Exposição na Livraria Gomes, 1894: Mariano Pina, «Bellas-Artes, A Exposição Columbano» 

(1894) 

O Diário Popular, 14/6/1894 e 25/6/1894, p.1 

 

1.º 

O assombro misturado de certa desorientação, que a exposição das recentes pinturas de 

Columbano tem produzido no nosso meio intellectual, proveio única e simplesmente da 

prodigiosa e brutal impressão de humanidade que se recebe, ao examinar cada uma das telas 

do grande e vigoroso pintor. 

A maioria dos artistas tendo necessidade de viver, o que mais os preocupa é que as suas obras 

agradem. No estado democrático em que a sociedade se encontra, agradar consiste em 

lisongear os apetites e o ideal da multidão, servindo-lhe uma arte que não ultrapasse o nível 

do gosto commum a toda a gente, que não destoe do grau de industralismo artístico e do luxo 

burguez que caracterisam a vida contemporanea. A maioria dos artistas que esculpem ou que 

pintam, e que fazem da arte uma industria, isto é, um modo de vida, não encontrando de 

nossos dias aquelles reis, aquelles papas, aquelles príncipes ou aquelles Mecenas, que outr’ora 

tinham por capricho pagar a pezo de ouro as suas phantasias – é obrigada a transigir com a 

multidão, a agradar á multidão, para não morrer de fome. E é por isso que se vê todos os 

annos no Largo de São Francisco em Lisboa, nos Campos Elyseos em Paris, nas exposições de 

pintura de Madrid e de Londres, uma cousa pintada ou esculpida que não é arte, pela simples 

razão de que cada quadro e cada esculptura foram feitos com a mira de comprador anonymo, 

não destoando das proporções do gosto das galerias e das salas modernas. 

Eis porque a critica contemporanea, ao entrar nas exposições de arte, só tem olhos e 

applausos para os raros artistas que, de nossos dias, teem a coragem, a consciência e a 

felicidade de imprimir alguma humanidade á sua obra; para aquelles que só estudam a vida e 

sabem resistir ás fáceis seduções da phantasia, para aquelles que, segundo um critico illustre, 

procuram o raffinement na simplicidade e na força, e não na pieguice delambida e na 

excitação de nervos. 

Tal é o caso de Columbano e tal a rasão porque a sua pintura assombra e ao mesmo tempo 

desorienta: - porque o publico, educado n’um baixo nível esthetico, pensa erradamente que a 

Arte não passa de um producto do espírito humano, tendo de se submeter aos caprichos da 

moda, e procurando apenas lisongear a vista e o ouvido do vulgo. 
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Evidentemente que o vulgo dos nossos dias não é um vulgo analphabeto, antes possue uma 

cultura bastante apreciável. Mas esse seu grau de instrução está ainda muito áquem das mais 

puras concepções ideaes e estheticas. É por isso que o desorienta a obra de Columbano, assim 

como em França o vulgo se sente desorientado pela obra poderosamente individual dos 

pintores Ribot, Tissot e Puvis de Chavannes, e pela obra de escultores como Frémet e Dalon. E 

sempre assim há de succeder com os artistas que se elevam muito acima da mediocridade 

artística em que vegeta a grande maioria. 

O que dizemos para a pintura e para a esculptura, é egualmente applicavel á litteratura e á 

musica. Enquanto a multidão devora com delírio os romances de Georges Onnet, contam 

apenas um limitado numero de leitores os livros de Flaubert… Enquanto certas operas 

corriqueiras do reportório italiano continuam a dar enchentes sobre enchentes nos theatros 

de opera do mundo inteiro, a muito custo o publico suporta uma audição do Lohengrin e do 

Parsifal, ainda menos um concerto de pura musica clássica. 

Eis porque todos os artistas poderosamente originaes, como Columbano assombram e 

desorientam – porque as suas obras não teem, nem o cunho, nem o estylo, nem o carácter da 

grande maioria das obras expostas, porque as suas obras por assim dizer incommodam, 

irritam, offendem até, o gosto convencional que domina por toda a parte, e ao qual o publico 

imagina que todo o artista tem obrigação de submetter o seu alento e o seu temperamento. 

Perguntem a muitos dos indivíduos que nas suas viagens a Madrid visitaram o Museu do 

Prado, se gostaram de Velasquez, de Zurbaran, de Ribera ou de Goya. Não gostaram! Como 

em Paris, no Louvre, não gostaram de Gericault, nem de Delacroix, nem de Courbet, nem de 

Corot, nem de Millet; como nos museus da Hollanda também não gostaram de Rembrandt, e 

muito menos de Franz Hals; como no museu de Londres não gostaram de Turner. 

Para esses indivíduos, a pintura é uma arte feita para agradar á vista do observador, 

mostrando-lhe não o natural como elle é, mas um natural amável, enganoso e attrahente, de 

contornos suaves e sensuaes, de cõres qual delas mais risonha e brilhante. O artista que não 

obedecer a este critério e a este ponto de vista, será sempre um incomprehendido. E como de 

nossos dias democráticos, já não há, nem príncipes, nem Mecenas, succede que o artista 

original terá o seu lugar marcado na historia artística do século, mas inevitavelmente morrerá 

á fome, como succedeu a Millet, que em vida não encontrava quem lhe désse 500 francos por 

um quadro, mas de quem em 89 a America do Norte pagou o Angelus por um milhão! 

É por isso que é tanto mais consolador e fortificante poder admirar a obra de um artista 

exclusivamente devotado á sua Arte, sem n’essa obra se notar a mais ligeira preocupação de 

transigir ou agradar ao gosto da época. 
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Não faltam por esse mundo artístico, nem escolas, nem géneros, nem cotteries d’arte, onde os 

artistas de talento costumam entrar, para achar mais fácil rececsão. Columbano conhece tudo 

isso perfeitamente. Durante o período da sua educação em Paris, teve occasião de ver quaes 

os processos de que os habilidosos se serviam para facilmente triumpharem. Mas de que 

servia esse triunpho…monetário, se não era outra coisa senão a abdicação da personalidade 

do artista, submetendo-se incondicionalmente á moda do momento. 

Por isso Columbano, enquanto muitos seguiam ou antes imitavam este ou aquelle género, esta 

ou aquella escola, este ou aquelle pintor na moda – elle continuava a educar o seu talento, 

para dar mais larga expansão ao seu temperamento e á sua individualidade. Quantas 

amarguras e quantas injustiças lhe não proporcionou este seu modo de comprehender a 

missão do verdadeiro artista! Mas cedo ou tarde o artista havia necessariamente de triunphar. 

Columbano tinha a certeza do triumpho, e isso lhe bastava. Que elle chegasse em vida ou 

depois da morte, pouco lhe importava. A sua philosophia dava-lhe força bastante para 

dominar os ímpetos de qualquer orgulho, mesmo justificado. A grande força de Columbano 

reside na sua temeridade, e no desdém pelo que, da sua obra, possa pensar o mundo 

superficial e ignorante. 

Quantos, no seu caso, não teriam sucumbido, ou não teriam transigido com o chamado “gosto 

da época”? 

Lembrem-se os que hoje admiram e applaudem Columbano, que esta lucta entre o artista e o 

seu meio dura há mais de quinze annos; que ainda há muito pouco tempo se affirmava que a 

pintura de Columbano não tinha condições de vida, que não passava do producto d’um 

espirito excentrico e doentio. Lembrem-se de tudo isto, quando agora entrarem no salão da 

Livraria Gomes; e lembrem-se, para ainda com maior veneração e respeito olharem para essa 

obra vigorosa e originalíssima, d’um artista que teve a rara coragem de acceitar a guerra surda 

que lhe moviam, importando-se pouco que justiça lhe fosse feita em vida, ou depois da morte. 

Columbano é como aquelle seu commovido Camões, sentado nas pedras junto ao Tejo, e 

invocando as Tagides: - eterno symbolo de todo o artista sincero e generoso alheio às luctas e 

ás miserias do mundo, e vivendo exclusivamente para o seu Ideal».  

Assim eu vejo Columbano, no seu atelier, ao cabo de um dia de trabalho, na meia luz do 

crepúsculo indifferente ao que passa e ao que se diz cá por fora, e vivendo exclusivamente 

para a sua Arte. 

Assim eu o vejo, porque assim o tenho encontrado muitas vezes, desde os tempos de Paris, no 

seu atelier do boulevard d’Enfer, no quartier Montparnasse, até aos últimos tempos de Lisboa, 

no seu atelier do pateo do Martel. 
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Desde então até hoje, sempre o mesmo ódio à moda e aos artistas que transigem com o vulgo; 

sempre a mesma elevada preocupação de imprimir verdade, humanidade, ás suas telas, 

importando-se pouco com as opiniões desfavoráveis dos apologistas do delambido em pintura: 

sempre a mesma admiração pelos mestres, como Puvis de Chavannes, que não correm atraz 

dos applausos e dos suffragios da onda vulgar e medíocre. 

É por tudo quanto deixo ligeiramente apontado, que Columbano representa uma das mais 

poderosas individualidades artísticas da nossa terra. E a sua obra, quando se fizer o balanço 

artístico d’este século, há de ficar como sendo a suprema e pura expressão do que em Arte se 

chama - caracter e personalidade». 

 

2.º 

«No meu primeiro artigo tratei apenas da personalidade e do carácter do artista, em face do 

meio e do ideal esthetico commum ao vulgo dos nossos dias, resta-me fallar agora da obra 

exposta. 

Divide-se essa obra em dois grupos: - quadros de composição e retratos. O primeiro grupo 

comprehende Camões invocando as Tagides e uma tela ainda por concluir que representa a 

Virgem. O segundo grupo comprehende uma série de retratos em busto e dois retratos em pé, 

de tamanho natural, de artistas e homens de letras do nosso tempo. 

No quadro Camões invocando as Tagides, o que deveras impressiona o espectador quando, 

olha para uma tela de tão grandes dimensões, é a sobriedade da composição que em nada 

prejudica antes augmenta a torna épica a grandeza do assumpto; é a singeleza, a expressão de 

sincera humanidade, com que o assumpto está tratado. 

Seria tão fácil cahir, em semelhante circumstancia, no convencionalismo idealista, na 

phantasia descabellada, no mais extravagante symbolismo! Mas para quê?... Para que dar azas 

á imaginação e ao sonho, para que procurar effeitos theatraes – quando é mais simples e mais 

humano, mais concorde com a verdade e com a nossa maneira de sentir, representar um 

Camões sem convenção e sem rethorica, sentado n’uns rochedos á beira do Tejo, a conversar 

enlevado com aquellas mulheres filhas da sua imaginação, e que o poeta considera como 

sendo as suas únicas inspiradoras?... 

 

E vós, Tágides minhas, pois creado 

Tendes em mim hum novo engenho ardente, 

… 

Dai-me agora hum som alto e sublimado, 
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Hum estylo grandíloquo e corrente 

… 

Dai-me huma fúria grande e sonorosa 

E não de agreste avena ou frauta [sic] ruda; 

Mas de tuba canora e bellicosa 

Que o peito ascende e a côr ao gesto muda. 

 

Com essas figuras, com esas tágides, filhas da sua imaginação, o épico portuguez suppunha 

fallar, como se fallasse a seres reaes e humanos. A ellas pedia “hum som alto e sublimado, 

uma forja grande e sonorosa”. Eram ellas o seu encanto, as suas visões queridas. Era ás filhas 

d’esse magestoso Tejo, testemunha dos gloryosos emprehendimentos dos nossos maiores, 

que o poeta recorria e para quem apellava, quando pretendia em “estylo grandíloquo e 

corrente” cantar as façanhas dos portuguezes. 

Columbano, em vez de se entregar a fáceis caprichos de puro symbolismo poético, ou de 

mirabolante phantasia romanesca, entendeu que se conservava mais em harmonia com a 

feição profundamente humana dos Lusíadas, imprimindo o maior grau possível de 

humanidade ás suas concepções camoneanas, quando transportadas para a tela. Entendeu 

que era prestar assim maior homenagem ao poeta que, na sua prodigiosa phantasia da Ilha 

dos Amores, nos apparece como o Rubens da poesia, pela humana sensibilidade que dos 

versos resumbra. 

N’esse quadro de Columbano não é fácil precisar o que mais prende a attenção do observador: 

- se a intenção moral, se a composição, se a factura. 

A intenção moral ou psychica é prodigiosa: - prodigiosa pelo modo como no rosto do poeta se 

acha dramatisada e impressa a expressão do artista sublime, todo absorto no convívio das suas 

adoradas chimeras; pelo modo como n’essa physionomia está representado o ar ingénuo e 

commovido de quem em lucta com a eterna perfeição, pede ao sobrenatural auxilio para os 

seus emprehendimentos. A intenção moral é também prodigiosa pela expressão das figuras 

das Tagides, attrahidas e absortas pelo verbo encantador e divino do poeta; e pela luz 

melancholica e pela nebulosidade que envolve uma parte do quadro, e que faz d’elle o que 

realmente tinha de ser – uma dupla obra de idealismo e de realidade, mas onde a nota 

humana vibra poderosamente a cada passo, como o leitmotif surgindo de tempos a tempos 

para imprimir cunho e caracter a qualquer grande concepção wagneriana.  

O valor da composição esta na sua singeleza, na maestria com que cinco figuras, uma das 

quaes se perde na neblina do Tejo, se impõem naturalmente ao espectador, sem nada de 
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theatral ou de imprevisto que as recommende. Extraordinario poder da simplicidade, que faz 

dos assumptos mais ingénuos scenas das mais commoventes e empolgantes! Extraordinario 

poder do talento, que tudo consegue e avassala, sem precisar recorrer a artifícios, a subtilezas, 

a habilidades de mise-en-scène! 

Quanto á factura, ou antes á pintura em si, Columbano attingio n’esse quadro, assim como nos 

retratos expostos, um poder de virtuosidade, de energia, de rendu, como só attingem os 

artistas superiores. É ali que os novos artistas devem ir aprender, - bem como em muitas telas 

de Silva Porto – como se pinta sem artificio, sem esforço e sem truc. 

“A expressão d’um quadro – diz um notável critico de arte – depende menos da côr em si, do 

que da somma de luz e de sombra que essa côr contem”. Quer dizer: não é tanto na 

preocupação exclusiva da cor que reside o segredo da pintura. “Vêr côr” como por ahi 

vulgarmente se diz, não basta para se ser artista. Vêr luz e sombra, adivinhar-lhes todos os 

segredos, todas as delicadezas e todos os cambiantes, todas “as relações precisas de 

tonalidade” como faziam os mestres – eis todo o mérito da grande pintura. 

É o que distingue a obra dos antigos, como Rembrandt e Van Dyck, como Ribera e Velásquez; a 

obra dos artistas mais próximos de nós como Prudhon, Delacroix, Corot e Turner, é o que se vê 

na pintura dos modernos, como Bonnat, ribot, Tissot, Puvis de Chavannes e Henner, e na do 

próprio Besnard, agora mais apreciado e melhor comprehendido, mas que tão discutido e 

ridicularizado foi, como foi Puvis de Chavannes que durante vinte annos sofreu a guerra e o 

desdém do vulgo e da critica vulgar, e que hoje é considerado um mestre da escola francesa. 

A pintura de Columbano attingiu nos trabalhos agora expostos a suprema perfeição, como 

simplicidade e como vigor. Para os que sabem que coisa é pintura, para todos quantos teem 

visto de perto os quadros dos mestres antigos e modernos, e não simples reproducções pela 

gravura ou pela photographia, e que é tudo quanto constitue a educação artística de certa 

critica impertigada e sertaneja, que por ahi vemos disparatar furiosamente em columnas e 

columnas de prosa illegivel – para os que sabem que coisa é pintura, examinar de perto os 

quadros de Columbano, constitue a mais agradável das surpresas. 

Não se encontra nas suas telas, nem a astúcia dos coloristas que só pensam em lisongear e 

chatouiller a vista do vulgo ignorante – nem tão pouco aquella manha dos académicos filhos 

degenerados de David e de Ingres, que desenham o traço exterior “julgando possuir a forma 

d’uma figura quando ella tenha a linha geométrica”. 

“Os verdadeiros pintores – diz um mestre da critica – não isolam os seres por meio de 

contornos, mas acusam as figuras e modelam os relevos inferiores por meio das relações 

precisas das tonalidades”.  
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É o que faz Columbano, e é por isso que a sua pintura, em vez de ser um brinquedo ou uma 

phantasia amável de cores e contornos, como geralmente por ahi se vê, unicamente com o fim 

de seduzir e agradar ao publico – é um trabalho de artista na mais alta e na mais nobre 

accepçãp da palavra, de artista exclusivamente preoccupado de perfeição; e que, pelo estudo 

aturado, pelo trabalho incessante, pela lucta permanente em busca de humanidade das coisas, 

e conservando sempre intacta a sua personalidade, chega no seu quadro Camões, e 

principalmente em alguns dos seus retratos, a produzir obras que podem resistir na parede 

d’um museu, a qualquer visinhança incomoda. 

Peguem nos retratos de Anthero, de Coelho de Carvalho, de Taborda, de Batalha Reis, e digam 

a entendidos n’essa matera, se na pintura de todos elles se não nota o mesmo ar de família 

dos retratos pintados por Velasquez, Ribera ou Franz Hals.  

A superioridade artística de Columbano determina-se perfeitamente por este facto – que para 

fazer o estudo e a critica da sua pintura, se não encontram muitos artistas contemporâneos 

para entre elles e Columbano, estabelecermos quaesquer pontos de referencia e de 

comparação. 

Columbano não pode ser comparado à grande maioria dos pintores modernos. Hoje em dia, 

talvez se encontrem alguns pontos de contacto entre a sua pintura e a pintura de Ribot e de 

Henner. Mas para encontrar personalidade como a sua, convém retrogradar de muitos annos, 

e então encontram-se grandes afinidades entre a sua pintura e a da escola de Velasquez e de 

Ribera. 

O estylo de Columbano não é de molde a seduzir o vulgo, nem tão pouco a critica superficial. A 

sua pintura é severa e por isso mesmo é rude e triste, como o temperamento do artista. Mas 

os que sabem que “a arte consiste essencialmente na predominancia da subjectividade sobre a 

objectividade”, que “a arte é uma manifestação directa e espontanea da personalidade 

humana” – que “o artista é o homem em quem a imaginação, a impressionabilidade, a 

personalidade n'uma palavra, são de tal modo vivas e excitaveis, que exageram naturalmente 

os objectos no sentido das suas preferências” – os que isto sentem, sabem e comprehendem, 

não podem deixar de confessar - e de confessar com orgulho - que Columbano, pelo 

sentimento de humanidade e vigor de personalidade que distinguem as suas obras, é um 

artista dos mais originaes e poderosos que Portugal produziu n'este seculo». 
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Alberto de Oliveira, «Os quadros de Columbano» (1894) 

Palavras Loucas, Coimbra, F. França Amado Editor, 1894, pp. 223-234. 

 

«Ha longos annos que este orgulhoso e rude artista vem produzindo e creando cada dia com 

mais flagrante personalidade, entre a geral incomprehensão e indifferença. Os seus quadros, 

que dariam assumptos para livros, esqueceram altivamente o caminho das exposições e dos 

mercados. A sua pintura sombria, cor de olivaes, de uma symbolica monochromia, precisa 

decerto que a commentem e estudem os criticos de arte, mas ainda mais merece que a 

interpretem psycólogos, e que a tomem os poetas para o seu lado. Se ha realmente uma 

geração nova, se um impulso original e forte alenta porventura a Arte portugueza, não fiquem 

suppondo os néscios que só se agrupam auctores de versinhos para improvisarem bailadas uns 

aos outros, e vamos-lhes indicando os moralistas, os romancistas, os pintores, esculptores e 

músicos que hão de encher as vagas, fechar o circulo, e pôr definitivamente em pé de guerra a 

nossa embarcação tão desdenhada. 

O movimento de arte chamado naturalista (e peço desculpa de usar estes palavrões frívolos 

dos doutores) deu em Portugal sahida a meia dúzia de finos pintores de paizagem e de género, 

dos quaes foi Silva Porto o generalíssimo, capazes todos de reproduzir na tela com delicadeza, 

subtilidade e doçura, ou fossem estados mornos e pouco exigentes de alma, ou trechos 

agradáveis de natureza. Mas se nas lettras o génio dos escriptores naturalistas, e a violência do 

seu temperamento, tomaram nos dentes o freio das escolas e poderam exceder e pôr de lado 

os seccos programmas, é verdade pura que na arte de pintar tal não succede, e que não 

ultrapassaram ainda o meio-termo as sensibilidades dos artistas, nem se tornaram salientes as 

suas anciãs de sonho, de vago, de idealismo, ou ao menos tiveram reflexo em Portugal as 

maneiras intensas e poderosas da mais recente pintura ingleza e franceza. Não há portanto, 

febre e inspiração, casos enormes de talento ou de originalidade, entre os poucos correctos e 

apreciáveis pintores que possuímos. 

Só Columbano, por theoria e por pratica, pelo que pensa e sente e pelo que executa, pelo 

próprio sympathico isolamento da sua vida e intransigente obsessão da sua nobre tarefa sobre 

a terra, abre excepção á regra e nos faz scismar. O seu temperamento não se escapa por entre 

os dedos, e as taboas de lei que o encaminham são das que se vêem e fixam ao primeiro 

toque. Os seus assumptos não Ih'os dieta o acaso, nem os seus processos vieram dos livros 

para a sua cabeça: é de uma lógica perfeita a sua obra, filha legitima de um sentir egual e 
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harmonico a sua maneira, e finalmente os seus enérgicos defeitos servem para encaixilhar em 

melhor fundo o seu talento e o separar, por compridas léguas, de aquelles intoleráveis artistas 

que preferem a mediocridade á impotência, e se resignam a não ter coroa de loiros pela 

volúpia e socego de não darem erros de grammatica no thema. 

Na amurada do Sonho, contemplando os astros, ia a scismar Columbano. Sósinho no mar alto, 

sem uma ajuda nem um lenço branco, entende-se bem que a sua tristeza escurecesse ainda 

mais, e que o seu desprezo acabasse por dar á sua obra um modo hirto. Mas agora que se 

encontra com as nossas embandeiradas almádias de trovadores, e a nossa penna quer noivar 

de bom grado com o seu pincel, corra depressa o alerta de que Columbano é o nosso pintor, 

nós os seus criticos, e que o seu futuro e o nosso vão juntar-se, abrir campanha, e vencer por 

força da razão que trazemos e da beleza que promettemos, a quem tiver paladar para o seu 

difficil sabor. 

Columbano, como o sabem meia dúzia de fieis do seu albergue de artista, habita no Pateo do 

Martel um casinholo encantador, quieto, separado de rua e collocado sobre uma espécie de 

oiteiro, de onde a vista abrange um admirável panorama de Tejo, Outra-Banda, e algumas das 

collinas de Lisboa. Parece campo, ali; não ha casas, não ha  

visinhos, nenhum signal cidadão afeia o sitio, e o silencio é tão completo que só o interrompe 

o esperto e vivo chilrear dos bilros. Cuidarão que não: mas é bem certo que se difterençam os 

pássaros pela qualidade e macieza do ninho em que se acoitam. O ter-se Columbano installado 

fora de mão, o mais possível longe de indiscretos, já indica como o seu talento se basta a si 

próprio, e pela concentração busca adquirir dia a dia maior voo e consistência. Depois de 

entrar no atelier, e em respirando aquelle digno ambiente de trabalho e de harmonia 

domestica, logo o encanto do lar constituído por Columbano e por sua intelligente e 

excepcional irmã, mais nos prende e subjuga. Columbano pouco fala, mais resmunga a imeia-

voz, e só de espaço a espaço  

poisa no ar uma palavra facciosa e convencida, como se desse uma turra com ella nas dos 

outros; a senhora D. Maria Augusta, pelo contrario, é a condescendência e a tolerância em 

pessoa, e com tal sorriso nos tece e dirige a conversa, e nos communica o seu respeito pelas 

obras de arte ali reunidas, que mais parece ser ella a encarregada  

de conservar e adornar alguma doirada basílica, na qual fosse Columbano uma espécie de 

orago doentio e caprichoso. A ella se deve ( mandemos-lhe a paga em mil louvores) que no 

irmão incomprehendido e, quem sabe quantas vezes, offendido nos seus melindres de artista, 

não ganhem raizes o azedume, nem certo rancor mau conselheiro, pois com esmeros de 

enfermeira, e toda a sorte de adhesões e cautelosos amparos á melancolia e provável 
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hysterismo de Columbano, lhe torna a existência doce, macia a alma, florida a meza e 

appetitosa e contente a hora do almoço. Fecunda paz do Senhor em que os dois vivem, nella 

se cria e amamenta uma bondade de coração que se pega ao talento e o faz mais solido, visto 

a alma ser visivel (como Deus) em toda a parte, e o seu bafo tanto ser capaz de adejar sobre 

uma pagina de escripta como sobre a tela de um pintor. Não esperem que eu vá aqui fazer, 

com pormenores do officio a analyse dos quadros que me deslumbraram neste atelier 

superior. Não sei.  

Da Arte só me nascem á flor da penna commen tarios moraes, e esses aqui os ponho: primeira 

nota, acho que Columbano é um pintor portuguez, ou hispano-luso, enfim inconfundivelmente 

peninsular. Fazer arte nacional não é, em lettras, tentar reproducções esbatidas e fumosas de 

velhas trovas onde a nossa sinceridade já não cabe nem em architectura, edificar, para dentro 

vender bilhetes de comboio, fastidiosos queques manuelinos que apetece mandar a um 

descarrilamento ou terramoto, esborcinar nos seus arrebiques. Para a nossa edade madura 

podem servir ou não servir as velhas formulas, isso é secundário, comtanto que os modos de 

sentir da nossa alma venham transparentes ao de cima, e a nossa voz e pronuncia interior não 

gaguejem mas falem, não hesitem mas berrem, atravez do confuso volapuk cosmopolita que 

invadiu sensações, sentimentos, linguas de povos e barbas em bico de caixeiros -viajantes. 

Doeste poder é millionario Columbano: os seus quadros possuem a cor sombria, que cava os 

poços da fatalidade, e a névoa vaga que ergue as torres do sonho. Para celebrar essa oitava 

dos Lusíadas que começa:  

 

E vós. Tágides minhas, pois creado  

Tendes em mi um novo engenho ardente  

 

vejam um pouco o prodigioso grupo que elle concebeu e se acha aperfeiçoando dia a dia. O 

seu Camões creio ser o primeiro que cá se pinta a serio, pois todos os que conheço deviam 

queimar-se em Sabbado de Alleluia, por decoro. Cabeça scismadora a d'este, olhos que 

sonham ambos (um cego embora), um modo cahido, extático, doloroso, tão expressivo o corte 

da bocca e o ondear das barbas, que eu juraria ter Columbano, aliás com alta intelligencia, 

transplantado restos da physionomia e reflexos do ar de João de Deus. As Tágides são 

mulheres portuguezas, carinhas magras, cabellos castanhos, cinzentos olhos: e que corpos, 

que corpos, tão aéreos e fluidos que parecem almas. Não tenho memoria, escapam-me os 

detalhes da pintura: mas bem gravado me ficou como é de uma só cor verde, ora carregada 

ora esvahida, e me desenterrou saudades no meu espirito, paizagens aguacentas de Coimbra, 
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manhãs ennevoadas de Alcacer-Kibir, tédios, fraquezas de animo, prenúncios de emigração, 

fomes no Doiro, ruas de Lisboa cheias de mendigos, uma raça que apodrece, um povo de 

marinheiros idealistas que tropeçou ao dar com terra firme. Dez palmos de tela, onde o génio 

chammeja, podem encher todos estes abysmos da imaginação. 

Segunda qualidade de Columbano, é que comprehendeu e sentiu, melhor que os seus 

camaradas de Paris, a grande e difficil arte do retrato. De uma pintura que se presta a pôr em 

relevo as aptidões technicas do artista, pode o Retrato transformar-se, e deve, numa obra 

superior de psycologia e até de symbolo. No homem, principalmente no homem superior 

contemporâneo, que deante do meio cada vez mais reparador contem e domina a sua 

espontaneidade, encontro duas physionomias: a cara, e a mascara, ou cara social. Um poeta 

que vae pela rua fora, de chapéu coco, com um sorriso qualquer, tendo deixado o génio em 

casa, não tem a mesma attitude, nem o mesmo olhar, nem a mesma eloquência de feições que 

terá em frente da sua banca, no momento de conceber um poema ou de achar uma imagem 

nova e bella. Todos os excessos de expressão, por cujas frinchas se entrevê a alma de um 

homem, ao se encontrarem com a Multidão levam um veu pundonoroso que os attenua. Uns 

olhos capazes de grandes sonhos não se arregalam nem sahem da sua paz para o seu dono 

omprar tabaco numa loja ou saudar um conselheiro que passa. Digo eu que com a civilisação e 

a democracia isto augmentou: decerto, visto que hoje philosophos e banqueiros vestem do 

mesmo alfaiate, e a bisbilhotice meia-sabia dos medíocres obriga os' grandes homens 

verdadeiros a occultarem-se das suas grossas vistas. Depois a despeza de talento e vida que 

hoje faz um homem no seu trabalho, obriga-o a andar  

na rua em ferias de cérebro. Quando eu encontro Oliveira Martins á porta da livraria Gomes, 

com o seu olhar doloroso e prescrutador, entre políticos magros e ruminantes, tenho sempre a 

impressão de que esse admirável idealista, tendo passado toda a manhã a scismar no seu 

gabinete, anceia por que lhe deixem a mente em repoiso, e encontra até um certo allivio em 

ouvir grasnar de roda de si cabeças ocas, que lhe embalem a sesta das ideias. Mas o pintor de 

retratos, ao querer realisar a figura d’este homem, não teria de visional-o em febre, 

gesticulando, o olhar a arder, como certamente será quando ergue do pó das chronicas as 

almas dos heroes, e em face d’ellas ajoelha e se entusiasma? 

Pois assim faz Columbano; e assim não faz Bonnat, para citar um nome. O celebre retratista 

francez pede aos seus modelos as attitudes calmas, serenas, incolores: Renan sae-lhe do pincel 

como lhe sahiria um director do Cvedit Ljonnais. Cavalheiros que passem e se affirmem, dirão: 

Sim senhor, muito parecido, só lhe falia falar, como ao pé dos retratos do pintor portuguez que 

aqui celebro, certamente darão á bocca faladora trageitos enfastiados. Convido, porem, os 
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homens de fina sensibilidade e agudo espírito a virem ver o incomparável retrato de Silva 

pinto, que passa as barreiras de retrato e é uma verdadeira biographia. O amargo mas real 

talento doeste rude escriptor, a sua alma cheia de pisaduras, a sua vida onde nunca fez calma 

nem bom tempo, encontram neste quadro perfeita expressão e até emocionado 

commentario: parece que a ultima pincelada levava lagrimas á mistura, e que a mão do artista 

tremeu de sympathia pelo modelo.  

Arregalem os olhos, depois d'este, para o retrato (por acabar) de António Pedro. Não conheci 

o original, mas oiço que era uma figurinha de jan-ninguem, com basofias de dandy, e cara de 

mau piso toda em ossos: só a differença é que, uma vez no palco, dentro do caco lhe ardiam 

soes de génio, e até a sua ridicula fealdade se esquecia. Esta figura animada de chamma 

interior, é a que está, sublime, no esguio retrato que Columbano não levou ao fim, porque o 

actor, furioso de se ver tão feio e tão pouco janota, lhe não appareceu mais no atelier. 

Não fique sem duas linhas de menção o retrato de Anthero. A galeria é grande, de bom grado 

se gastaria um dia a decoral-a, mas este retrato merece ser notado. De todos, é o menos 

parecido: mas é mais symbolico e intenso. Eu nunca falei com o poeta dos Sonetos, vi-o uma 

vez e de fugida, e portanto o preconceito da semelhança nem tem por onde atacar-me, e basta 

que o retrato me exprima (como exprime) uma figura allucinada, hagarde, em frente dos 

subterrâneos da Vida, na attitude de quem vae segredar á Morte:  

 

Funérea Beatriz de mão gelada,  

Mas única Beatriz consoladora !  

 

Ficam nessa meia dúzia de linhas as minhas impressões muito ao de leve. Resta -me dizer 

agora que o Columbano de amanhã (assim o espero) será muito maior ainda que o de hoje é: 

pois os derradeiros cordéis que porventura o atem ao preconceito e á tradição, rompel-os-á 

sem medo a pouco e pouco, até que o seu balão subirá, subirá sempre no ar, até muito acima 

das nuvens. Provado que o creador das tágides é um poeta da pintura, um idealista do retrato, 

o paiz que de ora avante lhe pertence percorrer é o da Alma, por modelos não despreze 

phantasmas e sonhos, e seja o seu sentimento expresso com altos symbolos. 

Assim, eu estimaria ver Columbano interromper por alguns annos a sua galeria, onde já há 

muitos falsos homens de génio, e emprehender agora uma collecção de retratos de mulheres 

portuguezas. A romântica dos livros de Camillo, a burgueza adultera e viciosa da actual Lisboa, 

as freirinhas de Coimbra, as tristes-feias de toda a parte — ahi  
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estão modelos a trasbordar de interesse e de novidade. Que amoroso trabalho, o de pintar 

olhos scismadores, pelles morenas, boccas de beijos e cabellos negros ou castanhos! Mesmo 

surprehender a formosura nova das creanças seria útil: na mulher, creatura de instincto, já a 

theoria da cara e da mascara não se applica, sobretudo em  

epochas especiaes da vida. Todos os noivos deviam mandar retratar as suas noivas, quando o 

primeiro amor violento e impetuoso as endoidece e as faz alheiar do mundo. Uma galeria de 

raparigas assim,  

faria a chamme jante aureola de qualquer grande  

pintor.  

 

De par com isto, e já que Columbano é attrahido pelos casos da nossa historia e da nossa arte, 

o quadro das Tágides vivamente reclama companheiros, pois é de urgência que as elegias e 

visões dos poetas pátrios encontrem na pintura um grito parallelo. Toda a evolução do 

mysticismo hespanhol, e do luzitano, a figura de Soror Marianna e a de S. Fr. Gil e a de Nun' 

Alvares, chamam tanto a attenção e tanto a fecundam como  

o poema de Luiz de Gamões. Ao talento de Columbano está patente um caminho immenso, 

cheio de maravilhas ineditas, nunca de antes navegado pelos seus cautelosos camaradas, e 

tendo no fim á espera a glória solida, e a serena e sorridente immortalidade. 
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Cartas de Columbano para Viana da Silva Carvalho (1894)  

Colecção particular, 22/8/1894; 25/8/1894; Nov. 1895 ?; 18/11/1895 

Conforme a transcrição feita por Nuno Viana de Siqieira (neto de Viana da Silva Carvalho) 

 

1.º 

«Ex.mo amigo e Senhor 

Sei pelo Barreira que V. Ex.cia deseja informar-se sobre a forma de pagamento dos trabalhos 

de pintura que tenciono executar em casa de V. Ex.cia tendo já feito V. Ex.cia a amabilidade de 

deixar ao Barreira para me ser entregue a quantia de 50.000 reis o que eu muito agradeço. A 

forma de pagamento que mais tenho adoptado nalguns trabalhos que tenho feito, deste 

género, e desta importância, tem sido quasi sempre effectuada em três prestações, a saber: a 

primeira na occasião de começar, a segunda quando o trabalho está em meio, e a última 

depois da obra collocada no seu lugar. Esta é a forma em geral mais uzada nas obras desta 

importância, quando se trata sobretudo com artistas que não são infelizmente ricos que 

precisam ter com que viver enquanto trabalhamos para os levar a effeito. 

Eu calculo o valor deste meu trabalho, o grande quadro do tecto e os dois panneaux das 

paredes aproximadamente em 600.000 reis. Espero dentro d’alguns dias apresentar a V. Ex.cia 

os croquis, tanto do tecto, como das duas paredes, afim de ver se merecem a sua approvação. 

Caso V. Ex.cia aceite esta minha proposta rogo-lhe o especial favor de entregar ao portador a 

sua resposta. 

De V. Ex.cia M.to Attº. V.or e Amigo, 

Columbano 

C de V. Ex.cia 

Pateo do Martel 

Lisboa, 22 de Agosto de 1894»  
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2.º 

«Meu prezado amigo e Senhor 

 

Fiquei deveraspenhorado à sua amabilidade e agradeço do coração a confiança que em mim 

deposita e com que muito me honra, ardentemente desejo ter a fortuna de poder 

corresponder a ella. 

Qualquer destes dias apresentarei a V. Ex.cia os esquissos dos dois panneaux das paredes. 

Recebi a quantia de 250.000 reis que V. Ex.cia. fez o favor de enviar-me, primeira das três 

prestações. 

Tenciono muito beve ir a Mafra e uma vez que V. Ex.cia manifesta desejos de ir por essa 

ocasião avizalo-hei. Desponha, pois, sempre V. Ex.cia 

Deste seu amigo muito grato 

Columbano 

Lisboa, 25 de Agosto de 1894 

 

3.º 

«Meu Ex.mo amigo e Senhor 

Interrompi por algum tempo os seus quadros para vêr se cobrando algúm alento os poderia 

concluir como desejava, pois, pareceu-me que V. Ex.cia não tinha ficado bem impressionado 

com eles, quando aqui os viu, d’ahi veio o meu desalento, o que me levou a tomar a 

deliberação de parar, até achar melhor disposição para os terminar Agora voltei de novo à 

tarefa e eis o motivo porque V. Ex.cia não os tem já em seu poder. Creio que não terão feito 

até agora grande falta, uma vez que V. Ex.cia segundo me constou, tem estado ausente de 

Lisboa, mas eu é que tenho de dar contas de mim. Demais tem V. Ex.cia sido amável comigo 

em haver esperado, ainda que julgo que ambos teremos a lucrar com a demora, pois assim 

ficará a obra mais completa, e corrigida, e só assim se poderia fazer alguma coisa de melhor 

sem precipitações. O quadro que ainda está menos trabalhado é aquelle que se resolveu fazer 

depois para o lugar da estante, que devia (…) a parede maior, mas está contudo já bastante 
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adiantado. Estou neste momento bastante embaraçado, por isso pedia a V. Ex.cia o grande 

favor de me adiantar a importância desse último trabalho, pois, como V. Ex.cia se deve 

recordar não entrou no primitivo ajuste. Se pelos fins deste mez V. Ex.cia quizer dar-me a 

honra da sua visita ao meu atelier julgo que encontrará os seus quadros todos concluídos. Mil 

vezes agradecido pelo grande favor que espero V. Ex.cia me fará. Creia-me 

Com a maior consideração e estima 

De V.Ex.cia amigo e creado (…) 

Columbano 

P.S. Se V. Ex.cia me quizesse fazer o favor desse adiantamento que lhe peço rogava-lhe 

instantemente que fosse até ao dia 20, deste mêz pois é para esse dia que estou 

comprometido pelo Senhorio. 

 

4.º 

«Meu Ex.mo amigo e Senhor 

Muitíssimo obrigada pelo grande favor que acabou de prestar-me. Oxalá a minha obra possa 

corresponder a tão altos favores. Se a má impressão que V. Ex.cia recebeu foi motivada apenas 

pelo atrazo da obra, está o mal já quase remediado porque dentro d’alguns dias V. Ex.cia a 

encontrará completa. Conforme disse a V. Ex.cia espero ter concluídos os quadros pelos fins do 

mez e logo que isso aconteça avisarei V. Ex.cia para fazer-me a honra de passar pelo meu 

atelier: afim de dar-me sobre elles a sua opinião. 

O preço do último quadro é o mesmo de qualquer dos outros por com quanto as dimensões 

variem o trabalho é aproximadamente o mesmo. Os outros, o do tecto e das duas paredes, 

deu-me V. Ex.cia por elles 600.000 reis, como se deve recordar. Mais uma vez agradecido pela 

grandíssima fineza que V. Ex.cia acaba de prestar-me peço-lhe que disponha sempre. 

(…) de V. Ex.cia amigo e (…) 

Columbano 

Lisboa, 18 de Novembro de 1895              
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Exposição na Revista d’Hoje, 1895: Falstaff (António Arroio), «Coisas d’Arte, A Exposição dos 

Quadros de Columbano Bordallo Pinheiro no Palacio de Crystal» (1895)  

Jornal de Notícias, 16/4/1895, 20/4/1895, 24/4/1895 e 27/4/1895, p. 1 

(Excerto) 

 

1.º 

«A Revista d’Hoje, em cumprimento do programma que se impoz, inicia as suas exposições 

d’arte apresentando ao publico do Porto os quadros de Columbano Bordallo Pinheiro. 

De passagem notaremos quanto o facto nos surprehende, n’este paiz em que tanto 

programma se faz e nenhum se realisa. 

Felicitamos a Revista pelo brilhante successo que acaba de obter e pela escolha do artista, 

cujas obras nos revela em primeiro logar. 

Columbano Bordallo Pinheiro era um pintor desconhecido do nosso publico e da maioria do 

publico portuguez, o seu nome, porém, é tão discutido por todos os que se occupam d’arte, 

tão denegrido por uns e tão admirado por outros, que a actual  exposição, patenteando em 

toda a sua largueza a obra do artista, constitiria, em qualquer parte onde há curiosidades das 

cousas do espírito, um verdadeiro acontecimento.  

