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aqueles que desconheciam outro alfabeto —

, também os Museus, sobretudo a partir do século

XIX, se apresentaram como um sistema alternativo de aprendizagem. Em termos

internacionais, esta histôria anda, compreensivclmente. a par da das Academias. De facto,

foram elas que criaram. como anexos seus, algumas galerias de arte destinadas
a enriquecer os

conhecimentos dos alunos. Em Franca. esse modelo teve abundantes frutos, não apenas entre

discípulos e mestres como entre outros membros da comunidade, envolvendo-os na eultura

estética da regiao. E assim o Museu acabaria por se afirmar, duplamente; primeiro, como o

lugar onde o gosto académico se instituía e, depois. como um espaco onde os grandes mestres

de todos os tempos podiam ser vistos. contribuindo para o desenvolvimento das artes.

Segundo Édouard Pommier, escrevendo sobre o nascimento dos museus de província,

em Les Lieux de la Mémoire: La Nation, a histôria das Academias e o seu papel no

desenvolvimento rcgional da Franca é de tal modo importante e interligada å criacão de uma

memôria regional (e, mais tarde, nacional) que não é mesmo possível estabelecer com clareza a

data do nascimento dos museus de província apenas através do decreto que os cria a 1 de

Setembro de 1801 e que vai provocar o seu desenvolvimento ao longo de todo o século XIX.

Assim, para este autor, nao vale a pcna procurar a data para a instauracão do primeiro Museu.

visto estes estabclccimentos não terem surgido por decreto, mas como resposta a uma situacão

social e cultural cultivada ao longo do século de Setecentos. Ao tempo, através de todo o país,

as Academias tinham envolvido as populagoes na cria^ão de espacos onde a arte era mostrada

nao apenas aos estudiosos das formas ou aos viajantes, mas também aos locais. Sendo lento o

processo que terminaria na criacão dos museus regionais, estes acabariam, no entanto, por ser a

garantia de que a especiftcidade local era mantida, preservada.

A importância das Academias foi, portanto, vital, numa primeira fase, para o despoletar

de uma ideia museográfica em Fran^a, ainda no Antigo Regime, com as exposicoes que

organizavam e a demonstracão implícita de que os tesouros particulares deveriam tornar-se

públicos. a bem do progresso nacional, como também, já depois da Revolucão, para a

conscicncia da salvaguarda de bens regionais, relevantes para o conjunto da riqueza nacional.

Ainda longe da nocão de patrimônio. são essas velhas escolas de desenho, as Academias

extintas com o furor revolucionário de 1789, que impôem grande parte das regras, ao

reclamarem como justa e imperativa nao apenas a conservacão desses bens, como a sua

distribuicão pelo territôrio nacional, a sua consequente fîxa^ão. a inventariacão e a proteecão

contra o momento iconoclasta vivido no periodo pos-revolucionário. Mais despertos para a

problemática da heranca cultural e estética, esses centros de cultivo das artes estavam e

estiveram aptos a reconhecer os perigos da destrui^ão e a apontar a urgência de um plano de
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lntrodu^ão

() mouseion. ou templo das musas. nascido na Grécia, viu a sua face mudar ao longo do

tempo. cruzando a sua memôria com coleccôes de mosteiros, igrejas e universidades. com as

galerias dos príncipes e acompanhou até o momento em que a arte se laici/ou e as Academias

surgiram. substiluindo as velhas corpora^ôes. Porém. tal como hoje o entendemos --

espaco

público onde tesouros das ciências ou das
artes são dados a ver a toda a gente que o deseje .

o Museu apenas surgiu com a Contemporaneidade.

Fruto do espírito enciclopedista de Setecentos, o Museu teve o seu grande corolário no

século seguinte. 0 mundo que se desejava perceptivel, legível
-

o mundo que os intelectuais

das Luzes quiseram dar a ver. de modo a contribuir para o avancar da humanidade —

, devia

tornar-se possível de uma compreensão cada vez
mais vasta. Assim, a par das Bibliotecas, lugar

onde a palavra se dava a quem a procurassc, foi também evoluindo a apetência pelo Museu.

As coleccoes neles expostas. herdeiras de gabinetes de curiosidades e criadas muitas

vezes de forma errática — tudo deveria caber no Museu, por fazer parte do mesmo amplo

mundo que se prctendia conhecer, dar a ver. mcsmo que
as recolhas carecessem de crilérios — .

tornaram-se a face de um ensino paralelo. simultaneamcnte mais rico e mais imediato.

destinado âs elites c aos operários. ou seja. aos cidadãos.

Em Franea, como refere Chantal Georgel, na introducão de La .leunesse des Musées,

foi lundamental o papel da Revolucão de 1789 em relacão ao público dos museus. já que o

cidadao. tendo-sc tornado actor principal. reclama como sua. como de todos. a heranca artística

da nacão. patrimônio até então privado. reservado aos
olhos de muito poucos.

O Museu público de arte
--

o objecto da nossa investiga^ão
—

. capaz de se assumir

como o guardião da cultura maior e da prôpria expressão do povo (facto que se dá claramente

na explosão de museus regionais, guardadores dos sonhos e da identidade dos locais que

representam e elevam) scrá entendido como o mestre preferencial de um ensino dirigido não

apenas aos artistas. intelectuais
ou amadores das artes. mas também aos simples. dando-lhes a

ver o mundo expresso em coisas. tal como eles jamais poderiam ler retratado em palavras. Do

mesmo modo que outrora a Idade Média se vestiu de obras escultôricas capazes de ilustrar a

vida e a morle, com todos os rostos da matéria e da transcendência -- legível, sobretudo. para
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Como refere Alain Bloublil. em Le Pouvoir de I'Art. com os dois acontccimentos

fundamentais, no fim de Setecentos, para o curso da hîstoria da arte
— a dcscoberta das ruínas

de Pompeia e a Revoíucão Francesa. com a venda dos bens nacionais e o relancamento da

pintura épica
— cruzam-se outras questôes: se por um lado. a Academia mantinha a pintura de

histôria como eixo do seu ensino, por outro, a Burguesia, sem interesse por esses temas onde

não se encontrava retratada. dava preferência a novas temáticas. comprando obras

contemporâneas como as producôes das escolas do Norte. Nessa encruzilhada de políticas de

ensino e de poderes e gostos públicos, o Museu, apesar de organizado de acordo com o gosto

do seu responsável, a partir do momento em que se torna estabelecimento público tcm de

comecar a tomar em conta os interesses desse mesmo público.

Atento aos seus objectivos pedagôgicos, didácticos. o Museu instituiria o objectivo de

mostrar o maior número possível de obras de arte. de modo a mostrar a maior diversidade

possível de obras e mestres e, simultaneamente. a ir ao encontro dos mais diversos gostos do

público. Essa política permitiria o conlaeto com um número de obras muito mais vasto do que

seria alguma vez possível através das Academias. Assim. num segundo momento, os Museus

conseguiriam abrir caminho a novas propostas e solucôes estéticas, já longe dos cânones

académicos. Para isso terá, sem dúvida. contribuído o facto de albergarem nos seus corredores

e galerias. uma vasta pluralidade de obras que davam a ver o trabalho de muitos mestres de

diversos períodos histôricos

~>
__..

Dentro do quadro geral do estabelecimento museolôgico, o Museu especificamente

dedicado a arte mantém características particulares. recheadas de nuances polémicas. Conceito

tão discutido como os discutidos valores da arte, como nota Edith A. Tonelli, em The Ar(

Museum. se o Muscu de arte. num primeiro momento, manifestará ainda a sua heranca grega.

negando a entrada de objectos de uso diário (ou das artes aplicadas), considerando dignos de

preservaeão tão-sô os objectos cuja contemplacão elevava a alma, acabará, por admitir. e até

considerar de grande relevâneia. os trabalhos das artes aplicadas. Foi a histôria desse Museu

contemporâneo. primeiro enciclopedista e, mais tarde, crescentemente cientifico. que

procurámos reconstruir dentro do quadro português.

('olocaram-se-nos. de imediato. algumas qucstôes.

L'ma vcz iniciada a investigacão numa perspectiva geral, europeia. e cedo verificado

que a histôria dcstas instituicôes se cruzava com a do ensino artístico. nomeadamente com as
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salvamento: não apenas da histôria local, como da nacional e até, de um modo mais lato, da

histôria da arte em geral.

0 papel pedagôgico e patrimonial do Museu, bem como a sua alianca ã Academia. num

primeiro momento. e a sua emancipacão da Academia. num segundo tcmpo. apresenta-se como

absolutamente incontornável em Franga. De tal modo o aspecto escolar foi importante na

funda^ão e desenvolvimento destes espacos que mesmo os que não nasceram através da

vontade de Academias ou escolas acabaram por se constituir como escolas eles mesmos, por

via das coleccoes que albergavam.

Assim, escolas alternativas no seu modo único de dar a ver o que se considerava mais

importante no mundo — no caso dos museus de arte, mostrando as obras ao tempo

consideradas mais relevantes —

, os Museus foram poderosos veículos para a

institucionalizacão de um gosto determinado. Assim. como aliados preciosos das Academias.

eles apresentaram a arte académica como ideal a atingir, até mesmo como a única forma de arte

concebível, viável, dando pouco espaco a inovacôes estéticas, e aíĩrmando-se,

preferencialmente, como locais de ensino de uma memôria pátria. Se, em Franca, a ideologia

que forma a institui^ão museolôgica tem como objectivo primeiro a educacão do povo, não

podemos, porém, esquecer que os ideais da Revolucão
Francesa rapidamente se transformariam

no triunfante modelo da burguesia dominante. Fruto, pois, de um tempo em que esta ciasse se

assumc como poder, o Museu nascente não sô pretende ensinar como, simultaneamente,

legislar sobre o gosto. indicando quais os caminhos e os mestres
a seguir.

Também a Igreja e a Monarquia foram criadoras de memôrias, num interesse pelas artes

que não foi meramente o de mecenas. Com efeito, as obras encomendadas serviam em geral de

meio de melhor estabelecer e reflectir o poder e o prestígio dos encomendadores. Além
disso. o

valor material das pecas fazia com que pudesscm ser comercializadas em caso de necessidade,

servindo assim de seguran<;a econômica. Quando em Franca se colocou pela primeira vez o

problema da apropriacão desses tesouros, ainda
se estava longe de uma questão de proteccão do

patrimônio. Ao tempo, a questão foi encarada pela Burguesia ascendente ao poder precisamente

em tennos de um valor de propriedade. valor esse que, por ser importante. urgia contestar

politicamente. Contudo, com o correr dos anos e com a consciência de que muitos desses

tesouros
— fossem eles de obras de arte, pecas de ourivesaria ou livros estavam

intimamente ligados å histôria da nacão, comecou, enftm, a colocar-se toda a questão da

proteccão patrimonial de um espôlio que estava a ser desbaratado ou destruído das mats

diversas maneiras.
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Maria Bolanos sobrc os Museus em Espanha, na sua publicacão intitulada Historia dos Los

Museos en Espana Também Londres se nos afigurou relevante para a nossa pesquisa. Por um

lado porque a cidade teve sempre Paris como referente, procurando. na moldura arquitectônica

dos seus Museus. alcancar o esplendor do Louvre; por outro. porque o seu mérilo turistico se

aftrma culturalmente na segunda mctade do século XIX, sobretudo por via das coleccôes

públicas que podia oferecer ao deslumbramento
dos viajantes.

E porque. ao tempo em que vários países europeus ainda discutiam o interesse de abrir

as portas das suas mais preciosas coleccôes a públicos iletrados (sendo a Fran^a.

compreensivemcnte, o estandarte de uma atitude nova), e os Estados Unidos, recém-

independentes, comecavam a criar os seus Museus como espacos democráticos å medida do seu

jovem sonho político, pareceu-nos de todo o interesse uma breve incursão no espírito fundador

dos estabelecimcntos desse novo mundo. N'aturalmente, não nos caberia reconstituir a sua

histôria, e por isso cla apenas aqui foi aflorada, ou mais
claramente lembrada no caso particular

do Peale's Museum. em Filadélfia, por ter algumas semelhancas com a criacão do portuense

Museu Allen.

Em termos nacionais. e na sequência do estabelecimento dessa inicial teia cronolôgica

relativa primeiro ås Academias e depois aos Museus. ficou claro que as datas fronteira para o

nosso trabalho seriam 1833 e 1884. O ano de 1833 marca o início da histôria dos Museus

públicos, de arte, em Portugal, com a criacão. ainda durante o cerco â Cidade do Porto. do

Museu Portuense. ou Ateneu D. Pedro, no convento franciscano de Santo Antônio da Cidade. E

1884 fecha o ciclo de esperancas relativas ao estabelecimento de um grande Museu nacional.

em I.isboa. por ser o ano da abertura do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia.

instalado nas Janelas Verdes.

A primeira fase da nossa pesquisa, passada a abordagem ao panorama internacional
—

reiteramente visitado sempre que novos dados surgiam, numa vontade de perceber o grau dc

oportunidade ou atraso do que por cá acontecera
—

, prendeu-se com o levantamento da

legislacão relacionada com os Museus públicos de arte no nosso país. Dada a estreita relacâo

que veriftcáramos existir em Fran^a eom as Academias, toda a legislacão sobre Academias foi

também levantada. Neste capítulo. porém, considerámos necessário ir até mais atrás, tentando

levantar o véu sobre possíveis criacôes académicas, ainda durante o século XVIII.
Desle modo.

a nossa pesquisa relativa a Academias e Museus, levou-nos ao início de Setecentos e terminaria
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Academias de Belas Artes. comecámos por tracar as linhas gerais destes estabelecimentos

pedagôgicos. Pareceu-nos importante determinar, como ponlo de partida, o conceito de

Academia entendido como escola. tal como defende Pevsner e como fora entendido ao longo

dos séculos XVII e XVIII. na Europa. Foi esse conceito que tomámos como
modelo para uma

análise do quadro português. Assim, e tentando aí organizar um primeiro esboco de histôria,

recuámos até ao século XVI. para encontrar as muito citadas Escola de Sagres e Corte da

Infanta D. Maria. habitualmente apontadas como um germe académico, de carácter
humanista.

no Portugal do Renascimento. Observámos em seguida o comportamento académico verificado

no nosso pais ao longo dos séculos XVII e XVIII, tentando apurar os modelos vigentes antes e

depois da reforma pombalina, para perceber se aí haveria igualmente algum apontamento de

ensino artístico organizado. Do quadro apurado, ftcou igualmente claro que uma tal histôria

seria sobretudo feita a partir dos silêncios. Não se pretendia, obviamente, dar sentido âs

falências, mas, antes, retirar delas um plausível fto condutor, capaz de reconstituir razôes para

os atrasos e para as não concretiza^ôes.

O nosso objectivo era tracar. enfim, o que não havíamos encontrado: uma histôria

organizada do ensino artístico em Portugal (â parte os trabalhos pioneiros de José-Augusto

Fran^a e a investigacão especificamente ligada ao ensino artístico no Porto, de Maria José

Goulão, "O Ensino Artístico em Porrugal: subsídios para a Histôria da Escola Superior
de Belas

Artes do Porto") e a sua importância na cultura nacional. no plano especifíco da consciência

patrimonial e da criacão museal.

Quanto aos Museus, ao longo da pesquisa, sentimos também necessidade de seguir as

histôrias de outros estabelecimentos no plano intemacional. O caso francês, observado de um

modo mais lato e aturado. por ter sido sobejamente considerado como modelo a seguir
—

pelo

facto de. apôs a Revolucão de 1789. o Louvrc. aberto ao público cm 1793. se ter tornado numa

institui^ão paradigmática, a imitar por quase todo o Ocidente — foi o mais levado em conta.

Encontraríamos algumas condicionantes similares entre
o caso francês e o português, como a

reutilizacão. por razôes pragmáticas e econômicas, de espacos conventuais laicizados apôs a

eclosão da revolucão, como notou Francoise Choay. mas, sobretudo. um abismo de diferenca

entre as duas nacoes.

Porque cedo ftcou também claro que o Museu, enquanto instituivão oitocentista, se

aftrmou como inigualável espaco de prestígio nacional, como sublinhou Jesús-Pedro Lorente,

quisemos também seguir a situa^ão em Madrid. Interessava-nos perceber se a histôria dos

Museus públicos de arte, na capilal do país vizinho. tinha algum ponto de contacto com o

panorama português. Para esse estudo foi de capital importância a investigacão realizada por
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essa razâo, necessariamente conciso. Å parte essa publicacão, apenas mais uma. da autoria de

Gabriel Pereira, intitulada () Museu Nacional de Bellas Artes e datada dc 1908.

A eseassez de obras encontradas sobre o Museu Nacional Belas Artes e Arqueologia. no

período dc Oitocentos. não pcrmitia uma reconstituieao dessa histôria de modo suficiememente

claro ou inequívo. F os trabalhos encontrados e produzidos depois dos já citados dedicaram-se

sobretudo â histôria do Museu Nacional de Arte Antiga. ou seja. a um período histôrico do

estabelecimento. iniciado em 191 1, com a legistacão republicana e que já se encontrava fora do

âmbito cronolôgico da prcsente investigacao.

Apesar disso. foram consultados. semprc em busca de elementos esclarecedores do

passado da institui^ão. Nesses estudos, salientamos os da autoria de José de Figueiredo (O

Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa). de João Couto (Justificacâo do arranjo de um

Xtuseu, produzido em 1932 e O Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa. editado em

1958), de José Luís Porllrio (Museu Nacional de Arte Antiga, 1977), obra de divulgacão.

principalmente instrutiva, no que nos interessava. no que diz respeito aos mistérios que

envolvem a histôria do prôprio edificio, e a investigaeâo de Victor Mana^as, Museu Nacional

de Arte Antiga: uma leitura da sua histôria 1911-1962, disserta^ão de Mestrado em Historia

da Arte Contemporânea, datada del 991 .

Compreensivelmcnte, porém, todos se centravam
na histôria novecentista do Museu (ou

no seu espolio. sobretudo no núcleo de pintura. como é o caso da obra de José Luís Porfirio). e

por isso as páginas que lêm como objecto a investigacão relativa aos anos precedenles da

historia do estabelecimento são invariavelmente poucas, e nelas encontraríamos, com

frequência. a repcticão dos mesmos dados. No caso das obras de José de Figueiredo e Joâo

Couto. â parte os aspectos pioneiros inegáveis. indigna^ôes e sonhos caldeavam-se num

resultado por ve/cs pouco claro. repetindo erros e datas ficcionais. baralhando eventos.

Precisamente por isso, no curso da nossa investigacão. a legislacão sobre Museus

produzida em Portugal permaneceria como um ponto de apoio inequívoco para a nossa

apostada reconstitui^ão histôrica. E também por isso a ela procurámos juntar os demais

testemunhos coevos dos jornais. de que destacamos o Jornal do Commercio. das revistas

como O Occidente. e até das muitas páginas críticas de obras como As Farpas ou Os Gatos,

sempre aptas a dar uma leitura mais transversal dos acontccimentos. mais rica em polémica.

Assim também sentimos necessidade de seguir os escritos. em livro. de alguns dos espíritos

mais atentos de Oitocentos, como Luciano Cordeiro ou Joaquim dc Vasconcelos.

Nao quisemos também deixar cair o estudo sobre as Academias, nem esquecer as

propostas que estas apresentaram ao país. Como não quisemos deixar de tenlar seguir a sua
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em 1 91 1 . Em termos de legisla^ão referente a Museus, e uma vez que já tínhamos verificado a

inexistencia de cria<?ôes (legislativas) no século XVIII, o levantamento mais aturado prendeu-se

apenas com o início do século XIX. indo depois até 1940.

Tracada essa segunda tcia cronolôgica nacional e analisando os objectivos e contextos

dessas cria^ôes legais. comecámos a tentar reconstruir essa histôria. Foram-nos preciosos

instrumentos de trabalho como a obra de José Silvestre Ribeiro, sobre a Historia dos

Estabelecimentos Scientijîcos Litterarios e Artisticos de Portugal nos successivo.s reinados da

Monarchia, e de investigacôes pioneiras. já do seculo XX. como as do historiador e professor

José-Augusto Franca, com os seus trabalhos sobre o século XIX em Portugal ou sobre o

Romantismo em Portugal. Sentimos igualmente a necessidade de um apoio mais

especificamente histôrico. recorrendo assim quer ao Portugal Contemporâneo. de Oliveira

Martins, quer â Histôria de Portugal. dirigida pelo historiador e professor José Mattoso, entre

outras.

Ao longo da investigacão também ftcou claro o quanto a histôria dos Museus públicos

de arte em Portugal no século XIX padece de organizacão e vive de ficcôes. O recurso ao maior

número possível de fontes. eom testemunhos vividos. e a notícias de jornal e artigos vários da

imprensa. revelou-se assim de extrema utilidade e importância. Para a primeira parte desta

disserta<?ão, que se prende com aquilo a que nos referimos como um rumo nortenho

incontornáveL foram preciosos os trabalhos de João Baptista Ribeiro sobre a Exposicâo

Historica da Creacão do Museu Porluense. com documentos Officiaes para senir á Historia

das Bellas Artes em Portugal, e á do Cêrco do Porto. Depois, dentro dos trabalhos realizados

sobre o tema. organizando, dentro do possível, a histôria dos Museus públicos dc arte em

Portugal, é de referir o estudo fundador e inequivocamente importante de Pedro Vitorino sobre

os Museus do Porto. Apresentando documentos c retirando conclusôes.
o trabalho desse médico

apaixonado pela histôria, pela histôria da arte e pelos Museus seria um precioso instrumento de

investigacão, oferecendo abundantes pistas.

Quando o rumo do trabalho aprumou a Lisboa nada encontrámos de semelhante â obra

desse médico historiador, para nos ajudar a estabelecer os ftos narrativos dessa conturbada

histôria. Como ponto de partida, mais uma vez teríamos de recorrer a José-Augusto Franca.