Encarando-a sob este ponto de vista, vamos tentar fazer a critica da exposição, com o 

desenvolvimento que ella merece, evidentemente na medida das nossas forças, que não na 

dos outros. 

- 

Que saibamos, o primeiro que fallou de Columbano com verdadeira autoridade foi Jayme 

Batalha Reis, no seu artigo sobre Arte e Artistas Portugueses, publicado no numero de Janeiro 

de 1892 da Revista de Portugal (n.º 20, Vol. IV). A opinião de Batalha Reis surprehendeu-nos 

porque não conhecíamos o artista; surprehendeu também a quasi todos os que se interessam 

pelo assumpto e, o que é mais, tem sido mal acceite pela maioria d’esses mesmos. 

 Ella foi, porem, para nós o ponto de iniciação no estudo da obra de Columbano; e já por isso, 

já pelo seu alto valor critico, vamos transcrevel-a sem seguida. 

Julgamos ter visto, em todos aquelles que observam os quadros de Columbano, produzir-se a 

mesma serie de emoções por que nós passamos; apresentando por isso, com a mesma ordem 

chronologica porque os conhecemos, os elementos de critica que tivemos á mão, julgamos 

poder dar uma nota mais intensa do nosso modo de vêr e de sentir». 

(…) 
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2.º 

(…) 

«Apesar de muito numerosa, a collecção não abrange contudo toda a obra do nosso artista, e, 

para d’ella se fazer uma idéa completa, seria necessário verem-se as suas pinturas decorativas, 

executadas nas casas dos srs. Marquez da Foz e conde de Valenças, das quaes conhecemos a 

primeira serie, e o seu quadro Concerto de Amadores, a que se refere J. Batalha Reis e que está 

hoje em poder do sr. Ayres de Campos, de Coimbra, e não da sr.ª condessa d’Edla. 

Para melhor analysarmos, porém, a obra em questão, vamos dividil-a em dois grupos ou 

secções differentes: 

I – Retratos (Obra de observação), 

II – Obras de phantasia e composição. 

-   

I - A simples ennunciação dos nomes dos individuos retratados por Columbano basta [para] 

manifestar qual o intuito que elle teve em vista, n’esta parte do seu trabalho: formar a galeria 

dos homens notaveis do seu tempo. 

Tal é realmente o fim levantado e extranhamente generoso do illustre artista. 

Columbano revela-se ahi o que elle é principalmente – um pintor psycologo. Ao vermos essa 

extensa serie de retratos, ficamos profundamente impressionados pela intensa revelação na 

tela da mentalidade de todos esses homens. Há entre elles alguns principalmente, em que a 

expressão attinge a nota mais elevada das produções idênticas dos grandes mestres. 

O de Eça de Queiroz, por exemplo, é uma verdadeira maravilha de intuição e de syntese 

psychica. No olhar apagado e como retirado para o fundo das órbitas, n’aquella face pallida, na 

boca entreaberta e levemente irónica, há tanta vibração e tanto poder receptivo, que se 

comprehende bem a affinidade existente entre essa physionomia e o talento observador do 

nosso grande roancista. Aquella cabeça representa fielmente um aparelho receptor, d’uma 

sensibilidade delicadíssima e d’uma serenidade imperturbável. 

Em Silva Pinto sente-se um mixto de amargura infinita e de bondade inextinguível. Em 

Anthero, a expressão d’uma mentalidade profunda, complexa, exercendo-se em atitudes que 

assustam; parece olhar lá de cima para as cousas que o ceracam, sem as ver, tal é a 

concentração d’aquelle espírito. 

Em Oliveira Martins, toda a sensibilidade mórbida, toda a aversão aos medíocres, toda a 

desconfiança dos homens, que nos revelam o Portugal Contemporâneo e geralmente todas as 

suas obras. 
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No retrato de Jayme Batalha Reis está bem impressa a grande avidez de saber, a suprema e 

vasta curiosidade que caracterisa o seu talento; parece-nos, porem, menos exacta a coloração 

e aspecto da pelle. Ella é, no retratado, por tal forma transparente, nacarada e sensível á 

menor emoção, que nos affigura ter escapado a Columbano o fixal-a rigorosamente. Nem, de 

resto, isso nos admira muito, porque a physionomia de Batalha Reis é d’uma mobilidade 

excepcional. 

Nos dous retratos em pé de Taborda e de João Rosa, como se sentem bem em movimento as 

personalidades d’estes dous grandes actores; por uma intuição curiosa, o que bem concorre 

para marcar a feição de talento do pintor, elle representou-as tal como as vê na scena, com 

toda a sua physionomia de actores, que vae desde os pés até á cabeça. 

É que Columbano é um artista excepcionalmente honesto e aristocrata. Nos seus retratos 

nunca há nem mais nem menos do que é absolutamente preciso para nos fazer vêr 

completamente a psycologia dos sujets. Semelhante aos Goncourts, elle despreza todo o 

enchimento de que carecem as obras d’arte destinadas a um publico numeroso e banal: e, se 

por vezes nos seus retratos apparecem quaesquer incidentes, é porque elles são necessarios 

como caracteristicas physionomicas. 

Assim no de Raphael Bordallo Pinheiro, tão completamente descrito por Batalha Reis, e no de 

Ramalho Ortigão. N’este ultimo parece-nos porém faltar uma rosa vermelha na botoeira; 

ramalho adora as flôres e poucas vezes nos recorda têl-o visto sem ellas. 

Crêmos até que se, nas occasioões em que pousou a rosa lá estivesse, Columbano lhe teria 

avivado um pouco mais o tom geral do rosto, no que seria de resto mais verdadeiro. Teria 

assim posto em completo relevo a invejável e sempre juvenil saúde do nosso prosador. Afóra 

isto o carácter de Ramalho Ortigão, bem simples e alegre, está ahi sobejamente estampado. 

Onde, porem, o retrato d’uma alma está mais intensa e sabiamente relevado, é n’esse 

extraordinário Estudo de Cabeça de mulher, vista de frente; ello [sic] representa o typo 

feminino que atravessa toda a obra de imaginação do pintor, mas ahi finamente 

espiritualisado, traduzindo tão energicamente a bondade, que chega a produzir em quem com 

[sic] o fita detidamente, uma impressão hypnotisante. Quase nos dá uma impressão de 

diabolismo, na irradiação d’aquelle olhar e parece attrahir para nos acariciar insaciavelmente. 

Mais tarde teremos ainda occasião de nos referirmos a este estudo. 

Nos dous retratos de Taborda e João Rosa sente-se um como parentesco com os dous celebres 

quadros de Velasques, Esopo e Menipo, tal é a gravidade das atitudes, a sua nobreza e 

simplicidade. No outro Estudo de cabeça em perfil sente-se a unica influencia da arte franceza 
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na obra de Columbano; há n’elles delicadeza de tons, graça feminina, características da arte do 

salão. 

Mas isto são apenas coiincidencias devidas a affinidade de temperamento, ou a um momento 

excepcional e tranzitorio na vida do artista. Porque a sua obra é profundamente pessoal, 

procedendo d’elle mesmo e só d’elle, sem prejuizo d’escola, e sem transigencia d’especie 

alguma.  

No seu processo há de resto a mesma extrema simplicidade de concepção, um modelado de 

carnes perfeito, um toque subtilíssimo e que não se sabe como é feito, em camadas de cor, 

d’uma sobriedade notável e d’uma gradação dulcíssima, imperceptível; o claro-escuro 

definindo rigorosamente todos os planos, sem choques nem durezas. Estas qualidades fazem 

de Columbano um pintor, na verdadeira acepção do termo, e collocam-n’o a par dos melhores 

pintores de retratos conhecidos. 

Retratos há como o de Guerra Junqueiro, que não estão acabados; no seu conjunto, porém, a 

serie exposta representa um esforço extraordinário, que dadas as condições em que se 

produz, nos impõe sincero respeito e admiração pelo notável artista. 

 

3.º 

II – Tres grandes composições conhecemos nós em que Columbano B. Pinheiro nos revela o 

seu temperamento de artista creador. O Concerto de Amadores, Camões invocando as Tágides 

e o Tecto do Teatro D. Maria, em Lisboa. D’entre estes só o segundo faz parte da presente 

exposição; póde porem, fazer-se uma pequena ideia do terceiro pelo desenho n.º 29 que 

representa o grupo principal d’esse trecho decorativo. 

O Concerto de Amadores, quadro de grandes dimensões, é hoje, como dissemos, propriedade 

do sr. dr. Ayres de Campos, de Coimbra. D’um fundo negro, de sombra, emergem quatro 

figuras de tamanho natural, levemente illuminadas pelas velas d’um piano; uma mulher 

decotada, vestida de branco, e dous homens de casaca e lenço branco, todos de pé e muito 

juntos cantam um trio qualquer por detraz do pianista que os acompanha, lendo attentamente 

a partitura, pousada na estante. Pequenos incidentes, taes como instrumentos e peças de 

musica, completam o quadro. 

Notemos que o seu tom geral, a pobreza da decoração e da illuminação, e o abandono das 

attitudes nos levariam a ver ahi um ensaio á ultima hora n’uma sala qualquer, e não o próprio 

concerto. O titulo não define a obra, como a não define também no quadro da Invocação das 

Tágides: n’esses factos julgamos nos achar uma das caracteristicas do temperamento de 

Columbano, como mais adiante veremos. 
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O que torna porem, esse quadro notável é a impressão de sonhoo e de pesadelo que o 

envolve, e que justifica as palavras de Jayme Batalha Reis atraz citadas – «o effeitto é 

phantastico e a sua significação parece ir além do que determina a qualidade dos personagens 

representados e o título da obra».  

É que effectivamente o tom baço das physionomias pouco illuminadas, a sua palidez 

consequente, a preocupação intensa de todos os quatro artistas, com o olhar igualmente fixo e 

dirigido para o mesmo ponto, a atmosphera de sombra que os envolve e a indecisão resultante 

dos contornos nas partes dos corpos menos illuminadas, tudo isso nos faz imaginar o pintor 

recolhido a um canto da sala, fora da zona luminosa, e vendo o grupo dos executantes atravez 

d’um estado de allucinação, determinado pela audição d’uma musica profundamente 

apaixonada e commovente. 

D’ahi a grande sensação de phantastico notada por Batalha Reis, apesar do assumpto ser 

«moderno, burguez, banal». 

D’entre os estudos d’alma pintados por Columbano, a nosso ver, são este e o Estudo de cabeça 

de mulher, n.º 20, já por nós descripto, as duas paginas em que o artista levou mais longe o 

seu poder de expressão a ferir mais profundamente a nota que se nos afigura ser a 

característica do seu temperamento. 

N’esse quadro notaremos também que os incidentes, que ahi se encontram, alias 

justificadamente, em nada desviam a attenção do espectador, que vae concentrar-se toda, 

fatalmente, como que fascinada, na observação d’aquellas cabeças absorvidas n’uma mesma 

emoção artística. 

Mas evidentemente não é um concerto, ou um concerto sem publico e sem luzes. Um 

espectáculo d’esta natureza, um verdadeiro concerto, deveria ser dado em frente d’um 

numeroso auditório, fortemente illuminado, em que o pintor estudasse a impressão da musica 

nos diversos temperamentos, caracterisando-os por expressões physionomicas diversas. Tal o 

Combate dos gallos de Cogghe. 

Mas para que dar títulos a quadros d’estes, que fallam simplesmente de per si? 

Tendo-o visto, antes de lhe conhecermos o titulo, achamol-o admirável como estudo de 

expressão, de emoção artística e de claro-escuro. E tanto basta. 

Camões invocando as Tagides é apparentemente o opposto do Concerto d’amadores, e digo 

apparentemente, porque ahi a atmosphera é limunosa, levíssima, e de um encanto soberano, 

e só n’esse facto se dá o contraste. 
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Mas, tanto n’um como n’outro, o auctor enganou-se, pensamos nós, no titulo escolhido; 

porque representam ambos elles estados d’alma complexos, em opposição com os elementos 

componentes do quadro, dadas as intenções que os títulos denunciam. 

Assim, na invocação ás Tagides, o nosso épico diz: 

 

E vós Tagides minhas (…). 

 

Como muito bem nos observou Guerra Junqueiro, n’estas palavras passa toda a alma d’um dos 

maiores momentos da humanidade, a Renascença em que Camões viveu e que tão 

extraordinariamente sentia. As figuras das Tagides deveriam pois synthetizar em si esse 

momento. 

N’este modo de ver, julgamos conseguintemente que ellas deveriam também ter a belleza, as 

attitudes, todo o symbolismo das concepções esculpturais da Grecia, dar a nota do 

naturalismo tão pittoresco e intensamente decorativo das entidades mithologicas, que 

Camões via n’aquelle ponto do seu poema. 

Em lugar d’isso, Columbano representa-as em corpos d'uma extranha delicadesa, d’um 

modelado encantador, mas d'uma expressão physionomica tão espiritualisada e tão pouco 

bella no sentido grego, que vistas a distancia e no conjuncto do quadro, longe de nos darem a 

nota decorativa alegre e naturalista, nos apparecem com attitudes e physionomias torturadas. 

Camões, sentado, parece-nos estar a recitar um trecho sentido, d’um lyrismo transcendente, e 

não fazendo uma invocação; a sua concepção é porem, bella, completa. Elle é bem o Camões 

poeta, enamorado, guerreiro, o Trinca-fortes; a cabeça, a atitude, o gesto do braço direito, e a 

deliciosa mão, intelligente e vibrante, que tão finamente lhe completa a physionomia, 

representam de resto uma evocação poderosa e notavelmente feliz da alma do grande lyrico. 

A atmosphera e o mar, que circundam a figura principal, são, como dissemos, luminosos, 

levíssimos de tom, d’um encanto supremo. Interessante deveras os dous pequenos detalhes 

em planos afastados, a Tagide que, emergindo das ondas, olha para o largo e chama as 

companheiras, e a Torre de Belem com a sua fina silhouette. 

Afóra estas observações, que não faríamos se o quadro não andasse conhecido já pelo titulo 

de Invocação das Tagides, e afora também a falta sensível de cor que há em todo o conjuncto, 

elle é, sem duvida alguma, uma obra d’alta envergadura d’um finíssimo talento. 

Estas mesmas qualidades, e estes mesmos defeitos, digamos assim, notam-se em toda a obra 

decorativa de Columbano, quer nos seus outros trabalhos, taes como o Tecto do Theatro de D. 

Maria e a Decoração do Palacio Foz, na parte por elle executada, quer nos seus desenhos 
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allegoricos n.º 30 a 33. Há ahi os mesmos ceus encantadores, de tons subtilíssimos, tons Luís 

XVI, vagos, vaporosos, e a mesma ausência de sentimento da belleza plástica, da forma no 

sentido grego. O seu Apollo do Tecto não é de modo algum o Deus da concepção olympica, 

triumphante, glorioso, d’uma bellesa impassível e luminosa; é um torturado em pose 

d’invocação, por assim dizer, de martyr christão. As musas, dignas irmãs das Tagides já 

descriptas, accusam as mesmas faltas: a nostalgia do naturalismo sadio, alegre e forte da 

concepção mithologyca. A côr é por egual palida e triste. 

De resto as analogias existentes entre as figuras e a excução das obras – Camões e o Tecto  - 

fazem-nol-as vêr como duas expressões diversas d’uma só concepção. 

Comprehendemos, até certo ponto, o sentimento d’aquelles que defendem este modo de 

fazer, em nome do mesmo critério que condemna as tragédias gregas do grande século 

francez, as esculpturas de Thorwaldsen; mas é que a alma dos séculos XVII e XVIII não 

penetrou n’essas obras, e ellas não passaram afinal de reproduções não sentidas, de decalcos 

de trabalhos dos artistas da Grecia. Comprehendemos que o espírito da arte não é hoje o 

d’esses tempos, que ella tem hoje outras exigências; que deixou de ser olympica, para ser mais 

tarde a arte do Renascimento e, o que é hoje – a expressão esthetica do século da nevrose. 

Entretanto a pintura decorativa e symbolica tem exigências especiaes, as exigências do 

symbolo; e Apollo synthetisa sempre o espírito gerador da arte, n’uma expressão universal, 

triumphante e por isso mesmo impassível. 

Entre nós existe um exemplo deveras curioso da penetração da arte grega pela alma 

melancólica d’um poeta portuguez: é a estátua O Desterrado, de Soares dos Reis. Apezar da 

sua forma clássica, purissíma, sente-se vibrar n’esse mármore a alma elegíaca d’um portuguez 

da nossa epocha. 

É que essa obra é profundamente sentida e pessoal, embora gerada n’um meio artístico, que 

lhe determinou a forma, que não é d’hoje. 

Continuaremos, porem, no estudo do nosso pintor em quem, de resto, toda a questão de 

forma se explica egualmente pela inffluencia do meio e do temperamento próprio. 

Na decoração do Palacio Foz, a par de atmospheras encantadoras e de meninos frescos e 

risonhos, apparecem alguns com caras patibulares, de degenerados, como entrevistas atravez 

d’um véu de pesadelo e de allucinação. 

Columbano não sente verdadeiramente as formas na sua plenitude de bellesa externa; sente 

almas e sente sobretudo, como poucos, a tortura intima dos intellectuaes. D’este facto são 

ainda um exemplo característico os dous pequenos, mas deliciosos desenhos, n.º 26, Cabeça 

de Christo, e n.º 28, Retrato de Soares dos Reis. 
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Este nosso modo de ver poderá ser erróneo, mas é, em todo o caso, sincero e ditado pelo 

muito respeito que nos impõe o seu grande talento que não carece de elogios banaes. 

Completal-o-emos no próximo artigo, em que vamos traçar o perfil artístico de Columbano 

Bordallo Pinheiro, fazendo a synthese de todas as suas características, e mostrar quanto há 

ainda a esperar do seu alto valor como creador e evocador, na continuação da sua obra de 

phantasia e composição. 

Ahi daremos também noticia da apreciação que faz dos trabalhos expostos o notável pintor 

francez, Monsieur Boutet de Monvel, na sua recente visita a esta cidade, apreciação que só 

sentimos não ter sido ouvida por muitos, mas fomos autorisados a tornar conhecida. 

- 

Para descargo de consciwncia, temos a declarar que todas as referencias ao Concerto 

d’amadores, ao Tecto do Theatro de D. Maria II, e á decoração do Palacio Foz, as fizemos de 

cor, appoiando-nos nas reminiscências que nos ficaram da observação d’esses trabalhos. 

Lamentamos não ter conhecimento das decorações executadas por Columbano no Palacio dos 

Condes de Valenças, que nos dizem ser a obra mais notavel d’este genero executada pelo 

artista. 

 

4.º 

A impressão que a obra de Columbano Bordallo Pinheiro desperta geralmente, em quem vê 

pela primeira vez os seus retratos, é uma impressão de allucinação e de pesadello. As cabeças 

das pessoas parecem de encarcerados ou de afogados, dês têtes á pracés. 

Quando, n’uma tarde de verão, íamos há annos ao Pateo do Martel, visitar o illustre artista, 

tivemos ahi essa singular sensação, para o que concorria de resto a luz especial em que elle 

gosta de mergulhar as suas telas. Se bem nos recorda, uma só janella larga lateral illuminava o 

vasto salão, pelo seu menor lado, projectando a luz até ao fundo, em gradação decrescente. 

Os retratos, enfileirados na parte mais recuada da parede, todos elles pintados na mesma 

maneira, com tons escuros, em fundo preto, deixaram em nós essa extranha impressão, mas 

ao mesmo tempo a nota d’um temperamento artístico vigoroso, sábio e profundamente 

convicto. 

Conheciamos já a appreciação critica de Batalha Reis, mas não os quadros que a motivaram e 

que, pela sua importância e naturesa, mais tenderiam a motificar [sic] qualquer apreciação 

menos justa. 

Só por isso mais tarde podemos distinguir o que havia, n’esse primeiro modo de sentir, de 

occasional e fortuito, e avaliar todas as qualidades do talento do pintor pelo conhecimento 
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sucessivo que fomos tendo das suas outras obras. Esse conhecimento completou-se pela 

observação de todos os trabalhos, expostos actualmente no Palacio de Crystal, para o que 

concorreu poderosamente a luz própria que elles ahi recebem. 

Retratos e outros quadros revelam-se-nos agora sob um aspecto diverso do da nossa primeira 

visita; e, se entre aquelles há o parentesco da maneira, e da tonalidade, elles differemciam-se 

porem, fortemente uns dos outros pelas diversas expressões physionomicas, tão vigoramente 

accentuadas. Ahi se nota, d’um modo flagrante, o despreso de Columbano por tudo quanto 

possa concorrer para lisongear o grande publico, que gosta principalmente do chic, do 

alindado e do lambido, que se interessa pelos detalhes e incidentes, e nunca vê o que há de 

fundamentalmente sentido na obra do artista. 

Sempre nos há-de lembrar que todos quantos nos fallaram da galeria Daupias, que dizem ter já 

passado á Historia, so nos citavam um Quadro das mascaras do D, João que lá havia, trompe 

l’oeil grosseiro e banal, em meio de tantos esplendores de grande e fina arte. 

Columbano começou a trabalhar no mesmo género que cultivava seu pae, a miniatura; mas 

cedo se emancipou d’essa tutela, seguindo desassombradamente os impulsos do seu 

temperamento e pintando grande. A passagem por Paris não conseguiu modificar-lhe as 

características da sua accentuada personalidade. E comprehende-se porque. 

Exclusivamente tímido e concentrado, vendo almas e estados mentaes, vendo panoramas e 

atmospheras, procurando achar sempre, por temperamento próprio, a nota justa que 

traduzisse, na sua máxima simplicidade, a emoção sentida, despresando por isso mesmo todo 

o incidente desnecessário e possuindo já todos os elementos da technica insdispensaveis para 

revelar essa emoção, é natural, que em Paris, n’um mundo d’arte em que se produz tanta 

obra, só notável pela pormenorização e pela factura, destinada a traduzir o pequeno pelo 

perfeito (como diz Batalha Reis), n’um meio d’elegante sceptiscismo e de luta intensamente 

amarga, é natural, dizemos, que elle, como um caracol, se recolhesse á casca e emigrasse. Foi 

o que fez, e parece-nos que fez bem. 

O seu quadro Concerto d’amadores data d’essa epoca, segundo cremos. Já ahi elle se encontra 

na posse completa da sua personalidade. 

Vindo para Lisboa, á procura d’almas para pintar, parece que a sua mysanthropia se agravou. 

Almas, encontrou-as apenas no circulo limitado dos homens de lettras e poucos artistas que 

contamos; publico, nem fallar n’isso. Lisboa é alegre, toireira, terra de sol e de guitarras, 

inconscientemente sceptica, peralvilha e cheia de si. Vae Columbano e enfia pela toca do 

Pateo do Martel dentro, e nunca mais de la sahiu. 
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O seu temperamento accentuou-se cada vez mais no isolamento, a sua personalidade definiu-

se, e, facto notável, apparece na capital, n’um meio frívolo, todo d’artificios e convenções, um 

artista profundo e verdadeiramente honesto, psycologo, revelando na tela com vigor 

inexcedível a uma sobriedade extranha, as torturas dos intellectuaes. 

Columbano ficou pois, desconhecido da maior parte do publico, que o não comprehendia, por 

opposição de temperamento, e que elle, suppômos que por timidez, não ousava affrontar. 

Este mesmo affastamento gera n’elle factos curiosos; assim, querendo pintar um Concerto 

d’amadores, sem intenção e por impulso inconsciente, prescinde do publico, que não conhece 

porque o não frequenta, e assiste elle só á festa, n’um canto da sala. Quando Camões invoca 

as Tágides, elle não as vê na verdade do seu naturalismo; vê-as sob o aspecto dos seres com 

quem diariamente convive, e que constituem o seu mundo de intimidades. 

O numero d’iniciados foi porem crescendo, e a pouco e pouco as obras de Columbano foram 

sendo conhecidas de todos.  

A amisade de alguns, a admiração que inspirava aos que pensam e sentem, deram origem, 

geralmente, a criticas parciaes e incondicionalmente elogiosas. Referimo-nos a criticas 

escriptas e publicadas. Porque, no que respeita às criticas cochichadas, essas são de mui 

diverso feitio e sabor. 

Uns, recebendo uma primeira impressão e não querendo dar-se ao trabalho de a analysar, só 

vêm o phantastico nos quadros de Columbano, não percebem e não gostam. São de todos os 

mais felizes. 

Outros, acorrentados á perfeição pequenina e ridícula do desenho que lhes ensinaram, só vêm 

defeitos nas obras do pintor: cabeças sem pescoço, corpos sem pernas, mulheres feias, por 

incapacidade de sentirem o que ahi há de sentido. 

Poucos, enfim, negando-lhe imaginação, qualidades de inventor e de creador, só lhe 

reconhecem talento de retratista, egualando-o, contudo, aos primeiros artistas do género. 

Nós, então, por dever de consciência, que não por vaidade, pensamos ver nelle, além d’um 

pintor de retratos de primeira grandesa, um artista creador, mas que até agora trilhou, em 

parte, um caminho que está em contradição com o seu temperamento; e que d’ahi provem a 

inferioridade e as desigualdades que apontamos em alguns dos seus trabalhos. 

Columbano, é facto, não sente a beleza externa clássica, não possue uma gamma variada e rica 

de tons brilhantes, que firam a vista, d’onde, a nosso ver, o erro, para nós manifesto, dos seus 

quadros alegóricos e decorativos até hoje tratados. 

Elle tem porem, como poucos, na sua variada obra, além da mais completa série de expressões 

physionomicas, de estados de alma, o supremo talento de despir uma physionomia do que ella 
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ha de accidental e transitório, apanhando em flagrante o traço fundamental que a caracterisa; 

um modelado magistral nas carnes, um pintar de mãos d’uma sensibilidade e vibração 

verdadeiramente notáveis; extranhas e subtis gradações de cor, de tonalidades suavíssimas, na 

pintura dos céus e das aguas; a presciência do detalhe necessario, do incidente caracteristico, 

e uma sobriedade honestissima no seu emprego; o sentimento e a visão do phantastico em 

grau inexcedível; a sciencia do claro-escuro, produzindo com pequenos effeitos, os mais 

accentuados contrastes; e finalmente um poder de evocação, chamemos-lhe assim, real e 

palpável, que se revela brilhantemente nas cabeças do seu Camões e no Christo do desenho 

n.º 26. 

As attitudes , os movimentos e os agrupamentos, que são a parte menos sentida da sua obra, 

apparecem-nos comtudo, largamente tratados, entre outros, em desenhos dos n.ºs 30 a 33 e 

no famoso grupo dos cavallos do tecto de D. Maria II. 

E que mais é preciso para se evocarem (já agora empregamos esse termo) as figuras dos 

grandes mysticos, como Santa Thereza de Jesus, Nun’Álvares Pereira; dos grandes torturados, 

como Lady Macbeth e Hanlet; dos grandes amorosos como Romeu ou Marianna Alcoforada; 

para se desenharem enfim os grandes temperamentos e os grandes dramas da historia e da 

tragédia? 

Evidentemente a orientação, a leitura e o meio intellectual. 

Parece-nos que assim sente egualmente Jayme Batalha Reis, quando diz que os personagens 

de Columbano «são também d’um cómico sinistro, d’um cómico tragico, á Shakespeare ou á 

Hugo». 

É este, a nosso ver, pelo menos o caminho aberto naturalmente ao talento do nosso illustre 

artista; e estamos certos de que, se o encarregassem de decorar o salão d’um dos nossos 

theatros, representando as figuras mais notáveis da Comedia e da Tragedia dos grandes 

mestres, elle dotaria o paiz d’uma galeria composta de creações de tão alto valor, como essa 

outra galeria de retratos, quasi completa, que constituiria uma verdadeira gloria nacional. 

- 

Monsieur Boutet de Monvel, o notável pintor e desenhador francez, que se achou entre nós há 

dias, em rápida visita á penninsula, viu a obra de Columbano e teceu-lhe os mais altos elogios. 

Muito de propósito lhe fizemos as observações que temos ouvido acerca d’estes trabalhos, e, 

a todas ellas, nos respondeu de forma a denotar a profunda impressão e levantado juízo que 

ficou formando do nosso artista, de quem disse lamentar sinceramente não o ter conhecido e 

visitado no seu atelier do Pateo do Martel. 
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Ninguém, já se vê, lhe fallou d’elle em Lisboa; assim como também lhe não mostraram a 

Madre de Deus e a galeria gothica das Janellas Verdes, que e de primeira ordem em qualquer 

parte, mas de que lhe disseram «não valer a pena gastar tempo com ellas». 

E a propósito vem dizer que, tendo-lhe nós mostrado algumas photographias dos quadros que 

a compõem, fazendo-lhe sentir a sua importância, elle e os notáveis médicos, doutores 

Brissaud e Meige, que sahiram de Paris para virem ver o que ca há de bom, ficaram deveras 

arreliados. Hão de confessar que a coisa não é para menos. 

M. de Monvel notou, com a sua grande mestria e phrase erudita, todas as altas qualidades de 

Columbano, dizendo por exemplo: que a maneira de tratar as mãos era encantadora, que ellas 

revelam, com uma subtilesa finíssima, a intelligencia e grau de sensibilidade dos personagens; 

que as physionomias são modeladas d’uma forma verdadeiramente superior; que os dois 

retratos de Taborda e João Rosa se podem enfileirar a par dos retratos de Velasquez, com os 

quaes manteem um parentesco de temperamento honrosissimo, para o nosso artista, e que 

em França haverá só dois ou três artistas capazes de produzir obras semelhantes d’um tal 

valor; que o retrato de Raphael B. Pinheiro, a quem elle conhece pessoalmente, é flagrante de 

verdade physionomica e completo como traducção d’uma personalidade; uma obra de 

primeira ordem apesar do defeito que lhe apontaram na perna esquerda. 

Notou ainda a uniformidade na maneira de todos os retratos a óleo, e que seria para desejar 

que Columbano variasse a atmosphera em que colloca os personagens, dando a cada um o 

meio especial e próprio, já que tão bem sabe tractar as duas coisas a um tempo. 

Quanto aos defeitos em que lhe fallavam, limitou-se a dizer que ninguém é isempto d’elles, 

sobretudo os grandes mestres, e que taes defeitos só se notam nos medíocres; que não é esse 

o mal de que soffre Columbano. Que hoje, já definido o seu talento como está, elle deveria 

viajar e, pelo estudo das obras dos grandes mestres, aprender a conhecer as suas fraquezas 

para as corrigir. 

Ainda disse mais, e sempre exaltando o nosso notável pintor. E, facto que nos cumpre apontar, 

não achou fundada a observação que lhe fizemos, a respeito do ponto de vista de Columbano, 

quanto á belleza plástica das suas figuras, e citou-nos o conhecido exemplo de Rembrandt, 

cujas concepções n’esse género se afastam por completo do modo de ver geral. Como é 

sabido, o celebre hollandez pintava gregas feias a valer, com corpos «cheios e anafados», e 

com pés de metter medo, mas que são e serão sempre a admiração de todo o mundo artístico. 

- 

Terminamos ao mesmo tempo que d’aqui endereçamos a Columbano Bordallo Pinheiro a 

expressão da nossa sincera admiração pelo seu grande talento, pedimos-lhe que nos releve da 
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irreverência e atrevimento com que nos lançamos a criticar a sua obra, e que acceite essa 

critica como manifestação sincera, honesta e respeitosa do modo porque vemos e sentimos o 

seu honestissimo trabalho. 
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D. José Pessanha, «Columbano Bordalo Pinheiro» (1897) 

Jornal do Comércio, 21/5/1897. 

(Excerto) 

 

«Desde a penúltima das exposições realizadas pelo sympathico e audacioso Grupo do Leão até 

à ultima do Gremio Artistico (…) Columbano, retrahido por melindres que a sua delicadíssima 

susceptibilidade acaso exagerava, só duas vezes expozera em Lisboa trabalhos seus, ou, antes, 

só uma (…), porque fora restricta a alguns escrptores e artistas a exposição, no atelier (…)». 

«Suscitou por isso um vivo interesse, entre os devotos da Arte a apparição, completamente 

inesperada, do notável pintor, na ultima exposição do Gremio (…)». 

«Conquanto nos não tomasse de surpresa, nem por isso o apparecimento do 

excepcionalíssimo artista na sétima exposição do Gremio (…) causou menos profunda 

impressão (…), porque, dos trabalhos que este anno expõe, só três eram já conhecidos, e entre 

os seis inéditos há verdadeiras obras-primas, como o adorável quadrinho A luva branca, tão 

vigoroso e tão cheio de distincção e de savoir-faire; o retrato de João Barreira, e a grande tela 

em que de um modo surprehendente, Columbano representou, no transe da agonia, a doce e 

poética figura de Jesus». 

«Discutido como nenhum artista portuguez o foi ainda, (...) extranho e vigoroso artista, cuja 

obra, progressiva mas coherente, vae sendo, enfim, comprehendida e admirada». 

«(…) um dos mais antigos e convictos admiradores, o ceder ao irresistível desejo de não ficar 

silencioso, no momento que marca, porventura, a definitiva consagração geral do seu altissimo 

talento». 

«Columbano pinta desde criança». 

«A sua primeira tentativa foi uma copia de um quadrinho de Van Ostade, feita, em 1868, por 

uma gravura de um jornal d’arte (…)» 

«Os primeiros trabalhos com que nos appareceu Columbano foram quadrinho de genero, pela 

maior parte colhidos na vida burgueza contemporânea (…)». 

«(…) É igualmente d’essa epocha um espirituoso quadrinho que José Queiroz tem no seu lindo 

atelier, e que reproduz com uma subtilieza de observação (…) a inevitável recitação ao piano, 
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em uma d’essas reuniões familiares, ao tempo amiudadas na vida falsa e banal da classe média 

lisboeta». 

«O quadro mede apenas 0,45 m x 0,27 ½ m, e tem 18 figuras, - todas ou quasi todas 

vedadeiros retratos (…)». 

«É esse, porventura, o mais perfeito e o mais typico dos trabalhos da primeira epocha de 

Columbano, - epocha na qual a sua pintura, animada de uma fina intenção crítica, de uma 

ironia delicada e penetrante, constituia, por assim dizer, a illustração das Farpas e dos 

romances de Eça de Queiroz». 

Concurso de Paisagem: «(…) embora desconhecesse o género, logrou pintar uma tela 

promettedora, que denuncia raras qualidades de observação e se recomenda sobretudo pela 

sua originalidade e pela sua sinceridade (…)». 

Concurso de Pintura Histórica: «(…) A Academia antepôz-lhe Condeixa, - pintor que, mais 

adstricto aos moldes e cânones académicos, dos quaes o nosso artista se permittia amiúde 

divergir (…)». 

1880-1881: «Por esse tempo, começara já Columbano a afastar-se da sua primitiva maneira, e 

os seus trabalhos d’essa época, mnos feitos, mais vagos (…)». 

«Temperamento profunda e essencialmente original, Columbano pôde resistir ás mil 

solicitações perturbadoras e desvairantes de um empório d’arte como Paris, e não se tornou 

discípulo ou imitador de nenhum dos artistas então em vigor». 

Paris: «Por esse tempo, entrou a pintar telas maiores, (…) contrastes mais violentos de claro-

escuro, e numa accentuação estranha, phantastica, meio grotesca e meio lúgubre, dando idéa 

a sua obra de que elle se propozera ir fazendo o relato pictural da tragi-comica dissolução de 

uma sociedade extenuada e corrupta, pobre de sangue e carecida de ideaes». 

«Este período documenta-se principalmente pelo Concerto de Amadores (…)». 

«(…) impressão exacta da realidade – porque o indeciso dos contornos corresponde á verdade, 

visto como, na diffusão da luz, os objectos não se recortam nitidamente no ambiente – porque 

é muito relativo e muito variável o ideal da belleza e do encanto da mulher, e nem sempre 

realyzam o typo clássico as figuras femininas de mestres incontestados (…)». 

Retrato de Cassilda Martins: «(…) exposto em 1884, lembra os trabalhos da primeira maneira 

(…). (…) esse retratinho galante, que, á semelhança do da senhora Viscondessa de Sacavém, 

(…) e do bello retrato, a pastel, da senhora Bertha Ortigão, nos mostra Columbano como um 

fino e delicado chronista da moderna elegância feminil (…)». 

Luva Cinzenta: «(…) um estudo que é um encanto (…): uma senhora decotada (…). É magnífico, 

esse busto, (…) um bello ar antigo, de quadro de algum mestre d’outrora». 
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«(…) Os trabalhos decorativos enamoram-no sempre. Como elle deplora não ser vivido nesse 

bom vieux-temps em que não havia machinas nem grandes industrias, e o talento do artista 

envolvia e espiritualizava o trabalho industrial, ou melhor, o artífice e o artista se confundiam 

(…)». 

1894 - «(…) contente de antever que se approximava para o discutido artista o decisivo 

trumpho (…)». 

Túlia  - «(…) o inacabado mas ainda assim bello quadro, que, no curto prazo de noventa dias 

(…)». 

Cristo: «A agonia de Jesus raro terá tido na pintura reconstituição mais bella e commovedora». 

«Penso que o artista não teria tido outro desígnio que não fosse o de concretizar a tradição 

cristã pelos processos do naturalismo, á luz do qual a sua intelligencia desabrochou e se 

desenvolveu». 

«Corresponde ao que era lícito esperar de um portuguez d’agora, mais sentimentalista do que 

sabio, mais insctitivamente crente do que friamente analysta, mas em todo o caso preferindo a 

observação e a naturalidade á idealização pura, ao convencionalismo e ao symbolo». 

«(…) um grande, notabilíssimo artista, que (…) se impõe e se distingue pelo vigor e 

originalidade do seu talento, pelo profundo luminismo das suas obras, pela mestria da sua 

execução». 

«(…) exigentíssimo consigo próprio (…)». 

 



59 

 

 

Retrato de Eça de Queirós: Carta de Columbano ao Conde de Arnoso (18/8/1900) 

Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso 

(Excerto) 

 

«A notícia da morte do nosso Eça de Queiroz fez-me grande impressão, como não podia deixar 

de fazer a todos os portuguezes. Eu tive a fortuna e a desgraça de o conhecer, um pouco mais 

que a maior parte da gente por isso, muito mais a senti. (…) Foi por influencia sua que consegui 

pintar ainda o retrato, d’este grande artista que Portugal acaba de perder. Esse retrato que fiz, 

embora pouco valha como Arte, foi pintado diante d’elle, sob a sua influencia, portanto, tem 

ainda pedaços da sua vida, foi sentido do natural. Tem por isso o valor de um documento, e 

visto está o seu valor. Desejava eu muito offerecel-o ao meu querido amigo, que é quem mais 

lhe poderá dar o valor, como uma pobre e triste recordação d’esse seu tão grande amigo, e 

também recordação de tudo que se passou n’essa epocha, em que elle esteve entre nós. O 

retrato terá para o meu amigo o maior valor de lhe recordar boas sessões, que passavam tão 

agradavelmente, e que eu sei não tornarão a repetir (…)». 
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Retrato de Eça de Queirós: Carta de Columbano ao Conde de Arnoso (23/1/1901) 

Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso. 

(Excerto) 

 

«Tenho muita pena que o retrato do nosso Eça de Queiroz, que eu lhe dedicara, tivessse 

desaparecido, esse é que já não posso repetir, desgraçadamente! Os outros retratos desejava 

ainda tornar a fazel-os, se os medellos estivessem dispostos a um novo sacrificio, e Deus me 

der alguns dias de vida. O que não poderei por certo, é fazer trabalho egual ao que 

desappareceu. Será melhor? Será pior? Não me encontrarei mais na mesma disposição. 

Ninguém se pode repetir, pois não se vibra duas vezes da mesma forma. (…)» 
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José de Figueiredo, «Os Pintores de Figura» (1901) 

Portugal na Exposição de Paris, Lisboa, Sociedade Editora, Empresa da História de Portugal, 

1901, pp. 77-91, 126-127 

(Excerto) 

 

N’este grupo, Columbano foi o primeiro que se impoz. Mas mais do que isso, foi elle o maior 

d’entre todos os pintores portuguezes que expuzeram, sendo ainda, com Teixeira Lopes, o 

grande triumphador da nossa exposição. Honrou-se, honrando-nos. E todos nós lhe devemos 

um grande serviço: - o de, por causa d’elle, a critica franceza ter achado na nossa secção de 

pintura alguma coisa que, além de a interessar pela superioridade do seu valor, a interessou 

também pela originalidade do seu carácter. Quer isto dizer que os restantes pintores de figura 

se tivessem apresentado mal? Não. Dois retratos de Malhoa eram bastante característicos, o 

de Alfredo Coimbra, por Carneiro Júnior, era d’uma linda cor e bellamente composto, Carlos 

Reis tinha também dois superiores, e não há duvida que a maioria dos que expunha Salgado 

eram, pela sua factura, dignos de figurar 

 Entre o melhor que se faz em França. Mas em Columbano, mais do que a perfeição das suas 

telas, prende e encanta a força do sonho que ellas contêm. A sua arte por isso não vive ao ar 

livre porque se não contenta com elle. É interior, abrangendo assim um meio 

incommensuravel, meio que não tem limites, porque não tem começo nem fim. 

«Lux creatrix», diziam os romanos, e é ella realmente a única e eterna creadora. Ao seu 

império se subordinam por isso quasi sempre os que, plasticamente, querem, n’uma tela ou 

n’um mármore, fazer reviver o encanto d’uma linha ou a magia d’uma cor. Mas Columbano, 

pintando intra-muros, no seu «atelier» e com todo o progioso apparelho das cortinas 

graduadoras, não lhe obedece. Tem-n’a antes na sua mão, e, muito contrariamente, é elle que 

manda n’ella, com ella realisando maravilhas pela simples voluntariedade do seu talento 

superior. Afunda uma forma se, por acaso, a julga secundaria, envolve uma outra que acha 

acessória, para destacar, na maior luminosidade, a que supõe a mais característica e essencial. 

Sob o império da sua vontade, e animado por ella, esta força enorme, mas geralmente tão mal 

aproveitada – e que no «interior», como ao ar livre, é geralmente o insubstituível e 

omnipotente Jehovah – deixa assim de estar contida dentro de meia dúzia de formulas 

consagradas para se desdobrar em mil combinações, que são outras tantas nuanças, e que 

transformam a monochromia apparente da sua mancha n’uma polychromia doce, mas 
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variadíssima. É esta uma alchimia de que só elle, entre nós, possue o inteiro segredo, e em 

que, d’uma maneira mais violenta, foi inegualavel esse extranho evocador do claro-escuro, o 

pintor das batalhas da luz que se chamou Rembrandt. 

Este chromatismo graduado e macio de Columbano, sem oposições gritantes, - e que, 

n’algumas das suas cabeças de mulheres, se esbate tão suavemente que lembra, na doçura 

ligada das tonalidades, o velludo enternecido de certas folhas mortas e cahidas já no fechar do 

outomno, - é n’elle primacial, e dá á sua obra o caracter de sonho e tenacidade, qualidades 

estas que são o verdadeiro fundo do seu mesmo temperamento. A sua obra, por isso, para os 

que a sabem ver, é uma obra convincente que os vae interessando serenamente até os 

empolgar. Isto contrariamente ao berrado espalhafatoso d’outras, cuja riqueza de cor e 

exhuberancias de linhas encantam de começo, acabando, porém, por cançar ao revelarem-se 

falsas, depois d’um mais demorado e longo exame. 

Pintando uma figura, quando a sente, Columbano penetra-a, portanto, intimamente, 

adivinhando-a toda. O seu pincel n’esse caso tem a acuidade d’um bisturi; anatomisa e vê os 

infinitamente pequenos, devisando, até ao mais fundo dos seus recônditos, as structuras que 

analysa. Para quem olhar attentamente o seu retrato de Anthero, sente que n’elle, uma vaga 

sombra do esqueleto do poeta vem, com o clarão interior, affirmar cá fora a consumpção 

contínua d’aquelle organismo de eleição. Guerra Junqueiro, fallando comigo, há mezes, sobre 

Columbano, e concordando com esta minha maneira de ver, disse-me que depois de ter 

olhado o ultimo retrato que este pintor fizera de Eça de Queiroz, ficara com a impressão de 

que elle era um homem morto. N’estas coisas, Bordallo nunca se engana, acrescentou 

penalisado o glorioso auctor da «Morte de D. João», e o retrato que eu vi é o retrato d’um 

moribundo. A predição de Junqueiro realizou-se infelizmente, pois pouco tempo depois morria 

Eça de Queiroz. O retrato de Columbano foi assim, póde dizer-se, um verdadeiros diagnóstico. 

Independentemente da sua intensidade emotiva, que, identificando-se com o espírito do seu 

sujet, lhe permitte, por analogia sensorial, o descobrir-lhe todos os módulos mais figidios, 

Columbano possue d’esta forma, uma força de penetrabilidade visual que excede a normal de 

qualquer creatura bem organisada. Com ella – desenvolvida naturalmente de per si mesmo no 

meio tamisado em que o artista trabalha – e ainda sem o auxílio que lhe traz á analyse o poder 

de emotividade do seu temperamento, Columbano alcança nos seus modelos alguma coisa 

mais do que a sua forma superficial. As durezas de mancha que tem ás vezes as mascaras de 

certos retratos seus, como o de Luiz Osorio, devem, por isso, representar, de certo, 

perturbações doentias dos organismos em que apparecem. É este poder em Columbano 

equivalente ao que se consegue com a sensibilidade d’um cliché photographico, com o auxílio 
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dos quaes se tem chegado até a objectivar lesões que, estando ainda escondidas pela 

epiderme, não eram por isso aprehensiveis a olho nu. 

A historia d’este retrato de Eça de Queiroz, o segundo que Columbano fez áquelle grande 

escriptor, e que, apesar de todas as admiráveis qualidades do primeiro, lhe é entretanto 

infinitamente superior, sendo-o ainda egualmente a todos os outros seus retratos grandes e 

pequenos, suggere-me esta idéa: Não deveria Columbano que está, sem duvida nenhuma, 

muito mais á vontade nos retratos de tamanho mais pequeno que o natural, estudal-os, 

realisando-os antes n’um tamanho maior que o definitivo? Parece-me que sim. 

Contrariamente a certos pintores de quadros de composição, de que Salgado é um exemplo 

frisante entre nós, e que ganhariam estudando os seus quadros detidamente em telas d’um 

tamanho o mais pequeno possível – por assim o seu defeito de excesso de figuras, 

prejudicando-se reciprocamente por falhas d’ar e de atmosphera, lhes ser mais fácil de 

correcção, por lhes apparecer maior e mais flagrante, - o pintor de retratos que tivesse o 

cuidado de estudar os seus modelos em grandes proporções, melhor apprehenderia, também, 

uma infinidade de nuanças infinitamente pequenas, e que, existindo, por assim dizer, entre a 

derme e a epiderme, concorrem, contudo, mais ou menos profundamente, para marcar e 

accentuar o caracter d’uma physionomia. 

A inferioridade relativa d’algumas das grandes telas de Columbano em comparação com as 

mais pequenas, vem-lhe assim, não d’uma fraqueza, mas d’um excesso de poder. O dom de 

observação que em Columbano vae até à crueldade, tem-n’o este artista no mais alto grau. E 

porque tudo vê e fixa profundamente, acontece-lhe que alguns dos retratos que tem realisado 

em grande são, por vezes, excessivos de durezas. Tudo o que elle passou para a tela lá estava 

na mascara do modelo, é verdade, mas a fraqueza da nossa retina que é comum, e que 

portanto nada d’isso vê, espanta-se quando encara e olha o trabalho do pintor. Era o que 

acontecia com o primeiro retrato que Columbano fez de Eça de Queiroz. N’esta tela, porém, 

reduzida, todas as antigas durezas desappareceram, e ella, guardando toda a verdade que é a 

mesma da tela maior, humanisou-se sem nada perder da intensidade que lhe tinha sido 

primitivamente insuflada pelo poder e força visual do artista. 

Este motivo, portanto, em Columbano, é especial: de excesso de poder. Tracta-se de attenuar 

e enfraquecer uma força que n’elle é demasiada, e não de occultar deffeitos que, sendo 

innatos em si, poderiam porventura, multiplicando-se com a multiplicação da tela, avultar e 

ganhar relevo n’um quadro maior. A relativa pequenez de proporções dos seus últimos 

trabalhos é, por isso, uma synthese e não um logro. Reducções em que subsistem todas as 

qualidades das telas reduzidas, e que, vistas attentamente, revelam por completo todos os 
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dotes superiores que caracterisam o pincel d’este originalíssimo pintor. Isto differentemente 

de outros muitos artistas que, como o sr. Sousa Pinto, por exemplo, escondem na pequenez 

propositada dos seus quadros a deshonestidade de trucs que, assim, só apparecem a quem 

tem olhos de ver, e que, d’outra forma, em telas maiores, se evidenciariam a vistas ainda as 

menos educadas. 

Este retrato de Eça de Queiroz – sem duvida uma das coisas mais superiores que em arte 

conheço, - foi de resto em Paris, com a «Dôr» de Teixeira Lopes, um dos nossos mais 

incontestáveis clous. Da primeira vez que visitei o Grand Palais, fil-o na companhia do director 

artístico da «Plume», Rambosson; e este meu amigo, que é já hoje, em França, um dos mais 

notáveis d’entre os novos críticos d’arte, ao entrar no recinto que alli coube aos nossos 

expositores, e depois de ter lançado um golpe de vista geral a todas as telas, sem que eu nada 

lhe dissesse, fixou-se longamente em frente dos quadros de Columbano. O pequeno retrato do 

meu illustre amigo Henrique de Vasconcellos, e o de Eça de Queiroz, sobretudo, 

enthusiasmaram-n’o. A elles se referiu por essa ocasião n’um artigo, considerando-os, ao lado 

dos do allemão Lenbach, como duas obras primas da pintura moderna. 

Se na verdade o retrato de Henrique de Vasconcellos, como o de Raul Brandão, e os do sr. 

Conde de Arnoso, Trindade Coelho e João Barreira, são realmente dos mais felizes de 

Columbano, o ultimo que o artista fez de Eça de Queiroz, é, sem duvida, o melhor de todos os 

que elle tem realisado até hoje. Vista em detalhe, como vista em conjuncto, essa tela que é 

d’uma semelhança absoluta,prende e obsedia a quem conheceu de perto o grande morto, 

dando-lhe a mesma impressão nítida, profunda e inapagável que se tinha vendo e escutando 

em vida o grande romancista. A mesma mascara, que a morte já tinha marcado de há muito, 

revive na tela, como no vivo, animada pelo espírito que ella respirava e que era já, há alguns 

annos, a única força e alento. Como as grandes obras d’arte que, rasgadas e mutiladas, se 

completam de per si pela intensidade do sonho que as anima, e que vivem 

independentemente da significação d’uma linha ou do valor d’uma mancha, esta tela 

golpeada, ressirgiria completa, tal é o poder e força da sua sugestão. 

Mas, por isso mesmo, que é indiscutível em Columbano a grandeza do seu temperamento e a 

superioridade da sua emoção, parece-me consequentemente um erro a idéa, aventada por 

alguns criticos, de que a este pintor competia fazer uma «galeria», pintando os retratos de 

todos os nossos homens celebres. Para os criticos em questão, Columbano, que é por assim 

dizer um pintor d’almas, deveria, por isso, fixar em telas as de todos os artistas do seu tempo; 

creaturas que, pela espiritualidade da sua vida, seriam um admirável sujet para a anciã do seu 

pincel. 
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Tal proposição que, á primeira vista, parece o mais lógica possivel, evidencia-se, comtudo, 

falsíssima para quem a considerar attentamente. Não há duvida que, fixando pelo pincel, uma 

creatura d’uma grande elevação espiritual, um artista superior, como Columbano, se sentirá 

assim inteiramente á vontade por se achar dentro do seu campo natural. Isso, poré, não basta. 

Não é sufficiente que se dê nos dois (retratista e retratado) aquella tão reclamada 

espiritualidade. Mas, mais do que isso, é preciso ainda que, a dar-se tal conjuncção de 

idiosyncrasias, ambas ellas sejam similares. É isto, n’esse caso, o que é inteiramente 

necessário, e que explica, tambem, claramente, a meu vêr, o motivo porque Columbano, 

tendo realisado telas de absoluta superioridade, que tem, por exemplo, o retrato de Anthero, 

se inferiorisa já em outras em que, como no de Alberto d’Oliveira, não nos consegue dar mais 

do que a physionomia tentada e ainda por accentuar e definir. 

Um dos argumentos com que Bourget justifica a indifferença em que viveu Sthendal, e que é 

por aquelle celebre critico arrancada a um dos personagens d’um romance d’este ultimo: - 

Henry Beyle était vis-à-vis de ses contemporains comme le Julien Sourel du «Rouge et noir» vis-

à-vis dês seminaristes, ses compagnons «il ne pouvait plaire, il etait trop différent…», cabe aqui 

perfeitamente. Sobretudo sob a forma ampla porque o illustre critico, José Sampaio, (Bruno), o 

exprime n’um dos seus livros. Acceitando, com este escriptor, que «todo o verdadeiro artista 

seja um desequilibrado, e portanto superior pela intensidade, mas inferior na extensividade 

das suas faculdades», segue-se que assim como, no campo litterario, a obra de determinado 

artista escapará, por differente ou mesmo inversa, a outro, assim tambem um pintor, com 

determinado temperamento, só poderá traduzir para a tela a personalidade dos indivíduos 

com temperamento idêntico ao seu; - isto, é claro, para que o sinta, para que esse retrato seja 

completo, alguma coisa a mais que a exacta reprodução de linhas e tons. Admitte-se que um 

pintor faça um retrato fora dessas condições e que, dada a sua superior dextridade e uma 

grande posse do métier, consiga ainda assim fazer qualquer coisa de artístico, mas esse já não 

é o caso que nos interessa, não podendo tambem nunca uma obra d’essas ser 

verdadeiramente grande, nem superiormente bella. 

Columbano póde, fora d’estas condições particulares, e sempre que, atravez a exterioridade 

da mascara, se não preoccupar com a intensidade espiritual do temperamento que ella abriga, 

dar-nos um bello retrato pela simples força e acuidade da sua visão que, como acima vimos, é 

n’elle prodigiosa. Por essa sua mesma acuidade excessiva errará, porém, sempre que queira, 

com outra mais funda intenção, objectivar o seu modelo. Isto quando elle pretender pintar 

uma figura, cujo temperamento seja heterogéneo do seu, pois n’esse caso, esse seu poder de 

observação prejudical-o-ha. Com elle detalhará, mesmo sem o querer, a infinidade de marcas 
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características que a espiritualidade de vida especial a essa figura n’ella tiver deixado, e como, 

não poderá, simultaneamente, apprehender a atmosphera particular que essa mascara 

respira, e em que se envolve, a exteriorisação d’ella sahir-lhe-ha forçosamente dura e 

apparentemente falsa.  

O caso de Rembrandt – e estamos em frente d’um pintor tão illustre que tal comparação não é 

aqui descabida, - é muito differente. Rembrandt, retratando todos os seus amigos, faz 

realmente, e, por assim dizer, com todas essas telas uma espécie de galeria. Abrange ella os 

temperamentos mais diferentes. Todos os typos e camadas sociaes do seu tempo e da sua 

terra ahi estão representados. Mas, nem em Rembrandt havia a preoccupação de arrancar a 

cada um dos seus sujets, o que fosse a sua verdadeira individualidade espiritual nem mesmo a 

similhança era sempre o seu principal alvo. Isto sem contar com o que a luz especial a que o 

grande hollandez pintava essas physionomias, ou antes a sombra em que geralmente as 

gravava, as transformava, dando de per si só interesse a essas mascaras, que assim, em 

prejuízo da sua verdade, se integravam a dentro da maneira e visão especial do pintor. 

Aos que possam, porventura, achar demasiada a intenção moral que eu, n’estas referencias, 

pareço querer dar á pintura, dir-lhes-hei que sei perfeitamente bem ter limites a phantasia dos 

cultores das artes plásticas, sendo um d’elles sem duvida, o de não realisar o seu ideal senão 

com realidades. Mas um pintor d’atelier com as liberdades que lhe dá ahi a grande 

arbitrariedade do seu domínio, e com a intensidade de sonho interior que tem Columbano, 

póde bem, uma ou outra vez, permitir-se o alterar os materiaes que a vida lhe fornece, para 

com elles, assim transformados e acrescentados pelo seu génio, crear uma outra realidade que 

seja ao mesmo tempo verdadeira e phantastica. Basta-lhe para que a sua realisação lhe não 

saia falsa, e seja terrena, que tenha raízes na terra. O que é preciso – e d’isto não se tem, 

felizmente, esquecido até hoje o grande solitário do «Pateo Martel», - é que dahi comece o 

seu ponto de partida, embora essa sua obra, pelos seus cimos – extremo da flecha da sua 

trajectória, - attinja muito mais alto e já aereamente… 

(…) 

De resto, Teixeira Lopes, com Columbano, foram não só, em Paris, affirmadores da vitalidade 

da nossa arte, mas ainda os que melhor ali traduziram o verdadeiro fundo do nosso 

temperamento. A monochromia apparente de tonalidades das creações do infatigável solitário 

do Pateo Martel, encerrando, entretanto, toda a subtilidade das mais variadas nuanças como a 

pelle humana as encerra sob o seu tom mais ou menos definido, e a maneira intensa mas vaga 

e elegíaca – arestas molhadas em lágrimas, - com que Teixeira Lopes espiritualisa sempre a sua 

obra, dão, como nenhumas outras, o brumoso da irrealidade que angustia a moderna 
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aspiração portugueza. Ninguém melhor do que estes dois artistas, um com a sua sombria 

tristeza, o outro com a sua melancholica elegia, podiam, portanto, ter synthetisado lá fora o 

nosso carater. Pois embora isto pareça um paradoxo, a verdade é que, com esta nossa 

paisagem luxuriante e este nosso sol claro, nós somos entretanto, como os russos, um povo de 

bruma. Sómente, emquanto a do paiz moscovita é real e atraz d’ella explende o clarão intenso 

d’uma aurora que nasce – e que lhe é dada pela sua posição geographica, e pela sua juventude 

de nação que tem ainda a esperança d’um destino a cumprir, - a nossa é mais symbolica que 

natural. – Bruma do vago do mar e d’uma evocadora lembrança, que é a da mesma raça que, 

outr’ora, conquistou ao longe no largo demando das suas frotas; … bruma mais feita de 

distancia d’um sonho longínquo do que dos próprios effeitos climatéricos. 

(…) 
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Paris em 1900: Carta de Columbano ao Conde de Arnoso (7/11/1900) 

Biblioteca Nacional, Espólio do Conde de Arnoso 

(Excerto) 

 

«Acabo de chegar de Paris onde apanhei um famoso banho de arte. Demorei-me pouco mas 

desconfio que não perdi de todo o meu tempo, pelo menos fiquei ao corrente do que se faz 

em pintura por esse mundo fóra. Nem pilhara, por certo, melhor occasião de ver tantas obras 

reunidas. Senti como portuguez verdadeiro orgulho em observar que a nossa pintura se 

apresenta por forma a occupar um dos primeiros lugares na arte contemporanea e até com 

vantagem sobre muitas outras nações que cuidam a valer da sua arte. A pintura portugueza 

apesar de modesta, tem um grande fundo de seriedade e honestidade que falta a muitos 

outros paizes, cheios de tradição artística e de que tanto havia a esperar. A Itália e a Holanda 

por ex., e mesmo a Hespanha. Fiquei desapontado ao vêr quaes as tinham sido as obras déssas 

nações que mereceram o Grand Prix! Até em Inglaterra foi conferido o maior prémio a um 

pintor que eu ainda não posso atinar por onde lhe pegaram! (...). Depois de tudo isto o museu 

do Louvre era ainda o meu refugio, era para ahi que eu me refugiava de todas estas 

patuscadas modernas, que chegavam a ser ridiculas! O que vale é que tudo isto não durará 

muito tempo, pois só o que é bom é eterno!». 

Exposição de São Petersburgo: «(…) Fizeram me também a honra de escolher dois dos meus 

pequenos quadros para figurarem n’essa Exposição, um dos escolhidos era o retrato do Eça de 

Queiroz, mas resolvi enviar um outro em seu lugar, porque tinha grande pressa de entregar 

esse quadrinho ao meu amigo conforme lhe prometti. Eu tive a fortuna de ficar muito bem 

collocado na Exposição. Os meus quadros pequenos estão ao lado do quadro de S. M. El-Rei. 

(…)»  

Columbano destacava as obras de Sousa Pinto e Teixeira Lopes, lamentando que não tivessem 

ido obras de Silva Porto, pois podiam ter ido trabalhos dos últimos 10 anos. 

«Terminei, antes de partir para Paris, os meus trabalhos, para o museu de artilharia. O ultimo 

quadro que pintei para esse museu, foi o retrato de S. M. a Rainha, destinado a ser collocado 

em uma salla, onde estava, desde alguns annos, o retrato d’el-Rei, pintado por outro artista, 

creio que pelo Costa. (…)» 
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Raul Brandão, «Columbano Bordalo Pinheiro» (s/d – c. 1904 ?)  

Manuel Mendes, Raul Brandão & Columbano, 1959, p. 35-38. 

 

«Eis um grande artista que há de ter sempre só admiradores ou inimigos rancorosos. Nunca 

indifferentes. E isto pela razão simples de que ele vive a vida com paixão, ia quase a escrever 

com desespero». 

«Tem corrido o Mundo e não se conhece senão a si, viu o globo e nunca assistiu a outro drama 

que não fosse o da sua alma. É esta a sua grande força e a causa também dos seus defeitos».  

As coisas mais simples, desde que o apaixonem, abalam-no de uma maneira diferente do que a 

nós: os poentes, as máscaras, as estrelas, entram-lhe num coração como espadas». 

Nenhum outro pintor portuguez traduz d’uma maneira tão dolorosa o universo. Qual 

universo? perguntareis. O meu? O vosso? Não, o seu, o que ele descobriu, como um 

navegador á proa do seu barco, atravez d’um oceano ignoto». 

«Defende o seu sonho como um desesperado, de ti, de mim, de todos os que lho queiram 

arrancar. No nosso século de fero é quase um crime ser-se diferente. Todos nós, como 

afogados, puxamos para o fundo os que o querem salvar. Pois Columbano, apesar de tudo, não 

vive como nós ao mesmo tempo o sonho e a vida prática. Resiste. E se algum dia o diabo lhe 

mostrou do alto de uma montanha o vale e a colina, e o pintor desceu à terra, foi para 

tropeçar. Tropeçou nos concursos, nos amigos, na realidade. 

Raros homens terão vivo tão só de pão e sonho, raros terão sabido também, como ele, triunfar 

desta luta desesperada com os mil nadas de todos os dias, piores do que catástrofes». 

«Tem hoje o seu triunfo, mas ao fim de quantos anos de desdéns e de risos começa o público a 

consagrá-lo?». 

«Se a natureza foi arrancada ao nada pelo homem, o que nos interessa em arte é a emoção, a 

nossa própria alma, não é assim?» 

«Na paisagem, por exemplo, que importam as árvores, rochas, águas pintadas, se isso não nos 

traz outra coisa – a alma que as pedras nem as plantas têm? Ou é só pelo prazer de possuir na 

parede um retalho de céu, que eu compro um quadro? Melhor será cortar um rasgão no 

granito! Um céu feito a ignominiosa tinta, quando me basta abrir a janela para o ter 

translúcido e infinito! Uma árvore seca, por mais viva que a pintem, quando ali à beira, a dois 

passos, a possuo movediça e viva, esplêndida!» 
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«Não, não é isto! Pintor, para que a tua obra viva terás de lhe comunicar dor, poeira invisível 

que misturarás com tintas, para nos fazeres cismar». 

«De qualquer forma, para que serve ter ali o retrato exterior e banal de uma criatura? E 

porque é que prefiro à fotografia uma tela? É que a máquina não tem coração, não pode 

comunicar com outro coração e descobri-lo. Ninguém, também, diz de um homem: - tinha os 

olhos verdes, mas – foi um santo. Melhor me lembra a tua alma, que a tua fisionomia. E se 

quero o teu retrato é para me recordar algo do que é imaterial, de tal forma as linhas da 

matéria se ligam às do espírito. Diz o rifão – que o rosto é espelho da alma».  

«Columbano é um grande pintor destes retratos. Ninguém melhor do que ele sabe apanhar 

numa fisionomia as linhas expressivas. E que pintura a sua! Como certos poentes, como 

saudades, torna-nos contemplativos, dá-nos a sensação de uma beleza grave e harmónica. Os 

seus quadros têm a cor das velhas catedrais, o tom do granito envelhecido ao sol». 
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Poema: Fernando Leal (Sonetos, no prelo), carta de 16/8/1907 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Correspondência / 1907, Doc. C 19 

 

Columbano 

 

Velasques portuguez, pintas a sujo 

Bohemio que desprezas o burguez, 

Original, no fundo portuguez, 

Se pintas um leão, exclama «Eu rujo» 

 

Creador do Camões, eternas telas, 

Creador do retrato d'esse Anthero, 

O teu bom méthodo é tão severo, 

Teus quadros concepções estranhas, bellas! 

 

Caracter singular, timido e audaz, 

És o mais modesto e bom rapaz 

És um rapaz, mas pareces velho. 

 

Uma vez um nevoeiro se adensava 

Sobre Lisboa, mas ele exclamava 

«Ó Fernando, você não vê vermelho?! 
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Albino Forjaz de Sampaio, «O Pintor dos Intelectuais» (1908) 

Serões, n.º 34, Abr. 1908, pp. 224-234. 

 

«Eu não conheci Columbano no seu atelier do Pateo Martel, «um recanto de aldeia, perdido na 

cidade – como uma arvore verde na desolação d’uma pedreira», de que na sua prosa 

tragediada, funesta e mysteriosa nos falla Raul Brandão. 

A primeira vez que o visitei foi n’esse casarão enorme, caiado a oca, com corredores onde o 

som dos passos vae gritar pelas abobadas, convento hontem, quasi convento ainda hoje, 

xadrezado de cellas de franciscanos n’outro tempo, hoje repartido em ateliers, que tambem 

são cellas, visto que todo o artista é professo d’esse culto sagrado, divino, extremo, a que 

Ruskin chamou «a religião da Belleza». 

Subindo do largo da Bibliotheca e entrando n’esse edifício que é o convento de S. Francisco, 

hoje installado em Biblioteca Publica e Academia de Bellas Artes, passado o guarda vento da 

entrada da Academia, á direita uma escada nos força a quebrar em ângulo recto a nossa 

rotina. Descendo a escadaria, logo no primeiro patamar nos apparece um luctador em gesso, 

combatendo, maior do que o natural, que reteza os músculos e se prepara para o embate. 

Descido outro lanço d’esta escada, toda de pedra, rodapisada de álacres azulejos, uma Venus 

de Milo se nos depara. Continuando a nossa viagem, ao fundo, se avista a portada do atelier 

de Simões d’Almeida á porta do qual conciliabulam ou guarda-honram vários mythologicos 

tambem em gesso. Essa portada de vidraça fosca cendrando a luz, se prolonga pelo corredor 

por onde enveredamos, via claustral e soalhada a madeira gritante, tendo do outro lado uma 

comprida e escura galeria envidraçada onde se guardam maquetes de estatuas, mascaras, 

bustos, etc. Collada a face ao vidro e fitando para dentro um olhar investigador, um 

pandemonium de figuras apparece. É o grupo dos luctadores de Farnesio, é o Moysés de 

Miguel Angelo, é o Lacoonte, é uma loucura de gessos, uma população de figuras sobre a qual 

tivesse passado um vento de insânia que lhes houvesse baralhado, confundido e aloucado as 

proporções. 

Ao fundo, sahido o corredor e entrando n’uma encruzilhada a que se segue um túnel, ao meio 

do qual o torso mutilado de Belvedere mostra as suas cyclopicas proporções, espreita-se um 

bocado de quintal, um recanto verde e achaletsado onde Ramalho tem o seu tugario. Mas 
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deixa-se tudo isso para traz e começa a ascenção de uma estreita escada de madeira. Ao topo 

uma janella gradeada deitando sobre um telhado limoso e negro. 

O atelier de Columbano é aqui, última porta à esquerda. Foi aqui que eu o conheci. Já annos 

passaram desde a primeira vez que o visitei e nada, d’então para cá, no seu atelier mudou. 

Tem um deslumbramento quem ali entra vindo da negridão confusa, da luz pastosa e bafienta 

dos velhos corredores. O atelier é uma enorme sala rectangular, fechada em toda a volta como 

uma casa antiga. A luz, uma luz tamisada e discreta, recebe-a de alto, cahindo suavemente e 

tudo iluminando por egual. A uma das paredes do fundo, a da esquerda de quem entra, dois 

bellos tremós Luiz XVI se encostam. Espelhos, molduras a oiro e pérola, bustos aristocráticos, 

figuretas adoráveis. Um biombo à direita, e um pouco a menos do centro da casa duas colunas 

susteem um tapete de Arrayolos de um desenho simples, quási bárbaro, e fazem por assim 

dizer como que uma divisão do atelier. Por detraz d’isto se encontra uma estante com livros, 

parte da biblioteca do artista, uma armadura, gessos diversos, uma multidão de cousas que só 

ali achou disposição conveniente. Se levarmos mais longe a nossa curiosidade, buscando as 

leituras do pintor pelo relance das lombadas, se verão aprumados na estante livros de Eça de 

Queiroz, de Oliveira Martins, Fernando Leal, e outros escriptores portuguezes, a par de 

estudos sobre pintura, do D. Quichote, e da mais clássica litteratura franceza. 

Ao longo das paredes immobilisa-se a sua preciosa galeria de retratos. O retrato de José de 

Figueiredo, ainda incompleto sobresahe ao lado do de Vicente Arnoso. O de  Marianno Pina, o 

artista tão prematuramente morto em Paris, apparece sobre aquelles, emquanto aos lados se 

enfileira uma preciosa serie de pequenas telas entre as quaes se avistam os retratos de João 

Barreira, de Raul Brandão e uma deliciosa, uma adorável e original cabeça de mulher. 

N’um sophá amontoam-se revistas de arte. Em frente n’um degrau agrupam-se pincéis. N’um 

cavalete fronteiro o actor valle, n’uma tela flagrante, mostra a sua cara irónica e contumaz. Lá 

mais para o fundo, um Christo crucificado estorce-se na sua cruz e ao longo da outra parede 

correm os panneaux que o artista destina á Escola Medica. Eis aqui summariamente o atelier 

de Columbano, o meio onde elle consome o maior tempo da sua vida. O conjuncto é artístico 

em extremo e uma nota original, apparece sempre se minuciosamente buscarmos cada 

detalhe. 

*** 

Columbano Bordalo Pinheiro, o grande mestre da pintura portugueza, é uma figura 

interessantíssima e muito original. Baixo, nervoso, barba negra, pallido, quasi sempre de 

luneta, um aspecto de tímido, de encolhido, quasi se diria a vel-o que é seu ideal passar 

despercebido, que o não notem, que o não apontem. Columbano tem o horror da multidão. 
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Aos ruídos da cidade, ás grandes kermesses, elle prefere o recanto silencioso do seu atelier, 

onde o ruído da turba não chega. Na intimidade é uma creatura adorável, cheia de bondade e 

de affeições, sentindo por isso mais intensamente a agressividade dos outros. Um bello 

conversador, um espírito de elite, formado de um profundo amor pela sua arte. Tal é o 

homem. 

O artista é por demais conhecido. Columbano é o mais original e o mais extranhamente artista 

dos nossos pintores. A sua pintura divorcia-se inteiramente da dos seus contemporaneos. 

Debalde a pretendem filiar ora n’esta ou n’aquella escola, debalde tentam descobrir quem deu 

ao artista o segredo dos tons, a interpretação da luz e a originalidade do colorido tão 

particularmente seu. Tem-se invocado Ribera, traços de Goya, tonalidades de Rembrandt. Mas 

tudo isto cahe por terra. A obra de Columbano não se filia em escolas. É producto de um 

temperamento. É muito sua, muito pessoal. A sua factura, o seu desenho – e elle desenha 

admiravelmente – a sua cor e a sua composição, a sua maneira enfim, impoz-se 

definitivamente. Columbano foi o mais guerreado dos nossos pintores. Para vencer, para 

conseguir chegar, que lucta exhaustiva elle não teve de sustentar contra a banalidade, a inveja 

e a solercia dos outros? Cahido num meio onde todas as manifestações de arte passam 

indifferentes e que tem pelos seus homens de génio um grande desdém, Columbano, sombrio 

e cheio de talento, expoz as primeiras telas. Já então a sua côr era uma cousa original e 

marcava algo de novo e de maior sobre a multidão dos concorrentes. Foi um ruido 

extraordinário. Foi odiado, porque a ninguem se perdôa o ter talento. A critica escolheu dos 

seus arsenaes as settas mais hervadas e pediu ao odio, á calumnia e á inveja o que lhe faltava. 

Pois não conseguiram vencer. Este homem refugiou-se, com o seu perpetuo ar de misantropo, 

a sua tristeza vaga de sonhador, no recanto do seu atelier. Deitou-se ao trabalho com a 

persistencia dos fortes, a persistência fria dos homens de génio, a testarudez dos que trazem 

dentro da cabeça alguma cousa que dizer e ninguém os quer escutar. A esta persistencia deve 

elle o seu nome. 

Zola conheceu isto, porque um dia em d’Amicis lhe perguntava o segredo do seu triumpho, 

apezar de toda a guerra que lhe moviam, o auctor do Germinal, candidato eterno e persistente 

á Academia, respondeu: «Deixo cahir os meus livros um a um no meio da rua. Um dia a 

multidão hade parar.» E parou. Exactamente como succedeu com os quadros de Columbano. 

O atelier onde o pintor começou era no Pateo do Martel, um atelier que já hoje a lenda 

envolve. Por ali, «por aquelle quintalorio cheio de sol, por sob a figueira de sombra espessa, 

passaram, entrando no atelier de Columbano, os homens mais illustres da nossa terra». «Uma 

trepadeira cobria inteiramente a casinha térrea; n’um recanto, ao pé do muro, um pé de 
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balsamina, coberto de flores, entontecia e medrava.» Foi n’esse refugio que Columbano 

construiu a sua obra e o seu sonho. Anthero, Eça, Silva Pinto, Guerra Junqueiro, D. João da 

Camara, Ramalho Ortigão, Oliveira Martins, Batalha Reis, Fialho de Almeida, por ali passaram e 

ali foram retratados. Foi ali que elle velou as armas. E é tambem d’ali que elle conserva as suas 

melhores recordações. 

Falo-lhe do nirvanico Anthero, do Anthero de Quental, o santo Anthero da minha admiração. 

Perguntei-lhe se elle um dia, como eu lera em qualquer parte, lhe batera á porta com umas 

grandes botifarras de caminheiro, meias azues de cavador e uma bengala que mais parecia um 

cajado, meio de philosopho e meio de pobre, e lhe fallara: - «Sou o Anthero. Disseram-me que 

tinha vontade de fazer o meu retrato… 

- «Não senhor! Eu é que lhe pedira para vir. O resto é tudo phantasia. Estou vel-o com os seus 

olhos azues e as suas barbas loiras. Vestia bem, sem afectação e sobriamente. Veiu a meu 

pedido e depois continuou a vir. Passava tardes inteiras no atelier, sentado n’uma cadeira, 

mãos crusadas, escutando interessado ou absorto em pensamentos. Deslumbrava pela sua 

simplicidade e pela sua erudição. Uma occasião falou-se de rendas. E Anthero começou 

apreciando, com uma tal abundância de notas, de esclarecimentos e uma tal profundeza que 

mais se diria uma conferencia para que elle já de há longo se viesse preparando…» 

- «Francisco Teixeira que ao tempo andava na Escola Polytechnica e que era frequentador 

assíduo do atelier era também conversador assíduo com Anthero. Tudo o que se escreveu é, 

como vê, pura invenção…». E continuando sobre o poeta: «Era calmo, delicado, affavel. 

Nenhuma tragédia transparecia na sua mascara alegre quasi. Por isso foi para mim um 

acontecimento inesperado a noticia do seu suicídio. E bastante tempo em meu cérebro 

labutou esse desgosto…» 

Eça de Queiroz também foi tambem um dos grandes visitantes - «Lembro-me de um jantar 

que, quando foi da publicação de um dos seus livros, se lhe offereceu no Montijo.» «Uma 

occasião vindo a pousar sentara-se n’esse sophá.» E aponta-me o sophá em que me sento, 

forrado a velludo cor de azeitona e que desapparece quasi sob uma montanha de 

reproducções de quadros e obras celebres. «Olhou e viu em qualquer parte um exemplar da 

Relíquia, já ha annos publicada. Levantou-se, buscou o exemplar e começou a ler, como se lhe 

fosse desconhecido o livro. Riu-se muito da leitura, achou muita graça a tudo aquillo e quando 

o arrumou resumiu: «Ora aqui está uma coisa que eu não tenho.». 

Junqueiro, nervoso, alegre, foi quem peor pousou. Não socegava e perguntava 

continuamente:. 

- Está prompto? Está prompto, hein? 
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Outro caso interessante foi succedido com o grande actor Antonio Pedro. 

Columbano começara a pintar o retrato do artista. Um dia, ao terminar uma das sessões, entra 

no atelier um outro actor, collega do retratado. Estiveram, sahiram, terminada a pose, e 

António Pedro nunca mais voltou. Diz-se que o colega referindo-se ao retrato dissera a 

António Pedro: - «Estás muito feio …» Mas seria essa a razão? Quem n’o sabe? O certo é que o 

retrato ficou para ali no atelier, inacabado, mostrando esse feio homem de génio que foi 

António Pedro, com uma fidelidade pasmosa. Devia ser. Antonio Pedro não podia achar-se em 

frente de si mesmo sem soffrer cruciantemente a magua da sua figura. 

*** 

É de 1872 a primeira tela de Columbano. De então para cá a sua obra é enorme. Mais de 150 

trabalhos se podem contar. A galeria dos seus retratos é uma cousa maravilhosa e curiosa 

documentação para a posteridade sobre os grandes homens do nosso tempo. Ali encontra o 

futuro os nossos intellectuaes quasi todos. Pena é que falte Camillo, já alguem notou. Pena 

que o proprio pintor tem, mas nunca em vida do grande e desventurado homem de genio 

occasião se proporcionou para elle pousar. 

Foi com este grupo de creaturas, que constitue a galeria de Columbano, que elle se deu. Ellas 

foram as suas affeições e a sua amizade, o refugio da banalidade irritante. Nenhum pintor 

houve que tão artista fosse, que só se desse a pintar homens de lettras, quasi todos pobres. 

Sim, porque Columbano com a sua vasta obra não tem ganho contos de réis. A sua vida tem 

sido uma dedicação ao seu Sonho e nenhuma outra labareda o consome e o faz estremecer, 

mais do que o grande amor que tem á Arte. Se percorrermos a galeria dos seus retratos 

encontraremos os nossos homens mais notaveis. Assim é que lá estão Anthero, Oliveira 

Martins, e Raphael Bordallo, trez grandes mortos. Antonio Nobre, Marianno Pina e D. João da 

Câmara. Eça de Queiroz, o artista da prosa, amargo torturado. Dos vivos estão os vultos de 

mais valor das nossas lettras: Fialho d’Almeida, o artista maximo, da ironia e da commoção; 

Henrique Lopes de Mendonça, o grande artista revivedor das figuras da nossa historia; João 

Rosa e Augusto Rosa; Silva Pinto, o azedo commentarista dos homens e dos factos; Batalha 

Reis,  Coelho de Carvalho, António Feijó, poeta e diplomata; Eugenio de Castro, o musico, o 

filigranista do verso, João Barreira, de velazquiano perfil, Raul Brandão, o artista bizarro da 

Farça, Abel Botelho, chronista do bas-fonds e do vicio, Guedes Teixeira, o poeta da Mocidade 

Perdida, Henrique de Vasconcellos, José Queiroz, Vicente Arnoso, José de Figueiredo, José de 

Figueiredo, critico de arte, profissão rara em Portugal; Conde de Arnoso, o pintor Casanova, 

Trindade Coelho, Francisco Teixeira, e muitos mais nomes que representam algo e que algo 

valem. O que os seus retratos são disse-o um dia Sargent, parando deante de um d’elles. 
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Examinou-o demoradamente, cuidadosamente, após o que, procurando a assignatura, volveu: 

«Eis aqui um grande artista!». 

Os seus destaques de luz e sombra, o seu modo de ver o modelo, tudo o torna inconfundivel. 

Columbano é um grande creador. Tem seguido sempre a sua linha ascensional, sem cuidar de 

outros processos, de outras maneiras que não sejam a sua. 

Columbano tem feito pastel, mas os seus retratos são quasi todos pintados a óleo. Desenha 

maravilhosamente. O retrato de Henrique de Vasconcellos, a lapis, é uma cousa 

absolutamente ideal. O auto-retrato que este artigo acompanha e a deliciosa cabeça de 

mulher que o finalisa são dois trabalhos deliciosos, de arte, de belleza e de perfeição. Nas mais 

pequenas coisas, vincam os grandes artistas o seu génio. 

*** 

Nenhum pintor tem sido mais discutido do que Columbano. Mas tambem nenhum tem sido 

mais acclamado. Quasi todos os nossos escriptores se teem occupado da sua figura 

originalíssima e da sua obra tão pessoal. 

Fialho d’almeida, nos Gatos, chama Columbano o «poeta do feio forte, o chronista da 

deformidade moderna, ascetico e bisonho». Mais adeante, que «Columbano mira alguma 

coisa mais sólido que o brilhante, o convencional horrorisa-o, que é phantasia de muitos – e, 

espirito raro, desdenha a arte que pensa nos applausos.» Ribeiro Arthur tratando d’elle no seu 

livro «Arte e artistas contemporâneos» escreve que Columbano «é já um pintor extraordinario, 

um dos raros que comprehendem a grandiosidade da arte… Há na sua alma alguma cousa 

acima do vulgar, um ideal soberbo, um orgulho de raça e de caracter, que fazem d’elle um dos 

mais notaveis pintores peninsulares». 