Para além dos seus trabalhos. outros investigadores conceituados havia. Contudo,
os trabalhos

encontradas eram invariavelmente parciais. remetendo-se a períodos de tempo da histôria do

estabelecimento. Sobre o seu primeiro momento, ainda no século XIX. encontrámos o texto de

Manuel de Macedo O Muzeu Nacional de Bellas Artes. Apontamentos, texto apresentado em

Coimbra em 1892. por ocasião do Congresso Pedagogico Hispano-Portuguez-Americano e. por
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interligacão com a histôria dos Museus públicos de arte. entre nôs. Importava além disso

verificar se. ao longo de Oitocentos. alguma tenlativa se fizera para seguir as tendências

internacionais e, em caso afirmativo. venficar quais haviam sido e que obstáculos ou apoios

tcriam experimentado. Não pudemos. por isso. abandonar o rumo de uma historia conjunta.

mesmo que tivéssemos sido obrigadas a constatar a afirma^ão de sucessivas falcncias. Ou as

múltiplas quebras de um sonho comum.
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fizeram das instituicôes congéneres
—

primeiro em Itália 4
e mais tarde em Franca —

,

verdadeiros centros culturais, geradores de mudancas sociais mais latas. Ê assim que

poderemos entendê-las e reconhecer nelas os motores revolucionários que de facto foram.

fazendo com que a inteligentzia e o poder político alargassem o conceito de criador aos que,

trabalhando com as mãos, geravam também a ideia. Assim, queremos insistir que. embora

houvesse academias de vocacôes mais específicas, nomeadamente literárias ou científicas, nos

interessam particularmente as que possibilitaram as mudan^as no plano estético e social; as

que permitiram que os artífices, profissionais das artes mecânicas, por oposicão ås liberais.

passassem a ser nomeados artistas. A nomeacão diferente implica um olhar também diferente

e, consequentemente, contextos sociais e culturais totalmente novos ~\ Situa^ão que em

Portugal, por falência de ambiente propício, teria de esperar vários séculos para acontecer.

Neste sentido, embora por vezes sejam citadas a escola de Sagres "ea corte da Infanta

D. Maria ?
como as primeiras academias humanistas existentes em Portugal, cremos que estas

não podem ser consideradas como pares das criadas na Europa em meados do século XV. Da

escola de Sagres sabe-se o suficiente para não encontrar aí nenhuma ameaca para o prestígio e

poder da instituicâo universitária. Mesmo continuando a ser apontada como importante centro

de formacão específica para a empresa da Expansão e. também por essa especificidade, muito

pouco comparável ao espírito mais lato do humanismo, parece-nos certo que nunca a

Universidade ou qualquer outro centro de poder a nível nacional se inquietou com algum

gcrme de alteracão social e cultural nutrido nesse pequeno núcleo existente no Sul do país.

Apesar de ter sido organizado com a proteccão régia— sendo o seu mecenas irmão do rei —
,

4
Sobretudo em Florenca e depois em Roma.

^
Para um desenvolvimento deste tema, ver HEINICH, Nathalie Du Peintre â l'Artiste Artisans et

Académiciens â l'Âge Classique, Paris. Les Éditions de Minuit: 1993, p. 7 e seguintes.
" No preámbulo do decreto de cria<;ão do Real Collegio dos Nobres (7 de Mar^o de 1761) mencionam-se as

escolas de Sagres e Lagos, como lugares que mais frutos de sapiência deram ao reino, tanto no plano científico

como político, social e religioso (na evidente consequência da expansão portuguesa e da dilatat;ão da fé catélica).

O nome de academia não e. contudo. usado.

7
Se nos remetermos, porém, â definicão de academia implícita na obra de Roy Strong, (Arte y Poder Fiestas

del Renacimiento: 1450-1650. Madrid: Alianza Editorial, 1988.), apercebemo-nos de que, no sentido de uma

forma eficaz de poder e jogos de espelho desse mesmo poder, reuniôes cortesãs como as do círculo da infanta

podem ser realmente entendidas como academias, de acordo com um primeiro modelo, ainda sem carácter

institucional. Seja como for, no sentido que nos importa considerar, ou seja, o de escola, não lhe podemos ofertar

tal denominacão. Cf. PEVSNER, op. cit. p. 22-23. Além desta referência, não poderíamos deixar de notar que,

de acordo com o exposto por Elze Maria Matias (As Academias Literárias Portuguesas dos Séculos XVII e

XVIII. Lisboa: s.n.. 1988. (Disserta^ão de Doutoramento apresentada å Faculdade de Letras de Lisboa).), a

definicão de academia para o século XVIII não tinha o sentido que hoje usamos, herdado de Oitocentos. a saber,

"lugar onde se ministra instrucão 7 Escola de instrucão superior 7 sociedade de sábios, artistas ou literatos 7

corporacão de estudantes", (p. 8), podendo ser também "aula", "assembleia", "reunião", "sessão", "instituicão

ftngida" ou até "título de uma obra literária" (cf. p. 9).
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— Academias em Portugal: existências literárias e falências artísticas

1. Da falência de academias de
Belas Artes em Portugal

0 conceito de Academia coloca alguns problemas. Por um lado, tendemos a pensá-lo

como fruto de um momento histôrico de apetência humanista, o que nos
leva imediatamente a

concluir por um modelo de programa genérico característico do Renascimento. Por outro,

quando. apesar dessa tentafão generalizadora, nos lembramos de que várias dessas

institui9ôes não apenas nasceram já em plena Idade Modema, como. consequentemente,

apresentaram propostas e interesses muito específicos, erguem-se barreiras
â atribui9ão desse

vocábulo como sinônimo exclusivo de um programa particular. com objectivos escolares e

formativos '.

No entanto, no âmbito desta disserta9ão, interessa-nos considerá-lo neste último

sentido. Temos consciência do facto de. a partir do momento em que tais lugares de encontro

se institucionalizaram e revestiram de prestígio
- principalmente a partir do século XVII -.

muitas "tertúlias" e outras associa9ôes decidiram assim autobaptizar-se 7 Na verdade. o

termo foi aplicado, sem inquieta9ôes, a encontros de carácter tão diverso como banquetes,

reuniôes para jogos, conferências ou récitas, leitura de poesia, etc. 7 Além disso, as

Academias não se dedicaram meramente â altera9ão dos modos de aprendizagem das Belas

Artes e. consequentemente, â mudan9a do estatuto social do artista. nem a historia destas

institui9ôes se manteve sem dev.r ao longo dos diversos séculos e na9ôes onde teve e tem

lugar.

Salvaguardando, no entanto. os "desvios". tomemos o conceito como baseado no

modelo da Accademia Fiorentma. revisitado da Antiguidade, e com as características que

I A denon.inaíâo de academia pOe-nos alguns proMemas. principalmente
levaMados, por Nikolaus^je

(em Las Academias de Arte. Pasado y Presente. Madnd Ed.aones

Cated^ S^A
1982).

^"b™
*

existência, apontada por Maylender, de 2.200 academias em Itaha, entre os seculos XVI e XIX. afirma fara

exnZTeZ es Jcesario tener en cuen.a que. desde 1540. sociedades y asoc.ac.ones de muy dmrsos upo

^anĩlrnarse con el aL.sonante titulo de academia. Así pués. nnentras tal y con,.tndxarno, s

WZtame acertado in.erpre.ar una academia
del Quanrocento como una reun.on .nformal de human^tas

sera

Zemlargo. precipi.ado suponer tal canndad
de s.gnificado en ias academias del Unquecento .ard.o y del

Seicento." P. 21.

2 Cf. PEVSNER, op. cit., p. 2 1 .

3 *La mterpretactôn teatral era otra de las act^dades; es bien sabido aueel Teatro Oimpico Jue construtdo

por Palladio para ser
escenario de una academia privada.

"

lembra Pevsner, idem, p. U.
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Arte; e esta he a maior prova do abatimento em que ella se achava.»"
- '

. Assim, se, segundo

podemos observar, a Irmandade chegou a ter tempos de abatimento artístico, enquanto

institui^ão escolar (embora inicialmente nada houvesse nos seus propôsitos que conduzisse å

leitura de uma vontade pioneira, em tcrmos académicos). a reformula^ão estatutária por que

passou em 1791 deve ter apostado, finalmente, num caminho diferente, porventura fruto da

necessidade de uma Academia de Belas Artes, em Portugal. Uma complexa teia de

testemunhos contraditôrios leva, porém, a que não se possa optar por uma afirma^ão

absolutamente conclusiva sobre a efectivacâo de tais propôsitos ^.

11
Idemp. 315.

'^
Relembremos a sua existência atribulada. Em 1755 viu o culto ao patrono interrompido, devido ao terramoto.

Em 1777. uma tentativa de restabelecer tanto a actividade evangélica como a da irmandade revelar-se-ia

infrutífera. Foi apenas em 1791 que esses objectivos se concretizaram, mas muito tempo já tinha passado sem

hábitos de vida para a congregacão. Aí. finalmente, propunha-se uma mudanca. "Restabelecida a irmandade em

1791. como acabamos de ver, tratou-se de reformar o compromisso, no sentido de o adaptar ás circumstancias

da época. Era do intento dos homens do progresso. que a Irmandade de S. Lucas, não cuidasse somente das

coisas de devocão, mas também de estudos, e dos interesses da arte. Levavam a mira em diligenciar que para o

futuro pudesse constiruir-se uma boa e verdadeira academia, cujo corpo de directores tivesse voto

conjunctamente com o dos mesarios no governo da confraria. 7"Foi logo eleito um director geral, recaindo a

eleicão na pessoa de Pedro Alexandrino. "So anno seguinte foi nomeada uma grande commissão, encarregada

de eiaborar a reforma do compromisso. /"Marchou tudo vagarosamente. Sô em 16 de fevereiro de 1794 foi

apresentado o trabalho da grande commissão. Ainda assimfoi iido o projecto de reforma em 9 de marqo d'esse

anno. estando presentes vinte e seis artistas, os quaes todos o applaudiram e assignaram. 7"A feicâo do novo

compromisso era inteiramente diversa da do antigo; reconhecia-se já a indispensabilidade de uma academia de

bellas artes. e attendia-se á conveniencia e comideracão dos artistas e das artes, comervando-se todavia a

irmandade sob a protecqão antiga." Idem, p. 315, III vol. Sobejas intrigas e outros tantos desacatos acabaram

com os complexos dias da irmandade que, segundo Cyrillo, daria o último suspiro a 28 de Janeiro de 1808, em

plenas invasôes francesas, quando, através de Pedro Alexandrino, foi devolvido a cada um dos membros a sua

parte de investimento guardada nos cofres (por medo de que o bolo caísse nas mãos dos invasores franceses).

Luiz Xavier da Costa, in As Belas-Artes Plásticas em Portugal durante o século XVIII. Lisboa: s.n., 1935,

refere o seguinte: "A Irmandade de São Lucas, exclusivamente religiosa, de auxílio mútuo e de assistência

funerária, não visando a tratar do ensino, cultura ou desenvolvimento das belas-artes, assim foi segutndo pelos

anos em curso, com aíternativas de prosperidade e de longos obscurecimentos, até na reforma de 1791 assentar

em que cuidaria também de estudos e interêsses artísticos. diligenciando os irmãos que nela «para o futuro

pudesse constituir-se uma boa e verdadeira academia, cujo corpo de directores tixesse voto conjuntamente com

o dos mesarios no governo da confraria». Mas sô em 16 de Fevereiro de 1794. apôs longas e complicadas

discussôes. a grande comissão, eleita para organizar o novo compromisso no indicado sentido, entregou o

respectivo projecto. o qual, îido em congregaqão a 9 de Marco, foi aprovado com vinte e seis assinaturas.

Seguiram-se continuas. envenenadas e por fim irredutíveis questoes entre os associados. que impediram uma

accão proficua, e quando em 1808 a Irmandade se dissolveu, a pretexto das invasôes dos Francéses na capital.
nada do que se planeara a respeito do ensino e da cultura académica das belas-artes se havia cumprido.

"

(p.

86) Também Paulino Montez afirma: "£ de notar. toájvia, que os objectivos da lrmanaade era. apenas. de

devocão e de assisténcia. É certo ter-se previsto. num estudo para novo Compromisso, a constiluicâo de uma

Academia de artes plásticas; mas tal estudo sô em 1794 se fizera; e com a extincão da Irmandade. verificada

pouco tempo depois, não chegou a Academia prevista, a converter-se em realidade.
"

In MONTEZ, Paulino -

"Do Ensino das Belas Artes em Portugal através dos Séculos". Boletim da Escola Superior de Belas Artes de

Lisboa. Lisboa: Escola Superior de Belas Artes; Ministério da Educacâo Nacional, 1957, p. 19-20. Assim,

podemos concluir, com Jose-Augusto Fran^a, pelo facto de a portuguesa jamais ter tido papel docente ou mesmo

de defesa da classe.
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e de ter tido. em si. um propôsito assumido como projecto nacional. a sua especificidade fez

com que nunca se afirmasse como obstáculo ao Ensino já organizado. Quanto â corte da

Infanta D. Maria. se nela surgiram personalidades importantes, e se. por essa razão. se tomou

um dos focos culturais do país, parecc. todavia, incontestável que nada se ergueu dessas

"tertúlias" cortesãs com o intuito específico da forma^ão. Nada aí surgiu. portanto, como

aposta escolar, determinada
em mudar a face cultural, social e estética da na^ão.

De facto. entre nôs, as Academias tardariam em nascer. Muito particularmente as

destinadas âs Belas Artes 8. E. com esse atraso, foi todo o ensino e o relevo dado a tais áreas,

bem como a situa^ão social do artista, que se viram comprometidos. Quando faiamos, por

isso, das primeiras Academias surgidas em Portugal, devemos considerar apenas as nascidas

em Seiscentos, embora mais dedicadas âs letras do que ås manifestagôes mais recentemente

admitidas entre as artes liberais. É certo que em 1602 já existia a Irmandade de São Lucas .

associacão de artistas pintorcs "todos. assi de olio como de tempera. Architectos,

Scultores. lluminadores. ou quaisquer outras pessoas que professarem debuxo que quiserem

ser irmãos desta irmandade do glorioso São Lucas. serão recebidos nella. sendo conhecidos

porpessoas de boas consciencias"
10 —

, de nome emprestado de uma sua congénere italiana

criada no século XVI, também â sombra do santo padroeiro, pintor e médico.

Originalmente, a Irmandade não tinha propôsitos escolares, como é de fácil

confirma^ão através da consulta do primeiro compromisso. Porém, no curso da sua atribulada

existência, algo deve ter ocorrido para fazer com que José Silvestre Ribeiro, citando Cyrillo.

na sua obra Collecqão de memorias relativas ás vidas dos pintores..., refira o segundo

compromisso da Irmandade como testemunho de um proposito pedagégico e,

simultaneamente, da sua desistência: "«Não tratavão de Academia. nem de melhoramento da

8 Sobre a introdu^ão histôrica da locu?ão Belas-Artes ver HEINICH, Nathalie, op. cit, p. 1 78 e seguintes.

9 "Embora Cyrillo Volkmar Machado diga que ignora a data da fundaqão da Irmandade. parece-nos. pelos

termos em que está redigida a escritura de 17 de Outubro de 1602, [...]. que eia foi instituida nesse ano. O

prâprio Compromisso, confirmado em 1609, parece. no seu final, corroborar essa assercão.
"

In TEIXEIRA,

I rancisco Augusto Garcez
— A Irmandade de São Lucas estudo do seu arquivo. Lisboa: s.n., 1931, p. 6.

10
In Compromisso da Irmandade de S. Lucas, transcrito idem, p. 40. Esta nota que refere as pessoas de boas

consciéncias parece iluminar a questão da má imagem de que os artistas gozavam. "Nos principios do seculo

XVII foi erecta a irmandade de S. Lucas em uma capella do convenlo da Annunciada. de Lisboa. na qual vivia

soror Margarida de S. Paulo. que tinha a reputacão de ser insigne em virtudes. nas lettras e nas bellas artes: o

que por certo injluiu na escolha d'aquelle convento para séde da irmandade." (In RIBEIRO, José Silvestre -

Historia dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal nos successivos reinados da

Monarchia. Lisboa: Typographia da Academia Real das Sciencias, 1871. p. 313, vol. III.) Através de negôcio

efectuado por Simão Rodrigues, Luiz Alvares de Andrade, Femão Gomes, Domingos Vieira, e mais artistas, foi

adquirida a referida capela do Convento da Anunciada, por 400S000 réis, procedendo-se "á feitura do

compromisso. o qual foi approvado pelo arcebispo de Lisboa. D. Miguel de Castro. em 6 de outubro de 1609."

(Idem, p. 314, vol. III.)
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maltrapilhos e criminosos. Gente de bem jamais se poderia misturar com tais elementos. Sc

em Itália, logo na Accademia Fiorentina de Cosme, o Antigo, e Ficino, os artistas tiveram

aceitacão lf>. o mesmo se não aplica ao quadro português. Isso fará com que nos finais de

Setecentos e princípio de Oitocentos, Machado de Castro e Cyrillo ainda se desgostem com a

necessidade de afirmar repetidamente que a pintura não é uma actividade artesanal mas

espiritual.

O quadro das academias literárias do nosso pais manteve-se, portanto, limitado a

círculos aristocráticos. destinando-se especialmente a um convívio erudito entre a nata da

sociedade. sendo incapaz de alargar as fronteiras do conhecimento aos artistas. Será,

porventura, descabido pedir contas de. em tais círculos, não se ter dedicado espaco å pintura, ã

escultura ou å arquitectura, se a sua vocacão era literária. Mas podemos. no entanto,

surpreender-nos com uma situacão de ausência de outras academias dedicadas ao ensino das

artes como a pintura e a escultura, como já acontecia no plano internacional, de objectivos

mais amplos ou, simplesmente, mais virados para discussôes estéticas, relembrando a

importância que o ensino das três artes ftlhas do desenho (para usar uma expressão

emprestada de Machado de Castro. Cyrillo e seus contemporâneos) ia tendo por toda a

Europa.

No tocante ás várias institui^ôes literárias, que proliferaram entre nôs pelos idos de

Seiscentos e por todo o Setecentos, não podemos deixar de mencionar algumas. Iodas.

sublinhamos, destinadas a reunir e ensinar os nobres e os clérigos
—

algumas raras vezes

também os burgueses. como apontámos
—

. na perpetua^ão de um ensino virado para uma

muito restrita elite. Contudo, se as convocamos não é sô por terem sido importantes no

panorama literário português, mas também pela influência que terão tido na arquitectura
!
\

Assim, citamos, de Lisboa, a Academia dos Generosos '°, fundada em 1647, em casa

de D. Antônio Alvares da Cunha, 3° conde da Ericeira, guarda-mor da Torre do Tombo,

'" Num meio onde as discussoes filosôficas já ultrapassaram uma visão de natureza manchada pela resistência a

gra<;a divina, sendo doravante vista quase com idêntico grau de interesse que o suscitado pelo espirito, era

compreensivel a admissão de artistas. Detentores, também eles, de um modo novo de ver o mundo, o fascinio

filosôfico e teoiôgico já preparado desde o século XIII, estava em condicôes de aceitar tais aberturas e visôes.

Em Portugal, ocupado com outras questôes e afectado nos espíritos mais cientíFicos com o édito manuelino de

1496. não tendo também tradigão ao nível fllosôfico, não poderia sequer abrir-se a perspectivas novas que

considerassem os "imitadores da natureza" do modo novo como a Europa Meridional comecava a vê-los.

17
Veja-se. para o efeito. GOMES, Paulo Varela — "O Regresso â Ordem (e ás Ordens). Aspectos da cultura

arquitectônica em Portugal na época do Padre Inácio da Piedade Vasconcellos (1676-1747)". A Confissão de

Cyrillo: Estudos de Histôria da Arte e da Arquitectura. Lisboa: Hiena Editora. 1992. P. 43 e segs.

18
Tratou-se do estabelecimento literário português "de maior duraqão (de 1647 até pelo menos 1723).

renascendo sempre. depois de períodos de inactividade, sob nomes diferentes, mas com o mesmo núcleo de
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Ao tempo, cm meados de Seiscentos, Portugal já albergava, todavia, vasta pluralidade

de academias literárias 13. Todas as portuguesas teriam, contudo, um ponto em comum:

destinavam-se a reunir apenas os nobres, com as excepcôes de alguns raros burgueses de

considerável poder economico, não dilatando o convívio humanista ås restantes classes

sociais. Se este aspecto não era absolutamente destituído de normalidade no quadro histôrico-

social europeu
— num mundo socialmente tão estratificado dificilmente encontrariamos um

convívio, ao mesmo nivel, entre as diversas classes e os consequentes tempos e poderes
—

. é

também certo que já por essa altura, em Itália e Franca 14, o artista lograra atingir um estatuto

diferente, considerado nobre. dentro de uma nova "nobreza cultural" 15, a permitir-lhe a

incursão nos meios mais prôximos daquilo a que hoje chamaríamos os centros
do poder.

Na Europa setecentista. em especial, o prestígio do monarca reflectia-se com maior e

melhor esplendor através da imagem que os criadores dele soubessem
dar. Para tanto, aqueles

deveriam não apenas ser acarinhados pelo rei, como receber educacão capaz de canalizar os

seus talentos para Ihe louvor o poder. Luís XIV percebeu-o claramente, fazendo com que a

classe artística francesa gozasse das benesses do poder. Em Portugal, D. João V. ofuscado

pelos brilhos da corte francesa, tentaria uma encenacão o mais prôxima possível do seu

modelo.

Porém, entre nôs, os artistas estavam excluídos dos centros cortesãos e até das

academias existentes. Aqueles que encontramos como membros, são engenheiros. fidalgos

que se dedicam, em reuniôes quase mundanas. a debates literários, participando em tertúlias

onde predominam escritores e poetas e onde os artistas se notam pela ausência. Como

sabemos, eles não gozavam de grande aura, e tinham mesmo larga tradi^ão de má imagem,

desde a filosofia platônica a toda uma ampla histôria crivada da fama de boémios.

1 - É "no século XVII, á imitaqâo das agremiacôes análogas desenvolvidas em Itália e destinadas â cultura.

exercicio. conservacão. progresso e difusão das ciências. das artes e das letras. que as verdadeiras academias

se instituem no nosso pais." /n COSTA. Luiz Xavier. "Quadro histôrico das Instituicôes Académicas

Portuguesas, apresentado pelo vogal efectivo da Academia Dr. Luiz Xavier da Costa". Boletim da Academia

de Belas-Artes. Lisboa: s.n., 1932. P.41.