Guedes Teixeira disse que elle é o maior dos nossos pintores e que se quizesse teria sido «o 

maior dos nossos poetas, o maior dos nossos esculptores«. «É um temperamento 

extraordinário  , dotado das mais amplas faculdades, com uma sensibilidade espantosa, um 

esmero inegualavel e uma inegualavel seriedade no trabalho, duvidando sempre como todos 

os grandes e, portanto, como todos os grandes subindo sempre, dedicando á sua arte toda a 

sua vida e toda a sua vontade e vencendo, triumphando por fim, sem que a gloria nunca o 

desvaneça e os applausos o distraíam». 

Henrique de Vasconcelos com Raul Brandão vê na obra de Columbano uma intenção 

psychologica. O primeiro, depois de affirmar que «Columbano não é discipulo de ninguem» e 

depois de lhe notar certas qualidades da escola flamenga, outras da Veneziana, e a «riqueza de 

tons de Velasquez», diz que ninguem melhor do que elle sabe interpretar o «modo de ser 

psychico, fundamental e permanente de cada um dos seus retratados». 
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Apesar do juizo dos seus contemporâneos lhe ser favoravel, - refiro-me sómente aos juizos 

emitidos por artistas, creaturas que se identificaram com a visão de arte que Columbano tem, 

Columbano é um homem com immensos inimigos. Nunca transigiu, nunca subservienciou, não 

louvaminha. E justo em todas as suas apreciações com uma rectidão absoluta, - um grande 

carácter dentro de um grande artista. Ora isto é uma coisa imperdoavel. Nunca ninguem 

perdoou ao que persistem com vontade de ferro, energia inquebrantável, jurando a si mesmo 

ir buscar poiso no sitio que imaginaram. Porque a gloria, sendo a montanha encantada das Mil 

e uma noites, onde os que começam a ascensão se lhes faltam forças se transformam logo em 

pedras gritadoras, bradando mil perigos e tentando demover o que vae buscar a gaiola de 

ouro, que se guarda lá no cimo, é tambem «o palacio encantado cujas portas abrem para o 

vacuo». Illusão, illusão sómente, que secca, que envelhece, que mata. E a gloria em Portugal 

que é? Ah! é bem triste ter nascido homem de genio n’este paiz. Penso-o sempre que lembro 

as luctas, os esforços e a obra de Columbano, - aguia real que o destino determinou viver entre 

milhafres. 

* 

E a proposito de Columbano vá lá uma anecdota. 

Um critico irreverente e atrevido, sem nome e sem obra, novo, má-lingua, jactanciava-se de 

não sei em que revista ter aggredido Columbano. Encarecia o seu juizo, mostrava o non plus 

ultra demolidor da sua prosa, contundente, alanhante, arrazadora. Foi n’uma conhecida 

livraria. Uma das nossas mais gentis mulheres de theatro, auctora tambem, creatura de muito 

espirito, ouvia, ouvia, sem saber quem era que ali surgia inconoclasta e vingador, 

terramoteando o mundo com a sanha do Apocalypse. Ouviu e não se conteve sem que com 

um riso zombeteiro lhe perguntasse n’uma voz ainda mais zombeteira e admirada: - E 

Columbano ficou vivo?»  
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Fernando Emídio da Silva, «A obra de um grande pintor – Columbano» (1909)  

Ilustração Portuguesa, 11/10/1909, pp. 449-453 

 

«O prestigio dos grandes homens ainda aterra o bom do burguez. N’um seculo demolidor de 

tavola-rasa o espirito rasteiro ainda não abateu a papoula da Intelligencia que já no velho 

jardim de Numa se deveria erguer mais espigada e vermelha. Não são lettra morta os 

pergaminhos que dá o genio. Não era precisamente sob um olhar de indifferença que há dias 

eu vi passar pelas ruas de Lisboa – o sr. Guerra Junqueiro. 

Subir ha bons cincoenta annos os Chiado «com o Garret ou o Herculano ao peito» (na phrase 

pittoresca de então) não foi commetimento que passasse em consequências para o feliz 

mortal que tão bem floria a sua botoeira… Não era que o tafulismo rococó do sublime cantor 

da Joaninha dos Olhos Verdes, esterlicado e espartilhado, de chinó e calças de ganga franzida, 

soffresse o confronto da linha impecavel de Palmella trazendo de Londres o figurino 

sobriamente correcto das elegâncias modernas – nem que a sobrecasaca monasticamente 

comprida que ao solitario de Valle de Lobos dava um tom lugubre de gato pingado saísse das 

mãos efeminadamente habilidosas do alfayate do marquez de Loulé. 

Mas na figura de um e de outro qualquer cousa se destacava da banalidade ambiente: e para a 

soberania que dá a verdadeira superioridade de espírito nunca faltaram como resultado da 

admiração publica as adolações dos medíocres nem Damasos Salcedes em abundância para 

lhes tomarem de assalto familiar o braço e dizerem á noute no Gremio entre duas tacadas ou 

no Martinho entre dois goules de chá: Dizia-me esta tarde o Herculano…Creiam vocês que o 

Garrett… 

Homens e cousas de sempre! Conhecidos de vista de Eça de Queiroz falam-nos 

inevitavelmente da sua magreza e do seu monoculo e recordam com intimo orgulho certa 

conversa na Havaneza em que o romancista, chegado n’aquella manhã de Paris, sublinhava os 

ditos picantes da ultima revista do boulevard. Qual dos amigos de Castilho que tomado de 

tantarinescamiragem nos não conta hoje historias mirabolantes de endiabradas guerrilhas de 

caceteiros? 

Et nunc… et semper! Hontem ainda o atrabiliario chronista d’um diario janota – o Sousa Gordo 

– se dava tratos de polé, suando e soffrendo, para acompanhar em pleno Rocio no seu passo 

marcial, desempenado e britannico, o sr. Ramalho Ortigão. 
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E sempre a sua figura, o ar, o porte, o modo de andar e de sorrir, de olhar, de vestir e de 

saudar são o respeito dos grandes homens, o objecto das discussões, dos reparos, dos elogios 

e das criticas que a reportagem infatigavel e bisbilhoteira fixou em artigos  e instantaneos de 

exportação barata. 

Quasi se fala mais na sobrecasaca talarmente rigida de Fontes do que da conversão da divida 

publica, na na sobranceria vagamente desedenhosa do Conde de Ficalho do que na sua obra 

de professor erudito. Para o espirito publico Latino Coelho antes de ser o auctor modelar da 

introducção que excede a oração de Demosthenes – era feio! De Marianno de Carvalho ficou o 

cigarro, de Antonio Nobre a capa espanhola, do duque d’Avila – o cache-nez. No sr. Fialho de 

Almeida, superior ao critico dos Gatos – há o frequentador galhofeiro do Martinho. De Raphael 

Bordallo a par da sua obra ficaram celebres as suas conquistas, o seu monoculo, a sua 

cabelleira, o seu dandismo.  

De Columbano já não podemos dizer o mesmo. Ninguem mais modesto, mais apagado. 

Procura-se n’elle o artista, o homem celebre, as verdades satisfeitas – e nada transparece do 

seu rosto atristado, pendido que a sua barba muito fina e muito negra ainda torna mais triste. 

Como que lhe turvam a vista excessos de movimento e de luz. 

Banidas as exterioridades espectaculosas, Columbano na sua figura como na sua obra, nunca 

procurou o publico. Este que o discuta, que o aprecie, que o censure ou que o louve… Elle sorri 

ás criticas como ás adulações. Fala-se, grita-se em volta do seu nome. Movem-se em torno 

d’elle os constructores e os demolidores das reputações; fala-se, grita-se – e a caravana passa! 

Columbano atravessa as ruas de maneira a não ser visto. Chamar por elle – é contrarial-o. 

Nunca ninguem o viu procurando a pose, as attitudes d’aquelles que se sabem admirados e 

porventura pavoneiam na Avenida um perfil, que o lapis do caricaturista já tornou popular… 

Nunca ninguem o viu parado á porta da Havaneza, áquella hora super-chic, em que trens de 

rodas caoutchoucadas conduzem rapidamente as nossas mundanas da ultima colher de chá 

para a primeiralher de sopa… Nunca ninguem o viu nas tardes do Campo Grande ou da 

Avenida, no Marques ou no Tavares, em S. Carlos ou no Suisso. Refractario aos meios de 

elegancias pechisbeques, foge egualmente aos centros do intellectualismo-béra. Ha muitos 

annos que na cervejaria da Trindade, por entre o fumo de cigarros e um esvasiar lento de 

bocks, todas as noites joga em silencio – o dominó! 

Sem as apparencias berrantes de um janotismo abrazileiradamente ostentoso ou do falso 

descuido do rate, conservado por um capricho romantico, ao contrario de Alcibiades, que, 

adivinhando o reclame espalhafatoso de hoje, não duvidara, para ser notado, de cortar a 

cauda do seu cão na praça publica, - Columbano, sumindo-se e esquivando-se nas ruas, só 
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respira de descançado allivio, quando a meio do seu atelier se revê orgulhosamente nas suas 

obras com aquela mesma vaidade de Vulcano, que foi, como todos sabemos, o primeiro 

mestre de forjas. 

Ali sim! No meio do seu mundo d’elle, das suas creações, Columbano póde evocar as horas 

esplêndidas do triumpho, em que o pincel, tocado de inspiração divina, concretisa 

soberbamente na tela a intenção impressiva do pintor. Mal entra no seu laboratório – de 

sombrio torna-se jovial e de reservado faz-se communicativo. 

É que para Columbano bordallo Pinheiro a sua arte é a sua religião, e, como os antigos crentes, 

elle vive recluso no sanctuario das suas devoções. É que ninguem, por herança e por 

temperamento, é mais estructuralmente artista. 

Faz arte pela arte, pelo divo prazer de crear, de reproduzir, de dar colorido, vida, força e luz á 

tela inanimada. Columbano é, pois, um obreiro da arte. 

Esta é a impressão que ressalta logo de um exame circular e rapido ao seu atelier, illuminado e 

espaçoso, pejado de retalhos da sua obra. 

Columbano é, de resto, o que eu posso chamar um pintor de almas. Na modelação saliente das 

suas figuras, que é um segredo de technica, ha uma expressividade que domina intensamente 

os nossos olhos e indizivelmente resume a intenção, o pensamento, o caracter, um estado de 

alma. Assim creio eu ter exprimido a sensação poderosa de vida que emana dos seus quadros. 

Se no homem não encontrámos as exterioridades de que blasonam os especuladores 

barulhentos da celebridade, não procurem no artista o industrial bajulador e transigente para 

as exigencias do gosto burguez que á semelhança de Flaubert elle fulmina com mal contido 

rancor. 

A verdade é o seu culto, a sua preoccupação, o seu destino. A expressão transmittida ás suas 

telas que se animam e vivem reflecte por vezes de tal modo a physionomia humana que no 

retrato de Anthero nós vemos o illuminado soberbamente desprendido do existente n’uma 

allucinação suprema e no perfil de Eça de Queiroz o mesmo vago sorriso de torturada ironia ou 

de desdem que esfusiava nos labios contraidos do mais perfeito dos prosadores. 

N’uma ancia e tensão creadora que é todo um esforço brilhante de nervos, o retrato vae 

traduzindo uma a uma as feições do modelo n’uma reproducção anatomica flagrante que tem 

laivos de Rivera na esculpturação resequida de apparatos e disfarces. 

Das multiplas qualidades de Columbano – do desenhador impeccavel, do colorista sobrio, do 

cunho absolutamente pessoal de todos os seus processos de technica, da expressividade das 

suas figuras – nos falam com suggestiva eloquencia os quadros que no seu atelier representam 

as diversas maneiras do artista, desde aquelle dia já distante em que Batalha Reis podia dizer a 
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proposito de um quadro exposto á volta de Paris nas Bellas-Artes: Portugal possue enfim um 

pintor. 

O seu laboratorio de arte é com effeito a melhor prova das nossas asserções. A correcção do 

desenhador completa-se por um escrupulo honestissimo evidenciado em toda a factura da sua 

obra. A obediencia disciplinar á luz escolhida, subordinando a ella rigorosamente um trabalho 

inteiro, sem preoccupação de falsear a verdade pela vida theatral de apparencias mais vistosas 

é talvez mesmo pelo rigor com que é seguido um tal principio a razão do destaque assegurado 

aos quadros de Columbano. E no retrato, apesar de taes processos invariavelmente 

observados, luminosamente se impõe á admiração aquelle extranho poder de torturadamente 

transpôr para a tela uma expressão um caracter como emotivamente o artista o 

comprehendeu pelo olhar, pelo sorriso, pelo gesto, pelo crispar de nervos, pelo simples 

contrair de musculos… 

E toda essa galeria brilhante de intellectuaes e de amigos nós a evocamos agora – como sendo 

na obra de Columbano os mais sentidos reflexos de vida traduzida pela linha e pela côr. 

É logo a tela de João Rosa que a nossos olhos vem falar-nos da distincção de genttleman, do 

antigo apaixonado de mademoiselle de la Séglière – a figura aristocratica do regio rival de 

Cesar de Bazan sorrindo na vaga bonhomia do cardeal Gonzaga. Era o magnifico retrato de 

Taborda, desapparecido no naufragio de 1900, que na vibratilidade do olhar perdido a meio do 

mais pittoresco jogo physionomico nos recorda o mais legitimo dos interpretes de Milière em 

noites de passada gloria para o theatro portuguez. 

É toda a Lisboa intelligente do seu tempo que Columbano fixou na tela e ali se espelha na 

pessoa de todos aquelles que na sociedade occuparam um logar irisantemente marcado: o 

retrato de Jayme Batalha Reis em que finamente se reproduz na agudeza do olhar a 

serenidade reflectida do critico; o inexcedido perfil de Raul Brandão em que a technica de 

Columbano realisa prodigios de equilibrada compostura na correcção delicadamente 

trabalhada das feições; Trindade Coelho que para a tela passou, transmontanamente 

musculoso e sanguineo, illuminado o olhar d’aquella inquebrantavel e recta confiança que nos 

assombra; Augusto Machado, cuja cabeça finamente modelada no entrecruzar saliente das 

veias que lhe afloram e inundam o rosto é um estudo perfeito; João Chagas, n’um vasto sorriso 

de ironia que lhe aclara o perfil intelligente; a sr.ª D. Maria Augusta Bordallo Pinheiro – a 

artista que no fabrico das rendas emprega o melhor do seu talento e actividade – traduzindo 

expressivamente convicção e firmeza; a correcção fidalga de Ayres de Ornelas; a feição realista 

que se accentua no retrato flagrante colhido de João Barreira; o velho Luiz de Almeida e 

Albuquerque, na serena evocação de tantas cousas passadas; o perfil cançado e gasto de Luz 
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Soriano; a mascara popular de Valle; o conde de Arnoso, elegantemente florida a botoeira, 

n’um sorriso palaciano de affabilidade e gentileza; o fallecido e moço João Pindella, official 

brioso da nossa marinha, que positivamente no retrato de Columbano deixou a herança dos 

seus belos olhos sonhadores e generosos. 

A meio da sua obra, o pintor contempla assim enamorada e familiarmente recordações muito 

queridas. O Santo António, o Christo, a Chavena de Chá, a Morte de Ignez de Castro, o Velho do 

Restelo enchem o seu laboratorio de arte da velha fama dos triumphos passados. Morreram 

ou envelheceram – bem o sabemos – aquelles seus alegres companheiro do Café Leão que ali 

se encontram ainda no quadro de Columbano a perpetuar a memoria dos festins lautos da 

mocidade. Mas o artista de hoje vê consummados os processos evolutivos da sua technica, 

trabalhou, luctou, venceu – e para as telas que são étapes luminosas do triumpho elle 

conserva um eternecido culto e uma gratidão ilimitada. 

Ao contrario de Raphael Bordallo, que ás mãos cheias dispersou o genio multiforme, 

Columbano concentrou na sua obra ponderadamente concebida o melhor dos dotes de que 

dipõe. Raphael era com Eça de Queiroz a mais poderosa organização artistica do Portugal do 

seculo XIX: homem de sala e homem de espirito, caricaturista, pintor, ceramista, esculptor, 

actor dramatico até, a sua vida decorre accidentada e varia, n’um turbilhão de festas, 

aventuras, lances, disputas, incertezas. Columbano é a personificação do methodo, da 

pontualidade, da exactidão. Raphael era quixotesco, irrequieto, ambicioso, meridional, 

exuberante, incorrigivelmente romantico. Columbano é modelarmente reflectido, prudente, 

meticuloso. A vida de Raphael chama-se Lucta, Agitação, n’aquella ancia demolidora dos que 

arcaram hombros a uma empreza de regeneração social, que varrendos preconceitos 

fradescos e literaturices piegas, nos abrisse as portas ao espirito moderno. A vida de 

Columbano é a consagração de uma existencia a uma obra, pacientemente, pertinazmente 

seguida, sem uma fraqueza, um desanimo, uma hesitação. 

Aquelles dois irmãos prodigamente favorecidos ambos pela Natureza dos regios dons 

concedidos aos seus eleitos são bem no temperamento e intima essencia que os distingue a 

anthitese um do outro. 

Assim é que Columbano vive da sua obra e para a sua obra. Como Diogenes que ao seu tonel 

limitava a noção do mundo exterior com as suas luctas e anciedades, torturas e embates, o 

mais philosopho dos Bordallos tambem reduz quasi aos seus lavores de artista a sua vida 

social… A sua existencia é um exemplo perfeito de activo desvélo amoravelmente empregado 

na tarefa de pintor – o trabalho arduo de sobrepôr, no dizer de alguem, pedaços de tinta a 

pedaços de tela… 
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Por isso a alegria infantil ás vezes até com que no seu atelier elle sorri á obra concluida. E apoz 

uma, outra se começa, n’uma infinda renovação de trabalho, que não pára, que não descança. 

Nos ultimos mezes se tem Columbano occupado com incessante ardor na pintura agora quasi 

concluida dos quadros monumentaes que hão de ornar as paredes da sala do conselho da 

nova Escola Medica. São quatro enormes panneaux dispondo em grupos harmonisadamente 

compostos os actuaes professores d’aquelle estabelecimento de ensino. As feições correctas 

de Miguel Bombarda, o olhar impetuoso e ardente de Bettencourt Raposo, a cabeça victor-

huguiana de Oliveira Feijão, o perfil insinuante de Moreira Junior, a compostura cathedratica 

de Ricardo Jorge, encontram uma reproducção expressiva e exacta no pincel de Columbano. 

E, para falarmos ainda d’esta obra em preparação, devemos accentuar a impressão admirativa 

que nos causou o projecto de decoração d’aquella sala. Não é, pois, só o retratista exímio: é o 

decorador tambem que n'ella tem jus aos reparos elogiosos da crítica. Esse desenho finamente 

aguarellado é já por si uma deliciosa miniatura digna de figurar n’um museu. 

Porque, na verdade, se ao retratista é que fica vinculado na historia da arte portugueza o 

nome de Columbano, elle não póde ser apenas considerado n’essa feição. 

Os seus notaveis recursos de pintor de natureza morta, evidenciados nos Fructos de outomno 

e outros quadrinhos do genero e, em especial, soberbamente affirmados no novo e 

caracteristico panneau expressamente pintado para o Café Leão, são eguaes manifestações de 

uma natureza artistica ricamente dotada. 

Não passou despercebida tambem, como esporadico mas luzente meteóro, a sua notavel 

collaboração na baixella Barahona em que um capricho incitou Columbano á modelação 

esculpturalmente primorosa das figuras dos Faunos que a execução inexcedivel das officinas 

Leitão tornou depois em um dos mais levantados padrões da ourivesaria nacional. 

Esta é a figura do artista que as linhas mal esboçadas que a nossa admiração lhe offerece 

pallidamente tentaram descrever. 

Quem assim por tantos titulos honra a sua patria, bem merecia outros galardões de governos 

mais escrupulosamente ciosos das glorias authenticas do paiz. Mas ai! desde Camões 

amparado apenas no seu glorioso infortunio ao braço amigo do Jau, que o reconhecimento 

ainda não entrou no numero das virtudes civicas portuguezas. 

O artista consagrado póde contentar-se da satisfação que lhe dá o orgulho do seu trabalho. A 

sua maior inveja – tem’o dito muitas vezes – é não poder imitar a actividade de forja de 

Rubens que o enthusiasmo de Eça de Queiroz vindo de Anvers lhe descreveu – pintando 

diariamente um quadro. 
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Columbano (dissemo-lo já) apenas vive – quando pinta. E é de vê-lo com effeito, mãos á obra, 

na felicidade radiante em que o illumina o trabalho realisado. Que ancia torturada de verdade 

a sua que para o retrato quer transpôr a propria alma humana pelo soffrimento, pelo orgulho, 

pela ironia, pelo prazer e pelo amôr! 

Um quadro do pintor d’almas póde dizer-se que é o dramático problema de uma consciencia. 

Na allucinação que o deslumbra eu creio bem que as formas se lhe confundem no cerebro 

vagamente atordoado. E feição a feição, traço a traço, musculo a musculo, a figura creada 

move-se, pensa, gesticula, fala… 

É bem elle o pintor sonhado de Edgar Pöe que symbolicamente viu morrer o modelo querido, 

depois de lhe arrancar para a tela – a sua propria Vida!»  
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Exposição de Paris: Carta de Jaime Batalha Reis para Columbano Bordalo Pinheiro – rascunho 

(1/9/1909). 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc.12. 

(Excerto) 

 

«Os 50 quadros de que v. me fala, são já uma bella coisa, mas eu desejaria mais. É necessário 

que v. mostre tudo o que póde. 

Sou porem, allem de seu maior admirador, certamente um dos seus maiores amigos, e julgo 

dever chamar a sua atenção para alguns pontos especialmente interessantes n’este momento 

decisivo em que v. se propõe solicitar, com a intensidade com que ainda até agora o não fez, o 

julgamento do mundo civilizado. 

Um artista da sua espécie interpreta Formas e Cores quaes a luz produz. A luz é tudo: não o 

esqueçamos. 

Para que o seu talento interpretador, - ou creador -; o que é o mesmo, - revele tudo o que 

póde, é necessário que este observe as Formas e as Côres sob o maior número possível de 

géneros de iluminação. 

Ora a sua obra, - o que da sua obra eu conheço, pelo menos, - é apenas a interpretação das 

Formas e Côres que a luz do seu atelier ou a de outros quartos fechados, podem mostrar. 

Deste facto resultam, entre outras, as seguintes consequências: 1.ª A luz e a entoação dos seus 

quadros é um tanto monótona sendo todos elles produtos d’uma mesma incidência lateral 

luminosa – em que a luz única do tecto resume e as mesmas limitadas reflexões lateraes 

circunvizinhas. 

2.º Nos seus quadros de assunto inevitavelmente passado ao ar livre, - como as suas marítimas 

dos Lusíadas, faltam para lhes dar força e realidade, muito das multiplicadas reflexões e 

iluminação, que podem apreciar-se nas Formas inteiramente banhadas de luz solar. 

3. Alguns dos seus quadros carecem de atmosfera rodeando as formas – carecem de ? de luz 

reflectida nas pulverizações (?) que na realidade circundam todas as formas no espaço quer 

ellas se achem em quartos fechados e ateliers quer ao ar livre é certo, mas que o artista 

precisa habituar-se a ver ao ar livre - isto é, no seu máximo para depois as sentir 

completamente em toda a parte. É desta mesma circunstancia que resulta, julgo eu, o serem 

opacos os fundos escuros d’alguns dos seus retratos. 
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«V. recusando-se com o seu ? latente de pintor jamais a pintar ao ar livre, faz me o efeito d’um 

Beethoven ou d’um Wagner que tendo-se intencionalmente privado do uso de uns tantos tons 

e de umas tantas modelações musicais nunca realmente tivessem podido fazer as obras em 

que, pelo contrário esgotaram todos os recursos da arte dos seus tempos. 

(…) V. em geral tem pintado os retratos das pessoas de quem é amigo, ou d’aquellas cujas 

formas crê expressar realisam certos conjuntos mais que quaesquer outras a sua estética que 

satisfazem ??? (…). 

Continue a pintar o que especialmente o inspira; mas dê variedade à sua obra variando nos 

retratos, o género de assuntos. Pinte agora, para mandar a Paris, algumas mulheres novas, 

louras, coloridas, esbeltas, que imponham à sua paletta entoações que v. naturalmente não 

procure e que o não tem até aqui, procurado a v.». 

«O universo é infinito, meu amigo, e seria deplorável que v., uma das maiores capacidades de 

criação artística de Formas e Cores que jamais existe passasse a sua vida inteira a só revelar 

para nós que o admiramos hoje e para todas as futuras gerações um canto d’esse infinito 

espaço que há-de conservar-se com os seus quadros. 

Falando de v. a Sargent disse me um dia: Columbano é sobretudo um grande colorista. Tem 

em tudo o que faz uma grande harmonia e sempre uma atmosfera sua. 

A palavra “atmosfera” é empregada aqui está claro, n’um sentido diverso d’aquele que eu há 

pouco lhe dei, e significa entoação de conjunto, cor geral, a harmonia da côr entre as figuras, o 

meio, a atmosfera propriamente dita. 

Essa individualidade de colorido, essa harmonia de entoação não perderia v. mesmo, quais que 

sejam as circunstâncias em que trabalhe. E é porque eu sei que v. encontrou formulas de 

colorido suas quando uma vez se tenha habituado às variadissimas defeitos da iluminação de 

ar livre mais uma vez incitar a que cultive esse meio. 

Todas as opiniões com que eu o tenho (…)? maçado n’esta interminavel carta lhe tenho eu 

exposto a v. por varias vezes, frequentemente ? examinando os seus quadros. 

O meu dever de amigo em dizer-lhe-as agora reunidas e um tanto sistematizador e explicador. 

Dai-lhes v. a atenção que julgar que ellas merecem. 

(…) Quando, em Outubro ou Nov., o Sargent agora viajando voltar para Londres, conversarei 

com elle sobre a possibilidade de mostrar em Londres a sua colecção de Paris (…)». 
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Exposição de Paris: Carta de Columbano Bordalo Pinheiro para Jaime Batalha Reis (Lisboa, 

18/9/1909) 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc.10 

(Excerto) 

 

«Precisava de procurar todos os meios de tirar, ou desvanecer, a monotonia dos meus quadros 

vistos em conjunto. Nunca pintei ao ar livre, porque nunca me apeteceu, e olhe que estive em 

Paris no período mais aceso desse género de pintura, quando o Bastien Lapage se impunha em 

todo o seu valor. Um dia vou tentar alguma coisa nesse sentido apesar de já não estar em 

idade de seguir um rumo diverso das minhas predilecções, pois nunca me encontro à luz do ar 

livre. Com respeito a variar os modelos dos retratos, tenho forçosamente de o fazer. N’este 

pouco tempo de que disponho até ao prazo da Exposição farei o maior número que puder de 

retratos de raparigas bonitas que possam alegrar com a sua vivacidade e a sua côr essa 

exposição de quadros negros.  

Eu estou entusiasmadíssimo e não penso senão na exposição que é para mim um ?? na minha 

carreira de artista. Se falha, estou perdido! 
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Exposição de Paris: Carta de Columbano Bordalo Pinheiro para Jaime Batalha Reis (Lisboa, 

12/1/1910) 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 76, Maço 124, Doc.10. 

(Excerto) 

 

«Já lá vão as cartas para o senhor Dieulafoy, conforme todas as suas recomendações. Escrevia-

as em portuguez porque não tinha nenhuma confiança no meu francez (…). Fiquei deveras 

enthusiasmado com a ideia de a exposição se fazer na Societé Nattionale dês Beux-Arts. 

Parece-me muito melhor do que o outro plano primitivo. Eu não tinha obra bastante para fazer 

uma exposição que enchesse uma grande sala, e pudesse interessar um publico avido de 

coisas novas e exigente até ao extremo. Receava que a minha obra assim reunida desse uma 

impressão de monotonia. Assim, com um número mais limitado, sempre poderei arranjar uma 

escolha que possa interessar mais pela variedade. Estou pintando retratos de senhoras que me 

parece darão uma nota differente e alegre, entre os meus trabalhos. Comecei um retrato da 

Senhora do Lino, em vestido de baile, todo branco e oiro. Espero tirar delle algum partido. 

Veremos. Conforme me pedia na sua carta consegui arranjar os livros, que enviei ao Dieulafoy, 

só me falta a reprodução da câmara, que não encontrei em parte alguma. 
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Exposição no Salon da Société Nationale des Beaux-Arts de Paris, 1910: Figaro (1910) 

Figaro, 20/4/1910, p. 1 

 

«La peinture espagnole est depuis quelques annés noblement represente dans nos salons 

annuels, et nombreaux sont les peintres qui ont conquis leurs lettres de naturalisation. Le 

Portugal, qui est peut-être le rayaume étranger oú la France est le mieux connue, s’était 

juqu’ici à peu prés abstenu. Pour sa rentrée en scène, il a envoyé cette année une oeuvre 

magistrale. Il s’agit d’un portrait de la salle XI, de la Société nationale, et d’un tableau de fruits 

peints avec une fermeté, une vigueur, une franchise qui font souvenir que Velásquez s’était 

par son père originaire de l’admirable contrée qui baignent le Tage et le Douro. Leur auteur, 

M. Columbano, a eu seulement le tort de nr pás venir, et comme il peint dês portraits dans une 

tonalité qui rapelle de Franz Hals, ses oeuvres n’attirent pás d’abord le regard. Mais quando n 

les examine, on reconnaît en elles la manifestation três personelle d’un magnifique 

tempérament d’artiste». 
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Exposição no Salon da Société Nationale des Beaux-Arts de Paris, 1910: Afonso Lopes Vieira, 

«Columbano» (1910) 

A Lucta, 27/4/1910 

 

«Ao tempo que em Portugal se respira um ar turbado como de peste soturna, um grande 

artista nosso acaba de receber em Paris, por parte da crítica francesa, e gloriosamente 

desajudado de todos os processos de chamariz que conquistam a fama de um minuto, uma 

consagração cuja importancia reconhecem todos que sabem como é terrivel tarefa romper 

nesse outro meio, e vogar-lhe á flôr, quando se não levou para batalha senão genio sincero e 

profundo, probidade inconcussa de processos, e sereno desdem da Moda. 

O grande pintor que se chama Columbano Bordallo Pinheiro, enviou dois quadros ao Salão da 

Sociedade Nacional. Cahidos entre os milhares de telas expostas, esses dois quadros 

triumpharam com tão acabada victoria, que esta nos consola em muito das tristezas da hora 

presente, pelo que de pura gloria traz ao nosso nome e á arte portuguesa. O Figaro, numa 

noticia do seu critico, estampada na primeira pagina de esse jornal, evoca o nome santo de 

Velasquez a proposito do Portugais Columbano, e relembra que o mestre do Prado descendia 

de gente portuguesa... 

*** 

Columbano afigura-se, meus amigos, a todos os que tiveram a honra de penetrar na sua 

intimidade, um dos mais nobres e comoventes exemplos que uma vida de artista póde 

oferecer aos que trabalham. Ninguem como elle, numa terra qual sabeis que é a nossa, tem 

sido fiel ao seu Sonho. 

Ninguem como elle tem feito uma ascenção mais constante e mais bela para a Beleza. 

Esse mestre, dotado de uma personalidade que é apenas sua, e que em si propria tem sempre 

haurido forças, é, com efeito, um monge pintor, vivendo escondido no seu ateliê, uma vida de 

devoção perene pela sua tarefa, cheio de respeito por ella e por si mesmo, que para ella vive. 

Em vão o procurarieis nos lugares onde se aparece. Nunca o encontrareis no mundo, na 

evidencia, não já dos lugares elegantes, mas dos sitios concorridos. A Rua não o conhece. 

Quando na alma de um homem se alberga um sonho, de tão funda absorvencia, não ha 

realmente tempo para polir com o fraque a hombreira da porta favorita. Este homem, em cuja 

simpatica misantropia afloram as mais raras qualidades do timbre moral de um artista – 

necessidade de espiritual independencia, orgulho sem vaidade e inquebrantavel, intensa 
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faculdade de admirar – vem produzindo ha trinta annos uma obra que ha de orgulhar e 

comover os portuguêses do futuro, incantados com a herança de Beleza que o pintor lhes 

legará, e para poder criar a qual elle se condenou a sofrer a dor deliciosa e extenuante de 

trabalhar em cada dia com maior ador e mais fé que no dia passado e bem sofrido. 

Assim, para se compreender com justeza e amor esta figura de mago e de asceta da sua arte, é 

preciso conhecêl-o na recolhida paz do seu studio, ter com elle ahi convivido, na intimidade 

dos seus quadros mais queridos, de que o mestre jamais se apartará. 

É preciso tê-lo visto trabalhar, tê-lo ouvido dizer, na mais despreocupada e natural das 

intenções, algumas de essas palavras que nos dão para sempre o relevo de uma alma; ter 

sentido cair a tarde, aveludando o veludo das cores, e ir olhando, na doçura misteriosa da luz 

difusa, as figuras dos retratos e as figuras das coisas, que a mão do artista animou de vida que 

não morre. Em boa verdade, eu acredito que não ha em Lisbôa um recanto de mais suavizada 

paz, de tanta acariciadora tranquilidade, de uma atmosfera tão estetica como esta quadra 

onde Columbano confinou a sua existencia, e donde os seus amigos saem sempre com as 

almas mais felizes e os olhos mais contentes. Paredes meias com o studio do mistico exilado do 

tumulto, alma religiosa que só na Beleza confia, fica a cidade vaidosa e passeadora, esta 

radiante Béropolis que um sol de maravilha aquece e doira – a Béropolis do Chiado, 

espelhando ao vento o secado bocejo do seu tedio, ou espiolhando a vasta intriga das suas 

horas. Mas tão longe ella está! Tão longe ella boceja e mexerica, ella mercadeja e segreda, que 

ás paredes de este studio calmo nem o seu habito chega, nem se adivinha que existe… 

E breve o sortilegio nos toma, o sortilegio da Belleza, sem o qual a vida seria toda indigna de 

viver-se. E os nossos olhos repoisam, acalmados e acariciados, nestas obras-primas da ultima 

maneira do pintor, que com ella atingiu a suprema jornada da sua arte. São os retratos 

viventes de expressão interior, de representação animica, como esse extraordinario retrato de 

Bulhão Pato, onde plange a bella velhice de esse venerando camarada, acurvando a cabeça ao 

peso das recordações e das saudades. São essas tábuas de maravilhoso colorido, tocadas do 

mais internecido lirismo, - as naturezas mortas, as couves do mais ameigante e delicado verde, 

as frutas de macia pele e de mimosa polpa, os ingenuos barros populares, - piquenos poêmas 

da melhor poesia, rusticos motivos enobrecidos pelo genio do artista, que sentiu a sua graça e 

a fixou como ella é, humilde e bella. É ainda essa incantação de quadrinho - a Chavena de chá 

– onde uma tecnica prodigiosa desvenda os doces misterios da penumbra. Tecnica forjada á 

custa do cuidadoso, de uma atenção genial que ha trinta annos se fixa sobre a Linha e a Côr… 

Desde o retrato de Anthero de Quental, - mancha torturada, pintada em tres dias, - até ao 

retrato de Eça de Queiroz, por onde o romancista advinhou que estava perdido, porque o 
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pintor visionara na mascara do modelo a dedada da morte, - a obra de Columbano ascende até 

á maneira, perfeita de suprema sobriedade o de graciosa solidez, que produz o retrato de 

mademoiselle Lopes de Mendonça. Com este retrato e com o de madame Raul Lino (obra em 

que o mestre trabalha) e que virá a ser uma das mais suaves, das mais embaladoras sinfonias 

que de uma paleta tem jámais saido – Columabano revela-se-nos tambem um admiravel pintor 

de Mulheres, aquelle que entre nós surge, para alegria da Arte e para gloria da raça, destinado 

a interpretar o ritmo e o misterio da Graça feminina, na sua expressão mais pura e mais bella. 

*** 

Á admiração comovida e entusiasta dos seus amigos, á admiração de todo o publico 

consciente de Portugal, Columbano junta de agora em diante uma compensação poderosa ao 

seu trabalho. – Diante de dois quadros seus enviados a Paris, a critica francesa curvou-se 

aplaudindo-o, sem que do remoto largo da Biblioteca á redacção dos jornaes parisienses tenha 

influido outra coisa que não seja o genio do pintor, assinalado unanimemente pelos criticos, 

como já muito antes assinalado fora pelo ilustre Sargent, quando da sua visita ao nosso paiz. 

Este facto, que nos honra e nos deve orgulhar a todos, impõe a Columbano o dever de fazer 

em Paris uma exposição da sua obra, para que ahi receba a consagração mundial a que tem 

direito. Nos nossos dias, tão cortados de sobressaltos e incertezas, em que se busca alicerçar a 

patria nova, enquanto a velha esborôa, é bom recordar-mo-nos de aqueles versos de 

Baudelaire, Les phares, em que o poeta compara a faroes gigantescos as almas e as obras dos 

mestres da Arte. Se a nossa noite é cerrada ainda, razão melhor para que busquemos, por 

entre toda essa longa sombra, a luz norteadora e magnifica dos faroes! Columbano é um de 

elles. E o seu nome, quando se fizer o balanço do que fomos e do que fizemos, achará o logar 

propicio entre os de Anthero, Soares dos Reis e João de Deus».  
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Paris, 1910: Carta de Columbano Bordalo Pinheiro para Jaime Batalha Reis (Paris, 9/7/1910) 

Biblioteca Nacional, Espólio de Jaime Batalha Reis, Caixa 36, Doc. 64. 

(Excerto) 

 

«Tenho visitado os grandes museus, e, devido à apresentação dos Dieulafoy, tenho sido muito 

bem recebido por todos. Visitei o atelier do Lhermite, um velho encantador. Estive uma tarde 

com o Roll, que foi amabilíssimo comigo. Fui ante hontem ao Besnard, que me recebeu como a 

um compadre. Visitei o atelier do Jacques Blanche, um novo de grande talento (...). É 

admirável um retrato que ele tem no Museu do Luxemburgo, do Paul Adam. O Besnard está, 

neste momento, pintando um tecto para a Comédie Française, e que eu tive a ocasião de 

admirar. É um grande artista! 

Estou encarregado pela Academia de Lisboa de adquirir para o Museu huns quadros dos 

mestres franceses, com o rendimento do legado Valmor. Mas, nada posso decidir por mim, o 

que me colloca em sérios embaraços. 

Já não encontrei em Paris o Jean Paul Laurens, que partiu para o campo. Desejava também 

visitar o Bonnat que se encontra doente (...). 

Tenho andado a visitar todas as casas proprias para exposições, e, de tudo o que tenho visto, é 

ainda o George Petit, o que me parece melhor para o caso. Os preços são fabulosos e o Roll, 

com quem estive conversando sobre o assumpto, aconselhou-me a tomar a sala grande, da 

Rua de Sege. Ainda nada combinei mas, não me convem sair d’aqui, sem deixar tudo bem 

determinado, por que isto, agora, é uma questão de vida, ou de morte. Será bom não deixar 

fugir a occasião, o bom momento.   
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Paris, 1910: Carta de Columbano Bordalo Pinheiro para Maria Augusta Bordalo Pinheiro 

(Paris, 16/7/1910) 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Correspondência / 1910, C 65 

(Excerto) 

 

«Hontem passei uma tarde deliciosa no atelier do grande pintor Albert Besnard que foi 

gentilissimo comigo e fez os mais altos elogios aos quadros que eu tinha exposto no Salon. 

Aconselhou-me a que continuasse com a minha maneira, que não fizesse caso da moda, nem 

me deixasse influenciar pelo que se faz agora. E este grande artista é dos mais avançados. Elle 

está pintando o tecto para a Comedie Française que é um admiravel trabalho. Fez uma grande 

decoração no tecto do Petit Palais e é o Presidente da Societé Nationale dês Beaux Arts (…). 

Estive no atelier do Roll (…). Fui ao atelier do Cormon (o autor do grande quadro do Caim que 

está no Luxembourg). Ao atelier fui acompanhado pelo Lopes que foi seu discipulo. Estive lá 

uma manhã inteira e creio que não estive calado um instante. Eu vou fazendo alguns 

progressos na lingua francesa. Vou-me desembaraçando, não ha outro remedio. 

Hoje espero visitar ainda outro artista, o Ferrier professor da Escola de Bellas Artes. O Cormon 

levou a sua amabilidade ao ponto de me escrever uma carta de recomendar para eu procurar 

o Jean Paul Laurens no atelier, que eu tenho um grande empenho de conhecer. Infelizmente o 

grande artista tinha partido para fora de Paris, oito dias antes (…). 

Agora mesmo vem o Lopes buscar-me para irmos visitar a Escola de Belas Artes, que eu não 

posso deixar de ir para meu interesse. Espero partir d’aqui com o Lopes que vae para Portugal 

entregar o seu quadro. Elle é um excelente companheiro e um artista a valer. 
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Exposição no Salon da Société Nationale des Beaux-Arts de Paris, 1911: Aquilino Ribeiro, «Os 

artistas portugueses no salão de Paris» (1911) 

Ilustração Portuguesa, 17/4/1911, pp. 737-741. 