14 "En 1648 futfondée â Paris. ã l'initiative d'une douzaine de praticiens. l'Académie royale de peinture et de

sculpture. dont les statuts furent confirmés par lettres patentes signées de Louis XIV. C'était une innovation

radicale dans íe monde des «imagiers». selon le terme en vigueur au Moyen Age, â lépoque ou s'étaient formées

les corporations organisant tous les métiers artisanaux
et. parmi eux, la peinture et la sculpture. Substituer au

cadre corporatif cet autre principe de groupement professionnel que constituait l'académie,
c'était revendiquer

l'accês å un statut tradtionnellement réservé aux «arts libéraux»: grammaire. dialectique et rhétorique pour^
le

Trivium. arithmétique, géométrie, astronomie et musique pour le Quadrivium. Or peinture et sculpture n'en

avaient jamais fait partie. puisqu'elles étaien assimilées, comme toute occupation manuelie et rétribuée. aux

«arts mécaniques»". In HF.INICH. Nathalie. op. cit, p. 7.

15Cf./ífem,p. 11-12.
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Com o passar dos anos. para o final de Seiscentos, verificou-se um decréscimo da

actividade académica. A situacao instável do país
- -

com as guerras da independência e,

depois, com o envolvimento na guerra da sucessão, no início do século XVIII — , sô permitiu

o reflorescimento destes estabelccimentos apés o retorno da paz, em 1715. Assim, dois anos

volvidos, a Academia dos Generosos, como vimos. passou a chamar-se "Portuguesa", até ao

dia 8 de Dezembro de 1 720 -6, em que D. João V faz nascer, por decreto, a Academia Real da

Histôria Portuguesa, destinada a preservar a memôria da nacão, expressa em objectos ou em

edificios antigos, salvando-os da destrui^ão que o povo, pouco ou nada instruído. ia

provocando 2?. Não nos parece. no entanto, que se trate de defesa do patrimônio
- no^ão

nascida apenas no século XIX —

, mas sim de uma nocão de historicidade. De facto, o alcance

de D. João V não é o da proteccao dessas obras pelo seu valor intrínseco, mas por

representarem um testemunho de legitimacão do poder régio. Poder que lhe interessava provar

vir dos tempos mais remotos. Não será, certamente, por acaso que este interesse do monarca é

dirigido para a Histôria (secular e sagrada) e não para as Artes 2°.

anos de idade. participava nas reuniôes. discutindo com os outros alunos os problemas postos, sem preparaqão

prévia. mas "instantânea", sistema que deu nome á instituiqão."
'

(In MATIAS, Elze, op. cit., p. 181). Tal como a

sua surpreendente vocacão, também a sua vida foi curta.

26 Afonso do Pa?o, in A Academia Real da Histôria Portuguesa e a sua lei de Protecqão a Monumentos

Arqueolôgicos. Separata dos "Anais", II série. volume 8. Lisboa: 1958., refere o decreto de fundacão da

Academia como datado de 14 de Agosto de 1721. Nesse texto, publicado em anexo ao artigo, pode encontrar-se

a importância dada aos monumentos nacionais enquanto ilustra<;ão do passado; a proibiíão de os destruir.

mesmo que em estado de avultada ruína. O monarca acrescentava ainda: "e encarrego ás Camaras das Cidades e

VHas deste Reyno, tenhão muito particular cuidado em conservar, e guardar todas as antiguidades sobreditas. e

de similhante qualidade, que houver no presente, ou ao diante se descobrirem nos limites do seu districto. e logo

que se achar ou descobrir alguma de novo, darâo conta ao secretúrio da dita Academia Real. para elle

comunicar ao Director. e Censores, com a noticia que se Ihe participar, poderão dar a providência, que Ihe

parecer necessária. para que melhor se conserve o dito monumento assim
descuberto.

"

27 No mesmo texto, D. João V, muito dentro do espírito da realeza legitimada pela vontade divina, apresenta o

caso da defesa dessa memôria pátria do seguinte modo: «Por me representarem o Director, e Censores da

Academia Real da Historia Portugueza, Ecclesiastica, e Secular, que procurando examinar por si, e pelos

Academicos os monumentos antigos que haviam, se podião descobrir no Reyno, dos tempos que nelle dominarão

os Fenices, Gregos, Persos, Romanos. Godos, e Arabios. se achava que muitos que puderão existir nos

Edificios, Estatuas. Marmores. Cippos, Laminas, Chapas, Medalhas, Moedas, e outros artefactos, por incuria e

ignorancia do vulgo se tinhão consumido, perdendo-se por este meyo muy proprio. e adequado. para veriftcar

muiiæ. noticias da venerável antiguidade, assim sagrada como política: e que seria muy conveniente á luz da

verdade e conhecimento dos séculos passados. que no que restava de simelhantes memorias, e nas que o tempo

descobrisse, se evitasse este dano. em que pode ser muito interessada a glôria da Naqão Portugueza, nao sô nas

matérias concernentes á Histôria Secular, mas ainda á Sagrada, que são o instituto a que se dirige a dita

Academia. e desejando eu contribuir. com o meu Real poder, para impedir hum prejuizo tão sensivel e tao

damnoso å reputaqão e gloria da antiga Lusitania, cujo dominio e soberania foi Deos servido aarme (...)».

Idem. p. 30.

2^ Ainda de acordo com Elze Maria Matias. op. cit. no tocante a esta institui<;ão, também conhccida por

Academia Real da Histôria Eclesiastica e Secular, como Ihe ehama a Gazeta de Lisboa, a 12 de Dezembro de

1720 (nome que permanece até 1759), ela refere a páginas 209-210, dever-se o seu surgimento ao propôsito de

D. Manuel Caetano de Sousa de fazer uma histôria eclesiástica de Portugal, ideia que D. João V recebeu com o

maior agrado. Crendo-a apenas algo megalômana para realizador único, incentivou a cria^âo de uma Academia

8



"desde o início uma assembleia da mais alta nobreza de Portugal" 1V. dedicada

especialmente å poesia e â histôria, embora também versando temas filosôficos, filolôgicos —

no tocante ao luso idioma - e matemáticos. Mais tarde, em Julho de 1 71 7. passará a chamar-

se Academia Portuguesa.

Dela, enquanto Academia dos Generosos, faziam parte D. Francisco de Sousa,

Vlorgado do Calhariz (163 1-1 71 1 ), "patrono de João Antunes e animador da Irmandade que

presidiu á construcão de Santa Engrácia". e Luís Serrão Pimentel (1613-1678). "matemático,

cosmôgrafo e engenheiro militar fundador da Aula de Arquitectura Militar da Ribeira e um

dos personagens mais importantes da histôria da cultura arquitectônica
em Portugal. Serrão

Pimentel chegou mesmo a dar licôes na Academia acerca da "matemática das fortificaqoes",

além de ser autor de variados poemas e discursos."2® De entre outros nomes da lusa

aristocracia. citamos Manuel de Azevedo Fortes (1660-1749), engenheiro militar. Pertenceu â

Academia Portuguesa e foi também fundador da Academia Real de D. João V, em 1720 ^1.

Também a Academia dos Ocultos tinha membros da alta nobreza. Já a Academia dos

Singulares —. de vida curta— de 4 de Outubro de 1663 2-*
a Fevereiro de 1665 —

, dedicada a

assuntos frívolos e jocosos, era composta por personalidades de classes mais abrangentes
da

o i

sociedade portuguesa. desde oficiais da corte, a clérigos e burgueses -*♦. O movimento

académico não se ficou por Lisboa, sendo de referir, em Santarém, a Academia dos Solitários,

criada em 1664, e, no Porto. a curiosa Academia Instantânea 25. Mas, fora da capital, os

padroes eram idênticos.

"académicos generosos" e sob o mesmo patrocinio: nas épocas iniciais de D. Antônio Alvares da Cunha e, mais

tarde, de D. Francisco Xavier de Menezes, Conde da Ericeira. Todos os grémios sucessivos utilizavam o lema

académico NON EXTINCJUITUR e a empresa de uma tocha acesa colocada em cima de uma pedra. O protector

escolhido pelos sôcios generosos foi sempre o Santo popular S. Antonio, patrono da cidade onde costumavam

reunir como membros de A ACADEMIA (1647), a ACADEMIA DOS GENEROSOS (a partir de 1649). AS

CONFERÊNCIAS ERUDĨTAS (desde 1696). ou ACADEMIA PORTUGUESA (durante os últimos anos da

existência desta academia literária. de 1777 até. provavelmente, 1723).
"

In MATIAS, Elze Maria, op. cit.. p. 27.

19 "Dela fizeram parte, em várias fases. os Condes da Ericeira, os Marqueses de Alegrete, o Marqués de

Arronches Carlos José de Linhe 1 1661-1713), os Viscondes de Asseca, os Condes do Vimioso" ín A Confissão

de Cyrillo. Lisboa: Hiena Editora, 1992, p. 44-45.

20Idem, p. 45

21
Cr.ibid, p. 45-46.

22 Sesnindo Elze Maria Matias, parece não ter sido assim tão singular, apontando a autora cinco academias com

o mesmo nome. Cf. op. cit. p. 251.

23 Paulo Varela Gomes indica como data de início de funcionamento desta academia o ano de 1664. Cf. Op.

Cit.p. 45.

24 Cf. /^,p.45.
25 "Fundada pelo Bispo da diocese do Porto. D. Fernando Correia de Lacerda. a ACADEMIA INSTANTANEA

funcionava por volla do ano de 1683. ano em que o Conde da Ericeira, Francisco Xavier de Menezes, com nove
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No século XVIII. l.isboa, capital de um impér.o tão vasto e rico que era porventura a

única cidade da Europa onde a moda do strass não pegou 32, desdobrava-se em luxos

imediatos e facilmente pereciveis. Desprovida de monumentos, como retere José-Augusto

Franca 33, Lisboa exibia o rosto possível. Na primeira mctade de Setecentos. apesar de

aumentada. continuava a notar-se-lhe a falta de "palácios de qualidade arquiteclánica" 34,

como sublinharam os estrangeiros que Por ca passaram
35. Na reahdade, o quadro não podia

ser diferente. sendo impossível avanfar sem escola, sem saber para onde ir. desconhecendo

procedimentos orgamzadores. De facto, era dificil, para não voltar a af.rmar impossível,

pereeber que a arqu.tectura e o urbamsmo deviam ser encarados com a responsabilidade de

uma forma?ão escolar. se essa mesma fomtafão nos falecia e se. entre todas as artes
filhas do

desenho. aquela era exactamente
a pior tratada em Portugal .

Esta situa^ão geral. de falta de escolas. lcvana também a que a posi9ão social do

art.sta e o mérito das suas produ9ôes continuassem
a ser vistos, em terras lusas. como algo

relativamcnte dispensavel á cultura e ao desenvolvimento geral do pais. Também D. João V

se eslbr.ou por se rodear de luxo, mas sobretudo nas artes decoralivas37. descurando um

mecenato digno desse nome. compreensivelmente .mpossível devido á inexistênc.a de um

projecto cultural efectivo a nível naconal. e semprc mvest.ndo em produ^ôes estrange.ras.

32 Desnecessár,o o uso de ouro falso uuando se podia faci.mente cobrir
o corpo de sedas

darn^os
e do ma.s

.« mc.al verdadeiro. omado. amda por
cima. de brilhos de d.aman.es genumos

■*«

33 Cf. FRANCA. josé-Augus.o Lisbo. Pombalina e o lluminismo. L.sboa: Bertrand
Ed.tores, 1 087.

SrJSÍ— so Saussur,, «0«.

^,^Z^T^'sl
"Usboa possu. grande numero de magn.j.cos palacos a.u

P-'^"
*'

"

-

te(aJ

__*» Jns.ruidos cte can,ari, aue é uma espeae de .

"^^JZ.^L prol um oplmo
para meu gosw. desfe.am

mui.o. Todos ,em sacadas
al«"mfdasJ^

'

T^, Saussure '0 Portllgal de D.

efeito. .4 araudec.ura de grande número aes.es palaaos e do melhor gos.o. Saussure

joio V visto por três forasteiros.
Lisboa: Bibhoteca Naconal, 1989.

P. 265 .66.

. olo V po
a ^,,,^ de manel a

36 Notar. como ja apontou J.-A^
Fran?a e tamocm r 4

conversacôes. de

diferente no prefacio as honras dapm.ura.deBe lon m 18

^°^
a ,

^^^

1 794. onde. no adi.amento que Cynllo taz a obra de Bl LLORI. Na pág.na.V>hl

^e conversaíôes.

da Batalha. apesar de gô.ico. sus«emando
essa opm.âode^^^^1 Romana de S. Lucas.

Ver As bonras da Pin.ura,^^/^^S^'^lio, aos es.udan.es das *es Artes.

Augusto Lisboa Pombalina e o lluminismo. Lisboa: Bertrand
Ed.tores, 1987, p. 50.
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Apesar, portanto, da proliferacão das academias Iiterárias, nada se alterou de

fundamental no panorama das Belas-Artes. Os círculos de letras, frequentados por gente com

acesso å universidade, mesmo no meio de condicionantes teôricas várias, decorrentes também

da distância que separava o país dos grandes centros culturais europeus, conseguiam, ainda

assim, uma informagão e actualiza^ão razoáveis. Se a producão poética e literária portuguesas

de então não chegasse para atestar o que acabamos de afirmar, a simples lembranca das

muitas polémicas de gosto que foram surgindo ao longo de Setecentos bastariam para nos

recordar que sô quem possui bases teôricas se pode arrogar condicôes polemizantes. Idêntico

quadro se torna, portanto, impossível de encontrar nas producôes e teorizagoes artísticas. Que

disputas estéticas, em termos de belas artes, houve em Portugal no mesmo período? Os

artistas não se podiam gabar de possuir informa^ão teôrica sequer ao nível dos nossos

literatos, permanecendo numa situa^ão marginal, tanto em termos dos saberes estéticos, como

de aceita<pão social. E se os meios das academias literárias estavam repletos de nobres e

demais personalidades da vida política e cultural 2% os artistas que entretanto aí se

conseguem infiltrar parecem ser tâo somente engenheiros que tivessem, nesses certames,

usado do gosto das correntes em voga. discutindo-as frivolamente. "Os interesses bélicos e

áulicos das Academias, o gosto dos académicos pela erudiqão clássica e a ciência moderna,

explicam quanto haste apresenqa de um tal escol de engenheiros militares nos seus salôes. Aí

se liam poemas fúteis ou sérios, escritos na linguagem conceptista que tanto se reflectia em

arquitecturas efémeras. em jardins, em programas para obras, aí se caldeava decerto uma

cultura refinada e barroca que não podia deixar de influenciar quem participava nos

certames.
"
™

Porém, essa ciência moderna já apresentava atrasos em relacão ao que se fazia

lá fora 3 1
. E, na sequência, apesar desse envolvimento ocasional de artistas nas academias.

não se encontravam efectivos sinais de investimento nas belas artes, nem em termos do

ensino, nem na consequente valoriza^ão dos seus criadores, facto que cremos incontestável,

sobretudo se o virmos â luz dos escritos ingénuos, mas infiamados, de Machado de Castro e

de Cyrillo, mais de um século depois, testemunhando o arrastar de uma situa^ão marcada pelo

desinteresse.

que a produzisse. O título deveria ser Lusitania Sacra. Este aspecto da sua génese parece-nos consolidar a

interpretagão de não haver nos seus objectivos, ainda, a tão falada defesa patrimonial.
29

Cf. GOMES, Paulo Varela, op cit. p. 46 e segs.

30
Idem, p. 46-47.

31 Por cá, desconfiava-se ainda de Descartes ou de Bacon — autores cujo conhecimento no momento prôprio

fizera com que o mundo seu contemporâneo tivesse olhado para si mesmo de modos novos.
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Porém, alcm da data de cria^ão, outros aspectos igualmentc polémicos, como a

localizacåo 41 deixam clara a pouco mais que "cosmética" realidade que essa suposta

academia parece ter tido. Dos relalos existentes, apenas constam referências ao alojamento

dos artistas enviados como bolseiros, e jamais a qualquer tipo de programa de cstudos ou

actividade académica. Semelhante dúvida parcce pertinente. sobretudo se pensarmos que

dificilmente uma na^ão sem academia em solo pátrio poderia conceber uni estabelecimento

desse tipo fora do prôprio país 42. ora Portugal não contava com qualquer tipo de Academia

de Belas-Artes dentro do prôprio país. Já vimos que a Irmandade de S. Lucas era tudo o que

havia de mais prôximo
— ftcando ainda assim muito distante da ideia de Academia. Além

disso. a existir semelhante academia em Roma. ela teria sido a primeira e deveria portanto

estar bem documentada. "Porém. não se encontram documentos que acenem a bolseiros. á

instalacão dos bolseiros num palácio, ao palácio Magnani.
" ^3

Ou seja: numa primeira fase, anterior å da intervencão do Marquês de Sousa Holstein

e de Pina Manique, a dita academia provavelmente nada mais seria do que um palácio onde

ficavam os artistas portugueses; "não emergiu, até agora, prova de que houvesse em nenhuma

residência portuguesa aiguma aula de estudo das Belas-Artes. nem foram encontrados

41
A situat^ão da Academia no Palácio Cimarra, em ambas as fases da sua existência, surgc agora como

duvidosa, face å investigacão de Valeria Tocco. "E algo emgmático o facto de que esta academia tivesse sede no

mesmo palúcio, a algumas décadas de distáncia. Defacto, isto é impossível pela simples razão de que o palácio

Cimarra (de propriedade da família Cimarra) comecou a ser construido apenas em 1736, lalvez sobre um

projecto do arquitecto Ferdinando Fuga
—

apesar de, já em !~0-f. exislir, no mesmo lugar (em San Lorenzo in

Panisperna) uma «casa» dos Cimarra. Com toda a probabilidade. no referido palúcio residiu o embaixador

Sousa Holstein e aí se instalou a academia na sua «segunda» fase.
"

Idem, p. 46. Para mais dados sobre os

equívocos relativos a localizacão da academia ver as páginas seguintes do mesmo texto.

^ "Sabemos que a Academia de Franca refleclia em tudo e por tudo a estrutura da sede central de Paris. F que

era. aliás, a única presenca 'estrangeira' em Roma. Em todos os estados europeus. de facto. comecam a ser

criadas academias de artes em época muito tardia por comparacão com a Itália ou a Franca. e sô i.sta última

nacao estabelecu no estrangeiro uma sede da prôpria academia: a Espanha, por exemplo, fá-lo-á muito tarde.

em 1873, mais de um século depois de a ter fundado em solo pátrio.
"

Idem, p. 48.

~*-
Angela Delaforce, citada por V. Tocco, estabelece uma ligacão entre a Acadernia de Portugal em Roma e a

criacão, em terras lusitanas, da Academia da Histôria, em 1720. "A Actividade deste grémio histôrico redunda na

elaboracão de obras importantes. como, por exemplo. a Histôria Genealôgica da Casa Real Portuguesa por
Antonio Caetano de Sousa. ou a Bibliotheca Lusitana/wr Barbosa Machado. Mas é importante notar. de acordo

com as finalidades do nosso trabalho. que a Histôria Genealôgica que pretende dar um quadro exaustrvo dos

reinados dos soberanos portugueses. no capitulo dedicado a D. João V, não faz qualquer mencũo a uma

Academiu fundada ern Roma por este Rei. Relata, porém, a dádiva real para a sede da Arcádia Romana. Maior

validade terá esta informacão se considerarmos que esta obra comeca a sair justamente durante o reinado de D

João V. sob a sua égide. e que foi escrita por um contemporáneo do proprio Rei.
"

Idem, p. 49. As mencôes

relacionadas com a Academia de Portugal em Roma parecem surgir apenas, vagamente, em publicacôes romanas

(cf. idem, p. 49); e mesmo considerando que acidentes como o terramoto de 1755 possam estar na origem no

desaparecimento de documenta^âo esclarecedora e inequívoca, o facto e que os documentos existentes não

apontam no sentido de confirmar a sua existência.
"

Ainda existem numerosos documentos manuscritos na

Biblioteca do Paiácio da Ajuda. em Lisboa, que dizem respeito ås despesas da EmbaLxada Portuguesa em

Roma; porém. a maioria das informa<,ôes que esses recibos nos fornecem refere-se aos trabalhos que foram
realizados para a Academta , e não na ou pela Academia

"

Idem, p. 50.
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do ensino académico, era igualmente falha no país a produ^ão artística, apenas apoiada em

situacoes pontuais e jamais organizada em termos escolares ™.

2. Academias, historicidade, patrimônio e poder

Para "compensar" a falta de ensino artístico em Portugal, é com frequência

mencionada a cria^ão, por D. João V, da Academia de Portugal em Roma. De vida atribulada

essa instituicão tem hoje obscura histôria 39. "A primeira mencão explícita a esta Academia

de Roma parece ter sido feita por José da Cunha Taborda, nas Regras da Arte da Pintura,

obra publicada em Lisboa em 1815; a ele segue-se Cirilo Volkmar Machado. na sua

Coleccão de Memôrias Relativas ås Vidas dos Pintores e Escultores, Arquitectos e

Gravadores Portugueses. publicada, sempre em Lisboa. em ÎS23.

"A tese mais defendida
— e reproduzida, até agora, de historiador para historiador

-

é que D. João V estabeleceu em Roma, por volta da segunda década do século XVIII, uma

Academia de Belas-Artes. para a qual mandava bolseiros a aprenderem o oficio. a este

respeito Ayres de Carvalho propôe «sem dúvida» a data de 1718; Pier Paolo Quieto aponta

paral714."
40

38 A insistência em ignorar o artista como criador, não teve custos apenas no meio artístico. Na Itália de

Leonardo e Miguel Ângelo, onde estes haviam enfatizado a necessidade de altera<;ão do ensino, não mais virado

essencialmente para a prática, mas baseado no conhecimento científlco - perspectiva, teoria e prática da

proporcão, reproducão de desenhos dos mestres. e desenho de relevo e de natureza (Cf. PEVSNER, op. cit. p.

38.) , a partir do qual o estudante —

ou o aprendiz, como, apesar de tudo, preferia Miguel Angelo
—

podia,

finalmente, criar a sua prôpria arte, havia-se aberto o caminho para uma expressão subjectiva a que mais tarde

Baumgarten chamará estética (como disciplina autônoma da filosofia), permitindo não apenas a legitimacão da

criacão artística, como dando-lhe o primado sobre a velha imposicão da vontade dos clientes, ou mecenas. Em

Itália, esse fenômeno abrira espaco para um diálogo mais complexo mas igualmente mais fecundo entre artistas e

público, em que este se via na obrigacão (ou, pelo menos, na necessidade) de tentar compreender a producão

daquele(s). As academias, ao legitimarem (e instituirem) esse poder criador obrigaram também å preparacão do

olhar de quem Ihes era exterior. O ensino do olhar não se limitou, pois, aos artistas, mas abrangeu

simultaneamente o público. Em Portugal, o atraso na criacão de tais institui^Ôes levaria, portanto, não apenas â

ignorância dos artistas, como â acentuacão de uma desigual e atrasada (em termos histôricos) posicão social dos

mesmos, para além de uma importante e decisiva falha de educacão do público.

39 "Insiste-se. de há dois séculos para cá, na existência de uma Academia Portuguesa de Belas-Artes

estabelecida em Roma por iniciativa rêgia. atribuindo-lhe duas fases de actividade — uma. nas primeiras

décadas do séc. XVIII, e outra em finais desse mesmo século. Porém. até agora não houve historiador que

fundamentasse com provas, directas ou indirectas. as informacôes relattvas
á primeiras fase. Parece que sô com

a publicacão do volume Giovanni V di Portogallo.... acima citado, se conseguiram detectar algumas pistas

concretas para dar uma fisionomia mais exacta a esta fantomútica ĩnstituicão." In TOCCO, Valeria -- A

Academia Portuguesa de Belas-Artes em Roma, entre mito e realidade, Quaderni del Dipartamento di Lengue

e Letterature Neolatine. Bergamo: Universidade de Bergamo, 1997, p. 45.

40
Idem, p. 45.
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um breve período de maior actividade 4^—
explica também o insucesso de um projecto que

formou. entre a data normalmente considerada da sua abertura, 1720 4^. e o seu termo,

artistas como Inácio de Oliveira Bernardes ^, Domingos Nunes, Vieira Lusitano "\ Joao

Glama Strômberle, José de Almeida 52, Félix José da Rocha 53
e Antônio Femandes

Rodrigues -^4.

4^ "A partir de 1725 a Academia inic'ta uma novafase. mais produtiva, e em 1727 vemos surgir a cnacão de

uma fundiqåo. de uma ojicina de ourivesaria e de uma carpintaria. dirigidas por Giuseppe Zappati (latoeiro) e

Giovanni Palmini (ebanista). Os outros mestres conhecidos são Carlo Monaldi (escultura), o gravador Gaetano

Piccini (gravura de cunhos e medalhas), Giuseppe Rusca (tapecaria). e Domenico Michelini (restauro de

pintura).
"

In SALDANHA, Nuno. Op. cit, p. 32.

49
Ainda segundo Nuno Saldanha: "Não se sabe quem terá sido o primeiro director da Academia, talvez em

1714, como confirma alguns anos depois Cyrillo Volkmar Machado, que vira ainda as armas portuguesas sobre

o portal, notícia depois repetida pelos sucessivos autores. (...) No entanto, (...) 1720, [é a] data geralmente

apontada como o início da Academia." Idem, p.32. De facto, existe um vazio legislativo sobre o assunto. Cf.

Colleccåo de Legislapão Portuguesa. 1720.

50 Inácio de Oliveira Bernardes (1695 1781). Filho de Antônio de Oliveira Bernardes (pintor de azulejo),

estudou em Roma. na Academia Porruguesa (embora, de acordo com V. Tocco, não haja provas disso — cf.

IOCCO, V., op. cti, p. 50), com Lutti e, depois, com Paolo Mathei. Foi arquitecto (colaboracão nos projectos da

Igreja de S. Francisco de Paula. e teatro do Palácio de Queluz, em 1778, entre outros), pintor (membro da

Irmandade de S. l.ucas em 1718, é autor de diversas obras. em Mafra e Lisboa), decorador e cenôgrafo de teatros

régios. Em 1780, com Vieira Lusitano. foi eleito director da Academia do Nu.

^1
De seu nome Francisco V. de Matos Vieira Lusitano (1699—1783), nasceu em Lisboa, iniciando a sua

formai;ão (teôrica?) na Quinta da Boa Vista, Carnide, numa tertúlia dirigida pelo morgado Falcão de Gamboa

(seu fiituro e contrariado sogro), onde se reunia um grupo de artistas e intelectuais. Revelando um talento

precoce na pintura, Vieira Lusitano parte para Roma em 1712, para estudar. Aí se torna aluno de Lutti e de

Travisani. Membro da Academia de S. Lucas, regressa a Portugal em 1719, comevando de imediato a trabalhar e

entrando desde logo para a Irmandade de S. Lucas. O casamento — atribulado pela desigualdade social que o pai

da noiva se empenhava em sublinhar — leva-o de regresso a Roma, com o objectivo de conseguir do Papa a

libertacão de D. Inês, enclausurada contra vontade num convento. Contudo, acaba por aí permanecer durante sete

anos, pintando quadros de histôria e cenas sacras. No regresso, vê-se na contingência de raptar a mulher. Parte

uma terceira vez para Roma, desta feita com D. Inês. Mas, informado no caminho de haver sido nomeado pintor

régio, regressa a Lisboa para dar início â época mais produtíva da sua vida. Em 1734 toma-se o ilustrador da

Academia Real da Histôria. Dez anos passados, estabelecido em Mafra, é ordenado Cavaleiro na Ordem de

Santiago da Espada. Com o falecimento da mulher, em 1775, afasta-se das artes. Contudo, em 1780, ainda será

director da Academia do Nu, de Cyrillo. Entre os seus alunos contam-se Joaquim Manuel da Rocha, e a sua

prôpria irmã Catarina Vieira, pintora de cenas sacras.

52
José de Almeida (1700— 1769). Escultor e gravador barroco de formaíão italianizante. Ligado å escola de

Mafra, mestre de Machado de Castro, dá grande importância ao desenho. Apesar de, segundo Cyrillo, ter sido o

primeiro português a saber trabalhar a pedra, a sua obra mais conhecida hoje é a realizada em madeira. Enviado

para Roma, por mecenato régio, entre 1718— 1720, aí estuda especialmente com Monaldi. Regressa em 1728.

Ligado ao ciclo de Mafra, tem trabalhos também em Lisboa.

5 3 Natural da Baía, Félix José da Rocha encontra-se igualmente na Academia Portuguesa em Roma, aquando

do seu segundo fecho, em 1760. Também ele toma o rumo de ITorenca e, flnalmente, o de Lisboa onde trabalha

como pintor miniaturista, estucador e modelador na aula de desenho de estuques anexa á Real Fábrica das Sedas.

54
Antônio Fernandes Rodrigues (c.1724

—1804) nasceu em Mariana, Minas Gerais, Brasil. Aluno de desenho

de Joaquim Carneiro da Silva e de João Gomes Baptista, antigo mestre daquele, com quem também estuda

modelacão. Chega a Lisboa em 1758, partindo no ano imediato para Roma, onde estuda escultura com Felipe de

la Valle. Aluno da Academia Portuguesa, parte em 1760. apôs o seu segundo encerramento, com alguns colegas

para Florenca, regressando a Lisboa em 1762, Aqui trabalha como gravador, arquitecto e desenhador. Em 1781.

Pina Maniquc nomeia-o director e professor de Desenho da Aula instituída na Casa Pia.
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estatutos oficiais que estabelecessem em Roma. com o benepiácito de D. João V. uma

"Academia" para onde mandar estudar os holseiros; todos os artistas que estiveram em

Roma frequentavam botteghe de vários mestres ligados å Academia de San Luca.
" 44 Pode.

portanto. suceder que. a tão mencionada primeira fase da historia da Academia de Portugal

em Roma não passe de "um produto artificial de "engenharia histôrica"" 45. Apesar de D.

João V haver tentado uma imagem â altura do seu sonho francês, não parece, portanto, que tal

desejo tenha tido correspondência real em termos artísticos, na cria^ão de um estabelecimento

académico.

Voltando ao reino, prova de que o envio de bolseiros não obedeceu a um plano

artístico é-nos dada através dos escritos queixosos de pintores e escultores, ao longo de todo o

século, sobre a tão notada ausência de estudos estéticos no país. De facto, enquanto

supostamente D. João V abriu a academia romana, por cá nada aconteceu de "simétrico". E

até autores que marcam o reinado do Magníftco como ponto de viragem no quadro dessa

falência, acabam por concordar ter a instauracão
dessa academia romana pouco mais dado que

a encomenda de uns gessos com uso futuro na escola de escultura de Mafra, e o envio de

alguns bolseiros 46. Concordamos em que se trata de uma semente importante, especialmente

sabendo que é o primeiro gesto nesse tão urgente sentido. Mas não chegou para os prôprios

artistas se sentirem ensinados ou dignificados.

Contudo, se essa Academia existiu, de facto. como tal, logo no início de Setecentos.

então a sua curta existência nessa primeira fase — terminada logo em 1728 47, quando um

conflito com a Santa Sé fez com que todos os bolseiros fossem reenviados para Portugal, apôs

44
Idem, p. 53.

45
Idem, p. 53. "A contínua comparacão entre a Academia Francesa e a Portuguesa é. porém. importante. na

medida em que pode conter a chave de interpretacão da questão. É claro que o rei português queria concorrer

em riqueza. luxo e dedicacão ås artes com as cortes europeias mais opulentas da época. Mas, por oulro lado, a

vontade de fazer do rei D. João V um monarca å "francesa", á Louis XIV. poderá ter tevado tamhém os

estudiosos a engrandecer pormenores insigmftcantes, e. sobretudo, a transferir elementos que pertencem aos

finais do século, para o início de Setecentos. 7 A ideia de uma academia insere-se ainda nas efabulacôes

consequentes ã chamada «política romana» do rei. A presenca de embaixadores portugueses a trabalhar

assiduamente na corte papal. a dádiva grandiosa que o rei fez para a constituicão duma sede da Arcadia

romana. justificam a consclusão de que «anche la creazione a Roma di quell'accademia portoghesa. di cui

sappiamo poco o nulla. resta tuttavia a documentare la volontå continua del re Giovanni V di essere presente

suila scena romana nell'unica forma possibile a un sovrano det 1700.»" Idem, p. 52.

46 Cf. SALDANHA, Nuno. "A Pintura em Portugal ao tempo de D. João V (1706-1750)" In Joanni V

Magnifico
— A Pintura em Portugal ao Tempo de D. João V. Catálogo da Exposicão. Lisboa: Instituto

Português de Museus, 1994. P. 31 e segs.

47 De acordo com V. Tocco, também quanto a este conflito não existe suficiente transparência de datas. Cf. op.

cit, p. 45.
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produzir legislacão para a defesa desse patrimônio, bem como tentativas de inventário e

classificacão dos monumentos nacionais, sô apôs a instaura^ão da República tal se efectivou

5?. Em Fran<?a, logo nos anos quarenta de Setecentos. os discursos e políticas culturais das

Luzes comecam a encontrar-se, misturando projectos concretos de desenvolvimento artístico e

tecnolôgico com o poder político e culmral, dando especial ênfase ao desenvolvimento

regional e, consequentemente, aos seus futuros museus. As academias, interessadas no ensino

do desenho e no da vista, educam a mão e alertam o ver. Além disso, o desenho formador de

gosto (pelo belo) desperta, especialmente, os talentos 5°.

Em Portugal, enquanto a poîémica cultural ainda mal comecava a criar raízes ^9, se

nem Lisboa tinha uma única academia artística, muito menos a província. E assim fácil

compreender também o atraso do aparecimento dos museus entre nôs.

Em Fran^a, logo em 1741 tem lugar a abertura em Rouen, por Descamps, da primeira

escola gratuita de desenho. É o primeiro passo para a criacão de museus, como vimos. Como

outras depois surgidas, esta institui^ão iria integrar os artistas no seu meio (sendo apoiada por

todos os poderes locais), e implicaria a organiza^ão de uma coleccão para suporte das aulas e

do ensino em geral. Rouen torna-se o ponto de partida de um modelo escolar quc se difundiria

por toda a Franca. Até em Paris a escola gratuita de desenho apenas foi fundada em 1 765 °0.

Toulouse é outro bom exemplo de cidade provincial onde a escola cresceu a par com uma

coleccão de obras de arte. E a sua academia (ombreando a do Capitole
—

primeira referência

em 1624 —

, que albergava o passado da cidade em obras de arte, nomeadamente pintura

57
Veja-se Collecíão de Legisla?ão Portugueza, Decreto n° 1 de 26 de Maio de 1911. Ver também

RODRIGUES, Paulo — Patrimônio, Identidade e Histôria. Valor e significado dos Monumentos Nacionais

no Portugal de Oitocentos. Lisboa: s.n., 1998. (Disserta^ão de Mestrado apresentada â Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada).

58
"Deux textes résument et diffusent cette doctrine qui est directemente issue de l'idéologie des Lumiêres: le

Projet pour l'établissement d'écoles gratuites de dessin, publié par A. Ferrand de Monthelon en 1746, et le

discours de J.-B. Descamps, Sur l'utilité des étabtissements des écoles gratuites de dessin en faveur des

métiers, pubiié en 1767." POMMIER, Édouard — "Naissance des Musées de Province", Les lieux de mémoire.

Volume II. La Nation, Direccáo de Pierre Nora, Franca: Gallimard, 1993, p. 455-456.

59 Cf. DIAS, José Sebastião da Silva — O Ecletismo em Portugal no século XVIII: génese e destino de uma

atitude filosôfica. Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Instituto de Estudos Psicolôgicos

e Pedagôgicos. 1972.

60
"Quoi qu'il en soit, les initiatives prises å Rouen et á Reims, en 1741 et en 1748, illustrent le degré

d'autonomie de la vie culturelle de ia province et la capacité des milieux éclairés des villes du royaume á créer

des institutions originales, qui, aussi bien par leurs activités, qui se développent selon l'enchainement logique

«enseignement-collections-expositions». que par le personne qu'elles forment, apparaissent comme une

préfiguration du musée, avaní de devenir, sous la Révolution, l'élément fédérateur de toutes les tendances qui

concouraient á l'invention de cette nouvelle institution.

"Avec quelques variantes, le réseau des écoles gratuites de dessin s'étend sur la carte de France pendant les

quarente année qui précêdent la Révolution.
"

In POMMIER, Édouard op. cit, p. 458-459.

16



Pelo reino, também a importa^ão de estrangeiros
— franceses e italianos, como era

referente da época
— não chega para estabelecer um diálogo fecundo. E tal insuftciência

torna-se ainda mais visível por não haver entre nôs escola organizada que os receba,

institui^ão onde as polémicas estéticas tenham lugar e com amplas e frutuosas consequências.

0 caso torna-se especialmente curioso se recordarmos, de novo, a criacão da

Academia Real de Histôria Portuguesa, já apontada como a primeira nocão de defesa de

patrimônio, existente em Portugal 55. Contudo, nesse estabelecimento repleto de cônegos

(aliás, os seus membros eram clérigos, nobres e magistrados 56), o objectivo ultrapassava a

redaccão da histôria pátria, visando a recuperacão de um passado em sentido mais Iato.

Alguns autores reconhecem aí a mencionada primeira defesa de patrimônio. Contudo, como já

referimos, nessa altura ainda não se pode falar nesses termos.

A nocão de historicidade aparecera em Fran<?a por volta de 1700. Antes disso, tal

como se veriftcava em Portugal, muitas pecas pertencentes a edifîcios antigos haviam sido

destruídas, ou ao acaso dissolvidas em constru^ôes que acabariam por desvirtualizá-las
—

apenas outra forma de as aniquilar. O caso de Arles é paradigmático, porém, no aspecto em

que o convívio prôximo com a Antiguidade, através da abundância de vestígios, acabou por

gerar a nocão de esse passado dever ser cuidado e preservado. Em 1693 decidira-se que tais

pe^as deviam ser levadas para o Hôtei de Ville, de modo a aí ftcarem protegidas. Um letreiro

na entrada indicava tratar-se (esse local de memôria conservada) do Museum Arelatense.

Aqui se encontra já o embrião de um movimento que, em pleno século XIX, irá desenvolver-

se por toda a Fran<?a
—

e mesmo por toda a Europa
—

, fazendo ftnca pé na manutencão da

memôria local: o aparecimento em larga escala dos museus de região.

Assim, se as academias — e os museus delas saídos —

prepararam, em Franca, o

terreno para uma consciência patrimonial (compreensivelmente
acentuada com a Revolucão

de 1789), em Portugal nada havia a dar equivalente abertura. Aliás, entre nos, embora

semelhante ideia tenha germinado a seguir å Revolucão Liberal, com algumas tentativas de

55 "A nova instituiqão recebia o encargo de compor «a historia ecíesiastica
destes Reinos e depois tudo o que

pertencesse á historia delles e de suas conquistas», ao mesmo tempo que estimulava a investigacão ao nivel

provincial, de modo a fazer-se da histôha o espelho da grandeza do Reino. A iniciaftva tinha raízes no

movimento cultural que o monarca inspirou e de que participavam os espíritos desejosos de envolver Portugal

na aura do seu passado. Seguindo o exemplo da Franca, era a historia a realizacâo
da vontade divina na pessoa

dos reis e pela accão herôica dos homens. O ambiente era propício a que D. João V transplantasse para o Retno

essas correntes de mentalidade.
"

In SERRÃO, Joaquim Veríssimo — Histôria de Portugal. Volume V. A

Restaura?ão e a Monarquia Absoluta (1640-1750). Lisboa:
Editorial Verbo, 1980. P. 426.

56 "Constituíam-na nobres, magistrados e sacerdotes, num conjunto de 50 cadeiras, havendo ainda 18

académicos provinciais ou não residentes em Lisboa. a quem cabia manter focos de cultura nas principais

terras do Reino.
"

Idem p. 426.
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ilustrativas da vida do Grand Condé. conjugando duas correntes em si mesmas portadoras da

ideia do museu. 0 cnsino e a memôria são o corpo dessas ideias; e o resultado é a imagem do

museu como o prôprio lugar do poder 6:>. A importância desta cidade, com toda a experiência

adquirida, vai mais além da sua responsabilidade local: a prôpria organizacão da sua sala de

estátuas irá servir de modelo a d'Angiviller, para a instala^ão do grande museu real que se

preparava no Louvre. Vê-se assim, claramente, que o papel de Alexandre Lenoir na

preservacão da memôria nacional francesa e, mais tarde, ao longo do século XIX, a

importância dos museus de província. foi preparado durante Setecentos.

Apesar dc toda a movimenta<;âo a que o século XVI II assistiu, em termos do

envolvimento da província na defesa e desenvolvimento do seu patrimônio, a instaura^ão do

Louvre 66
como museu nacional não deixou de levantar sérios problemas aos regionais

—

tendo-se ocupado muito tempo na determina^ão de que espôlio devena caber âs várias

instituiøes. Mas também não podemos esquecer que esse caminho de consciência regional

iria ser determinante para a capacidade de exigência que a provtncia teria apôs a revolucâo,

para fazer valer a sua quota parte de cultura e acervo estético, apresentando-se o museu como

factor de desenvolvimento e de poder regional. reivindicacão da igualdade efectiva de todos

os cidadãos, na igualdade dos direitos e da partilha das "riquezas artísticas nacionais" 67.

Deste modo, embora extintas com o furor revolucionário de 1789, as academias

francesas mantiveram uma actividade de importância incontornável para a análise dos

sucessos nas exigências locais. 6^. O seu peso foi maior do que, numa primeira fase, o

despoletar da ideia museolôgica em Fran^a, ainda no Antigo Regime, com as exposivôes que

organizavam e a demonstra^ão implícita de que os tesouros particulares deveriam tornar-se

públicos, a bem do progresso nacional. E, já depois da Revolucâo, as academias revelaram ser

a consciência da salvaguarda de bens regionais, importantes arautos na defesa do conjunto da

65
"Ainsi. á Dijon. viennent confluer deux courants porteurs de l'idée de musée: l'Enseignement et la Mémoire;

et l'institution s'établit dans la demeure du Pouvoir.
"

Idem., p. 464.

66 Sobre as diversas questôes da instala^ão do Louvre e suas estratégias de utilidade, ver POULOT, Dominique

Musée, Nation, Patrimoine: 1789-1815. Paris: Éditions Gallimard, 1997, p. 198 e segs.

67
In REAU, Louis, op cit, p. 482.

68
A 30 de Dezembro de 1792, por exemplo, a de Toulouse enviou uma memôria ao departamento da Haute-

Garonne pedindo a cria^ão de um museu. Mas o papel que tais institui^ôes (embora extintas) mantinham —

através dos seus membros, respeitados e conceituados (se não a nível institucional, nos conturbados tempos que

se viviam, pelo menos localmente, entre os seus concidadãos) — não se resumia ao acima exposto. No momento

em que a Franca estava a saque e os bens nacionais desapareciam, coube aos antigos membros académicos.

numa primeira fase, a inventariai;ão dos bens artísticos em perigo, acclo com particular peso nas cidades que

maiores e melhores academias tinham: Dijon, Toulouse, Rouen (embora também se tivessem verificado noutras

localidades, como foi o caso de Lille, onde o antigo director da Academia, Louis Watteau, teve importantes

iniciativas de salvaguarda do patrimônio). Cf. idem, p. 484-487.
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histôrica sobre a região) era outro centro que acarinhava a ideia museolôgica. "Fortemente

estruturada, dotada de uma coleccão de qualidade", a institui^ão "monta uma politica

espectacular de exposicôes
" 6 ]

: no período entre 1 75 1 e 1 79 1 organizou 39 mostras (todas de

um mês cada), num total de 6700 obras expostas, contando para tal com trabalhos da coleccão

académica, trabalhos de alunos, quadros enviados pelo rei, mas, sobretudo, com pecas

emprestadas por particulares (num totai de 472 emprestadores). Cada um destes eventos teve

uma espécie de catálogo. onde se podia ver a insistência
nos pedidos de empréstimo. além das

referências a quem emprestara °-.