(Excerto) 

 

«Paris, n’esta epoca, está atulhado d’arte como um sarcophago antigo das cidades do 

archipelago em que aodreceu cortezã ou grã-sacerdote. Os armazens e os palacios estão 

sortidos, podem vir os navios e o gosto irrestringente da America. 

Nas Tulherias reuniram os hollandezes dos seculos XVII e XVIII em patulêa adoravel e 

pimpante; o Petit Palais glorifica Ingres e do Quai d’Orsay os independentes ostentam n’um 

bello impudor todos os desnorteamentos e todas as maravilhas d’esse pincel revolucionario e 

original. As pequenas exposições surgem a cada passo: arte chineza no Parc Monceau. Os 

pastelistas inglezes algures, no Pavilhão Flora o Japão das edades recuadas, arte catholica na 

Rue Richelieu, no Boulevard Raspail os animalistas, nos Campos Elyseos a galeria do Rire e na 

Madeleine os dissidentes do Rire. Enfim no Grand-Palais, o altar-mór da arte, os dois salões 

rivalisam, a Société Nationale cheia de grandes nomes e os Artistas Français ufanos de grandes 

honras. 

(…) 

Os artistas portuguezes encaminham-se para este Salão de preferencia a outro porque é ahi 

que pontificam seus mestresm Jean Paul, Cormon, Mercier; porque é este salão com que a 

Escola de Lisboa lhes negaceia; e porque os artistas francezes teem uma fama em Portugal que 

incardiu e é indestructivel como as bolas dos escaravelhos depois de lhes passar a geada por 

cima. 

Mas se pelo numero ficam apegados n’aquella arca de Noé pelo valor se destacam não 

desmerecendo alguns da Société Nationale onde só Columbano figura. 

(…) 

Columbano com dois quadros, dos melhores do Salão, o retrato de Bulhão Pato, uma 

maravilha, e um retrato de mulher muito fino mas um pouco distante da tonalidade habitual 

do grande mestre. 
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Richard Muther, «Painting – Spain and Portugal» (1911) 

The Encyclopaedia Britannica, Vol. XX, New York, 1911, p. 515. 

(Excerto) 

 

«There is always a Frenchman behind the Portuguese, who guides his brush and sets his model 

(…). One painter there is, however, who is quite independent and wholly Portuguese, a worthy 

successor of the great old masters of his nature land, and this is Columbano, whose portraits of 

actors have a spark of the genius which inspired the works of Velazquez and Goya». 
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Exposição na Galeria de Georges Petit, 1913: Henri Franz, «Les petites expositions» (1913) 

Excelsior, 21/6/1913 in Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro 

 

«L’exposition du peintre portugais Columbano révèle un talent personnel.  

Nous sommes assez mal documentés e France sur la peinture portugaise. Il y a donc un grand 

intérêt à visiter l’exposition, ouverte en ce moment, rue de Sèze, d’un des plus notoires 

artistes de ce pays : M. Columbano. 

Cet artiste pratique à fois, et avec beaucoup de bonheur, le portrait et la nature morte. Son 

métier m’apparaît très personnel en ce qu’il ne se rattache en aucune manière aux peintres 

impressionnistes de chez nous. Sa palette a quelque chose de sombre et de mystérieux, qu’il 

trahit les recherches les plus savantes et la possession suprême de son métier. 

La technique personnelle de Columbano se manifeste surtout dans des portraits qui me 

paraissent de grand caractère avec quelque chose de raffiné et de subtil qui conquiert aussitôt, 

avec une sorte de recherche incisive de la psychologie de son modèle. Ainsi l’on ne pourra 

rester indifférent á ses divers portraits  de l’acteur Rosa, dont le peintre a si bien rendu le 

regard pénétrant, et á quelques autres portraits de contemporains. Quoique M. Columbano 

pratique aussi le portrait de femme, il me semble que son talent avant tout vigoureux se prête 

davantage aux effigies masculines. 

Ses natures mortes mériteront également notre attention admirative, je noterai surtout dans 

cette belle série Les Huîtres (n.º 22), Fruit d’Automne (n.º 20) et le Melon (n.º 30). Enfin, 

quelques paysages de Bruges complètent cette très intéressante exposition». 
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Exposição na Galeria de Georges Petit, 1913: E. Bertaux, «Exposition et Concours» (1913) 

Bulletin Art Ancien & Moderne, 28/6/1913 in Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo 

Pinheiro 

 

«Il y a trente ans passés que le peintre Portugais Columbano Bordalo Pinheiro est venu à Paris 

pour chercher des leçons plus fortes que celles qu’il avait reçu à Lisbonne de son père. L’artiste 

revient aujourd’hui dans la ville qui avait accueilli sa jeunesse, pour lui demander  la 

consécration d’un talent que l’élite du Portugal célèbre aujourd’hui d’une voix unanime. Les 

toiles réunis à la galerie Georges Petit forment un ensemble dont la sévérité commande le 

respect. Lorsque M. Columbano a venu à Paris, il est resté étranger aux cénacles ou achevait 

de s’élaborer la technique impressionniste: c’est au Louvre qu’il a cherché des maîtres. Celui 

dont il a gardé, - inconsciemment pet-être – le souvenir  le plus profond, est le Hals du portrait 

de Descartes. Plus tard, en 1889, il séjourna à Madrid et se mit à l’école de Velasquez». 

«Parmi les portraits qu’il nous montre, et qui sont tous peints en blanc, gris et noir, deux 

acteurs au repos, l’un comédien, l’autre tragédien, font penser aux deux bouffons philosophes 

que l’on appelle, dans l’œuvre du souverain portraitiste de Philippe IV, L’Ésope et le Ménipe. 

Les natures mortes exposées à coté des portraits, sont de petits bodegones, où la note la plus 

haute d’un citron ou d’une pastèque avive un instant, sans chercher à l’égayer, la profonde 

harmonie des valeurs neutres. Au milieu de cette suite de portraits d’hommes et de choses, 

qui ont tous la même gravité, des visages ennoblis par l’intelligence, poètes, critiques, hommes 

d’État, nous regardent de leurs yeux sombres. Le portrait de la sœur du peintre, la femme de 

bien qui consacra son goût d’artiste et sa vie entier à ressusciter l’industrie populaire de la 

dentelle en Portugal, a comme une parenté morale avec les portraits de famille dans lesquels 

M. Déchenaud a mis toute son énergie et sa tendresse. Mais c’est en vain qu’on chercherait à 

l’art de M. Columbano des équivalents exacts dans toute la peinture européenne ce qui 

n’appartiet qu’a lui, c’est cette tristesse qui s’étend comme un voile immatériel sur les 

portraits les plus franchement modelés, les plus fièrement accentués: c’est la saudade, le 

« spleen » portugais, qui a laissé sa trace, comme un caractère séculaire et national, sur les 

portraits du grand Nuno Gonçalves, cet élève de Jean Van Eyck, d’ont l’œuvre n’est sortie de 

l’ombre que tout récemment, alors que M. Columbano avait déjà constitué sa personnalité et 

gagné sa renommée». 
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Exposição na Galeria de Georges Petit, 1913: Marc Saunier, «Notes d’Art, Exposition 

Columbano» (1913) 

Savoyard de Paris, 9/8/1913 in Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro 

 

«Aux Galeries Georges Petit, M. Columbano s’affirme, en ce moment, par des oeuvres 

originales et d’une valeur incontestable. Il y a là, en effet, toute une série de portraits 

d’hommes qui peuvent compter parmi les meilleurs. L’exécution en est sobre, expressive; les 

figures ont une caractère net, tranché ; de la vie y circule, une vie psychologique que l’on sent 

avoir été étudiée par le peintre avec patiente méthode.  Et c’est justement en cela qu’est tout 

l’art du portrait, car l’artiste y doit, avant tout, essayer de rendre cette vie mysterieuse qui est 

le « Moi » véritable de tout être et dont la chair n’est au fond qu’une manifestation lumineuse 

dont la coloration varie selon les états d’âme…Toutes les figures de m. Columbano sont 

énergiques, volontaires. Elles synthétisent, par la plu part merveilleusement, cette race 

portugaise, qui, éprise de liberté, orgueilleuse de son passé de gloire et d’audace, a, dans les 

générations présentes, révélé une admirable intelligence philosophique et sociale, et n’a point 

craint de réserver une tradition devenue opprimante pour l’élan des œuvres et des cerveaux. 

Toute l’âme du Portugal, vibrante et téméraire, se manifeste dans les portraits de M. 

Columbano. Ses figures s’expriment avec force et, par là, ce peintre restera comme un 

merveilleux document d’art synthèse. Il manifeste l’idéal et la vie d’une époque dans un pays 

et voilà pourquoi il nous donne de véritables portraits au lieu de fantoches en zinc, comme M. 

Gabriel Ferrier, en buis comme M. Cormon, en crème Simon comme M. F. Humbert!…Il nous 

change enfin de portraits officiels de nos pontifs bien en cour, victimes d’ailleurs de notre 

régime actuel de parvenus ou, malheureusement, seules les laideurs physiques et morales 

disposent des richesses…Et il faut citer, parmi les meilleurs se portrait de M.R.L., celui du poète 

Bulhao Pato, celui de l’acteur Valle, celui de l’acteur Rosa et de toutes petites figures 

expressives, curieuses, d’une exécution large, vigoureuse, conçue dans le cadre d’une tradition 

saine mais adaptée au modernisme. J’aime moins les portraits de femmes, moins 

caractéristiques, à part cependant ceux études remarquables et le Gant Blanc, qui est une fort 

bonne toile. 

L’exposition de M. Columbano est à voir. Elle réconforte après les inepties pompeuses et les 

fards de mauvais goût, fort en honneurs cette année aux Artistes Français parmi les officiels. 

C’est de la bonne peinture, et M. Columbano est un bon peintre». 
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Marcel Dieulafoy (1913) 

Art in Spain and Portugal, London, William Heinemann, 1913 

(Excerto) 

 

«In the domain of painting, (…) Silva Porto, Simoes d’ Almeida, Souza Pinto, Malhoa and 

Salgado enjoy a well deserved reputation. Bordallo Pinheiro is a vigorous and original artist. His 

portraits, some accomplished studies, and historical pictures in the Arsenal are works of a very 

high order. They are distinguished by a simplicity and mastery of execution which recall the 

simplified manner of Velasquez, and sober colour in which tints broken by black predominate, 

suggesting El Greco». 
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Museu Nacional de Arte Contemporânea: «De Arte – Columbano e o Museu de Arte 

Contemporânea – O prodigioso esforço do grande artista para o tornar digno de si, da sua 

Arte, de nós e do Paiz» (1923) 

A Capital, 27/9/1923, p. 1. 

(Excerto) 

 

«Columbano Bordalo Pinheiro, dessa gloriosissima dinastia dos Bordalos, tem dedicadamente 

vivido de há muitos meses a esta parte para a tarefa de transformar o Museu de Arte 

Contemporanea, dentro das minguadas possibilidades do Tesouro e do limitadissimo espaço 

que ele ocupa entalado entre as instalações da Escola de Belas Artes e as da Biblioteca Publica. 

O publico e a imprensa, a quem muito brevemente será facultado o ensejo de admirar o que 

pode o alto criterio de um grande artista, não poderão deixar de aplaudir, una voce, essa obra 

que é nacional, que honra uma capital qualquer do mundo e que, nesta poderosa 

desorientação e crise estética que nos cerca, é um hino de harmonia e de conforto digno do 

mais veemente aplauso. 

Columbano, de três imundas celas fradescas, de uma escada entulhada, de um saguão 

repugnante, fez uma galeria de aguarela, desenho e pastel (…)», sendo para tal auxiliado pelo 

arquitecto José Luís Monteiro.  

«Em qualquer país – fixem-no bem os homens senhores da situação e do poder – a obra desse 

artista não passaria despercebida». 
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História da doação do quadro para o Musée du Luxembourg: Carta do administrador da 

Revue Moderne dirigida a Columbano Bordalo Pinheiro (Paris, 14/6/1920) - inclui cópia do 

manuscrito do artigo de Clément Morro, «Portraits de peintres et Bustes de Sculpteurs: Le 

Peintre Columbano». 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro.  

(Excerto) 

 

«Nous vous prions de bien vouloir lire le manuscrit que nous avons l’honneur de vous 

communiquer sous ce pli et qui vous intéresse.  

Son auteur et nous vous demandons d’y faire les corrections qui vous paraîtront de nature à 

accroître l’attrait ou l’exactitude de l’article, que nous comptons passer dans notre prochain 

número». 

 

O texto era seguido do seguinte manuscrito assinado por Clément Morro, sob o título 

«Portraits de peintres et Bustes de Sculpteurs: Le Peintre Columbano»:  

 

«Est un artiste de grand talent, qui compte de fervents admirateurs en France. Il est un sincère 

ami de notre pays, auquel il n’a jamais cessé de donner des preuves de son attachement, et les 

divers expositions qu’il a donnez à Paris, tant dans des galeries particuliers qu’aux Salons, ont 

toujours été viement goûtés. Cette année encore, j’ai eu la satisfaction de le retrouve au Salon 

de la National, ou il avait fait figurer de portrait de M.D.B.P, œuvre d’une facture 

remarquable». Segue-se uma parte que foi riscada, falando sobre a família de Columbano 

como uma família de artistas, nomeadamente o pai e o irmão. «Columbano est actuellement 

presque aussi connue en France que dans son pays (…). Je appelle á la médaille d’or qui lui à 

été décerniè à l’exposition universelle de Paris en 1900. A cette occasion, le gouvernement 

français le fit chevalier de la Légion d’Honneur». Os seus retratos eram considerados «d’un 

grand et sévère distinction». Dizia, por fim: «Mais il serait difficile de le attacher au style d’un 

aucteur ou à une école quelconque. Malgré les influences classiques, il est reste original». 

«Quand le Portugal vint, au cours de la guerre, prendre part à la lutte à coté des alliés, M. 

Beneditte, le distingué courrateur du Musée du Luxembourg, eut la délicate pensée d’acheter 
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pour le musée l’œuvre d’un grand artiste portugais, et c’est à Columbano qu’il s’adressa. Celui-

ci lui envoya aussitôt une très belle oeuvre, en ce priant de l’offrir, au son non, à l’État français. 

«Je ne saurais vous dire, confia M. Beneditte a des amis, à quelque temps de là, combien je 

suis touché du geste généreux du magnifique artiste portugais. Depuis longtemps je désirais 

l’avoir dans mes collections, car il est doué d’un bel et original talent. Ce qu’il viens de nous 

envoyer est un panneaux, pas bien grand de dimension, sans doute, mais il constitue un 

morceau vraiment peint de main de maître»».  



105 

 

 

Retrato: Carta de Teixeira de Pascoaes para Columbano Bordalo Pinheiro (Amarante, 

7/6/1924 ?) 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro 

(Excerto) 

 

Teixeira de Pascoaes começava por agradecer ao pintor os dias «inolvidáveis» que passara no 

atelier do artista, um «templo sagrado, onde encontrei (...) um Deus que refez o meu sêr à 

imagem e semelhança da sua arte genial. Revesti-me da beleza do grande artista e entrei na 

Imortalidade! (...) Beijo-lhe as mãos, de joelhos. Nem devemos ter outra postura, deante do 

Mestre Columbano, que adquire, nos tempos de hoje, uma grandeza quase inverosimil e 

absurda, tanto ela discorda com o meio».  

Pascoaes lembrava o pintor «com a paleta na mão, deante da tela a converter-se, dia a dia, na 

minha pesôa, onde estou mais real e verdadeiro do que em mim mesmo, porque a alma de 

ente genial tem o poder sobrehumano de caracterizar ainda mais a realidade viva dos sêres e 

das coisas. A Natureza não conclue. Essa faculdade pertence à Arte; por isso, os artistas como 

v. Ex.cia, são divindades criadoras (...). Agora, não é o meu retrato que se parece comigo; sou 

eu que me pareço com o meu retrato. (...) Esse retrato é que é a minha primeira pessôa; eu 

não sou mais do que a segunda. N’ele é que eu verdadeiramente apareci no mundo». 
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Pierre Pâris (1926) 

André Michel, Histoire de l’Art, Tome VIII, L’Art en Europe et en Amérique au XIXe siècle et au 

début du XXe, seconde partie, Paris, Librairie Armand Colin, 1926, pp. 848-849. 

 

«Qu’ils suivent pour cela l’exemple du vaillant vétéran qui, au faite de la plus juste renommée, 

s’occupe avec un si noble dévouement á réunir dans le Musée admirablement organisé et 

présenté par ses soins les meilleurs et plus significatives œuvres des jeunes, M. Columbano 

Bordalo Pinheiro. Columbano, pour lui donner son nom de gloire, né en 1857, a connu mieux 

que personne la peinture étrangère et particulièrement la peinture française, mais il en a 

profité et s’en est inspiré en maître, à preuve qu’en France il passa pour en révolutionnaire 

non moins qu’en son pays. A Paris, en 1882, fut exposé son Concert d’Amateurs, que le peintre 

a trop modestement placé aujourd’hui en mauvaise lumière dans son Musée. Columbano avait 

vingt-cinq ans quand il osa montrer, dans cette scène qui semblait plutôt ressortir à la peinture 

de genre et demander des proportions réduites, les personnages de grandeur naturelle, et cela 

avec une grande audace de naturalisme. Peint à la manière sombre de Ribot, avec qui 

Columbano avait alors tant d’affinités sans peut-être le connaître, le tableau est à la fois 

étonnant de verve et d’observation, non sans une pointe d’esprit satirique. Il y avait là plus 

qu’une promesse, et l’on ne s’étonne pas que le jeune homme passé maître ait sans tarder 

conquis la première place parmi ses émules. Sa production intarissable s’est répandue par tout 

le Portugal, mais surtout à Lisbonne où il a fait œuvre de grand décorateur dans les principaux 

édifices publics ou privés. Le Théâtre National lui doit le plafond de la grande salle ; il a décoré 

les Pas-Perdus du Palais du Congrès ; il a travaillé dans plusieurs des importants salles du Palais 

de Bélem, aujourd’hui résidence du Président de la République ; au Musée d’artillerie, il a 

peint entre autres deux plafonds, celui de la Salle d’Europe et celui des Campagnes de la 

Liberté ; École Medico-cirurgicale montre, en sa salle du Conseil, des beaux portraits de 

professeurs, éxecutés par le maiìtre. A l’Hòtel de Ville, on remarque, au milieu de trop 

nombreuses médiocrités, sa décoration du grand escalier, et de bons portraits dans plusieurs 

salons. Il a de plus exécuté des plafonds et des dessus de portes au petit palais des comtes de 

Arnoso et au Palais de Béau-Séjour, propriété du baron de Gloria. Partout sa personnalité 

vigoureuse s’affirme et le distingue, qu’il se livre á sa fantaisie décorative, qu’il célèbre les 

grands hommes et les hauts faits de sa patrie, ou bien que, luttant à armes qu’on ne trouve 

pas trop inégales avec Murillo, il s’efforce à baigner dans une lumière divine, émanée de 
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l’enfant Jésus, l’enchantement mystique d’un pauvre moine vulgaire, saint Antoine de 

Lisbonne. 

Columbano, plus et mieux  que tout autre, est bien dans la tradition réaliste et idéaliste à la 

fois par quoi, grâce à lui, l’on doît souhaiter que revive l’art national portugais». 
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Henri Focillon (1927) 

La Peinture aux XIXe Siècle, [1927] Vol. II, Paris, Flammarion, 1991, p. 438. 

(Excerto) 

 

«L'œuvre de Columbano est d'une ampleur et d'une diversité pleines d'intérêt. Il fut de ceux 

que tentèrent de moderniser la peinture d'histoire (Inês de Castro, Arsenal de Lisbonne), mais 

il est plus libre et plus décisif dans des études peintes avec une franchise sobre, et surtout dans 

des portraits, d'une belle fierté d'accent». 
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Painéis dos Passos Perdidos e auto-retrato: Manuel Teixeira Gomes, Carta X (Tunes, 

30/4/1927) 

Cartas a Columbano, Lisboa, Portugália Editora, 1957, pp. 114-127. 

(Excerto) 

 

«(…) eu falaria de preferência na sua técnica, que mais não fosse para louvar a transparência 

dos seus “castanhos”, os seus finíssimos “cinzentos”, e os seus “verdes” delicados…» 

«Eu não posso esquecer os seus ataques de ira, quando alguém, que fosse ao seu atelier ver os 

seus quadros para as cortes, se punha a gabar os desenhos que tinham servido no seu 

delineamento. Na minha opinião seria difícil, por parte de quem não possuísse extraordinário 

tacto, demonstrar-lhe, com maior sinceridade e candura, a sua admiração. Diverso era o seu 

ponto de vista, pensando no trabalho de investigação e composição, que lhe haviam dado as 

figuras representadas nos quadros. A pintura meramente histórica tem consigo, que o 

espectador nunca avalia cabalmente o esforço, a alma, que o autor nela pôs, e não sendo, 

como a pintura alegórica, ilimitado campo à fantasia, antes restringe e apouca muita das 

melhores faculdades do artista, e a que daria muito mais brilho noutro qualquer género de 

pintura. (…) As figuras que pôs nos quadros para as Cortes, por prodigiosas que pareçam pela 

naturalidade com que se apresentam, não são uma sua interpretação da Natureza, mas 

simplesmente da história, onde as foi buscar já imaterializadas. Para as ressuscitar não bastou 

descobrir quais teriam sido as suas feições e como vestiam, mas qual seria o seu 

temperamento e de que modo e em que atitude as poria, que melhor caracterizassem o papel 

que representam. Para tão grande número de varões ilustres e com a sua probidade, cautelosa 

e meticulosa, obrigando-o, cada uma delas, a leituras e meditações sem fim, era um trabalho 

espantoso de arqueólogo, que em nada facilitou o do pintor. E havia sobretudo o magno 

problema a resolver: o colorido, a expressão, a vida a imprimir nas fisionomias ressuscitadas 

de imaginação. Ora só pode avaliar os tormentos que semelhante obra lhe infligiria quem o 

viu, perante o modelo vivo, procurando e modificando sempre, como se ele fosse tesouro 

inexaurível para cuja exploração bastava lançar-lhe os olhos. No meio dessa ávida faina, que 

era mais de erudito que de artista, abriram-se clareiras de repouso, e que no entanto eram 

ainda de um labor intenso: os desenhos do modelo vivo para o movimento das figuras. Aí não 

havia mais do que soltar o artista de todas as peias, e deixá-lo dar livremente largas a todos os 
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recursos que lhe são próprios, e está-se a ver o entusiasmo, a alegria, o “brio”, com que o meu 

amigo os fazia. Isto sente-se naqueles admiráveis desenhos, cuja qualidade em nada cerceia o 

valor dos quadros, e que o Estado deveria comprar, como era intenção de Domingos Pereira, 

para os pôr em gabinete especial, no mesmo edifício das Cortes. Alguém se lembrou jamais de 

diminuir a estimação da pintura do Watteau, apreciando e louvando os inúmeros desenhos 

que ele fazia das figuras que ali deviam entrar? E é graças a esses desenhos que muitos dos 

seus quadros, estragados pelo defeituoso processo de pintura, se puderam salvar da 

destruição total. E se não fossem os desenhos do Vinci, por onde se lhe teria medido nunca a 

portentosa altura do seu génio?» 

«O segundo ponto que me propunha tratar, na tal carta que pela sua amplitude não disse nada 

de jeito (e a presente pelo mesmo caminho vai) era dos seus auto-retratos. Se alguma arte 

existe complicada e misteriosa é a do retrato. Parece que não devia ser assim, pois basta a 

“reprodução” do modelo para plenamente a realizar. Sòmente essa reprodução exige, além da 

semelhança, expressão individual – carácter – e se há pintores medíocres, capazes de atingir a 

semelhança fotográfica, a falta de expressão característica corta-lhes, nos retratos que fazem, 

toda a impressão da vida. Daqui resulta este paradoxo: que num retrato, considerado como 

obra de arte, o carácter vale mais que a semelhança. E a tal semelhança, mesmo fotográfica, 

quem é que a aceita sem reparos? “Esta fotografia não se parece nada com a pessoa”, é uma 

observação, quase sempre com fundamento, que se ouve frequentemente. Procurar a 

semelhança nos retratos dos personagens históricos é um jogo de quebra-cabeças. Veja por 

exemplo o que sucede com os da Dona Catarina de Bragança, muitos dos quais nem 

longínquas parecenças têm entre si. Os mestres “interpretam”, e buscando o carácter e a cor 

chegam a revelar a alma dos modelos. Daí as obras-primas, que representam às vezes pessoas 

desconhecidas, sem nenhum lugar na história, e que vivem, eternamente, de uma tão intensa 

vida, que os não esquecemos nunca, e nos ficam na memória, como se com elas tivéssemos 

falado e tratado. Mas nos auto-retratos aquela “interpretação” significa muito mais, e no seu 

profundo sentido assinala a forma como os autores pretenderam compor-se e enfeitar-se para 

comparecer perante a posteridade. É a combinação – a conspiração – perfeita entre o modelo 

e o artista. Baldada, porém, no sentido que pretendiam dar-lhe, porque se há obra de clara 

psicologia, e onde melhor avultam as qualidades de carácter e de personalidade, é o auto-

retrato. Dir-se-ia que o que melhor nele transparece é tudo quanto o autor desejaria ocultar. 

Por isso os auto-retratos são os mais preciosos documentos que se poderiam obter acerca de 

um grande artista. Consulte as datas dos numerosos auto-retratos do Rembrandt, e terá 

narradas de modo incomparável, e como jamais biógrafo algum o conseguiria fazer, as crises 
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supremas da sua vida: as fases heróicas e as patéticas. Para quem admira como eu a obra de 

Columbano, essas “informações” seriam inestimáveis, e nunca me cansarei de insistir por que 

ao menos nos dê três ou quatro auto-retratos, no último período da sua vida, quando, à 

imagem do seu mais próximo afim, o grande Franz Hals (é preciso ir vê-lo a Harlem para lhe 

avaliar a estatura) em cada pincelada pode pôr um saber imenso e o reflexo da sua requintada 

sensibilidade. Que esses retratos se distribuam pela "Pitti" e pela "National" ou por quaisquer 

outras galerias célebres, ou que fiquem em Portugal, o que importa é que eles existam, e 

proporcionem aos nossos vindouros o ensejo de “conviver” também com o artista a cuja obra 

eles deverão, como os seus contemporâneos, sensações inolvidáveis de arte pura». 

«A descoberta do Turner foi um dos assombros da minha vida. Durante semanas, dia e noite, 

(isso aconteceu na era vitoriana; os museus então abriam das dez às dez, e acendiam as luzes, 

mesmo de dia, para obviar aos caprichos do clima londrino) estudei a sua obra, e impregnado 

de tanta fantasia; encadeado no prisma opulento e fascinador da sua paleta; arrastado para o 

sonho de cor extreme e fluida das suas últimas composições; deslumbrado, e orgulhoso de me 

ter enriquecido em tal tesouro de sensações, sucedeu que de repente me encontrei frente a 

frente com o seu auto-retrato, e as lágrimas rebentaram-me dos olhos. Lágrimas que nunca 

tentei explicar mas que marcaram na minha existência um perpétuo e fulgurante ponto de 

referência; nesse instante, ao contemplar a face augusta do “mago”, para o qual todos os 

milagres foram possíveis, julguei divisar-lhe a expressão de benévola camaradagem que o 

génio dispensa aos espíritos compassivos». 

«A minha predilecção pelos quadros de “natureza morta” (ou de “natureza imóbil” ou “vida 

parada”, como delicadamente lhe chamam os ingleses), nasceu-me com o sentimento das 

artes plásticas, e proporcionou-me horas embevecedoras desde as minhas primeiras visitas 

aos museus. Logo as procurei nas pinturas dos primitivos, sobretudo dos flamengos, que 

tratavam os acessórios com amor e minúcia iguais às da figura humana. No vasto esquema da 

arte da pintura, em que se me fixou na memória o seu desenvolvimento, a “natureza morta” 

acompanha do seu início a evolução dos outros géneros, e sempre lamentei que a obsessão da 

paisagem desviasse os artistas modernos de praticar em maior escala aquele ramo de arte. 

Poucas pessoas haverá no mundo tão bem preparadas como eu para o apreciar. Pois bem: 

nunca encontrei na obra de artista algum quadros de “natureza morta” com mais significação 

e espírito do que os do Columbano. Aí, tudo, na sua imobilidade, onde não há expressão de 

olhos, nem sensibilidade da carne, tudo tem alma própria. As suas últimas composições, então, 

nessa maneira larga e tocada do “essencial”, que o Columbano recentemente adoptou, não 

devem nada, em sentimento estético, aos seus melhores retratos. Nunca esquecerei a 
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transformação por que passaram, diante dos meus olhos maravilhados, a piscina chinesa e a 

floreira Império que figuram no meu retrato de Presidente (no outro meu retrato os acessórios 

não foram pintados à minha vista). Esses dois objectos deliciosos surgiram, primeiro, com um 

realismo inultrapassável: tinham a graça, a força, a solidez acentuada dos modelos. Mas como 

estavam longe daquilo em que haviam de ficar! Todos os dias em que o artista a eles voltava 

recebiam como que um bafo de vida nova. Duas pinceladas bastavam para lhes acrescer o 

volume, aligeirando a atmosfera; um toque levíssimo de carmim lhes punha, no bojo ou 

nalguma aresta, esse reflexo da luz no tapete, que os casava à harmonia geral; e por fim eles lá 

ficaram, discretos e oportunos, sem ar de querer competir com a figura, mas tornando-se-lhe 

indispensáveis a ponto de me ser impossível reportar-me ao retrato sem reproduzir também 

os acessórios. Porque foi que o Columbano interrompeu ou parou com as suas “naturezas 

mortas”? Eu sugeri e insisto na ideia de uma série, que se chamaria “Oriente e Ocidente”, onde 

figurassem, lado a lado, algumas das caprichosas criações da cerâmica chinesa e os delicados 

bibelôs europeus do século XVIII. Pressinto que se a principiasse a levaria a cabo com amor, 

com paixão. Lembra-se dos dois dragões, ou Kinlins, de porcelana, que estavam na sala de 

espera, no rés-do-chão do Palácio de Belém? Eu estou a vê-los já nos seus quadros, 

arreganhando os dentes, na sua postiça ferocidade, e como que assustados das suas próprias 

cores, e todas essas volutas irisadas em que se envolvem». 

Do C.» 
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Rascunho de uma carta de Columbano para o Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia 

(1929) 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, C70, 3/3/1929. 

 

«Exmo. Senhor Presidente do Conselho de Arte e Arqueologia 

Em resposta ao ofício de v. excia (riscado) pedindo para ser informado sobre os funcionários 

do Museu a meu cargo que tenham atingido 70 anos de idade e a respectiva categoria, 

situação e vencimento nessas, tenho a declarar que eu, na minha qualidade de director, 

nomeado em 1914, e com o vencimento mensal de 1.090$00 (corrigido a vermelho para 

1.092$80), me encontro atingido pela recente lei, (parte riscada) por haver completado 70 

anos de idade, assim como, o guarda auxiliar deste museu António Affonso que tem de 

vencimento mensal 330$00 (corrigido a vermelho para 330$84) escudos, é egualmente 

atingido, visto ter também ? os 70 anos de idade limitados pela lei. 

Saúde e Fraternidade  

Lisboa, Museu Nacional de Arte Contemporânea em 3 de Março de 1929 

O Director» 
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Auto-retrato da Galeria Pitti: L. Mano (Manuel Emídio da Silva), «Columbano na galeria dos 

auto-retratos de Florença» (1935) 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, V7, original do artigo publicado no 

Diário de Notícias, 6/11/1935. Extracto do livro em preparação Encontros em Portugal. 

(Excerto) 

«Há anos <por iniciativa> da “Direcção dos Museus e Galerias de Florença” foi destinada uma 

ala do “Museu dei Uffizzi” <a> uma galeria de auto retratos onde fossem dispostos por ordem 

cronológica e apresentados condignamente [os que] existiam dispersos nesse museu e nas 

salas especiais da “Pitti”, como arrecadados. 

Admirador fervoroso de Columbano e seu amigo desde os bancos, por sinal bem toscos, do 

liceu da rua de S. José (hoje de Álvaro Corrêia) pensámos que seria honroso para o nosso País e 

lisonjeiro para o grande Pintor, que o seu retrato figurasse perpetuamente na Galeria dos Auto 

Retratos de Florença. Passando em Roma em 1925 exposemos este pensamento ao Dr. 

Eusébio Leão, nosso ministro junto do Quirinol <desde 1912>, o qual acolheu a ideia 

calorosamente (…). 

Henrique Trindade Coelho que lhe sucedeu na representação diplomática, mal teve 

conhecimento desta iniciativa abraçou-a com o entusiasmo juvenil do seu temperamento de 

artista e de meridional». 

[Columbano havia feito um retrato do pai de Henrique Trindade Coelho, autor do livro Manual 

Político do Cidadão Português]. 

«Reconheceu-se logo de princípio que nos tramites a seguir teria de ser excluída in limine a 

intervenção directa de Columbano, sob qualquer fórma que envolvesse apresentação da 

candidatura. 

Teve pois o ministro de Portugal de apresentar pessoalmente o curriculum vitae, do Professor 

da escola de Belas Artes de Lisboa, director do Museu de Arte Contemporânea, de enumerar 

os prémios nas exposições internacionais a que concorreu, as condecorações estrangeiras e 

nacionaes que possuia, entre estas ultimas a gran cruz de S. Tiago, de cuja ordem foi por pouco 

tempo (“antes quebrar que torcer”) o primeiro chanceler». 
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«Por varias instancias transitou em Florença e em Roma a pretenção do ministro de Portugal 

em Italia até que um dia recebeu um telegrama do secretario das Belas Artes Fedele (?) 

anunciando em termos muito agradaveis a admissão do auto-retrato de Columbano na Galeria 

de Florença. Essa noticia que Trindade Coelho transmitiu logo pela mesma via, encheu de 

jubilo Columbano que foi alvo de manifestações de congratulação por parte da Imprensa, dos 

seus pares e dos seus admiradores. 

Só então ele deu começo ao seu retrato, o ultimo dos três ou quatro que pintou de si proprio 

(…). (…) teve a honra insigne e singular de ser conduzido desde Roma até aos “Uffizzi” de 

Florença pela legação de Portugal, à frente da qual ia o ministro Trindade Coelho que entregou 

o retrato nas mãos do director do Museu e Galeria de Florença, o grande oficial Mello 

Torchiani, pessoa altamente cotada nos meios artísticos e literarios da Itália. 

O ministro que foi recebido com todas as homenagens ouviu as mais elogiosas referencias à 

personalidade artistica do Pintor e a sua grande tecnica ao mesmo tempo que o Director dos 

“Uffizzi” assinalava a distinção digna de regozijo do Governo português ter encarregado o seu 

embaixador da entrega do auto-retrato do seu notavel compatriota. 

Estava ainda em organização nos “Uffizzi” a nova “Galeria dos Auto-retratos” motivo porque o 

de Columbano ficou <durante algum tempo> em exposição num cavalete. Há dois anos a nova 

galeria <em construção> abriu já três salas ao publico. Na do centro, e na parede ao lado da 

entrada estão apenas três auto-retratos: o de Columbano, os dos espanhoes <o falecido> 

pintor Villegas, director do “Prado” e do genial escultor Benliure que é casado com uma 

portuguesa <das mais> ilustres familias de Viseu (…). O retrato de Columbano tinha a seguinte 

etiqueta: 

Bordalho Pinheiro 

“Columbano” 

Portoghese 1857-1929 

O conservador da respectiva galeria prof. Piogat Teschi prometeu corrigir a grafia do apelido 

de Columbano que no mundo artistico é conhecido somente pelo pronome com o qual estão 

firmadas as suas obras». 
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(…) Ele que cabisbaixo de natureza está de frente levantada no retrato. Como este fosse 

pintado segundo a imagem do espelho, o pintor empunhava <forçosamente a palheta> com a 

cabeça erguida (…). 

 



117 

 

 

Raul Brandão, «Uma Vida» (c. 1929). 

Manuel Mendes, Raul Brandão & Columbano, p. 39. 

 

«Não é só à obra de mestre Columbano, grande pintor português, que devemos prestar 

homenagem – é à sua vida. Nenhuma conheço mais íntegra, mais lógica e mais pura. Viveu 

pobre sem abdicar dos seus ideais, viveu obstinado diante das telas que ia criando – e só para 

elas viveu. Viveu para a sua alma e para o seu sonho. Curvemo-nos diante de uma obra e de 

uma vida, admiráveis de beleza e de grandeza, e de tal forma conjugadas que se não podem 

separar». 

(Novembro de 1929 – da Seara Nova). 
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Poema sobre O Velho do Restelo: Guedes Teixeira, «Inéditos, um quadro de Columbano» 

Museu do Chiado, Espólio de Columbano Bordalo Pinheiro, Recortes. 

 

«É a partida do Gama. No Restello. 

O velho diz a conhecida falla 

Com que Camões logrou engrandecel-o 

E o génio do pintor a assignal-a. 

 

N’um pedaço de terra que se alarga 

Pelo mar dentro estão figuras bellas 

D’aspecto vario e expressão amarga 

Os olhos d’uns em nós, d’outros nas velas. 

 

Uma mulher ajoelhada chora, 

Uma outra fita o mar sem fim, á frente; 

E vae já longe o barco que n’essa hora 

Conduz o Gama e toda a sua gente. 

 

Uma creança, que é um primôr de graça, 

Um frade, um monge e mais figuras tem 

Estampado no rosto o que se passa 

De grande e d’amarissimo tambem. 

 

É então que o velho, esplêndido e mirrado, 

O braço erguido sobre a praia linda, 

Tira do peito o canto celebrado, 

Que nos buzius o mar conserva ainda. 

 

Veste d’escuro e ao seu pescoço imprime 

Todo o seu sangue um aspero vigor, 

Esse vermelho que nos viu o crime, 

Essa figura de maior amôr. 

 



119 

 

Nos meus ouvidos todo o mar suspira 

É bem nossa essa terra e aquelle céu, 

Como o Poeta o disse n’uma lyra, 

E agora, em tinta, o Columbano o deu. 

 

A sua voz enchêa! O ar salgado 

Que elle respira é o qu’eu suspiro ao vel-o, 

Por entre as gentes, pallido e inspirado, 

N’essa terra sagrada do Restello. 

 

N’um momento, eu á força de fixal-o 

Julgo que Elle vae cahir no chão; 

E os nossos braços correm a amparal-o 

Numa suprema e nítida ilusão. 

 

Não é um quadro aquillo, esse caixilho 

É uma janella que abre para o mar, 

Entre essa gente eu tenho alli um filho, 

Vejo o Gama afastar-se, ouço chorar! 

 

Uma luz parte, junta ao colorido, 

Atira sobre a tela ondas sonoras… 

Tremem ao vento as pregas d’um vestido, 

Há soluços retidos durante horas. 

 

Em frente ao quadro não se vê somente  

O que Camões nos diz, há mais que olhar!  

O Gama vae partir pr’a o Oriente; 

Tocar a Índia e exceder o mar.  

 

Olho pr’a tela, recolhido e mudo,  

O coração ferido d’esse encanto!... 

Julgara que Camões dissera tudo,  

E Columbano diz-nos inda tanto!...». 



 

Columbano no seu Tempo 

(1857-1929) 
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Ano Columbano Arte Portuguesa Arte Internacional História de Portugal História Mundial 

1836  25/10 – Criação da Academia de Belas-
Artes de Lisboa (Decreto) 

   

1840  1.ª Expo. da Academia de Belas-Artes de 
Lisboa. 

   

1843  2.ª Expo. Da Academia de Belas-artes de 
Lisboa. 

   

1844  Reivindicação dos alunos da Academia de 
ter modelos do natural, por iniciativa de 
Tomás da Anunciação. 

   

1848 A família Bordalo Pinheiro vive na Rua 
de S. José, 47 (act. Rua Alves Correia). 

 O exame do júri do Salon é 
suprimido. 
Início da Escola dos Pré-Rafaelitas. 

 Revolução de Fevereiro (Paris) – II 
República, sendo presidente Louis-
Napoléon (Dezembro). 
Manifesto do Partido Comunista 
(Marx e Engels) 

1849  Manuel Maria Bordalo Pinheiro viajou a 
Madrid e expôs «Camões e Jau» na 
Academia. 
8/6 – Portaria que manda abrir concurso 
para substituir a cadeira de pintura 
Histórica segundo o novo programa 
publicado. 

Millet vai para Barbizon. 
John Ruskin - The Seven Lamps of 
Architecture. 
Nasce Carrière. 

 Morte de Edgar Poe. 

1850   Daumier - Nous Voulons Barrabas 
(1850-1852). 
Macchiaioli na Itália. 
Corot – La Danse des Nymphes. 
Wagner – Lohengrin. 

 Dickens - David Copperfield. 

1851  Manuel Maria Bordalo Pinheiro tomou 
parte na Exposição Internacional de 
Londres, visitando depois Paris. 

Courbet - Os Britadores de Pedra. 
Paxton - Palácio de Cristal 
(Londres), Primeira Exposição 
Universal. 
Verdi – Rigoletto. 

Regeneração Golpe de Estado de Luís Napoleão. 
Exposição Internacional de 
Londres. 

1852  Tomás da Anunciação começa a ensinar 
paisagem na Academia. 
3.ª Exposição Trienal da Academia. 

Millais – Ofélia. 
 

Fundação do Instituto Industrial 
de Lisboa. 

Napoleão III (Luís Napoleão) é 
proclamado Imperador (França). 
Até 1870 Haussmann é presidente 
da Câmara de Paris. 
Auguste Comte – Catécisme 
Positiviste. 

1853   Nadar abriu em Paris o primeiro 
estúdio de fotografia de retratos. 
Verdi - Trovador e Traviatta. 

  

1854  Exposição de Belas-Artes. Violet-le-Duc - Dicionário Racional   
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de Arquitectura Francesa, do séc. XI 
ao XVI. 

1855  Nasce José Malhoa. 
 

Courbet - O Atelier do Pintor. 
Courbet erige o Pavilhão do 
Realismo e faz o Manifesto do 
Realismo. 

 Primeira Exposição Universal de 
Paris. 

1856  15/1 – Metrass é professor substituto da 
aula de pintura histórica. 
Por concurso público, Vítor Bastos foi 
provido da cadeira de desenho, anexa à 
faculdade de matemática da 
Universidade de Coimbra. 
25/10 – 16/11 – 4.ª Exposição de Belas-
Artes. 

Ingres - Madame Moitessier. 
Nasce John Singer Sargent. 

  

1857 Columbano nasce a 21 de Novembro 

(Cacilhas) 

Exposição Industrial no Porto. Millet – As Respigadeiras. 
Daubigny estabelece-se num barco-
atelier. 
No seu primeiro Salon, Castagnary 
emprega o termo de «realismo». 

Instalação do telégrafo em 
Lisboa. 

 

1858 Columbano é baptizado a 6 de Maio. Nasce Ernesto Condeixa e António 
Ramalho. 
Cristino da Silva começa a ensinar 
paisagem na Academia. 

Viollet-le-Duc – Entretiens sur 
l’Architecture. 

  

1859  Nasce Henrique Pousão e João Vaz. 
Rafael Bordalo Pinheiro foi aluno de D. 
de Sá no Curso de Arte Dramática no 
Conservatório. 
 

Gounod – Fausto. 
Carolus-Duran expôs pela primeira 
vez no Salon. 
O Salon acolhe Degas, Monet, 
Manet, Pissarro e Whistler. 

Criada a Direcção Geral de 
Instrução no Ministério do 
Reino. 
 

Darwin - Da Origem das Espécies 
através da Selecção Natural. 

1860  (1860-1863) Miguel Angelo Lupi esteve 
em Roma. 
27/9 – Decreto que nomeou Bastos como 
professor substituto da cadeira de 
escultura. 
A Reforma da Academia de Belas Artes 
de Lisboa. 
Exposição Industrial no Porto. 

Delacroix -Caça ao Leão (Brema) - 
cerca de 1860. 
Ingres - O Banho Turco. 
Disdéri, Application de la 
photographie à la reproduction des 
oeuvres d’art. 

  

1861  Manuel Maria B. P. faz um busto de 
Camões por encomenda de Lourenço 
Marques. 
Rafael B. P. frequentou irregularmente a 
Academia de Belas-Artes (1861 a 1871). 
5.ª Exposição Trienal da Academia. 
8/8 - Fundação da Sociedade Promotora 

Início dos trabalhos de construção 
da Ópera de Paris. 
Fantin-Latour foi pela primeira vez 
aceite no Salon. 

 Princípio da Guerra da Secessão 
nos Estados Unidos da América 
(1861-1865) 
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das Belas-Artes. 

1862  18/9 – Decreto: A Academia passa a 
Academia Real.  
O Marquês de Sousa Holstein é inspector 
da Academia. 
Primeira exposição da Sociedade 
Promotora das Belas-Artes, onde Manuel 
Maria B. P. expõe Leitura duma sentença. 

Daubigny - As margens do Oise. 
Garnier - Ópera de Paris (1862-
1874). 
Labrouste - Biblioteca Nacional de 
Paris (1862-1868). 

(1862-1863) Manifesto dos 
Estudantes da Universidade de 
Coimbra à Opinião Ilustrada do 
País.  

Exposição Universal de Londres. 

1863 A sua família muda-se para a rua da 
Boa Vista, 77. Irá depois para a Praça 
da Alegria, 105 e para Rua da 
Correnteza, 36, Alcolena, onde vive 
na década de 70. 

Nasce Carlos Reis em Torres Novas. 
Palácio de Monserrate (James Knowles). 
Rafael B. P. ingressou na Câmara dos 
Pares como amanuense. 

Manet - Déjeuner sur l' herbe. 
Salão dos Recusados. 
 

 Primeira estação de metro de 
Londres. 
Início da publicação do Grand 
Dictionnaire Universel por 
Larousse. 

1864  Miguel Angelo Lupi foi nomeado 
professor de desenho da Academia de 
Belas-Artes. 
D. Fernando II concedeu parte dos seus 
vencimentos à compra de objectos de 
arte para a Academia. 
Nasce Veloso Salgado. 

Fantin-Latour – Homenagem a 
Delacroix. 

  

1865  Nasce Aurélia de Sousa. 
Palácio de Cristal (Porto), por Th. Dillen 
Jones.  
Primeira Exposição Internacional (Porto). 
Começaram a ser concedidas pensões 
oficiais para frequência da École des 
Beaux-Arts de Paris. 

Degas foi admitido no Salon. 
 

Antero de Quental, Odes 
Modernas. 

Abolição da escravatura nos 
Estados Unidos e fim da Guerra de 
Secessão.  
 

1866  Nasce Ventura Terra. Carpeaux- A Dança -Ópera de Paris 
(1866-1869). 

  
 

1867  Miguel Angelo Lupi é nomeado 
interinamente professor de Pintura de 
História na Academia de Belas-Artes. 
Autorização de abertura de concursos 
trienais para as secções de pintura de 
paisagem e gravura histórica. 
Participação portuguesa na Exposição 
Universal de Paris. 

Diaz de la Peña - A Floresta de 
Fontainebleau. 
Fantin-Latour apresentou o retrato 
de Manet no Salon. 

 Invenção da máquina de escrever 
(Sholes e Soule) 
Michelet termina a sua Histoire de 
France. 
Karl Marx – O Capital. 
Morte de Baudelaire. 

1868  Termina O Panorama (existente desde 
1837). 
Miguel Angelo Lupi é provido do cargo de 
professor de Pintura de História na 
Academia de Belas-Artes. 
É nomeada uma comissão central para a 

Manet - Retrato de Zola.  República espanhola. 
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elaboração do projecto de reforma do 
ensino das Belas-Artes. 
Rafael B. P. expôs nos Salões da 
Sociedade Promotora das Belas-Artes 
(1868-1874). 

1869   Boudin - O molhe de Deauville. Conferências do Casino. Unificação de Itália. 

1870  Monumento a D. Pedro IV (Davioud e E. 
Robert). 
Rafael Bordalo Pinheiro, Calcanhar de 
Aquiles. 

Whistler – Composição em Cinzento 
e Preto, Retrato da Minha Mãe. 

 Princípio da Guerra Franco-Alemã. 
III República em França. 
Jules Verne – As 20000 Léguas 
Submarinas. 

1871  Reforma da Academia: Criação de um 
Curso Preparatório de Desenho, de 
quatro anos. 
Rafael B. P. expôs na Exposição 
Internacional de Madrid. 

 Ramalho e Eça publicam As 
Farpas. 
Conferências do Casino (maio e 
Junho), no Largo da Abegoaria. 

Comuna de Paris. 

1872 Columbano ingressou como aluno de 

desenho na Academia Nacional de 

Belas-Artes. 

Nasce António Carneiro. Monet - Impressão, Sol Nascente. 
Carolus-Duran abriu um ateliê onde 
recebia alunos. 

Antero de Quental e José 
Fontana dinamizam a 
Associação de Fraternidade 
Operária. 
Oliveira Martins, A Teoria do 
Socialismo. 

Nietzsche - A Origem da Tragédia. 

1873  Terminada a estatuária do Arco da Rua 
Augusta (Calmels). 
Chalé dos Palmela em Cascais. 

Primeiro congresso de História da 
Arte (Viena). 
Durand-Ruel publicou um 
volumoso catálogo com 
reproduções do seu «stock» de 
naturalistas e de impressionistas. 

Oliveira Martins, Portugal e o 
Socialismo. 
Centro Republicano. 

 

1874 Columbano expôs pela 1.ª vez na 

Sociedade Promotora das Belas-

Artes. 

Silva Porto e Marques de Oliveira 
partiram como bolseiros para Paris. 

Primeira Exposição do grupo dos 
Impressionistas (Paris, atelier de 
Nadar). 
Mussorgsky, Quadros duma 
Exposição. 

 Restauração da Monarquia em 
Espanha com Afonso XII. 

1875  No jornal Lanterna Mágica aparece o Zé 
Povinho. 
Setembro – Rafael B. P. partiu para o Rio 
de Janeiro. 
Artur Loureiro competiu com José 
Malhoa, num concurso para pensionista 
em Roma, tendo havido empate dos 
votos e anulada a prova. 
Textos do Marquês Sousa Holstein sobre 
a Academia e o ensino. 

Grande venda pública de quadros 
Impressionistas. 
Inauguração da Ópera de Charles 
Garnier. 

Partido Operário Socialista. 
Fundação da Sociedade de 
Geografia. 
Eça de Queiroz - O Crime do 
Padre Amaro. 

 

1876 Expôs pela 2ª vez na Sociedade Ponte D. Maria Pia (Porto), por Eiffel. Renoir - Le Moulin de la Gallette. Centro Democrático de Lisboa. Invenção do telefone (Bell). 
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Promotora das Belas-Artes. 

Terminou o curso de pintura. 

Morte da mãe de Columbano. 

Artur Loureiro foi para Roma a expensas 
de Delfim Guedes. 
Relatório da Comissão de Reforma do 
Ensino Artístico. 

Duranty, La Nouvelle Peinture. 
Carrière começa a expor no Salon. 
Manet – Retrato de Mallarmé. 

O Museu Militar (1842) mudou-
se para o Arsenal. 
Partido Republicano. 

1877 Exposição no Atelier de Henrique 

Nunes. 

Expôs na Academia as provas 

escolares. 

 Carolus-Duran convidado para 
pintar o tecto do Musée de 
Luxembourg. 
Sargent expôs pela primeira vez no 
Salon com um retrato. 

Início das Explorações 
Africanas. 

Edison - Fonógrafo. 

1878 Expôs na Livraria Pacheco & Carmo o 

retrato de Alexandre Herculano 

(Out.). 

 Exposição Universal de Paris. Introdução da iluminação 
eléctrica. 
Teófilo Braga e Júlio de Matos 
fundam O Positivismo. 

 

1879 Enviou dois quadros à exposição do 

Rio de Janeiro. 

Concorreu para pensionista do 

estado pela 1ª vez (preterido a favor 

de Artur Loureiro). 

Criação do Centro Artístico do Porto, 
dirigido por Marques de Oliveira. 
Artur Loureiro foi pensionista para Paris. 
Março – Rafael B. P. volta para Portugal. 
(1879-1885) O António Maria. 
Exposição do Rio de Janeiro. 

Terceira Exposição dos 
Impressionistas (Gauguin também 
participa). 
No Salon, Sargent recebeu uma 
menção honrosa pelo retrato de 
Carolus-Duran. 
Fantin-Latour foi nomeado 
cavaleiro da Legião de Honra. 
Carolus-Duran ganhou uma 
medalha de honra no Salon, com o 
retrato da Condessa de Védal. 

Protestos contra o Tratado de 
Lourenço Marques 
(Republicanos). 

Edison - Lâmpada incandescente. 
Pasteur descobre o princípio da 
vacina. 

1880 Expôs pela 3ª vez na Sociedade 

Promotora das Belas-Artes. 

Concorreu a pensionista em Paris 

(preterido a favor de Ernesto 

Condeixa). 

Exposição com António Ramalho, na 

Associação dos Jornalistas e 

Escritores em Lisboa (Nov.). 

12ª Exposição da Sociedade Promotora 
das Belas-Artes. 
Henrique Pousão seguiu para Paris com o 
pensionato de Paisagem.  
Condeixa foi também para Paris. 
A Associação dos Arqueólogos foi 
encarregada de classificar os 
monumentos existentes. 
Manuel Maria escreve uma carta à 
Academia Real de Belas-Artes. 
Morte de Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro. 
Regresso a Portugal de Silva Porto, 
Marques de Oliveira e José Luís 
Monteiro. 
Abertura da Avenida da Liberdade. 
Nasce Raul Lino. 

Quinta Exposição do Grupo dos 
Impressionistas (Paris). 
Criação do Musée des Arts 
Décoratives. 
Offenbach – Os Contos de 
Hoffmann. 

Centenário Camoniano.  

1881 Partiu para Paris (Jan.) com uma 

pensão de D. Fernando por 

Exposição do Grupo do Leão, Sociedade 
de Geografia de Lisboa. 

Abril - VII exposição impressionista. 
Manet - Bar no Folies-Bergère. 
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intermédio da Condessa d' Edla. Decreto de reforma da Academia de 
Belas-Artes de Lisboa. - Separação entre 
a Academia Real de Belas-Artes e a 
Escola. 

Recebeu uma medalha de Segunda 
Classe no Salon. 
Fondation de la Société des Artistes 
Français. 
Fantin-Latour eleito membro do 
júri do Salon. 
Sargent ganhou uma medalha de 
2.ª classe que lhe proporcionou 
isenção permanente de júri. 

1882 Expôs pela 1ª vez no Salon (Paris) o 

quadro Soirée chez Lui. 

Columbano junta-se ao Grupo do 

Leão. 

Henrique Pousão recebeu uma medalha 
de honra no Salon, com a Cecília. 
António Ramalho foi para Paris. 
Criada a Comissão dos Monumentos 
Nacionais. 
José Luís Monteiro começou a leccionar 
na Academia de Belas-Artes de Lisboa. 
Exposição retrospectiva da arte 
ornamental – Palácio das Janelas Verdes. 

Manet foi condecorado com a 
Legião de Honra. 
Criação da Escola do Louvre. 

Centenário de Pombal.  

1883 Expôs pela 2.ª vez no Salon (Paris). 

Expôs pela 2.ª vez no Grupo do Leão. 

Voltou para Lisboa. 

Morte de Miguel Ângelo Lupi. 
Exposição das obras de Lupi na Academia 
Real de Belas-Artes, com catálogo. 
Artur Loureiro foi viver para a Austrália. 

Morte de Manet e Wagner. Primeiro congresso do Partido 
Republicano Português. 

Nietzsche – Assim falava 
Zaratrusta. 

1884 Expôs pela 4.ª vez na Sociedade 

Promotora das Belas-Artes. 

Expôs pela 3.ª vez no Grupo do Leão. 

11/5 – O Museu Nacional de Belas-Artes 
é criado em Lisboa. 

Seurat - Um Domingo de Verão na 
Grande-Jatte (1884-1886). 
Fundação da Société des Artistes 
Independents. 
Sargent participou na exposição 
dos Les XX. O Retrato de Madame 
Goutreau causou escândalo no 
Salon. 

  

1885 Expôs pela 4.ª vez no Grupo do Leão. 

O Grupo do Leão. 

Pontos nos ii (1885-1891). 
Rafael Bordalo Pinheiro fundou a fábrica 
de cerâmica das Caldas da Rainha. 

  Trabalhos de Charcot (mecanismo 
dos centros funcionais do cérebro). 

1886 Participou na Exposição do Grupo do 

Leão, na Galeria do Depósito de 

Faianças das Caldas. 

Rafael B. P. expõe em Lisboa. Oitava Exposição Impressionista 
(Odilon Redon, Seurat e Signac 
participam). 
18/9 - Manifesto Simbolista – Le 
Figaro. 
Sargent estabeleceu-se em 
Londres. Foi co-fundador do 
Impressionist New English Art Club. 

 Daimler-Benz - primeiro 
automóvel. 

1887 Expôs pela 5.ª vez no Grupo do Leão. O Grupo das Exposições de Arte é criado 
no Porto sob o impulso de Marques de 

Torre Eiffel (1887-1889).  Zola, L’Oeuvre. 
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Oliveira. 
Última exposição da Sociedade 
Promotora das Belas-Artes. 

1888 Participou na Exposição Industrial 

Portuguesa. 

Veloso Salgado foi para Paris.   Abolição da escravatura no Brasil. 

1889 Retrato de Antero de Quental. 

Columbano foi a Madrid. 

Carlos Reis foi para Paris. 
Rafael Bordalo Pinheiro recebeu a Legião 
de Honra pela decoração da secção 
portuguesa na Exposição Universal de 
Paris. 
Maria Augusta recebeu uma medalha de 
ouro pelas suas rendas expostas em 
Paris. 

Société des Peintres-Graveurs, 
Paris. 
Carrière recebeu a Legião de 
Honra. 
Exposição Universal de Paris e 
inauguração da Torre Eiffel. 
Carrière – Intimité. 
Gauguin – Le Christ Jaune. 
Fantin-Latour fez parte do júri de 
recompensas da Exposição 
Universal. 
Subscrição lançada por Monet para 
a compra da Olympia de Manet. 

 Bergson, Essai sur les données 
immédiates de la conscience. 
Fundação da 2.ª Internacional. 

1890 Expôs pela 3ª vez no Salon (Paris). É fundado o Grémio Artístico em Lisboa. Carolus-Duran é um dos 
fundadores da Société Nationale 
des Beaux-Arts (França). 
Sargent é condecorado com a 
Legião de Honra. 

Ultimato britânico. 
Criado o Ministério de 
Instrução Pública e Belas-Artes, 
a cargo de João Arroio. 

O 1.º de Maio foi adoptado para 
festejar o trabalho. 

1891 Expôs pela 4ª vez no Salon (Paris). 

Primeira exposição individual no 

atelier do Pátio do Martel. 

Estação do Rossio, em ferro. Gauguin vai para o Tahiti. Revolta republicana no Porto 
(31 de Janeiro). 

 

1892 O quadro «Soirée chez Lui» é 

vendido em leilão. 

Rafael B. P. fez a decoração náutica da 
Exposição Colombiana de Madrid. 

O Estado francês comprou Un 
Atelier aux Batignolles de Fantin-
Latour. 

 Péladan funda o Salão dos Rosa 
Cruz. 
Conan Doyle – As Aventuras de 
Sherlock Holmes. 

1893  Morte de Silva Porto. Munch - O Grito. 
Sociedade dos Pintores 
Orientalistas, França. 
Décimo e último Salão dos XX em 
Bruxelas. 

  

1894 Segunda exposição individual na 

Livraria Gomes do Chiado. 

Decoração para o Teatro D. Maria II 

(tecto). 

Retrospectiva de Silva Porto organizada 
pela Academia de Belas-Artes de Lisboa. 

Geoffroy, Histoire de 
l’Impressionisme. 
Casa do Povo em Bruxelas (Horta). 
Primeiro desenho animado por E. 
Reynaud. 

(1994-1997) Ditadura de Hintze 
Ribeiro.  
Lei Eleitoral. 
João Franco - Ministro do 
Reino. 

Kipling – O Livro da Selva. 

1895 Aprovação da nomeação para 

Académico de Mérito. 

Terceira exposição individual no 

Sousa Pinto é oficial da Légion d' 
Honneur. 
Obras no Museu Militar. 

Surge o cinema mudo, com os 
irmãos Lumière - Cinematógrafo. 

Centenário de Santo António, 
comemorado em Lisboa. 

Primeiro automóvel Peugeot. 
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Palácio de Cristal (Porto). Carlos Reis volta a Lisboa.  
Veloso Salgado é nomeado para o ensino 
de Pintura de História. 
Descoberta crítica dos painéis de São 
Vicente de Fora, por Joaquim de 
Vasconcelos. 

1896 Expôs pela 1.ª vez no Grémio 

Artístico. 

Participou na Exposição 

Internacional de Berlim. 

Começou a trabalhar nas decorações 

do Museu Militar. 

Reforma do edifício do Parlamento 
(Ventura Terra). 
Costa Veiga colocou um aparelho de 
projecção de cinema no Coliseu e Aurélio 
da Paz dos Reis apresentava no Teatro 
Príncipe Real do Porto os primeiros 
filmes portugueses. 
É nomeada nova comissão para estudar 
as modificações a fazer no ensino. 
Exposição Internacional de Berlim. 

Galeria L' Art Nouveau, Bing (Paris). 
 

 Primeiros jogos Olímpicos 
Modernos em Atenas. 

1897 Participou na exposição realizada na 

Casa Guedes de Oliveira (Porto). 

Expôs pela 2ª vez no Grémio 

Artístico. 

Participou pela 1.ª vez na Exposição 

Internacional de Dresden. 

Concorreu a professor de pintura da 

Academia de Belas-Artes (preterido a 

favor de Veloso Salgado). 

Carlos Reis é professor de paisagem da 
Academia de Belas-Artes de Lisboa. 

Estúdio Elvira em Munique, modelo 
de arquitectura Arte Nova. 
Secessão de Viena, com Klint à 
cabeça. 
Sargent é membro da Royal 
Academy em Londres. 

 Rostand - Cyrano de Bergerac. 
Jubileu da Rainha Vitória. 

1898 Expôs pela 3ª vez no Grémio 

Artístico. 

Manuel da Costa Veiga e Bobone fundam 
a Portugal Film. 
Rafael B. P. expôs em Lisboa.  

  Fundação da Liga dos Direitos do 
Homem. 
Primeira transmissão 
radiotelegráfica (Marconi). 

1899  Rafael B. P. expôs no Rio de Janeiro.    

1900 Exposição na Casa Leitão & Irmão da 

Baixela Barahona 

Participou na exposição Universal de 

Paris (premiado com medalha de 

ouro e grau de cavaleiro da Legião de 

Honra). 

Sousa Pinto foi membro do júri do Salon. 
António Carneiro recebeu uma terceira 
medalha na Exposição Universal de Paris. 
(1900-1912) Sociedade Silva Porto. 
A Paródia (Rafael Bordalo Pinheiro – até 
1906). 

Exposição Universal de Paris 
(Pavilhão português de Ventura 
Terra). 
Retrospectiva de Monet e Rodin. 
Carrière e Fantin-Latour foram 
promovidos a oficial da Legião de 
Honra. 
Gare d’ Orsay – Laloux. 
Le Petit Palais – Giraud. 

 Freud - Interpretação dos sonhos. 
Paris – abertura do Metro Porte 
Maillot – Vincennes. 
Dirigível rígido – Zeppelin. 

1901 Nomeado professor na Academia de 

Belas-Artes de Lisboa. 

Expôs em Dresden (2.ª vez), S. 

Petersburgo e Londres. 

Fundação da Sociedade Nacional de 
Belas-Artes. 
Artur Loureiro voltou para o Porto. 
Remodelação da Academia e do Museu 

Exposição retrospectiva de Van 
Gogh e Daumier (Paris). 
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Expôs pela 5.ª vez no Salon (Paris). 

Expôs pela 1.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

(1901-1904) Pinturas de temas 

camonianos para o Museu Militar. 

Nacional de Bellas Artes por decreto de 
15 de Novembro.  
Lisboa tem transportes colectivos 
movidos a electricidade. 
Caso Greno – Adolfo Greno foi 
assassinado por sua mulher Josefa 
Greno. 
Sociedade dos Arquitectos Portugueses. 

1902 Expôs em Glasgow. 

Expôs pela 2.ª vez na Sociedade de 

Belas-Artes (premiado com Medalha 

de Honra).  

Presidente da Sociedade Nacional de 

Belas-Artes. 

O Calcanhar de Aquiles (Rafael Bordalo 
Pinheiro). 
Lisboa é iluminada electricamente. 
Instituído o «Prémio Valmor». 
Constituída a «Sociedade de Arquitectos 
Portugueses». 

  Fundação do Partido Socialista 
Francês. 
Leão XIII condena a franco-
maçonaria. 

1903 Expôs pela 3.ª vez na Sociedade de 

Belas-Artes. 

John Singer Sargent visitou-o no 

ateliê. 

Homenagem a Rafael B. P. Primeiro Salão de Outono em Paris. 
Exposição retrospectiva de Gauguin 
(Paris). 
Sargent visitou Portugal. 

 Primeiro voo com motor. 

1904 Quarta exposição individual nas salas 

do Diário de Notícias. 

Agraciado oficial da Ordem de 

Santiago, por ordem do Ministro do 

Reino. 

Expôs pela 4.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Participou na Exposição 

Internacional de S. Luís (EUA) e 

recebeu o Grand-Prix. 

Avenidas Novas (Ressano Garcia). 
Primeiro «Animatógrafo»: Salão Ideal, 
Lisboa. 
Maria Augusta recebeu o Grand Prix na 
Exposição Internacional de Saint Louis 
(EUA). 
Ventura Terra foi agraciado oficial da 
Ordem de Santiago, por ordem do 
Ministério das Obras Públicas 

   

1905 Início dos trabalhos decorativos para 

a Escola Médica. 

23/1 - Morte de Rafael Bordalo Pinheiro. 
(1905-1912), Arte (Porto). 
José Malhoa obteve a Légion d' Honneur. 
Monarquia confiou a Carlos Reis a 
direcção do Museu de Belas-Artes 

  Einstein - Teoria da relatividade. 

1906 Expôs pela 3.ª vez em Dresden. Exposição individual de Malhoa no Rio de 
Janeiro. 

Exposição retrospectiva de Gauguin 
(Paris). 
Picasso - Retrato de Gertrude Stein 
e As Meninas de Avignon (1906-
1907). 

Governo de João Franco.  

1907 Participou na Exposição 

Internacional de Arte de Barcelona e 

ganhou uma medalha de 1.ª classe. 

Animatógrafo do Rossio (Arte Nova). Exposição retrospectiva de 
Cézanne (Paris). 

Ditadura de João Franco. 
Nova Lei de Imprensa. 

 

1908 Participou na Exposição Portuguesa 

do Rio de Janeiro. 

 Fundação de Hollywood 28/1 - Revolta da Biblioteca. 
1/2 - Regicídio. 
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Expôs na Sociedade de Belas-Artes 

(Porto). 

1909   Marinetti - Manifesto do 
Futurismo. 

  

1910 Expôs pela 6ª vez no Salon (Paris). Nasce A Águia no Porto. 
José de Figueiredo publicou um estudo 
sobre o mestre dos Painéis de São 
Vicente de Fora. 
Grupo Ar Livre. 
José Malhoa, O Fado. 

Blaue Reiter. 3/10 - Assassinato de Miguel 
Bombarda. 
5/10 - Proclamação da 
República. 

Stravinsky - O pássaro de fogo. 

1911 Quinta exposição individual no 

atelier da Academia de Belas-Artes. 

Casou-se com Emília da Costa. 

Expôs pela 7ª vez no Salon (Paris). 

Criação do Museu Nacional de Arte 
Contemporânea e do Museu Soares dos 
Reis. 
Decreto que reorganiza as Escolas de 
Belas-Artes. 
A Academia foi substituída pelo Conselho 
de Arte e Arqueologia. 
As Escolas de ensino artístico são 
separadas das Academias de Belas-Artes 
de Lisboa e do Porto. 
Exposição de «Arte Livre» no Salão 
Bobone, em Lisboa, onde são 
apresentadas entre outras as obras de 
alguns artistas portugueses residentes 
em Paris: Eduardo Viana, Francisco 
Smith, Manuel Bentes, etc. 
Construído o Chiado Terrasse, o primeiro 
cinema de Lisboa (Tertuliano Marques). 

Kandinsky - Primeiro quadro 
abstracto. 

21/8 - Aprovada a Constituição. 
Manuel de Arriaga - Presidente 
da República. 
Governos de João Chagas e 
Augusto Vasconcelos. 
Separação das Igrejas e do 
Estado. 

 

1912 Expôs pela 8ª vez no Salon (Paris). 

Visitou a Bélgica. 

Souza-Cardoso publica em Paris o álbum 
«XX Dessins». 
Criação no Porto do grupo Renascença 
Portuguesa. 
Primeiro Salão dos Humoristas de Lisboa, 
onde expõe pela primeira vez Almada 
Negreiros. 
«Grupo de Artistas Portugueses». 

Delaunay - abstracções «órficas». 
Mondrian começa as suas séries. 
Kandinsky - Do Espiritual na Arte. 

Governo de Duarte Leite. 
Greves. 

 

1913 Sexta exposição individual na Galeria 

Georges Petit (Paris). 

Expôs pela 9ª vez no Salon (Paris). 

Expôs pela 5.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Segundo Salão dos Humoristas em 
Lisboa. 
Sousa-Cardoso participa na exposição 
«Armory Show» nos Estados Unidos da 
América. 
Primeiras exposições individuais de 
Almada Negreiros (Lisboa), Francisco 

Malevitch - «Suprematismo» 
(manifesto de 1915). 

Governo de Augusto Costa. Nijinsky dança A sagração da 
Primavera de Stravinsky. 
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Smith (Paris) e Diogo de Macedo (Porto). 
Inaugurada a sede da Sociedade Nacional 
de Belas-Artes. 
Criação do Ministério da Instrução 
Pública. 

1914 Expôs pela 6.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Participou na Primeira Exposição de 

Aguarela da Sociedade Nacional de 

Belas-Artes. 

Nomeado director do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea 

(proposta da Academia de 

14/8/1914 e despacho ministerial de 

17/12/1914). 

Carlos Reis é afastado do Museu 
Nacional de Arte Contemporânea. 

Chirico - «Pintura metafísica». 
Duchamp - «Ready-mades». 

Governos de Bernardino 
Machado e de Vítor Hugo 
Coutinho. 
23/11 - Censura à Imprensa. 

1/8 – Início da I Grande Guerra. 

1915 Expôs pela 7.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Expôs em S. Francisco. (Califórnia). 

Criação do Grupo Orpheu (publicação dos 
dois números desta revista). 
Almada Negreiros publicou o Manifesto 
Anti-Dantas. 
Estada dos Delaunay em Portugal, até 
1916. 
22/10/1915 – Morte de Maria Augusta 
Bordalo Pinheiro. 

 Governos de João Chagas, José 
de Castro e Afonso Costa. 
27/8 - Bernardino Machado - 
Presidente da República. 

 

1916 Visitou Madrid. Salão Dos Humoristas E Fantasistas, no 
Porto. 
Exposição em Lisboa, na Galeria das 
Artes (Salão Bobone), das obras de 
Francisco Smith, Almada Negreiros, Jorge 
Barradas, Manuel Bentes, Stuart 
Carvalhais, etc.  
Morte de António Ramalho. 
Inauguração do Museu de Arte 
Contemporânea. 

Arp e Tzara - Movimento «Dada».  
Fundação do «Cabaret Voltaire». 

Portugal entra na Grande 
Guerra. 
Governo de António José de 
Almeida. 
Assalto às mercearias no Porto. 
Greves. 

Einstein expõe a teoria da 
relatividade generalizada. 

1917 O Museu de Luxemburgo adquiriu-

lhe o quadro Femme et Fruits. 

Ultimato Futurista às Gerações 
Portuguesas do Século XX . 
Publicação do único número da revista 
Portugal Futurista, de Almada Negreiros 
com desenhos de Santa-Rita Pintor. 

 Governo de Afonso Costa. 
Greves. 
5/12 - Golpe militar de Sidónio 
Pais. 

Revolução Russa. 

1918 Expôs pela 8.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Participou pela 2.ª vez na Exposição 

de Aguarela da Sociedade Nacional 

de Belas-Artes. 

Morte de Amadeu de Sousa-Cardoso. 
Morte de Santa-Rita e a quase totalidade 
das suas obras é destruída por sua 
vontade. 
António Carneiro é professor da 

•  27/1 - Sidónio pais - Presidente 
da República. 
9/4 - Desastre de La Lys. 
14/12 - Assassinato de Sidónio 
Pais. 

Fim da I Grande Guerra. 
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Participou na Exposição dum Grupo 

de Artistas. 

Academia de Belas-Artes do Porto. 

1919   Fundação da Bauhaus (Weimar). 26/1 - Governo da Unidade 
Republicana - José Relvas. 
20/3 - Restauração plena da 
Constituição de 1911. 
6/8 - António José de Almeida - 
Presidente da República. 

 

1920 Expôs pela 10ª vez no Salon (Paris). 

Expôs pela 9.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Participou pela 3.ª vez na Exposição 

de Aguarela da Sociedade Nacional 

de Belas-Artes. 

 Picasso - período «clássico». 
Gabo e Pevsner - Manifesto 
Realista. 
Robert Wiene, Das Kabinett des 
Doktor Caligari. 

8 governos, entre os quais de 
Domingos Pereira, e António 
Granjo. 

 

1921 O quadro Soirée chez Lui volta a ser 

vendido em leilão e é adquirido para 

o MNAC. 

Tentativa de entrada maciça de sócios, 
para que os «modernos» tomassem 
conta da S.N.B.A. 

 6 governos, entre os quais, de 
Bernardino Machado, António 
Granjo e Cunha Leal. 
19/10 - «Noite sangrenta». 

 

1922 Expôs pela 10.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

António Ferro Profere Conferências 
Modernistas No Brasil, Como «A Idade do 
Jazz Band» e publica o manifesto Nós na 
revista Klaxon. 
Início da revista Contemporânea, de José 
Pacheco. 

Walt Disney, The Red Riding Flood. Governo de António Maria da 
Silva. 

 

1923 Expôs na Exposição de Aguarela 

Portuguesa (Madrid). 

Exposição dos Cinco Independentes, em 
Lisboa: Dordio Gomes, Henrique Franco, 
Alfredo Migueis, Francisco Franco e 
Diogo de Macedo. 

De Mille, The Ten Commandments. 5/10 - Teixeira Gomes - 
Presidente da República. 
Governos de Ginestal Machado 
e Álvaro Castro. 

 

1924 Abandonou o lugar de professor da 

Escola de Belas-Artes. 

Expôs pela 11.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Primeira exposição individual de Mário 
Eloy. 
Fundada a revista Athena por Fernando 
Pessoa. 
Cinema Tivoli (Raul Lino). 

Breton - Manifesto do Surrealismo. Governos de Rodrigues Gaspar 
e de José Domingues dos 
Santos. 

 

1925 Recebe a consagração dos seus 

discípulos, amigos e admiradores, 

tendo-lhe sido entregue um álbum 

de autógrafos. 

Eduardo Viana organiza em Lisboa o 
Primeiro Salão de Outono. 
Primeiro no Club Bristol e depois no café 
A Brasileira do Chiado, artistas como 
Eduardo Viana, Almada Negreiros, Lino 
António, Jorge Barradas e António 
Soares, executam as pinturas que 
constituem a primeira apresentação de 
arte moderna de carácter permanente 
nos locais públicos.  

Bauhaus vai para Dessau. 
Primeira exposição surrealista. 
Charlie Chaplin, The Golden Rush (A 
Quimera do Ouro). 

Governo de Vitorino 
Guimarães. 
18/4 - Pronunciamento militar 
das forças conservadoras em 
Lisboa. 
Governo de António Maria da 
Silva. 
19/7 - Golpe militar de Mendes 
Cabeçadas. 
Governo de Domingues Pereira. 

Kafka - O Processo. 
Eisenstein - O Ser e o Tempo 
(fundamentos do Existencialismo). 
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Publicação do Regulamento da Escola de 
Belas-Artes de Lisboa.    

10/12 - Bernardino Machado - 
Presidente da República. 
Governo de António Maria da 
Silva. 

1926 Conclui os quadros destinados à Sala 

dos Passos Perdidos no Congresso da 

República (Palácio de S. Bento). 

Segundo Salão de Outono, realizado na 
Galeria das Artes do Salão Bobone. 
(1926-1932) Ilustração Moderna. 

Surge o cinema sonoro.  28/5 - Movimento militar que 
derruba a I República. 
9/7 - Mendes Cabeçadas chefia 
o Governo, substituído por 
Gomes da Costa e Oscar 
Carmona. 
26/11 - Gomes da Costa - 
Presidente da República. 

 

1927 Auto-retrato para a Galeria Pitti de 

Florença. 

Início da publicação da revista Presença 
em Coimbra. 
Estreia do «Grupo Silva Porto». 

 Revoltas no Porto e em Lisboa.  

1928 Expôs pela 12.ª vez na Sociedade 

Nacional de Belas-Artes. 

Homenagem a José Malhoa.  Governo de Vicente de Freitas. 
Revolta no Centro do País. 

 

1929 Abandonou o cargo de director do 

Museu de Arte Contemporânea, 

sendo nomeado Director Honorário. 

Participou na Exposição 

internacional de Barcelona. 

Morreu a 6 de Novembro (Lisboa). 

Exposição consagrada a Marques de 
Oliveira, no Porto. 

 Governo de Ivans Ferraz. Experiências com a televisão (1929-
1930). 

 



Columbano no seu Tempo 
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Informações coligidas dos registos de Inventário do Museu Nacional de Arte Contemporânea 

(Museu do Chiado, 1911-1929), do catálogo: Museu do Chiado, Arte Portuguesa 1850-1950, 

Lisboa, Instituto Português de Museus, 1994 e de Matriznet. 

 

Data Autor Título Ano da 
obra 

N.º inv. 

1915 António Manuel da 
Fonseca (1796-1890) 

Uma Madona  218 

 José Simões de Almeida 
(Júnior) (1844-1926) 

Jovem grego 1870 222 

 Francisco dos Santos 
(1878-1930) 

Criança egípcia 1905 223 

 José Simões de Almeida 
(Júnior) (1844-1926) 

Retrato de Miguel Ângelo Lupi (1826-1883) 

 
 

1884 225 

 António Manuel da 
Fonseca (1796-1890) 

Assunto Religioso (Visitação) 1850 226 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

O tocador de viola 1877 228 

 António Silva Porto 
(1850-1893) 

Margem do rio Nabão, Tomar 

 
 
 

1886 229 

 Benvindo Ceia (1870-
1941) 
 

Uvas 
 

 230 



2 
 

 António José da Costa 
(1840-1929) 

Rododendros  231 

 João Vaz (1859-1931) Anoitecer  232 

 Carlos Reis (1863-1940) Conversados 

 
 
 
 

 233 

 Carlos Reis (1863-1940) Vale de Colares 
 
 
 
 

1915 234 

 Carlos Reis (1863-1940) Outono 
 
 
 
 

 235 

 Carlos Reis (1863-1940) Engomadeiras 

 
 

1915 236 



3 
 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Estudo 

 
 
 
 
 
 

 238 

 José de Brito (1855-
1946) 

O Pedinte 
 
 

 239 

 Marques (Leonel 
Marques Pereira [1828-
1892]?) 