A imagem de excepcão que Toulouse oferece, como foco artístico provincial, na

Franca da segunda metade de Setecentos, sublinha a importância da educacåo e do culto da

memôria local nas exigências do saber e do poder regionais. 0 museu é uma dessas

exigências 63. E acima de tudo, Toulouse mostra também como o espírito iluminista, na sua

face local, soube, através das academias, dinamizar a cultura onde se movia, ao ponto de

entusiasmar e integrar no processo, inúmeros coleccionadores privados. Nesse passo, o

privado pôde ser visto por um público incomensuravelmente mais vasto que o habitual. Esse

foi, obviamente, o projecto das Luzes. Assim. os tesouros particulares enriqueceram os olhos

de multidôes tradicionalmente arredadas dessas producôes. Mas. ao mesmo tempo que o

empenho privado se mostrava, crescia nas entidades nacionais, públicas, a ideia de que tais

espôlios eram pertenca da nacão, devendo, por isso, estar permanentemente dispostos aos

olhos de todos. Coloca-se, a partir de então, a neccssidade de mostrar e preservar esses bens.

destinados a alimentar tanto os sentimentos estéticos regionais e nacionais, como o progresso

das indústrias locais 64.

Mas este exemplo não foi único. Também em Dijon a academia se mostraria poderosa

no ensino e na preserva^ão da memôria. Em 1784, aquela institui^ão encomenda a Prud'hon

uma obra que cantasse a glôria da província da Borgonha.
É a abertura å corrente historicista,

que iria fortalecer-se a partir de 1786. com outras solicita^ôes a pintores de quadros e telas

61
Ibid, p.461.

62 Cf. idem, p. 461.

63 'Toulouse offre l'image la plus brillante et la plus complête de ia vie d'unfoyer artistique provincial dans la

France de la seconde moitié du XVllf siêcle. Elle montre que i'intérêt pour l'illustration
de la mémoire locale et

les exigences d'un enseignement inséparable de la connaissance de l'æuvre des maitres conduisait au musee.

Avant d'étre la création d'un décret consulaire. le musée était déjâ préftguré dans les activités et les institutions

d'un miíieu éclairé de notables et d'artistes provinaaux.
"

Idem, p. 461-462.

64
Apesar disso, Toulouse não logrou escapar ao momento destruidor que se viveu no pôs revolucão francesa,

tendo também o seu periodo iconoclasta. (Cf. REAU, Louis — Histoire du Vandalisme. Les MonumenLs

Détruits de l'Art Fran?ais. Paris: Robert Laffont, 1994, p. 591-593, Toulouse «Capitale
du Vandalisme».)
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escritos de Machado de Castro e Cyrillo marcam bem o reinado de D. João V como espaco de

abertura aos artistas. tempo de mecenato
- a nota é elucidativa dc outras falências -

repetido depois nos reinados
de D. José I e de D. Maria I. Mas ambos os artistas são unânimes

em apontar também
as carências do ensino. a dif.culdade em obter info™a?ão teorica sobre

os assuntos que Ihes dizem respeito. a inexistência de bibliografia disponível
nas bibliotecas

72. D. João V teve um papel importante na aquisi^ão de obras coevas para bibliotecas do

reino. Mas, mesmo passando o íino pente da Inquisiíão. havia ainda
de passar pelo filtro das

línguas estrangeiras. nem todas acessíveis aos artistas portugueses.

A situaøo artística nacional. apesar do afrouxamento do brafo inquisitorial, não

melhoraria facilmente
- nem apôs a instaura^ão da academia, já em 1836. Por isso mesmo,

Machado de Castro. por exemplo, com uma razoável biblioteca panicular sobre teoria

artística, fez dela caôtico uso. Nem outro fruto se poderia esperar colher de
um espírito não

desperto para as ratoeiras teôricas. Assim se manteve o quadro dos artistas portugueses,

confinados a estudos não orientados. O prôprio Cynllo, que afirmaria diversos exemplos
de

como as artes eram também gratas aos monarcas portugueses,
desde D. João I e a constru9ão

do Mosteiro da Batalha" (esquecendo-se de sublinhar que todas as constru9ôes e todas as

cria9ôes haviam sido pontuais e dest.tuídas de
um cuidado estrutural responsável, como seria

o de munir os criadores de ferramentas
de forma9ão mstitucional), acabaria por concluir,

com

Machado de Castro. que o pintor, como indivíduo social, era tão mal visto cm Portugal que o

maior de todos os nossos artistas de Seiscentos. Vieira I.usitano, havia sofrido bastas e

dolorosas penas ao longo da sua vida.

No ano a seguir ao terramoto, como que saida dos escombros da cidade, uma nova

academia literária come9a um caminho importante na renova9ão
da mentalidade nacional -

mesmo que com as limita9ôes do seu insp.rador. incapaz de reconhecer as contradi9ôes em

que caía. Trata-se
da Arcádia Lusitana, instituída por

Correia Gar9ão M. Surgem de .mediato

academias de Rouen c Toulouse. nâo admira que tenha s,do prccisamen.e um francês a sugerir a D. Joâo V a

criacão de uma tal instituiíão.
_.aí.anc

n Es,e problema já foi. igualmente. referido por
ou.ros. Ver, por exemplo, Nuno

Saldanha. op. atp. 33 e segs.

73 Machado de Cas.ro tem idên.ica generosidade. embo^ como Cyrillo, desfie ígual rosár.o de lamen^ôes
-

justas aliás — como veremos adiante.

~ha. r . ~ •
r «,«« ímiú. \117\ Poeta e dramatureo neoclássico. Destacam-se na sua

_, „~ *__.<_*--,-_ Ra7f«9t/p mpnie informado das correntes aa epoca, dpcsai
uiu juoo

xts™:zz:^-r:Pr_^ __ _~» ,>.. **—>~-— -*«
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riqueza nacional. Ainda longe da nocão de patrimônio 69, foram elas a impor grande parte das

regras, ao reclamar como justa e imperativa
a conserva^ão desses bens, a sua distribui^ão pelo

territôrio da nacão, a sua consequente fixavão. a inventariagão, e. finalmente, a proteccão

contra o momento iconoclasta vivido apôs a revolueão. Mais despertas para a sua prôpria

heran<?a cultural e estética. no processo herdado de antes de 1789, estiveram, depois, muito

mais aptas a reconhecer os perigos da destrui^ão e a apontar a urgência de um plano de

salvamento: da histôria local, nacional e também da histôria da arte.

Em Portugal, já vimos que a fundacão da Academia de Histôria. dado o quadro do

país, não podia ter tido preocupacôes de defesa de patriménio. Observámos também que o

suposto entusiasmo de D. João V, na funda^ão de uma representa^ão de carácter artístico fora

do país, não fôra, portanto, suficiente para recrear
o gesto no reino. O terremos nacional era,

pois, pouco propício a discussôes idênticas ås vividas em Fran^a. Além das vissicitudes

prôpiras da nacão, também aqui o poder régio tinha outras prioridades, para além das

educativas."£m Portugal sô muito tarde ele terá procurado repetir essa iniciativa, pensando

em criar aqui uma academia para a qual parece que chegou
a encomendar gessos em Roma

- tudo se gorando å sua morte.
" 70 Aliás, toda a situaQão de mecenato real era insuftciente,

reflectindo plenamente um quadro geral desprovido de um efectivo plano cultural . Os

69
Franíoise Choay destaca dois tipos de defesa do patrimônio. Um compreende as medidas tomadas logo com a

Revolucão, numa linha de salvaguarda preventiva; o outro, mais metôdico, como resposta ao vandalismo pôs

1792. "Les mesures immédiates, prises dês le début de la Révolution, pour la sauvegarde du patrimoine

nationalisé, relêvent d'une conservation que j'appelle primaire ou préventive. Par oppposition, j'appelle

secondaire ou réactionelle une conservation dont les procédures plus méthodiques, plus fines, plus performantes

et mieux argumentées. ont été élaborées pour iutter contre le vandalisme idéologique que a sévi á parttr de

1792." MCHOAY, Fran<?oise, op. cit, p. 80.

70 In FRANCA, José-Augusto
— A Arte em Portugal no século XIX, Volume I. Lisboa: Bertrand Editora,

1990, p. 64.

71 "O mecenato real directo, se o examinarmos á luz dos grandes e dos pequenos mecenatos do tempo, da

Espanha dos Bourbons á corte ocidentalizada
de Sampetersburgo, mostra a sua fraqueza, devida åfalta

de uma

estruturacão nacional apoiada num projecto cultural." In FRAN^A, José-Augusto
— Lisboa Pombalina e o

Iluminismo. Lisboa: Bertrand Editores, 1987. P. 52. Luís Xavier da Costa, in op. cit, sustenta, pelo contrano.

que o reinado do Magnânimo foi, de facto. uma época de edificacåo importante. "Seria longa a noticia de todas

as habitacoes. palácios, templos e sanluários que se erigiram
em Portugal durante o século XVIII, com tntuitos

monumentais e aspectos arquitectônicos ligados aos estilos que
evolucionaram na época. Raros locais do pais

não conservam qualquer edificio ou vários ediftcios déstes. Como exemplo recordarei apenas o santuano do

Bom Jesus, junto a Braga, o qual, se de facto conta uma existência anterior a 1722, pois as suas construcoes

actuats interessantes pela grande extensão que ocupam, situaqão pitoresca em que estão, conjunto

espectaculoso que apresentam e harmonia que possuem." (P. 34.) Contudo, acaba por concordar com o

indiscutivel: que o rei "antepunha as produqôes nacionais as produqôes estrangeiras,
ou por moda e ostentaqao.

ou porque de facto julgava estas de melhor gôsto, de meihor qualidade e mais ricas até. com respeito a varias

espécies, pela razão capital de nâo existirem análoga.s com origem portuguêsa" (p. 42), mesmo que contmue a

afirmar que o monarca criou condicôes para algumas dessas artes se desenvolverem entre nôs. Dá, entâo. como

exemplo, a criacão da Real Fábrica das Sedas, acrescentando que tal criacão surge como resultado de uma

solicita^ão do francês Robert Godin, em Janeiro de 1731. Considerando o que referimos acima sobre as
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Ribeiro Sanches
79

tra^aram linhas pedagôgicas que ultrapassavam os métodos utilizados até

aí pelos jesuítas, tentando já integrar no ensino os "novos" autores (como vimos. alguns já

velhos de um século. como Descartes, Bacon. ou Locke e a filosofia empirista inglesa). até

então esquecidos nos programas eclesiásticos e escolásticos. Mas será preciso esperar pela

reforma pombalina para ver o ensino laicizar-se e quase europeizar-se.

3. Pombal e as tentativas de mudanca

De facto, o poder da Companhia de Jesus era grandc, e as mudan^as não tiveram

aceitamento imediato e muito menos pacífíco. O Collegio dos Nobres (organizado, em 1761

^, embora so aberto cinco anos depois, quase ao molde de uma velha academia de armas) é

exemplo disso mesmo. refiectindo já os propositos do médico e educador Ribciro Sanches que

preconizava a "articulacão entre educacão e Poder", numa nova reforma, laicizante, que iria

contemplar a totalidade do ensino. desde o básico até ao universitário °l . Os prôprios termos

Educacão de um Menino Nobre. editado pela primeira vez em 1734, e com reedicão pôstuma.

significativamente em 1761. ano da fundacão do Colégio dos Nobres.

78
Antônio Verney. Nasce em Lisboa, em 1713. De formaíão jesuíta, recebe também instru<;ão filosôfíca na

casa da congregacão do Oratôrio. Na liniversidade de Évora frequenta Filosofia e Teologia. formando-se na

primeira e jamais conseguindo qualquer grau na segunda, interrompendo os seus estudos nesta área e partindo

para Roma. Há quem avente a plausível razão desse afastamento da tJniversidade de Évora pelo conhecimento

das mais modemas correntes f.losôficas que permaneciam afastadas do ensino da Universidade. Sabendo que a

difusão das ideias modernas em Portugal não poderia ser feita directamente pelos seus autores, O Verdadeiro

Método de Estudar (de seu título completo Verdadeiro Método de Estudar para ser útil â República e â

Igreja, proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal) é uma adapta<;ão das Luzes ao espirito do pais.

Nessa obra ocupa dez anos (de 1736 a 46). Publicada anonimamente em Portugal, proibida pela Inquisicão,

sendo posta a circular uma segunda edicão clandestina, Verney lamentará sempre não ter deus querido que ele

iluminasse a pátria, como seria de seu gosto. Nos últimos anos da vida é um indivíduo amargurado, queixando-se

de si e dos demais. Depois de vários contlitos, já no rcinado de D. Maria I é reabilitado; em 1780 vê-se nomeado

sôcio correspondente da Academia das Ciências de Lisboa. Dez anos mais tarde, um decreto de 1 1/9/1790. de D.

Maria I nomeia-o deputado honorário do tribunal da Mesa da Consciência e Ordens. Morre. sem gozar

plenamente da reabilitacâo, em Roma a 20 de Marco de 1792.

79 Antônio Nunes Ribeiro Sanches (Penamacor, 7/3/1699—Paris, 14/10/1783). Médico, cristâo-novo. teve de

sair do país em 1726, para escapar å lnquisicão. Viajando pela Europa (Inglaterra, Holanda. Rússia), acabaria por

se fíxar em Franca, em Paris, em 1747, onde permaneceu até ao fim dos seus dias. Aí, no meio do ambiente das

Luzes, tornou-se sôcio da Academia das Ciências, participou na realizacão da Lnciclopédia. Dentro desse

espírito, continuou a escrever sobre os temas do seu interesse: medicina (principalmente no campo da

veneralogia), pedagogia e economia, preocupando-se setnpre com o pesado papel da lgreja em Portugal. Parecc

ser inequívoca a sua influência pedagôgica na criacio do Colégio dos Nobres e na Reforma da Universidade.

dentro da reestruturaíão do ensino no nosso país, bem como na reforma da Inquisicão. Entre as suas obras.

dcstacam-se as Cartas para a Educacão da Mocidade. de 1760, uma das que, juntamente com o Verdadeiro

Método de Estudar, de Verney, e os Apontamentos para a Educacão de um Menino Nobre, de Martinho de

Mendon^a, intluenciou a retbrma dos estudos em Portugal. nomeadamente a fundacão do Colégio dos Nobres.

8^ Mesmo ano em que encerrou a Arcádia Lusitana.

81 /n GOUVF.IA, Antônio Camôes —"Estratégias de interiorizaqão da Disciplina", Histôria de Portugal. IV

Volume: O Antigo Regime (1620-1807), Lisboa. Circulo de Leitores: 1993. P. 432.
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grandes diferencas sociais em relacão âs suas congéneres anteriores: a Arcádia permite, desde

o início da sua histôria, a entrada de burgueses, acreditando assim criar condicôes para um

diálogo mais fecundo entre as classes e para uma nocão mais pragmática da existência 7-\ Os

seus frutos tcôricos tiveram as falhas esperadas de um inspirador incapaz de entender o seu

tempo. Contudo. a inova^ão arcádica foi exactamente a de instaurar o exercício crítico
—

pelo

menos cntre os seus membros. O que já não foi pouco, se considerarmos ter-se aberto, nesse

passo. uma brecha no velho edificio dogmático das tradicôes inquestionadas. Assim se

comecou, igualmente, a marcha para um trabalho de heran^a cartesiana (pese embora também

aqui com os etemos atrasos). de método e dúvida racionalista, preparando o terreno para que,

mais tarde. a universidade reformada considere, por fim. os estudos de
matemática e filosofia

já na senda dos pensadores ao tempo (relativamente) mais recentes. incluindo Bacon e o seu

Novum Organum. por exemplo. afastando-se enfím
da tradicâo escolástica a que os jesuítas

ainda se agarravam convictamentc.

Voltando então um pouco atrás, ao momento anterior â reforma pombalina. ao mesmo

tempo que o panorama laico se mantinha no mesmo nada cultural. a Igreja possuía amplas

propriedades no país. além de ter â sua guarda grande parte da populacão feminina. espalhada

por conventos. Paradoxalmente.
era de facto aí que as mulheres tinham acesso å educacão e

gozavam de maior liberdade cultural e pessoal, já que esses espacos funcionavam como

centros de mundanidade. nessa que foi a época freirática por excelência. Assim
sendo. o Clero

detinha pane signifícativa do ensino — especialmente na mão dos jesuítas, senhores da

situacão desde o século XVI '".

Antes de Pombal, já várias haviam sido as tentativas de estabelecer novos programas

de ensino no país. Autores como Martinho de Mendonca 77. Luís Antônio Verney
*
e

do Limoeiro. para onde o Marquês de Pombal o enviara, aí morrendo, ao que parece, um dia antes de chegar uma

esperada ordem de libertacão.

75
"A nova ctasse confinava-se nos seus hábitos. nos seus costumes, cuja descnqão seria dada não pela pintura,

maspelas novas formas poéticas. Espelho de uma vida útil. dai em diante podia considerar-se a literatura como

um sen-iqo público." In FRANQA. Jose-Augusto Lisboa Pombalina e o lluminismo. L.sboa: Bertrand

Editores. 1987. p. 254.

76 Cf. ibid.,p. 52.

77
Martinho de Mendompa de Pina e Proenca Homem (1693-1743). Nascido na Guarda, f.lho de uma

familia nobre. estuda Filosof.a no Colégio das Artes, em Coimbra. Fora da escola prossegue estudos

independentes em diversas áreas. Ainda jovem viaja pela Europa (Espanha, Itália, Austria, Hungna e Paises

Baixos). No regresso a Portugal, apôs o convívio com os novos sistemas íllosôtlcos e cientificos europcus, toma-

se encarrei>ado"da Livraria Real. Sôcio fundador da Academia Portuguesa da Histôria, de D. João V. em 1720.

seis anos mais tarde parte para Espanha em missâo diplomatica, casando-sc, em 1729, em Sevilha, com D. Paula

de Andrade Mendonca. Em 1733 segue para o Brasil onde fica até 1738. Entre os diversos cargos que obtem no

regresso a Portugal, é também guarda-mor da Torre do Tombo. Pedagogo apostado nas novas correntes

iluministas e no ~afastamento da escolástica do ensino em Portugal, e o autor dos Apontamentos para a
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garotos
— mínimo de sete anos e máximo de treze permitidos para a admissão —

que devem

ter igualmente solido apoio religioso e observar regras estritas de bom comportamento.

Enquanto se ensina descnho e matemática aos futuros engenheiros construtores dos edifícios

(principalmente militares), de que a nacão carece. sâo-lhes ministrados cursos de línguas

clássicas e vivas; estas. as únicas permitidas no convívio 8°. No afastamento do grego e,

sobretudo do latim, desses momentos de informalidade, dificilmente poderíamos deixar de ver

a vontade do marquês de apagar quaisquer lembrancas de um tempo (demasiado longo e ainda

excessivamente proximo) de ensino dominado pelo clero, em especial pelos jesuítas,

perpetuando um modelo escolástico há muito obsoleto. O espaco de sociabilidade mais

mundano era, depois, garantido pela prática da esgrima, da equitacao e da danca (num curioso

apontamento de moderna mundanidade). Vai exactamente nesse scntido (tbra o apontamento

de mundanidade) o elucidativo preâmbulo do texto criador da instituicão.

Estabelecido em Lisboa por ordem do rei D. José I, o Real Collegio dos Nobres tinha

por objectivo dotar a nacão com algo já havido em centúrias anteriores. mas desaparecido

entretanto: (a forma^ão dos) jovens de berco 87. Mas trazia também algo de novo.

nitidamente herdado dos primeiros tempos do século XVIII: não so a nocão de espectáculo

social, cortesão. descendente dos ares barrocos, como também a sua abertura mais

europeizante (por via da experiência diplomática do primeiro ministro, em Londres e Viena

de Áustria) e a jun<?ão do alimento moral ao fĩsico, tao característicos de Setecentos.

A novíssima instituicão — a estabelecer em Lisboa 88 - - devia albergar, pois, cem

jovens, obrigados a assistir âs aulas de 17 disciplinas. 0 ensino de cada aluno prolongar-se-ia

86
"As conversaqôes familiares serâo sempre. ou na Lingua Portugueza, ou na Franceza, Italiana. ou Ingleza.

como os Collegiaes acharem que ihes he mais conforme aos differenies genios. e applicaqôes, que cada hum

delles fizer a estas Linguas vivas. Não poderão porém nunca conversar em Latim. por ser o uso famiíiar desta

Lingua morta mais propria para os ensinar a barbarisar. do que para Ihes facilitar o conhecimento da mesma

lingua. "Colleccão de Legislacão Portuguesa, Decreto de 7 de Marco de 1761, p. 779.

87 Semelhante situacão, que Portugal já vira em melhores dias, fora feita por via de colégios como os de Sãc

Miguel e de Todos os Santos, estabelecidos em Coimbra em 1547, por D. João III, com "Professores tâo

distinctos. como os Principaes André de Gouvea; os dous irmãos Marqal, e Anlonio de Sousa. Edmundo Rosset,

Vicente Fabricio. Antonio Caiado, Pedro Margalho. Ayres Barbosa. André de Resende. Pedro Nunes. Diogo de

Teive, e outros, que com a instruqâo da mocidade Portugueza derão hum tão grande credito á Naqão. e tão

grande lustre á Nobreza". In Colleccão de Legislacão Portuguesa, 7 de Marco de 1761.

88 Houve igualmente a inlcncão de repetir o gesto em Coimbra, em 1772, aí reinstalando o Colégio das Artes.

(extinto em 1722), o que não chegou a concretizar-se. Em 1811, o segundo Conde de Rio Maior, recordando o

Colégio dos Nobres e o seu desejado congénere de Coimbra, referia: "O Sr. Rei D. José estabeleceu em

Coimbra, pela Reforma da Universidade em 1772, sendo seu lugar Tenente o Sr. Marquês de Pombal. o Colégio

das Artes. que mandou arranjar no Convento dos Jesuítas; mas êste Colégio. fundado para maior cômodo da

Nobreza das Províncias segundo o modelo do Real Colégio de Nobres em Lisboa. não chegou ainda a abrir-se
"

In SOUSA, José de Saldanha Oliveira e. O Real Colégio dos Nobres. Separata dos N°s 8 e 9 da Revista

Municipal. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1942, p. 8.
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do preâmbulo do decreto fundador do colégio deixavam clara a questâo de nâo se tratar sô de

uma escola, mas de uma instituicão onde o prestígio do país se jogava, em aposta já ganha por

outros soberanos 82. noutras épocas. Curiosamente. e como o vazio pedagôgico e cultural

entretanto se impusera. tornava-se imperativo o recurso a professores estrangeiros. vindos, de

acordo com o texto do citado preâmbulo, de universidadcs como a de Paris. Mas. para além

disso, o convite a esses mestres representava a garantia de uma abertura e consequente

mudanca que. de outro modo, mesmo a verificar-se. seria mais lenta.

Portugal tcntava pôr-se å altura da Europa. apoiado numa reforma escolar baseada.

então. em Verney
8-"

e Sanches *K e também por via da abertura de salôes mundanos. refiexo

de uma sociabilidade nova a que não era alheia a vontade do ministro Sebastião José, de

substituir a vclha nobreza tradicional. sua inimiga, por uma nova elite nobilo-burguesa. Essa

nova elite devia também ser armada de um ensino ao nível enciclopédico, iluminista.

razoável. o mais afastado possível dos modelos jesuítas. Tudo junto, deveria concorrer

também para o estabelecimento de uma indústria competitiva, levantando a economia

nacional. gasta pela crise do ouro do Brasil e pela concorrência de outros produtores de

a^úcar. e agravada pclos efeitos do terramoto. com as inerentes perdas e gastos de

reconstrucâo "5.

0 Real Collegio dos Nobres espelha e forma essa situa^ão. Nele se garante o ensino

das disciplinas propedêuticas dos seus cem alunos, para servir o país nas técnicas. e brilhar

nos saloes. É dada normalíssima ênfase å conduta e obrigacôes morais dessa centena de

82 Esse passado dc "Gloriosos. e fecundos progressos. com que por effeitos dos Estudos. e da Companhia. que o

memoravei infante Dom hlenrique estabeleceo. e fundou na Vilía de Sagres. e na Cidade de Lagos. para a

Astronomia. Geografta. Navegaqão. e Commercio maritimo. se formárão os muitos Sabios, e famozos Varãe.s.

que. depois de haverem dilatado com os seus illustres feitos os Dominios desta Coroa na Africa Occidental. os

achou o Reinado do Senhor Rei Dom Manoei tão graduados. e tão experimentados: nâo sâ naquellas utilissimas

disciplinas: mas tambem na mais sã. e mais sôlida Politica Christã, (...); Havendo tambem considerado que a

Religião. o Zelo e a Providencia do mesmo Senhor Rei Dom Manoel. seguidas pelo Senhor Rei Dom João III..

conhecendo sohre aquellas decisivas experiencias, que os refendos Estudos se farião mais ferteis quando fossem

cuitivados em Collegios, nos quaes a regulariaade das horas. e a virtuosa emulaqão dos F.studantes

concorressem para elles se adiantarem nas suas profissôes com maior brevidade. forão convocando com a sua

Régia munificencia muitos Sabios da Universidade de Paris. e de outras da Europa. famosos pelas suas

erudiqoes". Colleccão de Legisla^ão Portuguesa. Decreto de 7 de Marco de 1761.

83 Mesmo com todas as contradicôes. incluindo as de Verney que confundiu a total aposta no empirismo com o

desgosto pela fllosofia metôdica de Descartcs.

84 O livro de Ribeiro Sanches foi publicado em 1 760. um ano depois de Pombal ter expulso os jesuítas.

8-s Os efeitos do terramoto não foram sô em termos de contencão de despesas. acentuando a crise ou abrindo

caminho para um tempo nacional mais voltado para a simplicidade tradicional do pais. Segundo José-Augusto

Franca (Lisboa Pombalina e o Iluminismo), ele serviu também de meio "egualizador" da populacão. "O

terramoto. tendo abalado as estruturas de um Portugal inquisitorial e senhorial. destruíra aigumas interdiqôes.

alguns gostos. varrera receios. ignorâncias. £ fora de dúvida que todo um processo de Je.senvoivimenlo da

sociedade. em acordo com a conjuniura europeia. foi acelerado pela catústrofe.
"

(p. 253 ).
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undecimo. e duodecimo dos sôlidos para Geometria Elementar.
" 9^ Os alunos sem talento

nessa área continuariam com o mesmo professor que os iniciaria na arquitectura e no desenho.

Os que, todavia, manifestassem aptidôes passariam, no ano imediato, para o segundo mestre

que lhes desvendaria os segredos da álgebra, a sua aplicacão â geometria, análise dos infinitos

e cálculo integral. No passo de outros oito meses, rumava-se â mecânica, estática, hidrostática

e hidráulica. Finalmente, o terceiro ano ocupar-se-ia com estudos de ôptiea, diôptrica,

catrôptica, princípios de astronomia, geografia completa e náutica.

Embora nas línguas se verificasse a aceite competência dos mestres para leccionar

ainda histôria e ftlosofia. no respeitante aos estudos (teôricos e práticos) de arquitectura

militar, civil, e desenho
--

apesar da base matemática — . os professores deviam ser outros,

exclusivamente dedicados ao ensino destas disciplinas. O primeiro (arquitectura militar)

ensinaria regras base de fortificacão. de pracas. sítios, campos e exércitos, usando para o

efeito desenhos e maquetes em madeira. 0 segundo (arquitectura cĩvil) dedicar-se-ia aos

princípios da arquiteetura. devendo explicar claramente medidas e proporcoes. 0 terceiro

(desenho) trataria das principais medidas e respectivas proporcôes. Na área científica, faltava

ainda a fisica, cujo professor deveria dar breve visão da historia da disciplina. Nos aspectos

mais práticos, usaria da geometria e do cálculo. com o apoio de instrumentos mandados fazer

pelo prôprio rei, uma vez mais presente como autoridade na vida científico-prática do colégio.

Por fim, para garantir capacidades físicas e diplomáticas, chegava-se âs artes de cavalaria.

esgrima e danca.

Aparentemente, o Collegio. de estatutos minuciosamente programados. apresentava-se

como eficiente resposta âs necessidades nacionais. Porém, não traria grandes benefĩcios â

nacão. nem seria, ainda, o primeiro a lancar a desejada primeira pedra no ensino artístico em

Portugal — tema que, aliás, nunca entusiasmou Pombal 94. Como se verá, será necessário

esperar ainda muito tempo até que tal aconteca. entre nos, de modo sério e sistematizado. E,

volvidos poucos anos. o ensino comevou a decair. Progressivamente foram-se insinuando. no

93 Idem, p. 782.

94 "Carvalho e Melo não tinha as preocupaqôes nem as aspiraqôes de um intelectual. O fulcro da sua

senstbilidade era a política. Não se identificava com o cultural, o econômico, o diplomático, o ideolôgico. o

eclesiástico. enquanto valores em si mesmos. mas enquanto inslrumentos de uma política nacional e globat.

vocacionada para o engrandecimento do Pai.s no concerto europeu e para o progresso da sociedade. â escala

do interno português. A saída para um Portugal Maior pouco tinha a ver. na sua mente. com a reviviscência do

Passado. Consistia, fundamentalmente. no repensar da nossa identidade e na operacionalizaqão deste.

impelindo-nos a um aproveitamento esclarecido das fontes e forqas produtivas de que dispúnhamos e ã

portugalizaqûo possíveí dos novos horizontes intelectuais, sociais e estaduais da Europa". In DIAS. Jose

Sebastião da Silva - Pombalismo e Projecto Político. Lisboa: Centro de Histôria da Cultura da Universidade

Nova de Lisboa. 1984. P. 213.

26



por três anos, de manhãs e tardes ocupadas. Esse investimento na educa<;ão dos jovens nobres

custaria caro aos progenitores: 120 mil réis por ano. divididos em duas partes
— a primeira no

dia de entrada, e a segunda no dia a seguir â passagem dos primeiros seis meses
—

: a

cessacão de pagamento comprometeria imediatamente os estudos.

Para euidar de que a futura elite fosse bem educada, o estabelecimento seria dirigido

por um rcitor, nele residente a título permanente. "Pessoa de Letras, e Virtudes, em quem

concorra tambem a circunspeccão necessaria. para se revestir de huma authoridade tai que

OQ

Ihe concilie, e conserve o respeito de tantos ('ollegiaes distinctos pelo seu nascimento' °\

seria na verdade o elo entre o rei e essa realidade educacional; e além dele haveria ainda um

vice-reitor, um prefeito de estudos (tipo de director pcdagogico e ligacão do reitor com o

quotidiano do colégio) ao qual se exigia também forma^âo clássica e moral elevada. O

restante papel educativo e civilizacional cabia aos prefessores.

Curiosamente. a admissâo ao estabelecimento, feita apenas por peticão ao reitor

(embora sô o rei. de quem dependiam os estatutos, tivesse direito de decidir quem entrava -

numa evidente manifesta^ão de laicismo e afirma<;ão da majestade) teria como anexo todas as

provas da fidalguia do candidato 90. A parte isso, pouco mais; â entrada, os alunos apenas

dcviam saber ler e escrever. 0 ensino desdobrado em disciplinas como o latim, grego,

retôrica. histôria da filosofia, lôgica, eloquência, poética, histôria (antiga e moderna,
incluindo

administracão do territôrio), cronologia, geografia. português, francês. italiano. inglês

mantinha os olhos postos na constm<;âo de uma nova elite servidora dos régios interesses e

nesse sentido compreendia também a matemática. já que o seu estudo e o "das diferentes

partes. que a constituem, he não sô util. mas indispensavelmente necessario a todos os que

aspirarem servir-Me na Milicia. ou por Mar. ou por Terra" e assim D. José I concluía:

"ordeno que no Collegio hajão tres Professores desta proveitosa sciencia."
92 Deste modo.

ao primeiro caberia. por oito meses, o ensino da aritmética, geometria, trignometria, teoremas

de Arquimedes e "alguns Elemeníos de Geografia; os primeiros seis Livros de Euclides; o

89 In Colleccão de Legislacão Portuguesa. Decreto de 7 de Marco de 1761, p. 775-776.

90 Se se considerar que Pombal queria de facto. formar, uma nova elite nobilo-burguesa, a exigência das provas

de tldalguia toma-se algo paradoxal.

91
Que "os Collegtaes depois de haverem passado as Classes da Rheíorica. Logica. e Historia. aprendâo pelo

menos as Linguas Franceza e Italiana: ainda que será muito mais util aos queforem mais capazes. e estudiosos

procurarem possuir tambem a Lingua Ingleza." Idem p. 781-782. Aqui se encontra bem marcado o braco do

marquês que, apôs vivéncia londrina. ficara com poucas dúvidas sobre o poder econômico da Inglaterra e a

importância comercial de bem falar o seu idioma.

92
/n Colleccão de Legislacão Portugueza, Decreto de 7 de Mar^o de 1761, p. 782.
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O colégio passou ainda por atribulacôes várias, sendo despojado de terrenos. viu-se

obrigado a abrir as suas aulas de manejo e equitacão a alunos externos (decreto de 3 de Abril

jc i7Qi) _. desde que dotados dos requesitos apontados nos estatutos. Em 1796. a

desagradável crônica que Carrêre fez de Portugal nao deixou de cilar a institui?ão.

aproveitando o balanco de um desgosto geral, que Lisboa e o país lhc causavam, e em que

metia, no mesmo nauseado retrato, episodios de água-vai. a calamitosa (na sua visão)

Academia das Ciências. o estado das artes em nacão que jamais dera pintor "que mereces.se

figurar entre os artistas medianos". nem "um sô quadro do qual o país possa glorificar-se".

estátua que fosse sequer "sofríveî". gravuras ou arquitectura que ultrapassassem o mesmo

desditoso nível 98, não se coibindo, neste último campo, de tecer as mais extravagantes e

deslocadas consideracoes sobre a baixa pombalina. Quanto ao colégio. Carrére referia que

"este formoso tilulo, esta designacao grandiosa, encobre um simples pensionato onde os

joven.s são educados å custa dos pais e onde são apenas recebidos aqueles que estão em

eondicôes de pagar. A nobreza desafortunada está excluída da instituicão, por Ihe faitarem

os recursos para satisfacâo do encargo. enquanto a burguesia é ali admitida desde que possa

pagar o exigido.
" 99 No que toca aos profcssores. acrescentava, recebiam salários de miséria.

absolutamente compatíveis com a sua mediocridade e o condizente ensino. concluindo que "a

educacao aqui nũo é briíhante e deste coiégio. até aqui, ainda não saiu um indivíduo que se

destaque da vulgaridade."
1()0 Por muito injusto e xenôfobo que Carrére pudesse ser.

dificilmente poderiamos deixar de concordar com ele. na maioria das suas críticas. mais íáceis

de entender se recordarmos que o deserto educacional artístico. no nosso país, teria parca

compreensão da parte de alguém \indo de uma nayão que dera os frutos académicos.

museolôgicos e pedagogicos já citados.

E. quanto ao colégio. a ruína caiu dc forma definitiva em instalacôes e cursos.

acabando o estabelecimento por ser encerrado pela revolucão liberal, que o via como porta-

estandarte de um já ultrapassado (e. â época, politicamente incorrecto) elitismo. O golpe de

misericordia foi decretado em 1837.

4. Acusavôes de falência artística.

98 Cf. CARRLRE. J.B.F. Panorama de Lisboa no ano de 1796. Lisboa: Biblioteca Nacional. 1989. p. 120-

121.

W
Idem. p. 119.

100 Idem. p. 120.
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interesse dos mestres. mais preocupacôes financeiras do que pedagôgicas. Pouco
mais de uma

década passada sobre a fundayão do colégio. já D. José I se encontrava na contingência de

produzir dois alvarás (13 de Marco de 1772) destinados a prevenir o total descalabro 9:\

Depois disso ainda, a carta de lei de 10 de Novembro de 1 772 trouxe um reparo concreto aos

estudos: o ensino de matemática desaparecia do colégio, ficando reservado para a

Universidade de Coimbra. As razôes prendiam-se com "as iotaes ruinas em que na

Universidade de Coimbra achei sepuitadas as Sciencias". nas palavras do legislador. o

marquês de Pombal. Alem disso. tais estudos, formayão e ponto de partida para outras

disciplinas, não deviam ser ensinados a estudantes de tão tenra idade como os do colégio.

necessitando antes "do mais ampio theatro de uma Vniversidade 96, e do concurso de

discipulos de idade mais madura" 97.

95
Enquanto um obrigava os mestres a devotarem-se mais ao ensino. outro instava os aiunos a cumprirem as

suas obrigacôes, estudando, mais do que pavoncando um estatuto social que, embora almejado na fundacão, se

virava já contra tudo e todos. Um terceiro alvará, de 26 de Julho do mesmo ano, respeitava ao modo de

pagamento das propinas, passando a suaves prestacôes trimensais. em vez da exigência do bolo semestral.

96A reforma da Universidade, voltada para um novo pragmatismo científĩco, contemplou simultaneamente uma

alteracåo espacial. em que couberam adaptacôes de velhos espacos bem como construgão de novos (já num gosto

neoclássico. de inspiragão ncopalladiana. por via dos ingleses instalados em Portugal. principalmente no Pono)

com as desejadas características modemas. O responsável inicial dessas alteracôes foi o inglês William Elsden.

convidado pelo Marquês de Pombal -- a quem prestava frequentes contas de planeamento. Os trabalhos

comecaram em 1773. Até 1777, foi Elsden quem dirigiu o gabinete de planeamento das obras. Apôs essa data.

com a queda de Pombal, também ele se viu afastado. Mas neste contexto já havia sido iniciado na cidade o novo

espirito. embalado na escola de arquitectura resultante dessas obras. Das alteracôes então criadas (e de que se

citam no Paco das Escolas, a colunata da Via Latina. a reforma dos Gerais e a galeria norte. a adaptacão do

Colégio das Artes, "tomado" aos jesuítas, a imprensa académica, o Observatôrio Astronômico e o Jardim

Botánico — tra<;ando um plano definido. manifestamente transmissor das Luzes) mantêm-se hoje o Museu de

Historia Natural. o Laboratôrio Químico e o Jardim Botánico. (Cf. CRAVEIRO. Maria de Lurdes.

"Universidade". in Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Direccão de Jose Fernandes Pereira e

coordenacão de Paulo Pereira. Lisboa: Editorial Presenca, 1989.)

97 Dados segundo José Silvestre Ribeiro. op cit, volume I, p. 288 e segs. No mesmo ano de 1772, segundo

dados facultados pela memoria do 2° conde de Rio Maior. (in SOUSA. José de Saldanha Oliveira e — 0 Real

Cotégio dos Nobres. Separata dos N°s 8 e 9 da Revista Municipal. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa,1942.).

datados de 12 de Dezembro de 1811. D. José I resolveu abrir em Coimbra um Colégio das Artes, no antigo

Convento dos Jesuitas, adaptado para o efeito. Porém. "êste Colégio, fundado para maior cômodo da Nobreza

das Provincias segundo o modelo do Real Colégio de Nobres em Lisboa, não chegou ainda a abrir-se". refere

ele a pãginas 8. desse documento de 1811. No respeitante aos "Estatutos de 1772 foram elaborados sobretudo

por três homens. Francisco de Lemos. João Pereira Ramos e José Monteiro da Rocha. mas o seu conteudo

corresponde a toda uma piéiade de pensadores ligados aos ideiais racionalista e expenmentalistas. Dtvididos

em três partes. cada uma delas abarca o processo de refundaqåo de uma área do saber. No primeiro volume

abarca a Teologia. no segundo a Jurisprudência. no terceiro as Ciências Naturais. ou Filosôficas. Na prútica.

ao primeiro correspondia a Faculdade de Teologia. ao segundo a de Cãnones e l.eis. ao terceiro a de Medicina

e as novas Faculdades de Matemática e de Filosofia. "Ao sistema das faculdades é agregado o conjunto dos

estabeiecimentos cientiftcos. peqa essencial da mudanqa. Manda-se criar o Hospital Escolar. o Teatro

Anatômico. o Dispensatârio Farmacêutico. o Gabinete de Física Experimental. o Museu de Histôria Natural. o

I.aboratôrio Químico e o Obsen-atôrio Astronômico e rcformar a Biblioteca. Nos anos segiantes. o

apetrechamento e abertura de cada um destes estabelecimentos preocupará o Marquês e o reitor reformador. O

recurso a professores e técnicos estrangeiros e a necessidade de edificios adequados foram as razôes mais

fories da demora.
"

In GOUVEIA, Antônio Camôcs. op. cit. p. 439.



Em 1777, rcgressado de Roma e cheio de ideias. Cyrillo Volkmar Machado IU4 trazia

o desejo dc finalmente fundar. em Portugal, uma verdadeira Academia. No entanto. teria de

esperar ainda algum tempo para a ver nascer e ser tão violentamente contestada. como

veremos. Também Joaquim Machado de Castro 10^ dedicaria muito do seu tempo e paixão å

peleja pelo ensino artístico. Se, por um lado. afirmava alguma suspeicão pela escola como

institui^âo. por ser dada a criar vícios e monstros de orgulho 106, não deixaria de sustentar a

sua importância civilizacional, demonstrando-o longamente através do recurso a uma historia

iniciada no Egipto anligo, onde ficava clara a inexistencia de nacão civilizada sem a sua

academia de desenho. E. logo a seguir, lembraria que quem nâo possuía escola estava mais

104
cyrillo Volkmar Machado. (Lisboa 9 4. 1748— 12 4. 1823). Pintor. tem a sua formacão inicial com seu tio,

João Pedro Volkmar. passando depois por Évora e pela Academia de Sevilha, dirigida por D. Pedro del Pozzo.

Partindo em seguida para Roma. onde permanece ate 1777. ano em que ruma a Évora, ai ficando entre essa

cidade e Elvas. até 1779. Nesse ano regressa â capital, comecando diligências para a criacão da Academia do Nu.

aberta por curto tempo. Em 1781, mesmo ano do fecho dessa academia. ingressa na Irmandade de S. Lucas,

admissão reaf.rmada em 1791. aquando da reorganizacão da confraria, mantendo-se seu membro até á

dissolucão daquela. em 1808. Por cá vai trabalhando em quase tudo, desde quadros a tectos, painéis, cenografias.

decoracôes. Lm 1796 toma-se pintor oficial das obras de Mafra. aí se recolhendo até 1808. sô então voltando a

capital. Em 1814 está envolvido nas obras do palåcio da Ajuda. A sua actividade laboral mantém-se até 1819.

Como discípulos teve Bemardo Antônio de Oliveira Goes (também seu ajudante), antigo casapiano, Joâo

Baptista. Tomás Antônio de Bulhôes, Joaquim Manuel da Silva. que viera da Aula Régia de Desenho, e que

estivera em Roma trabalhando com Gaspar Landi. entre outros. Na sua vida não podemos esquecer o importante

contributo histôrico que foi dando com os seus escritos sobre o estado e a histôria da arte em Portugal. "Pintor.

memorialista. tratadista das Artes e da Arquitectura. Foi o primeiro hisioriador da Arte português (P. Varela

Gomes. 1988} e o homem que no nosso pais mais escrevcu sobre questôes artísticas cntre Francisco de

Hollanda e o final do século XIX.
"

In GOMES, Paulo Varela A confissão de Cyrillo: estudos de Histôria da

Arte e da Arquitectura. Lisboa: Hiena Editora, 1992. p. I 5.