Portaria Típica 
 
 
 

 241 

 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

Enamorada 
 
 
 

 243 

 Maria Augusta Bordalo 
Pinheiro 

Lenço com decoração de Fuccias 

 
 
 
 
 

 245 
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 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Besteiro 

 
 

1861-
1863 

246 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Dois Amigos 

 
 

1913 247 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

À janela (desenho) 

 
 

c. 1871-
1875 

248 



5 
 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

A mãe (desenho) 

 
 

c. 1871-
1875 

249 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Mulher com uma criança ao colo (desenho) 

 
 
 
 
 

c. 1871-
1875 

250 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Estudos (desenho) 

 
 
 
 
 

 251 v 
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 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Hamlet (desenho) 

 
 
 
 

c. 1865-
1870 

251 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Esquisso (desenho) 

 
 

c. 1871-
1875 

252 

 Alfredo de Andrade 
(1839-1915) 

Costume italiano 
 

1866 253 

 José Campas (1888-
1971) 

Cigana 
 

 254 

 Alfredo Miguéis (1883-
1943) 

Jardim do Luxemburgo 
 

 255 

 João Vaz (1859-1931) Sem título 
 

 256 

1916 Milly Possoz (1888-
1968) 

Criança Pintando 1915 257 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Recolhendo a Casa 
 

 258 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Vila em Santo Isidoro 
 

 259 

 António Saúde (1875-
1958) 

Arredores de Abrantes 
 
 

1915 260 
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 Falcão Trigoso (1879-
1956) 

Mar do Levante 

 

1915 261 

 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

Perfil 
 

 262 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Um Caminho na Bretanha 

 
 
 

 263 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Efeito de sol ao fim de tarde 

 

1913 264 
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 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

O velho Borges (Desenho) 
 
 
 
 
 

1913 265 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Rapariga de Valongo (Desenho) 

 
 
 
 
 

1910 266 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Amuados (Desenho) 
 
 
 
 

1915 267 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Efeito de tarde 

 
 
 

1915 268 
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 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

A minha casa em Benfica (Desenho) 
 
 

1915 269 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Cabeça de Rapariga (desenho) 

 
 
 
 
 
 
 

1915 273 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Estudo 

 
 
 
 
 
 
 

1911 274 

 Dordio Gomes (1890-
1976) 

O Ramo da Azeitona 
 
 
 

 276 
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 Alfredo Miguéis (1883-
1943) 

A Taça de Leite 

 
 
 
 
 
 

1915 277 

 Júlio Ramos (1868-
1945) 

Tempestade Próxima 
 
 
 
 
 
 

 278 

 Aurélia de Sousa (1865-
1922) 

No atelier 

 
 
 
 
 
 
 

1916 279 



11 
 

 Ernesto Canto da Maya 
(1890-1981) 

Desespero da Dúvida 

 
 

1915 281 

 Francisco dos Santos 
(1878-1930) 

Invocação 

 

1916 282 

 Ribeiro Júnior (1881-
1956) 

Ao Espelho  284 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Pierrot 

 
 

 285 



12 
 

 Diogo de Macedo 
(1889-1959) 

Niña de Velasquez (escultura) 
 
 

1913 286 

 António Saúde (1875-
1958) 

Costa sul da Bretanha (Le Croisic) 
 
 

1914 287 

1917 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Vale dos Junqueiros 
 
 

 288 

 Alfredo Miguéis (1883-
1943) 

Torre de Jesus – Setúbal 

 
 
 
 

1916 290 

 Alfredo Morais (1872-
1971) 

Quinta do Senhor Van-Zeller 

 
 
 
 

1916 291 
MGV 
2665 

 Alfredo Roque Gameiro 
(1864-1935) 

As Furnas à Tarde 
 
 

 292 



13 
 

 Alfredo Roque Gameiro 
(1864-1935) 

S. Sebastião (aguarela) 

 
 
 
 
 

1894 294 

 Helena Roque Gameiro 
(1895-1986) 

Em Portalegre 
 
 
 
 

 296 

 Helena Roque Gameiro 
(1895-1986) 

Uma Rua em Óbidos 

 
 
 
 
 

1916 297 
MGV 
2717 

 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

Retrato 
 
 
 
 

 298 

 António Ramalho 
(1858-1916) 

Estudo (Menino Sentado) 
 
 

  



14 
 

1918 Henrique Pousão 
(1859-1884) 

Rapariga romana 

 
 
 
 
 

1882 300 

 Navarro da Costa A Vela Vermelha 
 
 
 

 301 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

O Cinzelador 

 
 
 
 
 
 

1905 302 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Interior – Atelier 
 
 
 
 

1907 303 



15 
 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Efeito de luz 

 
 
 
 
 
 
 
 

1914 304 

 António Ramalho 
(1858-1916) 

Campos em Flor 

 
 
 
 
 
 

1881 309 

 Francisco dos Santos 
(1878-1930) 

Esfinge (Escultura) 
 
 

1917 311 

 Rui Vaz (1891-1956) Tarde 
 
 

 313 



16 
 

 Armando Lucena (1886-
1975) 

Paisagem de Inverno 
 
 

 315 

 António Ramalho 
(1858-1916) 

Retrato de D. Helena Dulac Pinto de Miranda 

 
 

1888 316 

 Alberto Nunes (1838-
1912) 

O filho pródigo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1873 325 



17 
 

 João Marques de 
Oliveira (1853-1927) 

À espera dos barcos 

 
 
 

1892 326 

 João Marques de 
Oliveira (1853-1927) 

Praia de Banhos, Póvoa do Varzim 

 
 
 

1884 327 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Melancolia 

 
 
 
 

1917 328 
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 Helena Roque Gameiro 
(1895-1986) 

Anoitecer 
 
 
 

 329 

 Alfredo Roque Gameiro 
(1864-1935) 

Interior da Igreja Matriz 
 
 
 
 

 330 

 Alberto de Sousa (1880-
1962) 
 

Sé de Lisboa 
 
 
 
 

 331 

 Costa Lima (1835-1898) 
 

Alcácer-Kibir (Reconhecimento do cadáver de El-
Rei D.Sebastião) 

 
 
 
 

 332 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Estudo para o Quadro D. João de Portugal – Frei 
Jorge (desenho) 

 
 

c. 1862-
1863 

333 
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 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Estudo para o Quadro D. João de Portugal – D. 
Madalena 

 
 
 
 

c. 1862-
1863 

334 

 Joaquim António 
Marques 

Vendedeira de Hortaliça 
 
 

 336 

 Henriques da Silva 
(1831-1867) 

O Cardeal D. Henrique Recebendo Notícias de S. 
Sebastião 

 
 
 
 
 
 
 

 337 
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 João Cristino da Silva 
(1829-1877) 

Paisagem no Buçaco 

 
 
 
 
 
 
 
 

1862 338 

 Rosa Bonheure (1822-
1899) 

Paisagem 
 
 
 
 
 
 

 339 

 Francisco Resende 
(1825-1893) 

Camões salvando “Os Lusíadas“ 

 
 
 
 
 
 
 

1867 340 



21 
 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

Uma Cena do Monge de Cister 

 
 

1866 341 

 Alves Cardoso (1883-
1930) 

O Pinhal à Tarde 
 

 425 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Outono 

 
 

1918 427 

 João Vaz (1859-1931) Igreja da Madre de Deus 
 

 430 

 Francisco dos Santos 
(1878-1930) 

Salomé 

 
 

1917 431 



22 
 

 António Augusto Costa 
Mota (1862-1930) 

Meditação 

 
 

1918 432 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Abóboras 

 
 

1918 434 

 Rui Vaz (1891-1956) Avé-Marias 

 
 

1917 435 



23 
 

 António Augusto Costa 
Mota (1862-1930) 

Rapariga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1918 436 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Retrato de D. Maria das Dores Sousa Martins 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1878 438 



24 
 

 Maximiniano Alves 
(1888-1954) 

Escrava (Escultura) 

 
 
 
 
 

1916 439 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Interior 
 
 
 
 

 440 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Maria 

 
 
 
 

1918 441 
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 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Interior 

 
 
 

1918 442 

 António Félix da Costa 
(1845-?) 

Retrato de D. Manuel II 
 

  

 Helena Roque Gameiro 
(1895-1986) 

Terraço 
 

 444 

 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

Irmãos (Coimbra) 
 

 448 

 José António Jorge 
Pinto (1876-1945) 

Forte da Graça (Elvas) 
 

 449 

 José António Jorge 
Pinto (1876-1945) 

Interior do Forte (Elvas) 
 

 450 

 José António Jorge 
Pinto (1876-1945) 

A Porta da Fortaleza 
 

 451 

 José António Jorge 
Pinto (1876-1945) 

Um Canhão (Elvas) 
 

 452 

 Alfredo Keil (1850-
1907) 

Leitura de uma carta 

 
 

1874 455 
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 Francisco dos Santos 
(1878-1930) 

Depois do Banho 

 
 
 

1918 456 

1919 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

Rosas 

 
 

1919 457 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Retrato de minha mulher 

 

1914 460 
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 Ferreira Chaves (1838-
1899) 

Retrato do Pintor Lassere 

 
 
 
 
 
 
 
 

1892 461 

 Luís de Menezes 
(Visconde de Menezes) 
(1817-1878) 

Retrato do inglês King 

 
 
 
 
 
 
 
 

1847 462 



28 
 

 Luís de Menezes 
(Visconde de Menezes) 
(1817-1878) 

Retrato da Exmª Viscondessa de Menezes, D. 
Carlota 

 
 
 

1862 463 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Gerez 
 
 

 464 

1920 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Bois (desenho) 
 
 

 465 

 Artur Anjos Teixeira 
(1880-1935) 

Depois da Venda 

 

1914 466 
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 Jean-Léon Gouweloos 
(1865-1943) 

Le Peignoir Bleu  468 

 Anatole Calmels (1822-
1906) 

Busto de Passos Manuel  469 

 Júlio Ramos (1868-
1945) 

Manhã  471 

 Ribeiro Cristino (1858-
1948) 

Interior da Igreja de São Francisco 
 

 472 

 José Simões de Almeida 
[sobrinho] (1880-1950) 

 
 
 
 

 473 

 Artur Loureiro (1853-
1932) 

A Ceia   

 João Marques de 
Oliveira (1853-1927) 

Á espera dos barcos (estudo) 

 
 
 
 
 

1891 475 



30 
 

 José Rodrigues Retrato da Duquesa de Ávila 

 
 

1880 476 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Os Faunos [painel decorativo] 

 
 

1920 479 

 Maria de Lurdes de 
Matos 

Interior Alentejano 
 
 

 482 

1921 Veloso Salgado (1864-
1945) 

Retrato da Mãe de Ventura Terra 

 

1897 483 



31 
 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Paisagem 

 
 

 484 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

Busto de Henriques Nogueira 

 

1858 485 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

Busto de Camões 

 
 

1861 485-A 



32 
 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

Uma apoteose a um músico célebre 

 
 
 

 490 

 Manuel Maria Bordalo 
Pinheiro (1815-1880) 

O Copo de Água 

 
 

1880 492 

 Dordio Gomes (1890-
1976) 

A Sesta das Ceifeiras 

 
 
 
 
 
 

1918 495 

 Daniel Berraud Retrato do Comendador J. Salgado 
 
 

 497 



33 
 

 Columbano Bordalo 
Pinheiro (1857-1929) 

Concerto de amadores 

 
 
 
 

1882 498 

 Francisco Metrass 
(1825-1861) 

Camões na gruta de Macau 

 
 
 
 
 

1853 499 

 Francisco Metrass 
(1825-1861) 

Só Deus! 

 
 
 
 

1856 500 



34 
 

 António José Patrício 
(1827-1858) 

A Tempestade 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1858 501 

 António José Patrício 
(1827-1858) 

A despedida 

 
 
 
 
 
 
 

1858 502 



35 
 

 António Silva Porto 
(1850-1893) 

A Fiandeira 

 
 

 503 

 Francisco de Assis 
Rodrigues (1801-1877) 

Busto do Marquês de Sousa Holstein (Escultura) 1865 504 

 Henrique Franco (1883-
1961) 

Depois do Banho 

 
 
 
 

1914 507 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Vista da Penha de França 

 
 
 
 
 

1857 509 



36 
 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Mulheres na Fonte 

 
 
 
 

 510 

 Francisco Metrass 
(1825-1861) 

Mulher Deitada ou Retrato dum Modelo da 
Academia ou Mulher Deitada sobre uma Pele de 
Leopardo 

 
 
 
 
 

1855 510-A 

 João Cristino da Silva 
(1829-1877) 

Paisagem e animais - vista de Lisboa tirada de 
entremuros 

 
 
 

1859 512 

 António Saúde (1875-
1958) 

Suresne (La Seine) 
 
 

 514 



37 
 

 José Rodrigues (1828-
1877) 

O Cego Rabequista 

 
 
 
 
 
 
 

1855 515 

 J. Moreira Rato (1860-
1933) 

Sem casa e sem pão 

 
 
 
 
 
 

1919 520 

 António Carneiro 
(1872-1930) 

Companheiros 
 
 
 
 
 

 521 



38 
 

1922 António Silva Porto 
(1850-1893) 

O Campino 

 
 
 
 

1887 522 

 Alves Cardoso (1882-
1930) 

O Encontro 
 

 523 

 Martinho da Fonseca 
(1890-1972) 

O Nevoeiro 
 

 524 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Uma Árvore 
 

 526 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Flores 
 

 527 

 Tomás da Anunciação 
(1818-1879) 

Flores 
 

 528 

 João Cristino da Silva 
(1829-1877) 

Pintores e Gado Passando uma Ribeira 

 
 
 
 
 

1860 529 
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 Francisco Metrass 
(1825-1861) 

Viúva junto do Cadáver do Esposo ou A Viúva 

 
 
 
 

 530 

 Monteiro da Cruz 
(1770-1871) 

Casas em Fundo de Paisagem 
 
 
 

 531 

 José Ferreira de Freitas Paisagem com Dois Cisnes 
 
 
 

 532 

 José Ferreira de Freitas Flores e Frutos 
 
 
 

  

 António Soares dos Reis 
(1847-1889) 

Busto da Viscondessa de Moser 

 
 
 

1883 534 



40 
 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Criança toucando-se / Estudo

 
 
 
 
 
 

1871-
1875 

535 

 Artur Loureiro (1853-
1932) 

Paisagem [Auvers-sur-Oise] 

 
 
 
 
 

 535 - A 



41 
 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Figura Feminina

 
 
 
 
 
 
 

1871-
1875 

536 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Dama Sentada (desenho) 

 
 
 
 
 

c. 1871-
1875 

537 



42 
 

 José J. Sousa Pinto 
(1856-1939) 

Ramada da Escadaria (Desenho) 

 
 
 
 
 
 
 
 

1915 538 

1923 Ferdinand Krumholz 
(1810-1878) 

Um mendigo cego e um rapaz 

 
 
 
 
 
 
 

 541 
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 Rafael Bordalo Pinheiro 
(1846-1905) 

Floreira 

 
 

1896 542 

 Leopoldo de Almeida 
(1898-1975) 

Vencido da vida 

 
 

1922 545 

 Alves Cardoso (1882-
1930) 

Aproveitando o Tempo  547 

 João Reis (1899-1982) A Maria dos Anjos  549 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Lendo os velhos códices 

 

1922 551 



44 
 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

O caçador de águias 

 
 
 
 
 
 
 

1905 554-A 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Retrato da Viscondessa de Castilho 

 
 
 
 
 
 
 

1874 555 



45 
 

 António Alberto Nunes 
(1838-1912) 

Poesia Lírica 

 
 

1877 556 

 Henri-Joseph 
Harpignies 
(1819-1916) 

Paisagem 

  

 557 

 Henri-Joseph 
Harpignies 
( 1819-1916) 

Paisagem  

 

 558 

 Manuel de Macedo 
(1839-1915) 

Peixeira (desenho) 
 

 559 

 Manuel de Macedo 
(1839-1915) 

Rapariga (desenho) 
 

 560 



46 
 

1924 Alberto de Sousa (1880-
1962) 
 

Sala dos Gobelins, Palácio de Sintra 

 
 

 562 

 Veloso Salgado (1864-
1945) 

Juventude / Tomando Chá 

 
 

1923 563 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Portugal na Grande Guerra; Uma encruzilhada 
perigosa (água forte) 

 

 1918 566 



47 
 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Portugal na Grande Guerra; Uma sepultura 
portuguesa na terra de ninguém (água forte) 

 
 
 

1918 567 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Portugal na Grande Guerra; Ferme du Bois, 
distribuição do rancho 

 
 
 

c. 1918 568 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Portugal na Grande Guerra; Lacouture sob o 
bombardeamento de 9 de Abril 

 
 

c. 1918 569 



48 
 

 Adriano de Sousa Lopes 
(1879-1944) 

Portugal na Grande Guerra 

 
 
 

1920 570 

 Constantino Fernandes 
(1878-1920) 

Retrato do Pai do Artista 

 
 
 

1909 571 

 Alfredo Keil (1850-
1907) 

Toilette da Rainha – Palácio de Queluz 

 
 

1882 572 



49 
 

 Miguel Ângelo Lupi 
(1826-1883) 

Retrato de Ludgero José Avelino 

 
 
 

1877 573 

 José Simões de Almeida 
(Júnior) (1844-1926) 

D. Sebastião 

 
 
 

1877 573-1 



50 
 

 António Silva Porto 
(1850-1893) 

A Salmeja 

 
 

1884 573-2 

 Francisco Franco (1885-
1955) 

Busto do pintor Manoel Jardim 

 
 

1921 573-A 

 António Silva Porto 
(1850-1893) 

Paisagem tirada da charneca de Belas ao pôr-do-
sol 

 
 

1879 573-B 

1925 Acácio Lino (1878-1956) A Balbina  574 

 João Alves de Sá (1878-
1972) 

Fonte das Quatro Estações 
 

 576 

 Luís Salvador Marques Capela de Nossa Senhora da Conceição 
(Mirandela) 
 

 577 



51 
 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Retrato – Mulher do Gato 

 
 

 580 

1926 José Malhoa (1855-
1933) 

Praia das Maçãs 

 

1918 584 

 Carlos Bonvalot (1893-
1934) 

Primavera 

 

 585 



52 
 

 João Reis (1899-1982) O Açude  588 

1927 Francisco Franco (1885-
1955) 

Retrato do Dr. Vítor Dias  589-A 

 Constantino Fernandes 
(1878-1920) 

Inverno 

 
 
 

1919 590 

 Constantino Fernandes 
(1878-1920) 

Estudo para o Quadro «Abandonados» 
 
 

 591 

 António José Nunes 
Júnior (1840-1905) 

O Marquês de Pombal Promovendo a 
Reedificação de Lisboa (gravura) 
 

 592-H 

 António José Nunes 
Júnior  (1840-1905) 

Luís de Camões (gravura) 

 
 

1880 592-I 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878)  

O Recolher do Gado (gravura)  592 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Costumes Populares (gravura)  592-C 



53 
 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de D. Pedro V (gravura) 

 
 

1861 592-F-1 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de D. Luís I (gravura) 

 
 

1866 592-F-2 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato do Visconde de Castilho (gravura) 

 
 
 

1859 592-F-3 



54 
 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de Gonçalves Dias (gravura) 

 
 

1865 592-F-4 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de Gomes Monteiro (gravura) 

 

1865 592-F-5 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de Delfina Espírito Santo (gravura) 

 

 592-F-6 



55 
 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retrato de Josefa Soler d’Aviso (gravura) 

 

 592-F-7 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Retratos 

 

 
 

 592-F-8 a 
592-F-95 



56 
 

 António José Nunes Jr 
(1840-1905) 

Cabeça de Homem (gravura) 
 
 
 
 

 592-G 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

El-Rei D. Sebastião (gravura) 
 
 
 

 592-D 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Monumento a Camões (gravura) 

 
 
 
 
 

 592-E 

 Joaquim Pedro de 
Sousa (1818-1878) 

Luís de Camões (gravura) 

 
 

 592-F 



57 
 

 Leopoldo de Almeida 
(1898-1975) 

Fauno 

 
 

1927 594 

 Leopoldo de Almeida 
(1898-1975) 

Fauno 

 
 

1927 594-A 

1928 António Silva Porto 
(1850-1893) 

Paisagem (Desenho) 

 
 

1882 595 



58 
 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Deborah 

 
 
 
 

1928 596 

 Fernando dos Santos 
(1892-1965) 

Merenda 
 
 

 598 

 Augusto Távora Barco Abandonado 
 
 

 599 

 Pedro Jorge Pinto 
(1900-1983) 

Agulha da Santa Capela 
 
 
 

 602 

 José Malhoa (1855-
1933) 

Provocando 

 
 
 
 
 

1914 605 
MAB 
1216 

 Leopoldo de Almeida 
(1898-1975) 

Homenagem Póstuma 
 
 

1928 606 



59 
 

1929 Domingos Rebelo 
81891-1975) 

Um Canto de Jardim 

 
 

1927 607 

 Alfredo Januário de 
Morais (1872 - 1971) 

Procissão Minhota – Coucieiro 

 
 

 609 

 Raquel Roque Gameiro 
(1889-1970) 

Cenas da Praia da Nazaré 
 

 610-B2 / 
611 

 Diogo de Macedo 
(1889-1959) 

Eva 

 
 
 
 

1923 613 



60 
 

 Diogo de Macedo 
(1889-1959) 

Torso de Mulher  

 
 

1923 613-A 

 Albano Portocarrero de 
Almeida Coutinho 
(1898-1952) 

Estudo de Cabeça 
 
 

 614 

 Joaquim Lopes Sol da Tarde (Marão) – Serra do Marão 

 
 

1924 615  
MGV 
2312 
 

 Ernesto Condeixa 
(1858-1933) 

Retrato de D. Carlos 

 

 617 



61 
 

 



Columbano no seu Tempo 
(1857-1929) 

 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

LISTA DA CORRESPONDÊNCIA EXISTENTE NO 
ESPÓLIO DE COLUMBANO BORDALO PINHEIRO 

(MUSEU DO CHIADO - MNAC) 
 
 
 
 
 

 
Margarida Maria Almeida de Campos Rodrigues de Moura Elias 

 
 
 
 
 

Tese apresentada para cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor 
em História da Arte Contemporânea (Séculos XIX-XX), realizada sob a orientação científica da 

Professora Doutora Raquel Henriques da Silva. 
 

Apoio financeiro da FCT e do FSE no âmbito do III Quadro Comunitário de Apoio 

 
 
 

Junho, 2011 
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Recebida 
Remetente Datas 

(nome ilegível) 
 
 

Periódico: «Atlântida» 
Ministério da Instrução Pública, Gabinete do 
Secretário Geral 

11/3/1916 (Lisboa) 
26/6/1917 
 
2/11/1917 
 
6/3/1921 

(nomes ilegíveis) 3/6/1929 
2.º Distrito Criminal, Gabinete do Delegado Sem data 
A. de Sousa Pereira 11/8/1910 (Porto) 
Abel Botelho (?) 27/6/1902 (Vila Real) 
Academia Real de Belas Artes de Lisboa 19/12/1894 

28/4/1896 
25/3/1906 
22/3/1907 
3/4/1908 
21/6/1910 

Academia Real de Ciências de Lisboa 28/3/1910 
Adolfo Benarus (?) 18/10/1887 (Paris) 

3/3/1890 (Paris) 
Adriano de Sá (?) 7/1/1918 (?) (Nazaré) 
Adriano de Sousa Lopes 31/10/1903 (Paris) 

28/9/1910 
16/9/1910 (Nazaré) 
11/9/1911 
1911 (?) 
10/9/1914  
2/1915 (Pacific Line) 
10/3/1915 (São Francisco) 
2/8/1915 (Nova Iorque) 
29/10/1922 (Paris) 
6/10/1923/8 (?) (Serra da Estrela) 

Afonso Coutinho de Vilhena Caldeira 22/8/1893 (Trancoso) 
2/1/1894 (Trancoso) 
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Afonso Lopes Vieira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Com Sousa Lopes) 
 
Livraria Ferreira Editora 

6/6/1910 (?) 
11/6/1910 
12/7/1910 
15/8/1910 
15/8/1910 
20/9/1910 
11/9/1910 (São Pedro de Moel) 
12/1/1911 
31/3/1911 
24/4/1911 
7/8/!911 (Pode ser de Março) 
10/10/1911 (Londres) 
30/9/1912 (São Pedro de Moel) 
6/8/1913 (São Pedro de Moel) 
24/11/1915 (Pode ser de Outubro) (São 

Pedro de Moel) 
23/5/1920 (Leiria) 
14/11/1920 (Paris) 
19/11/1920 
Sem data 
Sem data 
21/7/? (sem data) (São Pedro de Sintra) 

Alberto Braga - Grémio Literário Sem data (Lisboa) 
Alberto Nunes (?) 3/4/1881 
Alberto Teles (?) 31/12/1894 
Alfredo Bordalo Pinheiro Cerca de 1881/3 
Alfredo de Castro (?) – Légation de Portugal 6/5/1929 (Saint Siège) 
Alfredo de Magalhães 

Escola-Médico Cirúrgica do Porto 
Gabinete do Director 

?/5/1903 (Porto) 
27/5/1903 (Porto) 
19/7/1903 (Porto) 

Alfredo Keil 6/11/1899 
Alfredo Mesquita 16/6/1900 
Alfredo Miguéis 15/3/1913 (?) 

23/4/1914 (Paris) 
Alfredo Serrano Sem data 
Alice Pestana e Pedro Blanco 24/10/1915 (Madrid) 
Alice Rey Colaço 

(com Mily Possoz) 
Sem data 
Exposição de 19/4/1913 ou 1919 (?) 

Alleixo (?) 21/5/1901 
Ana de Castro Osório Cerca de 1915 (sem data) 
Ana de Mello 16/10/1912 (Cascais) 
Anjos Teixeira 
 
 
 

15/10/1901 (Lisboa) 
20/9/1910 (Paris) 
6/5/1910 (Paris) 
22/7/1910 
28/5/1922 
29/3/1928 

António Arroio 15/6/1900 (Paris ?) 
8/1/1901 (Paris) 
11/6/1913 
13/11/1916 (Lisboa) 
22/4/1919 

António Carneiro 1/5/1929 (Porto) 
António de Oliveira (?) 30/8/1920 (Buenos Aires) 

4/5/1929 (Bruxelas ?) 



 434

António Feijó 11/11/1897 (Estocolmo) 
8/1/1898 
30/4/1910 (Estocolmo) 

António Gomes 24/8/1908 (Santos, Brasil) 
António José Nunes Júnior  
(secretário da Academia Real de Belas Artes) 

20/8/1895 

António Leal Bravo 25/6/1908 
23/7/1908 (?) (Vigo, Muelle del Comercio) 
23/7/1908 (?) (Cherbourg, Le Bassin du 

Commerce) 
9/9/1908 (Madeira) 

António Tinoco Júnior 13/11/1889 
Aquilino Ribeiro 2/2/1923 (Lisboa) 
Armando da Silva 23/11/1894 
Artur Loureiro 4/3/1902 

30/3/1903 (Porto) 
14/12/1919 (Porto) 

Associazione degli Artisti Italiani 5/2/1909 (Florença) 
Augusto Braz da Costa 6/10/1915 (Alter do Chão) 
Augusto Lima Sem data 
Augusto Machado 29/12/1905 

9/5/1918 
Augusto Rosa 24/7/1911 

10/12/1911 
Azevedo Gomes (?) 9/8/1922 (São Pedro de Sintra) 
Baillez 4/1882 
Balthasar T. Cabral 10/1/1906 

15/1/1907 (Lisboa) 
Barão de Kessler 17/5/1881 

14/3/1882 
23/7/1882 
5/10/1882 
10/3/1883 

Bernardino Machado 17/5/1916 (Lisboa) 
Besnard 1913 (Paris) 
Boussod e Valadon (Impressores e Editores) 1/6/1891 
Branca Athouguia Ferreira Pinto 12/12/1915 (Lisboa) 
Brito 23/11/1897 
Bulhão Pato 17/1/1899 (com João Barreira) 

25/4/1908 
1908 (?) 
15/9/1908 
17/11/1908 (envelope) 
1908 

C. C. A. (nome ilegível) 26/8/1901 (Itália) 
C. R. C. (nome ilegível) 23/10/1908 (Valência) 
Câmara dos Deputados 2/5/1916 
Câmara Lima - Redacção de O Popular (Lisboa, sem data) 
Câmara Municipal de Lisboa 22/10/1887 
Carlos Malheiro Dias - O Século 16/6/1906 
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Carlos Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 

25/1/1890 (Paris) 
26/3/1890 (Paris) 
2/3/1891 (Paris) 
6/5/1892 (Paris) 
14/1/1893 (Paris) 
17/5/1893 (Paris) 
1893 (data de partida de Paris para Lisboa) 
11/4/1903 (Torres Novas) 
20/5/1912 (Madrid) 
14/5/1914 (Lisboa) 
(cartão de visita, sem data) 

Carmen de Burgos (?) 15/9/1901 (Madrid) 
Carneiro (José da Costa) (?) 19/5/1914 (Paris) 

4/1915 (Paris) 
22/10/1915 

Casa de Correcção de Lisboa, Caxias 17/12/1905 
Casanova 16/1/1905 
Comércio do Porto 8/3/1895 (Porto) 
Comissão Central Executiva, 
Programa Geral do Centenário, 
Exposição Contemporânea e Retrospectiva de 
Belas Artes 

11/7/1896 

Comissão do Monumento a Camões em Paris - 
Ministério dos Negócios Estrangeiros 

23/10/1915 

Comissão Promotora da Homenagem Póstuma ao 
Grande Escritor Camilo Castelo Branco, 
Presidente: José de Azevedo e Menezes 

22/2/1918 (Vila Nova de Famalicão) 

Companhia das Águas de Lisboa 6/6/1906 
Companhia De Moçambique, Secretaria Geral (Rua 
do Alecrim) 

7/4/1896 
12/5/1896 
3/6/1896 

Companhia Nacional Editora 22/7/1898 
Conde de A. (nome ilegível) 5/9/1889 
Conde de Arnoso - Secretaria Particular de Sua 
Majestade 

29/5/1899 (Paço de Vila Viçosa) 
23/7/1899 (Cascais) 
5/10/1899 
20/8/1900 (Cascais) 
18/12/1900 
22/1/1901 
24/5/1901 
25/5/1901 
8/1/1901 
14/5/1902 
28/5/1902 
7/7/1902 
25/7/1902 
18/8/1902 
22/11/1903 
7/8/1904 
1905 (?) 
29/3/1907 

Conde de Sabugosa 1/12/1883 
Conde de Vila Nova da Cerveira - Casa Civil de S. 
Majestade El-Rei 

11/4/1903 (Paço das Necessidades) 

Conde do Ameal 19/1/1921 
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Condessa d' Edla 29/11/1881 
5/12/1900 
26/6/1922 (Lisboa) 

Conseiller Municipal de la Ville de Barcelone 30/11/1921 (Lisboa) 
Conselho de Arte e Arqueologia 
Presidente: José Luís Monteiro 

19/5/1914 

Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas 
Secretária Geral: Maria Clara Correia Alves 

2/11/1915 (Lisboa) 

Convite: Banquete em Honra das Nações Aliadas, 
Teatro de São Carlos 

17/12/1915 

Cormon 7/1910 (Paris) 
Costa Mota (?) 27/3/1895 (Porto) 
Cruz Magalhães - Museu Rafael Bordalo Pinheiro  20/8/1915 

8/9/1915 
12/9/1915 
6/8/1920 (sem data) 
9/8/1820 (?) 

Cunha Vasco (?) 31/12/1909 
D. (nome ilegível) 4/11/1911 (Serra da Estrela) 
Diário de Notícias 30/11/1926 
Diário Ilustrado Sem data 
Die Kunst für Alle 5/5/1896 (Munique) 
Dieulafoy (Marcel) 11/1/1910 (Paris) 

10/2/1910 (Paris) 
1/7/1910 (Paris) 
12/4/1911 
18/4/1913 
5/7/1913 (Paris) 
30/7/1913 

Duque de Loulé 8/6/1894 (Ajuda) 
E. (nome ilegível) 1891 
E. de Castelo-Branco (Coronel) 
Museu Militar (Chefe da 3.ª Repartição) 

28/8/1896 

E. M. de Moraes (?) 7/1925 (sem data) 
Eduardo Abreu Alves 4/4/1893 

13/5/1893 
16/6/1893 
24/6/1893 
27/6/1893 
2/8/1893 
20/4/1900 

Eduardo Brazão 4/5/1894 (Gradil) 
26/4/1896 
5/6/1900 
24/3/1909 
6/5/1910 

Elisa Baptista de Sousa Pedrôso 
Alberto Pedrôso 

Cerca de 1915 

Eliza de Menezes 26/2/1923 (Porto) 
Emídio de Brito e Monteiro 16/9/1881 
Emília da Costa (?) 4/8/1912 (Lisboa) 
Ernesto Beleza de Andrade 20/9/1929 (Palmeira) 
Escola de Belas-Artes. 24/3/1917 
Eusébio Leão - Légation de Portugal 13/2/1915 (Roma) 

28/10/1919 (Roma) 
Exposição de São Petersburgo 16/11/1900 
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Exposição Universal de Paris, 
Secção Portuguesa 
Comissário: Ressano Garcia 

15/3/1900 
27/11/1900 

F. F. (nome olegível) 21/8/1903 (Dresden) 
F. Meirelles do Canto (?) 9/8/1901 (Dafundo) 

1/4/1903 (Berlim) 
7/3/1903 (Berlim) 
16/7/1903 (Berlim) 

Francisco Villaça Sem data 
Fausto Guedes Teixeira 16/12/1906 
Felix Possart (?) 8/10/1896 (Dresden ?) 
Fernando Emídio da Silva 27/9/1905 (Paris) 

16/2/1907 (Coimbra) 
28/8/1911 (?) (Nuremberga) 
27/5/1913 (Paris) 
Cerca de 15515 (Monte Estoril) 

Fernando Leal 15/4/1891 
1/1/1897 
16/8/1907 

Filinto de Almeida 24/1/1905 (Rio de Janeiro) 
Florentino Martins (Capitão) 21/1/1925 
Francisco Augusto da Costa Falcão 2/5/1892 (Constância) 

20/12/1896 (Constância) 
22/1/1897 (Constância) 
10/3/1897 (Constância) 
18/3/1897 (Constância) 
2/4/1897 (Constância) 
15/11/1898 (Constância) 
20/11/1898 (Constância) 
28/11/1898 (Constância) 
21/6/1901 (Constância) 
3/5/1904 (Constância) 
17/7/1904 (Constância) 

Francisco de Almeida (?) 25/12/1909 
2/2/1913 (Viseu) 
1/1/1920 (Viseu) 
11/5/1921 

Francisco Franco de Sousa 17/10/1921 (Paris) 
Francisco Teixeira (?) 20/12/1902 
Frederico Augusto Ribeiro 23/11/1891 

14/3/1911 
G. C. (nome ilegível) 13/11/1906 
G. T. (nome ilegível) 8/6/1896 
Gazeta dos Caminhos de Ferro 6/1/1922 
Grémio Artístico 14/4/1896 

5/5/1900 
H. de V. (nome ilegível) 15/6/1911 (Génova) 
H.L.M. (nome ilegível) 7/7/1908 (Rio de Janeiro) 

15/9/1908 (Rio de Janeiro) 
Henrique (apelido ilegível) 18/7/1902 (Barcelona) 
Henrique Costa (?) - Alfândega 10/5/1903 

15/7/1908 (?) 
Henrique de Vasconcelos Sem data 
Henrique Franco de Sousa 28/8/1910 (Madeira) 

25/5/1914 
13/1/1915 
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Henrique Lopes de Mendonça 19/4/1913 (Lisboa) 
28/11/1916 (Lisboa) 

Horácio Machado de Sacadura Ribeiro 
Liga Educativa «Luiz de Camões» 

25/10/1915 (Lisboa) 

Ignacio de Ribera, Barcelona (L. Ribera Y Rovina) - 
V Exposición Internacional de Arte, Secção 
Portuguesa 

15/12/1906 (Barcelona) 
5/7/1907 (Barcelona) 
16/11/1908 (Barcelona) 

Inspecção das Escolas Industriais, Circunscrição do 
Norte.  

20/4/1895 
4/5/1895 
 

International (The) Society of Sculptors Painters and 
Gravers 

15/5/1901 

Internationale Kunst-Ausstellung, Dresden, 1897 13/10/1896 
1/5/1897 
1/12/1897 

Internationale Kunst-Ausstellung, Dresden, 1901 
 
 

6/6/1900 
23/10/1900 
4/8/1902 
30/5/1903 (Março ?) 

Irmão (Rafael Bordalo Pinheiro ?) 23/9/1899 (Estoril) 
J. (nome ilegível) 29/6/1902 
J. (nome ilegível) 4/6/1920 (Paris) 
J. Cerveira 3/1922 (Paris) 
J. H. M. (nome ilegível) 8/10/1910 (Heidelberg) 
J. Leitão - Leitão & Irmão, Joalheiros 12/2/1898 (Lisboa) 
J. R. (nome ilegível) 27/9/1894 
Jaime Batalha Reis 6/1/1891 (Paris) 

22/9/1894 (Newcastle-on-Teyne) 
29/10/1901 (Londres) 
2/11/1901 (Londres) 
27/11/1901 (Londres) 
11/7/1903 (Sintra, Vila Stephans) 
6/10/1908 (Quinta da Viscondessa, Torres 
Vedras) 
3/2/1910 (Londres) 
27/5/1910 (Paris) 
16/7/1910 (Londres) 
1/8/1911 (Torres Vedras) 
25/4/1913 (Paris) 
18/6/1913 (Paris) 
8/8/1922 
22/6/1922 

Jaime de Castro Leitão - Comércio do Porto 9/6/1896 
Jaime Verde 6/1/1892 (Paris) 
Jean Bonneville - Comission de la Colonie 
Française 

9/10/1905 

João Alves de Oliveira (?) 24/11/1894 (?) (Constância) 
5/12/1894 (Constância) 
4/1/1898 (Constância) 
24/1/1898 (Constância) 
21/3/1898 (Constância) 
18/4/1898 (Constância) 
11/8/1898 (Constância) 

João Augusto Antunes 1/3/1922 (Condeixa) 
João Barreira 1/11/1897 

17/1/1899 (com Bulhão Pato) 
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João Burnay 25/6/1902 (Beyris prés de Bayonne) 
João Chagas 22/1/1906 

16/2/1906 
5/4/1906 
1906 (?) 
1906 (?) 
1906 (?) (Lisboa) 
1911 (?) 
3/4/1913 (Paris) 
13/3/1917 (Paris) 
Cerca de 1915 (sem data) 

João da Câmara 7/6/1897 (Garvão) 
João Nunes Manuel 3/9/1928 ? 
João Palma 4/12/1916 (Aix-en-Provence) 

25/5/1929 (Elvas) 
João Vaz 4/5/1895 
Joaquim de Vasconcelos 12/2/1908 (?) (Porto) 
Jorge David (?) 25/7/1917 (Boulogne) 
José António de Freitas 9/3/1911 
José de Figueiredo 19/5/1902 

4/10/1910 (Porto) 
25/6/1907 (?) (Anvers) 
3/7/1907 (Beauvais) 
22/3/1908 (Porto) 
9/10/1909 (Biarritz) 
16/5/1909 
18/10/1909 (Santiago de Compostela) 
14/12/1909 (?)(Batalha) 
28/12/1909 (?) (Viseu) 
12/6/1910 (Vila Viçosa) 
11/8/1910 
28/9/1910 (Munique) 
22/10/1910 
25/9/1911 (Curia) 
11/10/1911 (Berlim) ? 
18/10/1911 (Posen) 
25/10/1911 (Amsterdam) 
29/11/1911 (Madrid) 
21/9/1913 (Paris) 
19/11/1914 (Lisboa) 
28/5/1916 (Madrid) 
7/12/1919 
8/11/1922 

José Leite 9/7/1891 
José Luís Monteiro 11/7/1913 
José Malhoa 29/11/1904 

25/10/1905 (Figueiró dos Vinhos) 
26/6/1915 (Lisboa) 
26/2/1916 (Praia das Maçãs) 
18/6/1917 
9/11/1917 (Figueiró dos Vinhos) 
11/2/1919 (Lisboa) 

José Maria da Silva Pessanha 29/10/1896 
1/8/1902 
20/12/1902 

José Pacheco 13/12/1921 (Lisboa) 
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José Pereira (?) 18/5/1922 
José Pereira Ferraz 10/9/1925 (Florença) 
José Pinheiro V. (?) 31/10/1923 (?) (Londres) 
José Queirós (?) - Sobrinho de Henrique Pousão 18/8/1901 
José Queiroz 24/7/1914 (Coimbra) 
José Relvas 11/4/1928 (Alpiarça) 

1176/1929 (Alpiarça) 
20/6/1929 (Alpiarça) 
28/6/1929 (Alpiarça) 

José Teixeira (?) 
Secretário Geral da Presidência da República e 
vogal do Conselho da Ordem de São Tiago 

13/7/1920 

Júlio Brandão - Diário da Tarde Sem data (Porto) 
Júlio Dantas 
 

Inspector das Bibliotecas Eruditas e Arquivos, 
Gabinete do Inspector 

14/7/1913 
12/1919 
29/12/1920 (?) 
sem data (Escola Médica) 

Junta Liberal 
Secretário: Avelino Lopes Cardoso 
Tesoureiro: Luiz Filipe da Matta 
Vogais: Peres Rodrigues e Pinheiro de Melo 
José de Castro 

24/7/1911 
 
 
 
29/7/1911 (Lisboa) 

Koechlin - Union Centrale des Arts Décoratifs 8/7/1913 (Paris) 
La Revue Moderne 14/6/1920 
Le Figaro 3/10/1905 
Leandro de Sousa Braga 31/10/1894 
Légation de Portugal en France 9/7/1910 
Leitão 25/11/1893 
Leonor Guedes Sousa 
Maria Emília Macieira Lino 
Alda Lino 
Manuel Emídio 
Raul Lino 
Alfredo da Cunha 
Augusto Rosa (?) 
Fernando Belo 
R. (nome ilegível) 

18/5/1912 (Porto) 

Leopoldo Battistini 
Fábrica Cerâmica Constância, L.da 

6/6/1928 (Lisboa) 

Liga da Educação Estética 8/3/1909 
Lino (?) 28/7/1882 
Livraria M. Gomes, Lisboa 16/6/1900 
Luciano Freire 23/11/1896 

19/7/1904 (Paris) 
11/8/1904 (Paris) 
25/9/1904 (Londres) 
3/9/1909 (Viseu) 
4/3/1917 (Lisboa) 

Luciano Lallement 21/11/1902 
Lúcio de Azevedo 11/7/1902 

174/1907 
13/5/1907 (Lisboa) 
27/4/1910 
19/4/1929 (Lisboa) 

Luís Keil 26/3/1910 
Luiz Vidal 22/5/1905 (Lisboa) 
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M. B. (nome ilegível) 23/12/1916 (Lisboa) 
M. Costa Sem data, 1925 (?), Lisboa 
M. de Távora Folque (Srª ?) 17/11/1915 (Lausanne, Suiça) 
M. J. Burnay Teffez (?) Sem data (Fábrica Daupias, Lisboa) 
M. R. Luttes (?) Sem data (carta em francês) 
M. U. Natividade (?) 6/6/1910 
Magalhães Lima 24/10/1915 (Peneda) 

7/1923 
1/3/1928 (Lisboa) 

Manuel Almada 16/10/1908 (Ultrecht) 
15/6/1911 (Madrid) 

Manuel de Arriaga 
Presidência da República Portuguesa, 
Assinada pelo Secretário Particular 

4/7/1914 (Belém) 
 