105
Joaquim Machado de Castro. (Coimbra, 1731—Lisboa, 1822). Escultor e santeiro. filho do organeiro,

santeiro e escultor Manuel Machado Teixeira que foi seu primeiro mestre. O jovem Joaquim vem para l.isboa

em 1746 para estudar. primeiro com o santeiro Nicolau Pinto e depois com José de Almeida. um escultor barroco

de formacâo italianizante. Em 1756 parte para Mafra. onde já é ajudante de Giusti, e onde recebe mais

influências italianizantes, mas já de veia clássica. I'endo recebido instru?ão nas letras através dos jesuítas de

Coimbra. toda a sua vida é marcada pela busca de uma formacão teôrica que diminua as faltas sentidas nesse

capítulo, fazendo-o apontar sempre a inexistência de uma cultura estética em Portugal. Autor de diversos

presépios, tumulos e estatuas, a que mais imediatamente sc Ihe liga é a equestre, de D. José I. encomenda

reccbida, no rcgrcsso de Mafra, em 1770, com as condicionantes de trabalhar sobre projecto alheio (do arquitecto

Eiménio dos Santos). As histôrias desagradáveis que envolvem a sua elaboracão sâo suficientemente conhecidas.

A paga recebida, tardiamente, não foi nunca suficiente para apagar as mágoas desse evento e da má situacão

geral dos artistas nacionais. sem estudos. nem proteccão académica, como vimos. Em 1802, já com um passado

de escritos e direccão da academia casapiana. é nomeado "responsável pelo programa escultôrico da neoclássico

Palácio da Ajuda" (José Fernandes Pereira, Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa: Editorial

Presenca. 1989, p. 1 13). Morre em 1822, com 91 anos e a mágoa de nunca ter saído de um país de promessas

adiadas, que pouco mais Ihe deu que o Hábito de Cristo (1778) e a nomeacão para sôcio da Academia das

Ciências de Lisboa (1814) enfim, o primeiro artista a viver semelhante honra.

106
De facto, a escola não cxplica tudo, nem o autor lem a paixão da mesma, já que não se pode ensinar aquilo

que um aluno não possua ã partida. Em falta de talento, nenhum professor. por melhor que seja, pode fomecê-lo.

reconhece. "Longe. longe de nôs a paixão de Eschola: os possessos de tal espírito, iogo mostraô as contorsôes

da Soherba. as visagens da /gnorancia. e o orgulho da /ndolencia.
"

(ln CASTRO, Joaquim Machado de -

Discurso sobre as utilidades do desenho. Lisboa: s.n., I 788. P. 23.)

30



Regressando aos projectos pombalinos. devemos agora deter-nos
sobre outro aspecto

pedagôgico, o do ensino de utilidade industrial. que se pretendia fazer caminhar a par do que

acabámos de ver. Semelhante intencão levou â criacão. "no mesmo ano do aparecimento da

Arcádia Lusitana. de uma aula de desenho na fábrica de estuques. fundada funto da Reai

Eábrica de Sedas (que. no dizer de Ratton. devia «servir como viveiro a muitas artes e

oficios»). uma outra aula, de desenho apíicado âs suas produ^ôes."
101 Â frente das

competentes aulas ficaram os milaneses Ponzoni e Grossi (para os estuques) e o francês João

Policarpo May (para o desenho de padroes destinados aos têxteis). Essa fábrica das sedas

(fundada em 1734 102). entretanto. se bem que criada. como mais tarde a de tapecarias de

Tavira (1775). para evitar a importayão de artigos semelhantes, como se fez principalmente no

reinado de D. João V. não teve
-

nem poderia ter, dado o quadro nacional — o mesmo apoio

que as suas congéneres franccsas, ligadas
a gabinetes de estudo de desenho com forte suporte

"gráfico" providenciado pelas galerias e pinacotecas anexas a tais aulas. É. todavia, natural

que também entre nôs tenham germinado a partir dessa fábriea várias tentativas de viveiro

industrial. Mas a crer nas poucas notícias que dela existem. e também no estado dessas

indústrias 103
em Portugal mais de um século depois, dificilmente se poderá acreditar na

grande fecundidade de tal empresa.

Estamos, pois. em meados de Setecentos. E. entre várias iniciativas, as tentativas de

criacão de academias como escoias de belas artes ou, pelo menos. locais do ensino de

desenho, continuavam a surgir. Em 1768. assistiu-se â cria^ão do curso de gravura. na

Impressão Régia. dirigido por Joaquim Carneiro da Silva, antigo bolseiro joanino, em Roma.

que também faria parte do núcleo docente do Colégio dos Nobres. O final dos anos setenta

daria conta de dois laboratorios de pintura no país: um em Mafra (com Ciiusti — e com

origem no proprio convento); o outro em Lisboa (com Machado de Castro -- originado na

época da modelacão da estátua equestre. em 1775). Mas não lhes podemos, ainda, chamar

Academias. como também nâo o fora a Casa do Risco, iniciada em 1755, para a reconstrucão

dacapital.

101 ln FRANCA, José-Augusto
— A Arte em Portugal no século XIX, Volume I. Lisboa. Bertrand Editora:

1990, p. 64-65.

1 °2
"A Reaí Fábrica das Sêdas e de estofos preciosos. cuja instituiqão. solicitada em

1 7 de Janeiro de lr31 pelo

francês Roberto Godinfoi concedida ao impetrante pela real determinaqão de 13 de Fevereiro cfc 1734 e por êle

efectivada com o auxilio de uma companhiafmanceira que organizou e teve existéncia até 1750.
"

In Luiz Xavier

da Costa, op. cit.. p. 42. Depois de uma vida recheada de altos e baixos, a fábrica ver-se-ia encerrada em 1826.

Cf. idem, p. 43.

103 Sobre as questôes ligadas ao estado da indústria, ås críticas e projectos de ensino industrial. ver os capítulos

IV, V e VI desta dissenacão.
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E concluía que, não sendo os portugueses feitos de outra matéria que os dcmais.
entâo apenas

1 1 7

a falta de instru^ão nesse campo justificava a ausência de sucesso do seu comércio -.

Porém. uma certa diplomacia e generosidade impedia-o. por outro lado. de aíirmar o

absoluto deseaso govemativo pelo ensino das belas artes. desculpando o poder. "Se Portugal

por alguns annos se naô tem applicado á cuítura da frondosa arvore do Desenho. naô tem

sido por ignorar-lhe a sua utilidade. e precisaô: os notavaes. successivos. e bem notorios

aconlecimentos desta Monarchia, tem embaracado os progressos das Bellas Artes fa <>

Senhor Rev D. Joaô V. de saudosa memoria. quiz estabelecer-lhes Academia: para o que.

chegou a mandar vĩr de Roma os gecos extrahidos das melhores Estatuas que ha naqueîia

Capital do Mundo: a sua perigosa, e enfim mortal molestia. embargou o projecto.
"

Apôs estas larguezas de eoracâo, o escultor insistia nas qualidades das belas artes e

seus cultores, não sá no sentido da melhoria do seu proprio exercício, como no do caminho

para o conhecimento verdadeiro da natureza, da justiva, e de deus 1 14, instando a que os

jovcns não abandonassem as suas paixôes nessa área — apesar dos poucos apoios com que

podiam contar. É caso para dizer que nos seus escritos não se encontram apenas contradicôes

teôricas; aí se acham também balant^os, e mesmo uma espécie de pedidos de desculpa pelo

pensar proprio. Assim é que. apôs estes aspcctos últimos. ao referir sobejos exemplos de

eseultores estrangeiros (e até de pintores
—

as duas artes sâo irmãs. no dizer de Machado de

Castro) muito apreciados pelas suas producôes. fala no caso português. onde. apesar de tudo.

o autor encontrava evidências de mecenato ^-.

' '- Palavras de enorme lucidez, como se confirmaria ao longo de Oitocentos, nas críticas dos mais atentos

espiritos nacionais. Veja-se, sobre este assunto, os capítulos IV e V desta dissertagão. quando se abordam as

questôes ligadas ao cnsino artistico e ao desenvolvimento industrial do pais.

u:'
Idem.p. 12.

1 l4
"As Bellas Artes em geral. e e.sta em particular chamão por huma leitura muito refiexionada na historia.

ainda na Sagrada e Ecciesiastica. e so coraqôes de bronze de'txarão de sentir commoqôes á vista da boa moral

que alli encontrão. Socrates no.s seus primeiros annos foi Escultor. e dos de merecimento. Elle confessou depois.

que a.s meditaqoes da Esculptura n entranhárão das de Philosophia, e estas o levárão (não obstante o scr

Gentio) ao conhecimento de um Deo.s verdadeiro." In CASTRO, Joaquim Machado de — Carta que hum

affeĸoado ás artes do desenho escreveo a um Alumno de Esculptura, para o animar á perseveran^a no seu

estudo: mostrando-lhes as honras, e utilidades, que os Potentados. as Pessoas de juizo, civilidade e

instruccão, tem feito, e fazem aos professores ingenuos das Bellas Artes, filhas do Desenho l.isboa:

Academia Real das Sciencias, 1817, p. 5.

1 l5 "Da nossa Patria não vos refiro exempios. porque estão patentes. cQuem se terá esquecido das immensas

sommas. que o Senhor Rei D. João V de saudosa memoria dispendeo magnijicamente com Professores das Artes

do Desenho0 Diga-o ainda Mafra: recorde-o a Basilica Patriarcal: e mostre-o a preciosa Capeiia de S. João na

Igreja de S. Roque. Seu Augusto Filho o Senhor Rei D. José I Pai da Patria, que santa gloria ha/a. estabeleceo

duas Escolas de Escultura. huma em Mafra. outra na Capital; huma de Gra\~aturu, outra de Estuques e ainda

ho/e estamos vendo. e communicando varios Professores das Artes do Desenho, honrados. e decorosamente

estipendiados pelos nossos Augustos Soberanos. Em tão alta protecqũo devem pois os Portuguezes Irfessores
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sujeito ao erro 107. Apontava. assim. a falta de uma "basílica das bellas artes" em Portugal, e

alirmava que o "desenho implora a sublime Proteccão de Vossas Excelencias. os Interesses

1 08

do Estado o pedem: e a Honra da \'a<;aô por isto clama.

Quanto aos artistas. não dei.xou tambcm de sublinhar, ainda que de modo cuidadoso. a

situayão de desamparo e ridículo social a que se encontravam sujeitos. situa^ão que o prôprio

conhecia sobejamente. Aliás. a título de exempio, o escultor meneiona o facto de ter sido

convidado por Pina Manique
— a quem felicita pela cria^ão de uma academia de desenho na

sua prôpria casa. assunto de que trataremos
adiante — e de esse convite ter soado estranho aos

ouvidos de sobeja gente. pela condicâo profissional do convidado. Semelhante descrédito

social e intelectual acabaria por se colar â pele dos prôprios artistas
— e é o mesmo indignado

Machado de Castro quem. na dedicatôria da obra â rainha D. Maria I. se apresenta como

simples artista vestindo pele de literato 109.

Mas voltemos â sua ênfase nas largas vantagens do ensino. No texto que vimos

citando. referente âs utilidades do desenho - 10. Machado de Castro enumerou os seus mais

diversos beneficios, que se dilatariam tanto em fins imediatamente artísticos como no

progresso científtco das na^ôes
—

argumento simultaneamente fruto do seu tempo e

politicamente mais eficaz. E. sobretudo. o que importa notar é que tanta insistência neste

ensino eonsiste na melhor prova dessa carência no país. "Para mostrar pois com individuacaô

estas utilidades. permita-se-me huma paridade. que verse em gerai neste Discurso.

comparando o Desenho a uma frondosa arvore, cufos vigorosos ramos, vicosas folhas, a

salutiferos fructos se espalhao em beneficio de todas as Sciencias, e Artes.
"
■-■ Para chamar,

mais uma vez. a atencão dos poderosos. acentua a sua utilidade na Matemática (geometria.

ôptica e perspectiva). na Física e na Historia Natural. na Medicina, anatomia e botânica: na

geografia: na jurisprudência e no desenvolvimento comercial (verificado em Itália e Fran^a).

107 "\1as lembro-vos. que no estudo das Bellas Artes nao ha senaô dous systemas, Ou Grego, ou Barbaro

Segui aquelle que mais se conformar com as vossas inclinaqôes. com a vossa instrucqão. e com o vosso/uizo. A

natureza. nenhuma pessoa cordata nega a matermdade: nem aos Gregos terem melhor que mnguem sabido

seguilla. e reunir-lhe a suas bellezas dispersas.
"

Idem. p. 29.

108 ídem. p. 31.

I09
Apesar desta modéstia. Machado de Castro af.rma, com Vitrúvio, a necessidade de 0 artista ser completo, e

ter vasto sabcr das humanidades.

1 10
Ct'. CASTRO. Joaquim Machado de - Discurso sobre as utilidades do dcsenho. Lisboa: s.n..

1 788. P. 23.

1 ' '
In CASTRO, Joaquim Machado de. op. cit. p. 5.
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Segundo a generosidade de Machado de Castro, a polttica mecenática iniciada no

reinado do Magnânimo e sabiamente continuada pelo seu filho — esquecendo (ou omitindo) o

escultor as afrontas sofridas
-- via-se continuada através da pessoa da rainha. "dignando-se

Sua Magestade creur huma nova Aula de Desenho. por
sua Real Resoliĸ-'âo de 16 de Agosto

do anno proximo passudo de 1779 como he notorio pelos Editaes. que para a opposicão da

Cadeira mandou publicar a Real Meza Censoria.
" * 18

Mas tais actos permaneciam isolados. E. como amargo refiexo, os escritos e queixas

dos artistas mantiveram necessidades de afirmacão. quer das disciplinas artísticas, quer do

valor dos seus principais cultores. Assim. também Cyrillo. nas suas Conversa^ôes 119, se

afadigou a explicar o que se entendia pelas três artes filhas do desenho, concedendo, contudo,

o maior espaco de te.xto â explanacão do valor da pintura e dos pintores, aplicando-se em

deixar claro que apenas um indivíduo de nobre carácter. grande sensibilidade, fantasia.

disciplina, cultura e até beleza física
l20

poderia ser pintor capaz ^1, já que "o Desenho he

i ■")■-)

antes huma emanacão dos conhecimentos da aima, que hum trabalho da mão (...)" *•-. A

necessidade de tais reparos ilustra bem a situa<?ão do país. E â desconsideracão social havia a

somar a inexistência de lugares ondc as belas artes pudessem scr vistas por todos; ou seja:

118 ln CASTRO. Joaquim Machado de — Carta que hum affeicoado ás artes do desenho escreveo a um

Alumno de Esculptura, para o animar á perseveran^a no seu estudo: mostrando-lhes as honras, e

utilidades, que os Potentados, as Pessoas de juizo, civilidade e instruccão, tem feito, e fazem aos

professores ingenuos das Bellas Artes, filhas do Desenho. Lisboa: Academia Real das Sciencias, 1817, p. 27.

Esse mesmo ano de 1779 marca o início da construv'ão da Basílica da Estrela (Basílica do Coracão de Jesus),

com concepgão de Mateus Vicente de Oliveira, antigo aluno de Ludovice. O projecto do arquitecto seria

continuado. apôs a sua morte, por um colega, Reinaldo Manuel dos Santos, que engrandeceu a traca original. Cf.

Luiz Xavier da Costa. op. cit.

119
Vcr MACHADO. Cyrillo Volkmar — Conversacôes sobre a Pintura, Esculptura e Architectura.

Escriptas, e dedicadas aos Professores, e aos Amadores das bellas Artes, Lisboa, Oficina de Simão Thaddeo

Ferreira: 1794.

120 De como se pode reconhecer o génio. de acordo com a citagão de Du Fresnoy. feita por Cyrillo: o que tem

bom juizo
—

para dar bom uso da razão e da verosimilhanca (eis aqui um exemplo de como Cyrillo usa os

conceitos f.losôficos sem se aperceber das suas diferencas) —

, espírito dôcil para saber ouvir os sábios e

conseauir aprender; coracão nobre — a fim de prefcrir a glôria e a boa reputa<;ão ås riquezas; imagina<;ão

sublime; juventude (a bem da muita prática necessária pela vida fora); beleza {"porque o Pintor se retrata nas

suas obras. e porque a Natureza se inclina a produzir as cousas similhantes a si mesma. ". Conversacão
VI p. 9-

10); fervor (para se aplicar); saúde ("para resistir á dissipaqâo dos espiritos. motivada pela muita applicaqão".

p. 10); comodidade de bens (para não ter problemas de subsistência e poder meditar); exercício (sem ele a teoria

nada vale); amor å arte e, finalmente, ter bons mestres.

121
Ver ibid. A 11 Conversacão sobre a verdade na pintura e da necessidade de o pintor ter formacão diversa.

principalmente anatômica, a bem da mesma verdade: e a III Conversacão sobre a nobreza e a graca nas obras de

arte e de como apenas os nobres de espírito podem ser bons e verdadeiros pintores.

122 Idem. VI Conversacâo. p. 77. Mais uma vez, os tempos estão atrasados em Portugal. Recordemos que. em

Itália, esta discussão havia sido travada no século XVI e tivera como arguentes Leonardo e Miguel Ãngelo. E

sabido que, para ambos. era a pintura uma manifestacão da capacidade espiritual, em vez de mera habilidade

manual.
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Machado de Castro não foi. porém. o único a ver exemplos de alguma vontade

organizada de mecenato artístico. Muito depois dele, outros apontaram o século XVIII como

um momento especialmente fecundo. Luiz Xavier da Costa desenrola alguns exemplos. Tal

política de proteccáo das artes não incluía apenas Mafra, mas também a construcão das Aguas

Livres (1731). do arquitecto romano Antônio Canevari, um dos preteridos do projecto de

Mafra 116, e dos portugueses José da Silva Pais. Manuel da Maia e Custôdio Vieira. com a

interferência posterior de Carlos Mardel, o húngaro envolvido na reconstrucão de Lisboa.

Também as obras da patriarcal. "erecta na Capela Real do Paco
da Ribeira. que dão ensej'o á

1 1 7

actividade de artistas-pintores como André Goncalves e Francisco Vieira de Matos"

fizeram parte de um movimento construtivo que se alargara por todo o reino. Assim, em

Coimbra. acontecera com a constru^ão da Biblioteca (1716— 1725) e a Torre da Universidade

(1728—1733); em Braga, com o santuário do Bom Jesus (com início em 1722); e no Porto,

com a edificaíâo da igreja dos Clérigos (1732), com a torre sineira (1748—1763), do

arquitecto toscano Nicolau Nazoni, ou a construsão, sob sua orienta^ão, da igreja dos

Terceiros do Carmo, com projecto de José de Figueiredo Seixas.

Contudo, mesmo com esses exemplos. nâo houve assomo de legislacão para escola

organizada. formadora de técnicas e gosto. 0 tacto de o país não se encontrar parado em

termos construtivos. não significa que daí se possa concluir a existência de uma política

artística de intenc^o escolar — repetimos: nos moldes em que uma academia se pretendia

definir e como existia já em Itália e Fran^a.

Alguns apontamento houve, certamente. Giusti achava-se em Portugal. em 1746. Sete

anos depois, deixaria Lisboa por Mafra, para criar. no seu amplo estaleiro, uma escola de

modclacão e escultura, que subsistiria. emborajá com dificuldades, até 1773. Três anos antes.

o seu principal ajudante. Machado de Castro. viria para Lisboa, transferindo consigo parte

importante do seu acervo humano, para a constru^ão
da estátua equestre de D. José I. Giusti, ã

beira da cegueira, não poderia continuar a dirigir os trabalhos, razão pela qual o núcleo de

Mafra acabou os seus dias pedagogicos nesse ano de 1773. Se dúvidas houvesse. o simples

facto de a escola ter terminado ao mesmo tempo que o seu professor, explica não apenas a

situacão de excepcão que esta representava, como também
a ausência de projecto.

destas Artes. e todos os mai.s. firmar. e estabelecer as maiores, e bem fundadas esperanqas (...) ". Idem. p. 26-

27.

1 16
Que acabaria por construir em Lisboa a Torre do Relôgio, junto ao Paco da Ribeira. desaparecidos ambos no

terramoto de 1 755. Cf. Luiz Xavier da Costa. op. cit., p. 25.

1 ' 7
Idem, p. 26.
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mais latos é de tal modo notôria que, ao ler o testemunho de Cyrillo, nao deixamos de pensar

como semelhante situacão acabava por contaminar profundamente o prôprio autor 125.

O desinteresse pedagogico, por parte do poder. não significava que a pintura não fosse

tida como exercício elegante, e praticada mesmo por muita gente de amplos pergaminhos.

"Não ha pessoa grande que não se applique á Pintura"
126 referiria Cyrillo. Mas ainda assim

foi-lhe necessário explicar não apenas que a "palavra Pintor deve ser um titulo honroso, e

deve significar um homem dotado daquellas excellentes qualidades do corpo, e do espirito,

que tem feito sempre no mundo a base da honra" 12?; tornava-se, além disso, fulcral afirmar

da utilidade dcssa arte. Cyrillo fê-lo, nesse aspecto, através do personagem Prudêncio que

sustentava ser a pintura. embora um divertimento agradável e inocente, também uma

actividade útil. "He um dos meios, que servem aos homens, para se comunicarem

reciprocamente as suas idéas; e pôde-se mesmo dizer. que a certos respeitos se avantaja a

todos os outros. Sos devemos pois collocar a Pintura no mesmo gráo. Não a devemos

considerar como um simples prazer, mas como hum novo Dialecto. que aperfeicôa, e

completa a arte inteira de nos communicar os nossos pensamentos;
huma das qualidades. que

constituem a Natureza humana. e que a elevão acima da dos brutos; qualidade tanto mais

estimaveí. quanto he hum dom. que Deos concede a hum pequeno número de individuos.

ainda mesmo da nossa propria especie."
128 E, em nota, parafraseando um autor moderno

que não identificou, como era uso. refcriu que a pintura "he huma Historia muda. e mais

inteligivel que a escrita, porque he feita para os olhos" 129, como que para convencer os

poderosos da importância dessa linguagem. Sendo, portanto,
mais universal, de acordo com a

125 As suas conversaqôes
- assim chamadas por estarem esses escritos organizados sob a forma de diálogos

-

são ingénuas, revestindo-se de uma roupagem de erudicão que não passa de artifício. Não que o autor

pretcndesse esse efeito — e aí está o lamentável aspecto da questão. Clarissimo exemplo do que acabamos de

referir é a IV Conversacão, onde se discute a diferenca entre graca e beleza. Nesse discurso sobre o Belo. para

elucidar Angelica
— a sobrinha pintora de Lizio -- Honorato discorre sobre o tema, passando por sobre a

historia da filosofia. chegando mesmo a Winckelmann. Mas todas as elocubra<;ôes estéticas estão marcadas por

grande ingenuidade. misturando problemas tilosoficos muito diversos, como se as profundas questôes estéticas

fossem apenas superficialmente diferentes. Diz de Platão, com desembara^o (na conversacão anterior) que as

suas ideias eram falsas. Opina. com ligeireza. sobre as mais diversas teorias estéticas. A prôpria defmicão de

belo é dada através de conceitos misturados {de modo a esclarecer Angelica), sem que o autor se aperceba que

cai em contradicão; sem sequer isso lhe interessar —

apenas porque não pode, de facto, fazer, uma anáiise

tilosofica. Polémicas não as pode resolver. Quando Angelica lhe coloca a questão sobre o que é o belo, se o

conceito é contrário entre europeus, asiáticos e africanos, ele afírma que isso são particularismos que não

merecem ser levados cm conta, devendo-nos cingir â análise do que é, em geral, considerado belo

(verdadeiramente belo, sem discussão), como as producôes gregas. por exemplo.