 
24/5/1916 (Lisboa) 
5/11/1914 

Manuel Emídio da Silva 28/6/1903 (Figueiró dos Vinhos) 
22/8/1903 (Saint Sauveur) 
25/9/1904 (Paris) 
14/3/1905 (?) 
20/8/1905 (Saint Sauveur - Pirinéus) 
25/8/1905 (Paul - Pirinéus) 
28/8/1905 (Pau - Pirinéus) 
16/10/1907 (Bruxelas) 
26/8/1908 (Luzern) 
7/11/1909 (Berlim) 
2/7/1910 (Milão) 
20/8/1910 (Vichy) 
28/8/1910 (Madrid) 
21/12/1913 
28/2/1914 (Madrid) 
2/5/1915 (Pádua) 
15/3/1916 (Porto) 
11/5/1921 
31/8/1921 (Bretanha) 
20/9/1921 (Nantes) 
17/10/1921 (Barbizon) 
3/4/1923 (Marselha) 
9/4/1923 (Grasse) 
29/4/1924 (Roma) 
7/1925 (Nápoles) 
17/7/1925 (Roma) 
11/11/1925 (Madrid) 
10/11/1926 (Pádua) 
19/11/1926 (Cagliani) 
22/10/1928 (Paris) 
1/11/1929 (Barcelona) 
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Manuel Monteiro 
 

(Com João Palma) 

13/10/1916 (Braga) 
29/10/1916 (Lisboa) 
20/11/1916 (Marselha) 
23/11/1916 (Avignon) 
5/12/1916 (Aix-en-Provence) 
18/12/1916 (Malta) 
14/2/1917 (Mansourah) 
28/11/1922 (Braga) 
12/8/1922 
12/1/1929 (Alexandria) 
sem data 

Manuel Teixeira Gomes 6/4/1911 (Paris) 
22/7/1911 
8/1/1926 (Meknès) 
17/3/1926 (Sussa) 
23/8/1926 (San Gimigniano) 

Marcelino Mesquita 28/11/1915 
Maria Augusta Bordalo Pinheiro 7/1910 (Lisboa) 
Maria Monzón Casión (?) 25/10/1915 (Madrid) 
Maria Val do Rio (?) Sem data 
Mariano Pina 23/9/1884 
Marie E. G. D. (nome ilegível) 10/11/1922 (Nantes) 
Marquesa de Rio Maior 2/4/1907 
Michel' Angelo Lambertini (?) 10/9/1901 (Madrid) 

23/12/1904 
Miguel José Nogueira Júnior 4/8/1910 (Paris) 
Ministério da Instrução Pública, 
Repartição da Instrução Artística 

23/10/1915 
Sem data (Exposição Vasquez Dias) 

Ministério das Finanças 
Serviço da República 

15/10/1910 

Ministério do Interior 
República Portuguesa 

28/11/1910 

Ministério do Reino 
Direcção Geral da Instrução Secundária Superior e 
Especial 
Gabinete do Director Geral 

22/10/1907 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
Direcção Geral dos Negócios Comerciais e 
Consulares 

9/12/1911 (Lisboa) 

Monteiro Ramalho 18/6/1900 (Douro) 
Morais Rocha 5/12/1902 (Porto) 

13/12/1902 (Porto) 
28/12/1902 
28/3/1903 (?) (Porto) 
8/4/1903 (Porto) 
30/4/1903 (Porto) 

Moralles (?) 30/7/18— (?) 
N. Viana (?) 27/8/1894 
Norberto Teixeira da Silva 
Escola-Médico Cirúrgica do Porto 

4/8/1903 (Porto) 

O Século - Comissão de Iniciativa - Exposição de 
Barcelona - Carlos Palma 

28/11/1929 

Oliveira Martins 17/8/1891 
Sem data 

Oscar da Silva 25/12/1904 
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P. Lafond, Musée de Pau, Basses-Pyrénées - 
Cabinet du Conservateur 
 

30/5/1903 
6/7/1903 
6/6/1910 

Palácio das Necessidades Convite sem data 
Paul Denis 30/7/1890 (Paris) 

2/1/1900 (Paris) 
7/10/1910 (Paris) 
10/10/1900 (Paris) 
23/3/1910 
20/3/1911 

Paulo Queiroz (?) Sem data 
Pedro (apelido ilegível) 20/8/1904 (Sintra) 

23/2/1905 (Dresden) 
Pedro (sobrinho) Sem data 
Pereira Júnior 4/6/1896 
Pinto de Lima 7/9/1913 (Londres) 
Presidência da República Sem data (Columbano era chanceler da 

Ordem se Santiago) 
Procuradoria Régia da Relação de Lisboa 10/12/1902 
Rafael Bordalo Pinheiro 28/9/1894 

9/4/1895 
14/4/1895 

Ramalho Ortigão Sem data 
Ramiro de Seixas 29/5/1890 
Raul Brandão 
 
 
 
 
 
 
 

4/1895 
20/8/1895 
5/8/1896 
(A Vida e a Dor ?) 
8/9/1896 (Matosinhos) 
13/6/1898 
30/1/1899 
17/7/1910 (Vila Nova de Famalicão) 
4/8/1910 
28/5/1914 (Nespereira) 
1/2/1915 (?) 
20/4/1919 
8/4/1928 

Raul Lino (?) 26/8/1904 (Cascais) 
22/8/1910 
7/9/1910 (Veneza) 
17/11/1911 (Berlim) 
18/9/1912 
10/8/1916 (Viseu) 
Sem data 

Real Paço das Necessidades - Secretaria da 
Mordomia Mor da Casa Real, Conde de Sabugosa 

1/12/1903 
4/4/1908 

Reinaldo dos Santos (?) 2/10/---- (?) (Sintra) 
Ribeiro Artur 7/7/1894 

1/12/1904 
Ribeiro Artur (?) 15/4/1891 
Ricardo Ruivo Júnior 26/12/1907 (Paris) 

26/5/1908 
Sacadura Cabral (?) 3/7/1923 (Subscrição Nacional) 
Santos (nome ilegível) 2/1921 (Bruxelas) 
Sequeira Rodrigues (?) 29/10/1915 (Paris) 
Silva Porto 15/5/1891 
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Simões de Almeida 12/6/1894 
Simões de Almeida Júnior (José) 14/7/1913 (Lisboa) 
Sobrinho - Manuel Gustavo (?) 18/8/1907 (Valencia) 
Sociedade de Ciências Agronómicas de Portugal, 
Lisboa 

23/5/1905 
23/5/1905 (?) 

Sociedade dos Arquitectos Portugueses 
Presidente do Conselho Director: Leonel Faria 

27/10/1915 (Lisboa) 

Sociedade Nacional de Belas Artes 12/5/1902 
28/10/1915 
Sem data 

Société des Artistes Français – A.-N. Bailly 1890 
Sousa Pinto 9/2/1901 (Paris) 
Strand Magazine 977/1908 (Londres) 
Teixeira de Pascoaes 7/6/1924 (Amarante) 
Teixeira Lopes 11/1902 

11/1902 (?) (Gaia) 
30/3/1903 (Gaia) 
12/5/1903 
31/4/1907 (Gaia) 
25/10/1915 (São Mamede de Riba Tua) 
25/10/1916 (Gaia) 
12/3/1918 (Gaia) 
28/5/1918 (Gaia) 
Sem data (exposição em Lisboa com 
António Carneiro) 

Teixeira Lopes (?) 1/8/1901 
Theodósio Alexandre Teixeira 6/9/1916 (Alverca da Beira) 
Tomás Bordalo Pinheiro 6/8/1913 

6/9/1921 (Ericeira) 
Torquato Pinheiro 27/3/1896 (Santana) 
Trindade Coelho (?) 
 

2.º Distrito Criminal, Gabinete do Delegado 
 
 
 

3/3/1899 
20/3/1900 
29/11/1902 (?) 
13/12/1902 (?) 
13/12/1908 
19/11/1909 
27/11/1927 (Florença) 

Valentim José Correia 9/8/1894 
Valle 30/7/188- (?) 
Veloso Salgado 28/10/1911 (Colares) 

2/8/1912 (Lisboa) 
12/7/1913 
21/2/1921 (Lisboa) 
4/9/1921 (Colares) 

Veloso Salgado (?) 27/2/1890 
Ventura Terra 15/12/1895 
Vicente (?) 19/9/1906 (Cascais) 

23/11/1908 (Cascais) 
1/1/1914 (Londres) 

Visconde de Villa-Moura 23/11/1920 (Douro) 
Zulmira 1919 
 

Enviada 

Destinatário Datas 

Senhora 12/10/1929 
Affonso Lopes Vieira Sem data 
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Conselho de Arte e Arqueologia 19/5/1914 (?) 
3/3/1929 (?) 
9/3/1929 (?) 

Emília da Costa 30/6/1910 (Paris) 
2/7/1910 (Paris) 
3/7/1910 (Paris) 
9/7/1910 (Paris) 
11/7/1910 (Paris) 
18/7/1910 (Paris) 
19/7/1910 (Paris) 
23/7/1910 (Paris) 
22/7/1910 (Paris) 
25/7/1910 (Paris) 

Manuel Emídio da Silva 2/4/1900 
7/6/1900 
26/10/1900 (Paris) 
2/10/1904 
19/1/1914 
21/9/1918 
10/3/1927 
8/10/1927 

Manuel Teixeira Gomes 12/10/1927 
1/1929 (?) 

Maria Augusta Bordalo Pinheiro 16/7/1910 (Paris) 
10/7/1912 (?) 
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Exposições e obras (1874-1929) 

 

1 

 

 

 

1874 

Décima exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes 

82 - O Químico – 13$500 réis 

83 - Um Bodegon – 9$000 réis 

84 - José das Dornas – 9$000 réis 

85 - O Marujo Jogando as Cartas – 9$000 réis 

 

1876 

Undécima Exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes 

1 - A Pitada - 100$000 réis 

2 - A Visita do Avô - 36$000 réis 

3 - O Filósofo - 22$500 réis 

4 - A Leitura (estudo a aguarela) - 13$500 réis 

 

1877 

Exposição no Atelier de Henrique Nunes 

O Guarda Portão 

 

Exposição Escolar da Academia de Belas-Artes 

Últimos Momentos de Camões 

Estudo de Panejamentos 

Uma Paisagem 

Agar no Deserto 

Tentação de Fausto 

 

1878 

Exposição na Livraria Pacheco & Carmo 

Retrato de Alexandre Herculano 

 

1879 

Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro 

Dois Amigos 

O Último Copo 



Exposições e obras (1874-1929) 

 

2 

 

 

Exposição das Provas de Bolseiro em Pintura de Paisagem 

Desenho de Nu 

Cabeça de Cabra 

Paisagem da Tapada da Ajuda 

 

1880 

Duodécima Exposição da Sociedade Promotora das Belas Artes 

8 - A Volta do Passeio (75 x 58 cm) – 100$000 rs 

9 - O Avô (21 x 16 cm) – 45$000 rs 

10 - Encantadora Prima (54 x 38 cm) – 150$000 rs 

11 - Retrato de Ramalho Ortigão (50 x 35 cm) 

12 - Retrato de Menino (15 x 10 cm) 

 

Exposição das Provas de Bolseiro em Pintura Histórica 

Cristo no Horto 

Desenho de Nu Masculino 

Rapariga a Rezar 

 

Exposição com António Ramalho na Associação de Jornalistas e Escritores 

O Avô 

Horas de Estudo 

Encantadora Prima 

Convite à Valsa 

Na Adega do Convento 

O Sarau 

 

1882 

Salon de la Société des Artistes Français, Paris 

318 - Une Soirée Chez Lui (Um Concerto de Amadores) 

 

Segunda Exposição de Quadros Modernos 

1 - Esboceto para um Tecto na Sala do Sr. B. Pindela 

2 - Retrato de S. M. a Rainha D. Maria Pia - 26$000 réis 

3 - Boa de Lei! – 45$réis 



Exposições e obras (1874-1929) 

 

3 

 

 

1883 

Salon de la Société des Artistes Français, Paris 

301 - Retrato de Mariano Pina 

 

Terceira Exposição de Quadros Modernos 

8 - Raimundo Bulhão Pato (23x31 cm) 

9 - Henrique Lopes de Mendonça (13 x 16 cm) 

10 - Luís Guimarães Júnior (25 x 54 cm) 

11 – Mariano Pina – (81x100 cm) 

12 - Elvira Bordalo Pinheiro (91 x 61 cm) 

13 - D. Jesuína Alves (56 x 26 cm) 

14 - Henrique Prostes (32 x 42 cm) 

15 - Retrato de Menino (faiança) (21 x 21 cm) 

16 - Menina Iracema Guimarães (31x18 cm) 

17 - D. Maria Augusta Bordallo Pinheiro (41x35 cm) 

18 - Um pintor (56x47 cm) – 90$000 réis 

19 - Um Tipo (39 x 91 cm) – 90$000 réis 

 

1884 

Décima Terceira Exposição da Sociedade Promotora das Bellas Artes 

15 - Retrato de D. Elvira Bordallo Pinheiro (91 x 61 cm) 

Alegoria (prato) (pertencente à Condessa d’Edla) 

Um Concerto de Amadores - «quadros a óleo em 2.ª revisão». 

 

Quarta Exposição de Quadros Modernos 

8 - Retrato da Sr.ª D. Cassilda Martins (60 x 33 cm) 

9 - Retrato da Sr.ª D. Ana Level (30 x 20 cm) 

10 - Retrato do Sr. Dr. Mariano Level (30 x 20 cm) 

11 - Retrato de Manuel Gustavo Bordallo Pinheiro (42 x 36 cm) 

12 - No meu Atelier (35 x 65 cm) 

13 - Uma Fífia (130 x 165 cm) – 450$000 

14 - Camponesa de Fontainebleau (60 x 35 cm) – 45$000 

15 - Um Tipo (90 x 60) – 90$000 

16 - O Bom Cigarro (55 x 38 cm) – 50$000 
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17 - Sátiros (talha em barro cozido) 

 

1885 

Cervejaria Leão d' Ouro 

Retrato de António Monteiro 

O Grupo do Leão 

 

Quinta Exposição de Quadros Modernos 

23 - O Mendigo - 360$000 

24 - Trecho Difícil – 50$000 

25 – Cabeça – 45$000 

26 - Cabeça – 45$000 

27 - Retrato do Sr. Dr. Eduardo Burnay 

28 - Retrato do Sr. José Pinto Sacavém 

29 - Retrato do Sr. José Pessanha 

30 - Retrato do Sr. José Queiroz 

31 - Retrato do Sr. Maurício Gomes 

32 - Retrato de Ramalho Ortigão 

33 - Retrato de Artur Loureiro 

34 - Retrato de Augusto Rosa 

35 - Esbocetos para Decoração» (carvões) 

 

1886 

Exposição do Grupo do Leão, na Galeria do Depósito de Faianças das Caldas 

Retrato a pastel – talvez de José Queirós 

 

1887 

Sétima Exposição d'Arte Moderna 

12 - Venus Decoração - 500$000 

13 - Amores Decoração – 200$000 

14 - Consolatrix Afflictorum 

15 - Mater Admirabilis 

16 - Salus Infermorum 

17 - Sedes Sapientae 

18 - Na Floresta de Fontainebleau (pertence a Trigueiros de Martel) 
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113 - Cabeça» (carvão) – 50$000 

114 - Cabeça» (carvão) – 50$000 

115 - Retrato de Ramalho Ortigão (pastel) 

116 - Retrato de Eça de Queiroz (pastel) 

117 - Retrato do Menino Pindela (pastel) 

118 - Retrato da Sra. D. Berta Ortigão Ramos (pastel) 

119 - Projectos de Decoração (desenho) 

 

Exposição dos Esbocetos para o Concurso da Câmara Municipal de Lisboa 

A partida de Vasco da Gama para a descoberta da Índia 

 

1888 

Exposição Industrial Portuguesa 

Retrato de Mariano Pina 

 

1890 

Salon de la Société des Artistes Français, Paris 

585 - Retrato do Poeta Antero de Quental 

586 - Retrato do Actor João Rosa 

 

2e Exposition Internationale 1890, Sciences et Arts industriels (Palais de l'Industrie, Paris) 

Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

 

1891 

Exposição Individual no Atelier do Pátio Martel 

Sete painéis decorativos sobre a História da Dança, destinados à sala de baile do 

Palácio do Conde de Valenças. 

 

Salon de la Société des Artistes Français, Paris 

384 - Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

 

1892 

Leilão dos Quadros Existentes no real Palácio das Necessidades de Sua Majestade El-Rei o 

Sr. D. Fernando 
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327 - D. Quijote y Sancho Pança depois do Jantar em Casa do Fidalgo (135x91 cm) – 

150$000 

344 - Une Soirée Chez Lui (Um Concerto de Amadores) (300x168 cm) – 450$000 

 

1894 

Exposição Individual na Livraria Gomes 

Camões Invocando as Tágides 

Virgem da Conceição 

Retrato de Antero de Quental 

Retrato de Coelho de Carvalho 

Retrato do Actor Taborda 

Retrato de Jaime Batalha Reis 

Retrato de João Rosa 

Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

Retrato de Lino da Assunção 

Retrato de António Feijó 

Retrato de Guerra Junqueiro 

Retrato de Leandro Braga 

Retrato de Fialho de Almeida 

Retrato de Eugénio de Castro 

Retrato de Oliveira Martins 

Retrato da Viscondessa de Sacavém 

Retrato de Silva Pinto 

Retrato de D. João da Câmara 

 

1895 

Exposição Individual no Palácio de Cristal 

1 - Camões Invocando as Tágides 

2 - Retrato, em pé, do Actor Taborda 

3 - Retrato, em pé, do Actor João Rosa 

4 - Retrato sentado de Rafael Bordalo Pinheiro 

5 - Retrato sentado de Mariano Pina 

6 - Retrato-busto de Antero de Quental 

7 - Retrato-busto de Oliveira Martins 

8 - Retrato-busto de Guerra Junqueiro 
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9 - Retrato-busto de Jaime Batalha Reis 

10 - Retrato-busto de Fialho de Almeida 

11 - Retrato-busto de Silva Pinto 

12 - Retrato-busto de D. João da Câmara 

13 - Retrato-busto de Coelho de Carvalho 

14 - Retrato-busto de Lopes de Mendonça 

15 - Retrato-busto de António Feijó 

16 - Retrato-busto de Eugénio de Castro 

17 - Retrato-busto de Leandro Braga 

18 - Retrato-busto de Columbano 

19 - Cabeça de Estudo - Perfil 

20 - Cabeça de Estudo – Frente 

21 - Um Trecho Difícil 

22 - Um Pátio – Caldas da Rainha 

23 - Um Garoto – Caldas da Rainha 

24 - Retrato-busto de Eça de Queiroz (pastel) 

25 - Retrato-busto de Ramalho Ortigão (pastel) 

26 - Virgem» (desenho) 

27 - Cabeça de Cristo (desenho) 

28 - Desenho para um vitral - Estilo Renascença 

29 - Vasco da Gama na Ilha dos Amores» (desenho) 

30 - Retrato de Soares dos Reis (desenho) 

31 - Fragmento do Tecto d'um Teatro» (desenho) 

32 - Desenho Fantasia 

33 - Projecto de uma Casa 

34-37 - Desenhos sobre Quatro Cantos dos Lusíadas (II, IV, V, IX) 

 

 

1896 

Sexta Exposição Anual do Grémio Artístico 

26 - O Tio Jerónimo (27 x 22 cm) – 250$000 

27 - Um Canto de Jardim (16x22 cm) – 30$000 

28 - Cabeça de Mulher (Estudo) (16x22 cm) – 40$000 

29 - O Garoto (16x22 cm) – 70$000 

30 – Rapariga (19x24 cm) – 90$000 
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31 - A Mulher que Ri (50 x 61 cm) – 240$000 

32 - Estudo (Efeito de Noite) (27 x 22 cm) – 100$000 

33 - A Mulher da Luneta (24 x 33 cm) – 180$000 

34 - Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (145x145 cm) 

35 - Retrato de Ramalho Ortigão (53x64 cm) 

36 - Retrato de Jaime Batalha Reis (53x64 cm) 

 

Exposição em Berlim 

Retrato do Actor João Rosa 

Retrato de Taborda 

Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro 

Camões Invocando as Tágides 

 

1897 

Sétima Exposição Anual do Grémio Artístico 

29 - Cristo Crucificado (122x250 cm) 

30 – Madalena (19x24 cm) – 250$000 

31 – A Ceia da Velha (19 x 24 cm) – 150$000 

32 – A Luva Branca (19x24 cm) – 180$000 

33 - Retrato de João Rosa (80x200 cm) 

34 - Retrato de Henrique Lopes de Mendonça (53x64cm) 

35 - Retrato de D. João da Câmara (53x64 cm) 

36 – Retrato de João Barreira (22x27 cm) 

37 - Retrato de Raul Brandão (22x27 cm) 

38 – Retrato de Artur Lessa (19 x 24 cm) 

 

Exposição na Casa Guedes de Oliveira no Porto 

A Ceia da Velha 

Retrato de António Nobre 

Retrato de Abel Botelho 

Retrato de Artur Lessa 

Madalena 

Rapariguita 

 

Exposição das Provas do Concurso para Professor de Pintura Histórica 
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Túlia Passando sobre o Cadáver do Pai 

 

Exposição Internacional de Dresden 

Retrato de Taborda 

 

1898 

Exposição Extraordinária do Grémio Artístico 

26 - A Velha (19x24 cm) – 100$000 

27 - Santa Maria (22x27 cm) – 90$000 

28 - Jesus Cristo (22x27 cm) – 90$000 

29 - A Mulher da Peliça (24x33 cm) – 180$000 

30 - A Chávena de Chá (34 x 26 cm) – 200$000 

31 - A Mulher que Ri (50x61 cm) – 250$000 

32 - Retrato do Actor Taborda (80x200 cm) 

33 - Retrato do Actor João Rosa (80x200 cm) 

34 - Retrato de António Nobre (53x64 cm) 

35 - Retrato de Trindade Coelho (22x27 cm) 

36 - Retrato de João Barreira (22x27 cm) 

37 - Retrato de Carlos Reis (32x23 cm) 

38 - Retrato de Francisco Teixeira (22x27 cm) 

39 - Retrato de Artur Lessa (19x24 cm) 

40 - Retrato de Rafael Bordalo Pinheiro (145x145 cm) 

41 - Vasco da Gama – Alegoria (250x195 cm) – 900$000 

 

1900 

Exposição na Casa Leitão & Irmão 

Baixela Barahona 

 

Exposition Internationale Universelle de Paris 

27 - Vins et Fruits 

28 - Santo António 

29 – A Chávena de Chá 

30 - Retrato do Actor João Rosa 

31 - Retrato do Actor Taborda 

32 - Retrato de Eça de Queiroz 
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33 - Retrato do Conde de Arnoso 

34 - Retrato de João Barreira 

35 - Retrato de Trindade Coelho 

36 - Retrato de Henrique de Vasconcelos 

 

1901 

Primeira Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

235 - Cabeça (desenho) 

 

Exposição em Dresden 

Retrato do Actor João Rosa 

Chávena de Chá 

 

Exposição em São Petersburgo 

A Chávena de Chá 

As Maçãs 

 

Exposição em Londres 

La Femme au Gand 

Fruits d’Automne 

 

1902 

Segunda Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

15 - Santo António (215x245 cm) 

16 - Frutas d' Outono (22x27 cm) – 300$000 réis 

17 - A Locandeira (35x27 cm) – 200$000 réis 

18 - A Máscara (35x27 cm) – 180$000 réis 

19 - Retrato de Eça de Queiroz (27x37 cm) 

20 - Retrato de Henrique de Vasconcelos (27x35 cm) 

21 - Retrato de João Burnay (19x24 cm) 

22 - Retrato de Raul Brandão (22x27 cm) 

 

Exposição em Glasgow 

La Femme au Gand 

Fruits d’Automne 
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1903 

Terceira Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

146 - A Peliça – 100$000 réis 

147 - Cena de Interior – 200$000 réis 

148 - Primavera – 90$000 réis 

149 - Pensativa – 100$000 réis  

150 - Gentil-homem – 100$000 réis 

151 - A Bilha de Vinho – 120$000 réis 

152 - Retrato do Sr. Conde de Arnoso 

153 - Retrato do Sr. Trindade Coelho 

154 - Retrato do Sr. L. Lallemant 

 

1904 

Exposição individual no Salão do Diário de Notícias 

1 - Cena de Interior (1903, pertence a D. Carlos I) 

2 - Santo António (1898, Museu Nacional de Belas Artes) 

3 - A Mulher da Luva (1881, Museu Nacional de Belas Artes) 

4 - Inês de Castro (1902, Museu de Artilharia) 

5 - O Velho do Restelo (1901, Museu de Artilharia) 

6 - O Atelier de Silva Porto (1883, pertence a Deffez Burnay) 

7 - A Peliça (1903, pertence a Miguel Ângelo Lambertini) 

8 - Gentil-homem (1903, pertence a Miguel Ângelo Lambertini) 

9 - A Volta do Passeio (1880, pertence a Alfredo da Cunha) 

10 - A Recitação (1880, pertence a José Queirós) 

11 - A Mascara (1902, pertence a José Relvas) 

12 – Madalena (1897, pertence a Francisco Falcão) 

13 - Five o'Clock Tea (1896, pertence a Luís Fernandes) 

14 - O Lorgnon (1896, pertence a Luís Fernandes) 

15 - O Soldado (1899, pertence a Manuel Emídio da Silva) 

16 - Cabeça, estudo (1896, pertence a Manuel Emídio da Silva) 

17 – Sevilhana (1896, pertence a Pina da Cunha) 

18 - A Ceia (1896, pertence ao Conde de Sabrosa) 

19 - O Tio Jerónimo (1896, pertence a Artur Urbano de Castro) 

20 - A Mulher que Ri (1896, pertence a Francisco Falcão) 
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21 – Cristo (Cabeça) (1898, pretence a Jorge O’neil) 

22 – Bodegon (1872, pertence a Lopes de Mendonça) 

23 - Caldas da Rainha (1886, pertence a Raul Brandão) 

24 – Pátio (1886, pertence a Carlos Reis) 

25 – Agnello (1886, pertence a Carlos Reis) 

26 – Trafaria (1880, pertence a Ramalho Ortigão) 

27 - Évora, Passeio Publico (1879, pertence a Rafael Bordalo Pinheiro) 

28 – Paisagem (estudo) (1879, pertence a Rafael Bordalo Pinheiro) 

29 – Algés (1879, pertence a Rafael Bordalo Pinheiro) 

30 - A Velha (1886, pertence a Artur Benarus) 

31 – Medalhão (1897, pertence a Abel Botelho) 

32 – Cabeça (1898, pertence a Policarpo Anjos) 

33 - A Chávena de Chá (1898) 

34 - Frutos de Outono (1899) 

35 – Sobreporta (por concluir) 

36 – Madona (1898) – 100$000 

37 – Primavera (1903) – 150$000 

38 – Reflexos (1903) – 100$000 

39 - A Cigana (1901) – 150$000 

40 - Um Trecho Difícil (1885) – 150$000 

41 - Arredores de Lisboa (1885) – 50$000 

42 - Na Arribana (1885) – 50$000 

43 – Inverno (1898) – 250$000 

44 - Henrique Lopes de Mendonça (1880) 

45 - Luciano Lallemant (1880) 

46 - D. Maria Augusta Bordalo Pinheiro (1881) 

47 - Mariano Pina (1882) 

48 - Bulhão Pato (1883) 

49 - Henrique Lopes de Mendonça (1883) 

50 - Minha Irmã e meu Sobrinho Vasco (1883) 

51 - Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro (1884) 

52 - D. Elvira Bordalo Pinheiro (1884) 

53 - D. José Pessanha (1884) 

54 - Visconde de Sacavém (1885) 

55 - D. Helena Bordalo Pinheiro (1887) 
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56 - Antero de Quental (1889) 

57 - Guerra Junqueiro (1889) 

58 - Oliveira Martins (1890) 

59 - João Rosa (1890) 

60 - Henrique Casanova (1890) 

61 - Rafael Bordalo Pinheiro (1891) 

62 - Fialho de Almeida (1891) 

63 - D. João da Câmara (1891) 

64 - Silva Pinto (1891) 

65 - Jaime Batalha Reis (1892) 

66 - Henrique Lopes de Mendonça (1892) 

67 - Coelho de Carvalho (1892) 

68 - António Feijó (1893) 

69 - Eugénio de Castro (1893) 

70 - João Barreira (1896) 

71 - Raul Brandão (1896) 

72 - Artur Lessa (1896) 

73 - Carlos Reis (1897) 

74 - Abel Botelho (1898) 

75 - Francisco Teixeira (1898) 

76 - D. Fanny Munró (1898) 

77 - Eça de Queiroz (1899) 

78 - D. Edwiges Eugenia da Motta e Silva (1900) 

79 - Henrique de Vasconcelos (1901) 

80 - Trindade Coelho (1902) 

81 - Conde de Arnoso (1902) 

82 - Guedes Teixeira (1903) 

83 - Luciano Lallemant (1903) 

84 - Jaime Batalha Reis (1903) 

85 - Columbano Bordalo Pinheiro (1904) 

86 - João Burnay (pastel, 1886) 

87 - José Queiroz (pastel, 1886) 

88 - D. Ana Pinheiro de Mello (Arnoso) (pastel, 1887) 

89 - João Pinheiro de Mello (Arnoso) (pastel, 1887) 

90 - D. Berta Ortigão Ramos (pastel, 1887) 
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91 - Augusto de Lacerda (pastel, 1889) 

92 - D. Luiza Mayer de Mello (pastel, 1892) 

93 - O Vendedor de Palitos e Rocas (aguarela, pertence a Roque Gameiro) 

94 - O Peixeiro (aguarela, pertence a José Lino Júnior) 

95 - Projecto de um Tecto (1893, aguarela, pertence a Alfredo Taveira) 

96 - A Caça – projecto de uma tapeçaria (1892, aguarela) 

97 – Estudo (1875, aguarela) 

98 - Estudo (1876, aguarela) 

99 – Estudo (aguarela) 

100 – Cabeça (1887, desenho, pertence a D. Maria Pia) 

101 - Fauno e Cabeça, cópias do antigo (1874, desenho) 

102 – Alegoria (1898, desenho, pertence a D. Carlos I) 

103 - Dois Projectos de Decoração da Cúpula dos Paços do Concelho (1879, desenho, 

pertencem a Rafael Bordalo Pinheiro) 

104 - Projecto de um Vitral (1893, desenho, pertence a Teixeira Lopes) 

105 - Estudo para o Tecto do Teatro de D. Maria (1894, desenho, pertence a Pedro 

Romano Folque) 

106 - O Actor Augusto Rosa no Drama D. Afonso VI (desenho) 

107 - Henrique de Vasconcelos (1903, desenho) 

108 - Bilhete-postal (1898, desenho, pertence à Sociedade de Geografia) 

109 - Ilustração de um Conto de Lopes de Mendonça (desenho, pertence a Bento 

Carqueja) 

110 - Frontispício de uma Publicação (1893, desenho) 

111 - Grupo de Antigos Actores do Teatro D. Maria, projecto de decoração (1895, 

desenho) 

112 - Duas Figuras do Drama D. Afonso VI (desenho, pertence a Augusto Rosa) 

113 - Retrato de Soares dos Reis (1898, litografia) 

114 - Dois Projectos de um Tecto do Museu d'Artilharia (desenho) 

115 – Estudo (1901, desenho) – 50$000 

116 – Estudo (1901, desenho) – 50$000 

117 - Cristo Morto (esboceto) (1901) 

118 - Ilha dos Amores (esboceto) (1899) 

119 - As Minhas Sobrinhas (esboceto) (1902) 

120 – Estudo (esboceto) (1903) 

121 - Alegoria, tecto duma sala do Museu de Artilharia (esboceto) (1898) 



Exposições e obras (1874-1929) 

 

15 

 

122 – Retrato (esboceto) (1882) 

 

Quarta Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

67 - O Velho do Restelo (destinado ao Museu de Artilharia) 

68 - Inês de Castro (destinado ao Museu de Artilharia) 

69 - Retrato do Dr. Alfredo da Cunha 

70 - Retrato do Autor 

71 - Retrato de Luciano Lallemant 

72 – Flora - 150$000 réis 

73 - A Limonada - 450$000 réis 

74 - A Ceifeira - 300$000 réis 

75 - O Bandolim - 350$000 réis 

76 – Reflexos - 150$000 réis 

77 – Recordações - 200$000 réis 

78 - A Raposa - 350$000 réis 

79 - A Tigela do Caldo - 250$000 réis 

 

Exposição em São Luís 

A Chávena de Chá 

Frutos de Outono 

 

1906 

Exposição em Dresden 

A Chávena de Chá 

 

1907 

Exposição em Barcelona 

A Chávena de Chá 

Retrato de João Rosa 

 

1908 

Exposição na Sociedade de Belas Artes do Porto  

 

Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro 

Retrato do Actor João Rosa 
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Retrato do Actor Vale 

Retrato de D. Manuel II 

 

1910 

Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris 

267 - Retrato de Frederico Ribeiro 

269 - Fruits 

 

1911 

Exposição Individual no Atelier da Academia de Belas Artes de Lisboa 

1 - Retrato do Actor Vale 

2 - Retrato do Sr. João Chagas 

3 - Retrato do Sr. José de Figueiredo 

4 - Retrato do Sr. Augusto Machado 

5 - Retrato do Sr. Jaime Batalha Reis 

6 - Retrato do Sr. Manuel Teixeira Gomes 

7 - Retrato de João Rosa 

8 - Retrato do Sr. Frederico Ribeiro 

9 - Retrato das Senhoras D. Virgínia Lopes de Mendonça e D. Ilda Bordalo Pinheiro 

10 - Retrato do Actor Eduardo Brazão 

11 - Retrato do Sr. Raul Lino 

12 - Retrato do Sr. Vicente Arnoso 

13 - Retrato da Sr.ª D. Alda Lopes de Mendonça 

14 - Retrato do Sr. Henrique de Mendonça 

15 - Retrato do Sr. Afonso Lopes Vieira 

16 - Retrato da Sr.ª D. Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

17 - Retrato da Sr.ª D. Maria Augusta Bordalo Pinheiro 

18 - Retrato do Sr. Francisco Sampaio 

19 - A Luva Branca 

20 - Retrato de Mariano Pina 

21 - Retrato do Sr. João Barreira 

22 - Frutos de Outono 

23 - Frutas 

24 - A Chávena de Chá 

25 - A Velha e a Couve 
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26 - O Melão 

27 - Couve-flor e Tacho 

28 - O Almoço 

29 - Cabeça de Estudo 

30 - Couve 

31 - A Raposa 

32 - Um Trecho Difícil 

33 - Cristo Crucificado 

34 - Outono 

35 - A Melancia 

36 - Cabeça de Estudo 

37 e 38 - Estudos 

39 - O Canto da Cozinha 

40 e 41 - Decorações de Sala de Jantar 

 

Exposição na Société Nationale des Beaux-Arts de Paris 

297 - Alda Lino 

298 - Bulhão Pato 

 

1912 

Exposição na Société Nationale des Beaux-Arts de Paris 

316 - Retrato de Augusto Rosa 

 

1913 

Décima Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

80 - Retrato do Maestro Augusto Machado (85x87 cm) 

81 - Retrato do Sr. Manuel Emídio da Silva (95x115 cm) 

82 - O Fruteiro (50x55 cm) (pertence a Amélia de Oliveira Gomes) 

83 - Retrato do Dr. João Barreira 

84 – Laranjas (50x55 cm) (pertence a Amélia de Oliveira Gomes) 

 

Exposition de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris 

255 - Retrato da Sr.ª B. de M. 

 

Exposição individual na Galerie Georges Petit em Paris 
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Retrato de Jaime Batalha Reis 

Retrato de Bulhão Pato 

Retrato do Actor Vale 

Retrato de Augusto Rosa 

Retrato de Teixeira Gomes 

Retrato de Frederico Ribeiro 

Retrato de Eça de Queirós 

Retrato de Raul Lino 

Retrato de Alda Lino 

Retrato de Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

A Luva Branca 

A Chávena de Chá 

Frutos de Outono 

As Ostras 

O Melão 

Couve-flor 

 

1914 

Primeira Exposição de Aguarela da Sociedade Nacional de Belas Artes 

109 - Figurinhas de Saxe – 200$000 

110 - Cabeça de Mulher (estudo)» – 150$000 

111 – Inverno – 150$000 

112 - Actores – Projecto para Decoração (fragmento) 

 

Décima Primeira Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

86 - Retrato de Teixeira Gomes 

87 - Retrato do Dr. Teixeira de Queiroz 

88 - Retrato da Exma. Sr.ª D. M. J. B. M. 

89 - Primavera 

90 - Retrato do Poeta Bulhão Pato 

91 - Retrato de Frederico Ribeiro 

92 - Bruges (Porte Marechal) – 350$00 

93 - Bruges (Canal) – 350$00 

94 - A Melancia – 450$00 

95 - Couve Flor – 450$00 
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96 - Frutos de Outono – 1600$00 

97 - A Velha – 1400$00 

98 - A Couve – 1000$00 

 

1915 

Exposição em São Francisco 

Retrato do Actor João Rosa 

A Chávena de Chá 

 

Décima Segunda Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

110 - Retrato do Actor Augusto Rosa 

111 - As Minhas Sobrinhas (grupo) 

112 - Retrato da Exma. Sr.ª D. A. L. 

113 - Retrato da Exma. Sr.ª D. M. C. B. P. 

114 - Retrato da Exma. Sr.ª D. A. L. de M. 

115 - O Melão – 1000$00 

116 – Saudade – 900$00 

117 - Cabeça de Estudo – 700$00 

 

1918 

Quarta Exposição de Aguarela da Sociedade Nacional de Belas Artes 

45 - O Lavatório dos Cisnes (Canto da minha Casa) – 600$00  

46 - O Inverno - 350$00  

47 - Saudade! – 350$00  

179 – Estudo (desenho) – 150$00  

 

Décima Quinta Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

59 - Retrato do Sr. A. R. A. F. 

60 - Retrato do Sr. D. B. P. 

61 - Canto de Cozinha – 1300$00 

62 - A Morena – 900$00 

63 - O Repolho – 700$00 

64 - Os Barros – 600$00 
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Exposição de Arte realizada por um Grupo de Artistas Portugueses na Sociedade Nacional 

de Belas Artes 

19 - A Chávena de Chá (1898) 

20 - O Fruteiro (1899) 

21 - Trecho Difícil (1885) 

22 - Retrato de Maria Augusta Bordalo Pinheiro (1901) 

23 - O Almoço (1904) 

24 - Retrato de Jaime Batalha Reis (1903) 

25 – Saudade (1908) 

26 - A Raposa (1903) 

27 - Retrato da Menina Maria Cristina Bordalo Pinheiro (1909) 

28 - As Laranjas (1913) 

29 - As Ostras (1913) 

30 - Retrato de Teixeira Gomes (1911) 

31 - Retrato de Teixeira do Queiroz (1914) 

32 - Retrato do Dr. Manuel Monteiro (1916) 

33 - Retrato da Senhora D. Alda Lino (1910) 

34 - Retrato da Senhora D. M. J. B. M. (1914) 

35 - Retrato da Senhora D. L. P. B. F. (1915) 

36 - Retrato do Dr. João de Barros (1917) 

37 - O Velho do Restelo (desenho a lápis) 

 

1919 

Quinta Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da Sociedade Nacional de Belas Artes 

O Lavatório dos Cisnes 

 

Exposição de «O Ocidente» 

Quatro ilustrações para os sonetos camonianos de Gonçalves Crespo, Na Igreja das 

Chagas e Anos Depois. 

 

1920 

Sexta Exposição de Aguarela da Sociedade Nacional de Belas Artes 

54 - O Jardim do Parque – 1600$00 

55 - Retrato do Sr. Visconde de Sacavém 

56 - Retrato da Senhora D. Júlia Aboim da Silva Amado 
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57 – Cabeça (pertence a Leite Hipólito Santos) 

 

Décima Sétima Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

43 - Retrato de Henrique Lopes de Mendonça 

44 - Os Metais – 2500$00 

45 - As Flores – 2500$00 

 

Salon de la Société Nationale des Beaux-Arts de Paris 

342 - Portrait de M. D. B. P.  

 

1921 

Vente d'Objects d'Art Collections Conte de Ameal 

32 - Une Soirée Chez Lui 

 

1922 

Décima Nona Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

26 - Retrato da Exma. Sr.ª D. Maria Cristina Bordalo Pinheiro 

172 - A Minha Casa de Jantar (aguarela) 

 

1923 

Exposição de Aguarela Portuguesa em Madrid 

 

 

1924 

Vigésima Primeira Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

223 - Estio 

 

1928 

Vigésima Quinta Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes 

31 - Retrato de Teixeira de Pascoaes 

32 - Retrato do Dr. Vilarinho Pereira 

33 - Retrato de João Palma 

34 - As Ostras 

35 - A Couve-flor 

36 - Canto de Cozinha 
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37 - Retrato de Raul Brandão e de sua Esposa 

 

1929 

Exposição em Barcelona 

Retrato de Raul Brandão e de sua Esposa 

Retrato de Viana de Carvalho e a Filha 
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