'2^
Idem.W Conversacão. Em nota na página 115.

'27 Idem. V Conversacão, p. 78.

'^ Idem V Conversa<;ão, p. 65-67.

'2^
Idem, V Conversacão. p. 64.
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museus públicos. Cyrillo fazia ainda uma ressalva: se não era possível a democratizacão total

(a abertura ao público geral) então pelo menos a viajantes amadores das belas artes. Mas.

naturalmente. antes de tudo. era preciso que em Portugal se criassem tais coleccôcs e locais de

exposicão. Porque, como nota. mesmo que tal público existisse em Portugal. não haveria nada

para ver. Numa das suas conversacôes, Cyrillo, através do seu personagem Honorato,

espantar-se-ia com a ausência de informa<;ão sobre Lisboa. no que dizia respeito â existência

de livros sobre galerias, museus, academias. palácios.
bibliotecas e templos. Todavia. não

podia havcr obras sobre galerias ou museus. pelo menos. A menos que tais trabalhos se

intitulassem espacos artísticos que faiecem
â cidade de Lisboa.

Ao regressar a Portugal, Cyrillo estava bem ciente do deserto para que voltara. E.

embora não seja referida de imediato, nesse passo da conversacão, a inexistência de galerias

(neste caso. pelo menos, a não sobrevivência), museus e academias em Lisboa, acaba por vir â

superficie em tom de desabafo. quando o autor refere a triste vida de Vieira Lusitano, não

apenas â conta dos seus problemas amorosos, mas também em relacão ås suas limita^ôes

artísticas. E acusa frontalmente essa falha â nacão, impedindo que um dos seus mais dotados

tilhos pudesse realmente crescer. "A faita que temos de Academias. e de outros estudos

naturaes. indispensaveis ao verdadeiro Pintor. forão caúsa de que elle cahisse n'huma

especie de Maneira repetindo muitas vezes as mesmas posturas de mãos. as mesmas

fisionomias. e até as mesmas figuras. Se isto he culpa. não a tem o Artista, e merece ser por

isso. tanto menos censurado. quanto elle tinha muitas vezes tentado em vão deitar os

fundamentos de huma soiida. e ainda desejada Academia; nem elle era culpado de que os

seus contemporaneos preferissem sempre a extrema economia
ás bellezas impagaveis da sua

Arte; bellezas que nem todos estimao, porque nem todos conhecem."
I23 E mais adiante

afirtnaria ainda: "Tantas virtudes não forão izentas de perseguiqôes, e de caíumnias.

Accusavão-no de não ter grandes Discipulos. porque os não queria ensinar. Mas quem pôde

ensinar bem a Pintura. aonde não ha Galerias. Modelos, Academias. Estatuas antigas. Obras

de Rafael. de Carache. do Tiziano ác. para servirem de exemplares aos Estudantes' Bem se

sabe que estes são os Homeros. os Virgilios. os Ciceros. e os Horacios desta
Faculdade.

" 1 24

É pois certa a inexistência desses espacos expositivos em Lisboa — e no país. E a sua

falta. bem como a de um ensino das artes e a ausência de uma cultura acarinhada em termos

,2-'
Idem, V Conversacão. p. 28.

124 Idem. p. 30.
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5. Pina Manique e a viragem do século

A primeira manifestacão de ensino artístico organizado e independente surgiu no

Porto. A proposta. por parte da Junta da Companhia das Vinhas do Alto Douro, uma

organizacão pombalina. de uma aula pública de desenho e debuxo. aconteceu em 1779 '-■-.

No mesmo ano. em resposta å atitude nortenha. surgiria ainda, em I.isboa, o diploma da Aula

Régia de Desenho dc Figura e de Arquitectura. O projecto portuense. aprovado pelo marquês

de Angeja, partiu de ideia proposta a 9 dc Julho desse ano. No dia 27 de Novembro, saía o

decreto de criacão da aula. A 4 de Dezembro saía o aviso e a aula era, finalmente, aberta a 12

desse mês. sob a direccão de Jácome
'-

. Em Lisboa, para que abrisse algo semelhante a uma

academia. seria preciso esperar pelo dia 16 de Maio de 1780 — o mesmo ano em que. ainda

no Porto, â Porta do Olival, o pintor francês Pillement abriu uma escola particular que durou

até 1 783. Essa madrugada deveria ter sido algo feliz para Cyrillo. já que marcou o início dos

trabalhos da Academia do Nu, por ele criada. com base no que vira em Espanha e Itália.

Instalada num palácio. a S. José, de um nobre amador de belas artes, Gregôrio de Barros e

Vasconcelos, contava com a proteccao do Duque de Lafôes e do Marquês de Alorna.

Contudo. essa academia (que também realizava os velhos sonhos de Vieira Lusitano e André

Goncalves, os primeiros a tentar tal empresa) padeceu de difieuldades várias: além da de

encontrar um modelo masculino para nu, também a idade dos proprios professores foi um

obstáculo ao avanvo do gosto
' ->i+.

A histôria dcsta academia passa por um episôdio sô superlicialmente cômico: quando,

em 1 768. se fizera em Portugal a primeira tentativa de desenhar a partir de modelo nu
1A a

'3-
27 de Novembro de 1779 um decreto da rainha D. Maria I autoriza a criacão da Aula Pública de Debuxo

e Desenho. "inspeccionada pela Junta de Administraqâo da Companhia da Agricultura e das Vinhas do Aito

Douro. nomeando Antonio Femandes Jácomo. que aprendera em Roma, para ser director. com o salário de

16S000 reis por més". In OOIJI.ÃO, Maria José. "O l.nsino Artístico em Portugal: subsidios para a Histôria da

Lscola Superior de Belas Artes do Porto". In Mundo da Arte, Segunda Série, JaneiroFevereiroA1arc<^ de 1990.

P. 21.

1 '3
As direccôes seguintcs caberiam. a partir de 1 802. a V ieira Portuense e. a partir de 1 806. ao pintor Sequeira.

'34 Os professores eram: em desenho e nu, Vieira Lusitano — com mais de 60 anos — e lnácio de Oliveira

Bemardes — com cerca de 80: e Simão Caetano Nunes, em arquitectura, perspectiva e geometria, também com

cerca de 80 anos. Cf. IRANOV José-Augusto A Vrte em Portugal no século XIX. Volume I. Lisboa:

Bertrand Editora. 1990.

L3? oizer modelo nu não deixa de ser uma redundância para a época. dc acordo com a defínicãc dada por

Cyrillo. "Por Modelo. entendem os Pintores aquelle homem. que se expôe todo nû. para ser deouxado ou

modelado." In MACHADO. Cyrilto Volkmar Conversacôes sobre a Pintura, Esculptura e Architectura.
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afirmaíâo do personagem, a pintura "tem ainda outra vantagem sobre as paiavras; porque

penetra de huma sô vez o nosso espirito com as suas suas idéas. o que as palavras sô pôdem

fazer successivamente humas depois das outras.
"

Sublinhavam-se argumentos que pretenderiam não apenas dignificar os seus criadores

(embora cssa fun^ão fosse, rcalmente. da maior importância). mas igualmente despertar os

grandes para os interesses da nacão, na defesa de valores culturais que sô a poderiam

enaltecer. Além disso, a sua simplicidade serviria para comunicar de modo
mais fácil com os

iletrados. Cyrillo não o aíirma explicitamente, mas vai apontando nessa direccão. A estas

propostas não seriam alheias as teses e objectivos do Iluminismo. Por muito que o pintor

tivesse, também ele. uma cultura deficiente e superficial, não poderia deixar de ter, pelo

menos. a nocão dessas teorias, pelo menos devido ao ar do tempo; quanto mais nâo fosse

durante a sua estada em Itália, de onde regressara em 1777. como vimos. A insistência na

realidade da pintura aponta na direccão das teses iluministas. Cyrillo defendia sempre que

sendo essa arte igualmente mais real do que a escrita. não representava apenas a aparência,

mas a realidade das coisas. servindo de enciclopédia ilustrada
—

por mostrar com clareza os

diferentes costumes de diversos povos e os meios em que viviam. Além disso, providenciava

excelente meio para a divulga^ão das ciências, através das estampas dos iivros científicos.

Fazia também ver o interior de alguém. não se limitando a tracar o seu retrato fîsico, mas

dando-nos ainda o seu perfil de alma. Servia também de memôria visual para a Histôria.

"Assim os Pintores. da mesma sorte que os Historiadores. Poetas. Filosofos. e Theoiogos.

eoncorrem por diversos caminhos. para
se fazerem uteis ao Genero humano. inda que em

gráo desiguai de merecimento; por tanto. deve-se estimar este mesmo merecimento. á

proporqão dos talentos. que se requere para ser perito em huma. ou outra destas profissôes.
"

131

É caso para perguntar em que ano estaríamos, para
assim ser preciso fazer a defesa do

artista. De todas as afirmapôes de Cyrillo se infere a inexistência de academia. Porém, desde o

final dos anos 70 que se haviam criado focos de ensino. E. em 1780, ele proprio estivera

envolvido na criacao, em Lisboa. da Academia do Nu. Os escritos de Cyrillo datam de 1794.

Se não podemos, então, afirmar a sua ignorância
sobre essas apostas pedagôgicas, apenas nos

será dado concluir que. embora a par de todas as tentativas,
ele as considerou manifestamente

insuficientes. E sobretudo abandonadas pelo poder. É isso que iremos agora abordar.

' -^
Idem. V Conversacâo, p. 67.

'31 Idem V Conversacâo. p. 77-78.
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academia em aula, de aula em academia, procurando um certo el dorado ou solucão ideal para

um ensino eterna e fatalmente caôtico.

É neste cenário e ainda no ano de 1780 que Pina Manique
139

entra em cena, no

capítulo que nos interessa. Nesse ano.
a 3 de Julho 140. surgiu a primeira instaura<;ão da Casa

Pia ainda num Castelo de São Jorge arruinado pelo terramoto. Se a moldura arquitectônica

não era a melhor. nem estaria no melhor estado, a instituicão viria a ser melhorada

pedagogicamente pelos planos do Intendente, que chamou para a dirigir um antigo professor

universitário de Coimbra, afastado das suas lun^ôes pela Inquisiyão, e com residência fixa em

'39
Diogo Inácio de Pina Manique (3/10/1733—1/7/1805) foi provavelmente a tigura mais polémica do seu

tempo. Licenciado em leis pela Universidade de Coimbra aos 25 anos, cedo veio para Lisboa. Å época, a capital

tinha 1 50.000 habitantes. era suja e desordenada, e com alto nível de criminalidade. Marcado pelas novas ideias,

Pina Manique foi tenaz aplicador das reformas pombalinas, por alguns considerado feroz inimigo das liberdades

pessoais; por outros ele é também visto como alguém aberto a reconhecer o mérito em quem o tinha, (mesmo

naqueles marcados pelo ferro inquisitorial, como o professor universitário de Coimbra. José Anastácio da

Cunha). Segundo dois casapianos (TAVARES. Adérito; SANTOS PINTO, José dos Pina Manique um

homem entre duas épocas. Lisboa: Casa Pia de Lisboa, 1990.), o intendente que era um homem "dotado de

uma fortissima personalidade. enérgico e empreendedor, foi um produto típico do seu tempo, um tempo de

mudanqa acelerada e convulsiva.
"

(p. 21) Tendo comecado a "carreira comojuiz do crime do bairro do Castelo.

em Lisboa. ainda no reinado de D. José" (p. 25), foi sô no reinado de D. Maria I que se tornou chefe da

lntendência-Geral da Polícia da Corte e Reino. A sua concepcão preventiva da polícia que, mais do que reprimir.

devia prevenir o crime, acreditando, na senda do que já se fazia lá fora, baseado em teorias como as de Rousseau

e do bom selvagem, que "importava criar condiqôes para a prevenqão do crime. da vagabundagem. da

mendicidade. da prostituiqão" (p. 27). fez com que fundasse "recolhimentos e obras de assistência, para

albergar crianqas pobres e abandonadas, onde Ihesfosse proporcionado um cíima de saudável e útil educaqão.
"

(p. 27) O seu papel no ensino artistico em Portugal foi dos mais marcantes do século XVIII, tendo ainda

proposto, em 1 792, a construcão do Teatro de S. Carlos. Teve também accão importante no plano demogrático,

foi precursor dos estudos estatisticos em Portugal, interessou-se também pela agricultura e melhor

aproveitamento dos seus recursos. no curso da sua vida coroada por títulos vários de diversos cargos de prestígio.

Ainda se viu nomeado chanceler-mor do reino em 1803.

140 Nestc ponto, surgem informagôes contraditôrias. Apesar de muito contrariada a fundacâo da Casa Pia, esta

acabou por se concretizar a 20 de Maio de 1780, com a ordem régia para o seu estabelecimento. Para a escolha

do local (o castelo de S. Jorge) contribuíram dois factos: a "disponibilidade" de edificios ali sitos e o estar

rodeado de muralhas e com guarda militar, mantendo a escola longe da populacão. Porém, Luz Soriano (p. 336.

1° tomo da Histôria da Guerra Civil ) afirma que o intendente se viu obrigado a construir edifícios para o efeito.

por todos estarem destruídos. Tal afirmacão é contestada por F. A. Oliveira Martins. Ver deste último autor,

Pina Manique. O Político — O Amigo de Lisboa. Lisboa: s.n., 1948. De qualquer modo, parecem não existir

dúvidas sobre o facto de Pina Manique ter sido obrigado a esperar pelos menos por algumas alteracôes em

edifícios, já que pretendia abrir a Casa Pia a 4 de Outubro de 1780, dia de S. Francisco de Assis, de que era

devoto, mas as obras atrasaram-se, sendo a inaguracão adiada para 29 do mesmo mês. "No dia indicado

compareceram no Castelo de São Jorge o arguto Arbebispo de Tessalânica. o sábio Fr. José Maine, as aqqfatas

da Rainha e da Princesa do Brasil. os Secretúrios de Estado do Reino, o Visconde de Vila Nova de Cen-eira.

futuro Marquês de Ponte de Lima; da Guerra e dos Negôcios Estrangeiros, Aires de Sá de Melo; da Marinha e

do Ultramar, Martinho de Melo e Castro, Bispos, Prelados das ordens e da Patriarcaí e os mais representativos

titulares do Reino. 7"Ao académico e viajado Duque de Lafoes coube proferir o discurso inaugural. Perante a

lusida assisténcia o fundador da Real Academia da Ciências discreteou sobre a utilidade dos estabelecimentos

congéneres da Casa Pia. institutos que visitara no centro da Europa. donde regressara ha\'ia pouco.

impregnado de espirito renovador. 7'Terminada a oraqão académica. demonstrat'rva da utilidade da Casa Pia,

passou-se âs dependências. onde os titulares se deram ao piedoso mister de lavar e vestir os primeiros ôrjaos

recolhidos. depois do que passaram ao refeitorio. no qual foi servida. pelos minislros e titulares. a primeira

refeiqão distribuída peia Casa Pia aos seus filhos.
"

Idem. p. 162.
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popula^ão, escandalizada, resolveu protestar atirando pedras âs janelas da sala onde estaria o

modelo. Ao que parcce, assustado, o pouco intrépido modelo resolveu desaparecer

definitivamente. Ora. em 1 780. a memoria de tão desagradávei incidente ainda estava fresca e

o estabelecimcnto da aula de nu foi complicado. Além do mais, questôes várias. entre perda

de instalacôes. por morte do benemérito Barros e Vasconcelos, desinteresses e invejas
-- e

mesmo a efectivacao. em Lisboa. da Aula Régia de Desenho de Figura e de Arquitectura
136

—

. acabariam por fazer com que esta escola tivesse vida
curta. Em 1781. precisamente no ano

em que também Pina Manique criou uma aula de desenho na Casa Pia. dirigida por Antônio

Fernandes Rodrigues, a Academia de Cyrillo via chegar o seu fim.

Quanto a esta Aula Régia de Desenho de Figura e de Arquitectura também deixava

muito a desejar. na elementaridade do seu ensino em que apenas se exigia saber ler, escrever e

fazer as quatro operacoes. No entanto. podcremos apontar-lhes alguns méritos: destes cursos

saíram — embora também ao cabo de estuuos em Roma — figuras como Sequeira, Vieira

Portuense. Fuschini e Taborda 137. Mas, entretanto, novas "escolas" haviam surgido, entre

elas a Aula Pública de Desenho. com alvará de 23 de Agosto de 1780 e regida por Joaquim

Manuel da Rocha
138

e Eleutério José de Barros.

Como sc vê. os professorcs, que já não primavam pela juventude nem pelas novidades

cstéticas. eram, além do mais, sempre os mesmos, movendo-se
numa estranha alternância, de

Escriptas. e dedicadas aos Professores, e aos Amadorcs das bellas Artes.
Lisboa: Oficina de Simão Thaddeo

Ferreira, 1794. P. 81.

'36 Alvará de 23 de Agosto de 1781 (resolucôes de: 16/8/1779, 12/1 e 12/12/1780. Inauguracâo das aulas:

l'P'1781 ) Luiz Xavier Costa, in "Quadro histôrico das Instituiqôes Académicas Portuguesas. apresentado pelo

vogal efectn-o da Academia Dr. Luiz Xax-ier da Costa", Boletim da Academia de Belas-Artes, Lisboa:

Academia das Belas Artes.1932. p. 53, afirma: "Em 1780 o Já citado Joaquim Carneiro da Silva. que tambem

fora pensionista na romana fundaqão
do Magnánimo. traqara. segundo narram os coevos. por insinuaqao de Fr.

José da Rocha um plano para a criaqâo de outra aula em Lisboa, organizada em bases mais largas e que teve

realizaqâo pelo alvará de 23 de Agosto de H81. o qual fundou a Aula Régia de Desenho e de Ftgura: sendo

nomeados seus professores Joaquim Manuel da Rocha para o desenho histôrico, tendo como substituto o

referido Carneiro da Silva. e para o desenho da arquitectura José da Costa e Silva.
outro anttgo aluno de Roma.

\tas é necessário esclarecer que o pensamento da criaqũo desta Aula Régia de Desenho. na capital aparece ja

bem patente na resoluqâo de 18 de Agosto de 1779. sôbre uma consulta da Real Mesa Consorta, encarregada da

direcqûo dos chamados Estudos Menores." A propria designacão aqui apontada nâo deixa de ser extremamente

signiticativa.
137 Cf. FRANCA. Jose-Augusto A Arte em Portugal no século XIX. Volume I. Lisboa: Bertrand Editora.

1990. P.67.

'38
Joaquim Manuel da Rocha ( 18 L 1727- 28 12 1786). Pintor e gravador. Discípulo de André Goncalves e

de Domingos Nunes. Grande admirador de Vieira Lusitano, copiou desenhos dele. Em 1752 tomou-se membro

da Irmandade de S. Lucas. Nâo é considerado um pintor de especial mérito (Raczynski tmha-o mesmo por

medíocre) Senundo Cvrillo. nos períodos mcnos activos proíissionalmente. dedicava-se as naturezas mortas.

Professor de Figura na Academia do Nu. de Cvrillo. leccionou também na Aula Rég.a de D. Mana I. Pintou

muitos quadros de temas sacros e paisagens. Foi professor de Joaquim Leonardo da Rocha (seu tilho), Teixeira

Barreto. Domingos Sequeira. e Taborda.
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ponderassem algumas circunstancias das Artes ao Desenho anexas; e onde se vis.se em

pratica desenhar peio Natural.
" 14-

Exagero ou observacão objectiva do escultor. este "fervor" que encontra no intendente.

ao instituir a escola? Dentro do retrato do personagem talvez se tenha tratado menos de paixão

do que de visão empreendedora do país. Fosse como fosse, o papel de Pina Manique no apoio

aos estudos artísticos em Portugal, via Casa Pia, não foi de desmerecer. Reflexo de algum

pensamento iluminista, recolheu jovens de ambos os sexos, tratando de lhes providenciar uma

educacão socialmente eficaz. Assim. logo nesse ano de 1780. na Casa Pia, foram igualmente

recolhidas raparigas, o que constituiu uma accão pioneira. O ensino feminino. feito através do

seu Colégio de Santa Isabel da Casa Pia, treze anos passados da funda^ão já contava com

mais de uma centena de alunas. Obviamente que a inovacão pouco passou disso. sendo as

alunas maioritariamente dirigidas para uma educacâo bastante diversa da conferida aos

alunos. No entanto, o simples facto de se abrir o ensino ås mulheres é mais pioneiro do que se

possa pensar â primeira vista. Basta lembrarmos que. por exemplo, o Portugal liberal não o

fará nas academias. como também nada sucederá nesse campo nas reformas académicas do

fim de Oitocentos. exceptuando a fundacão do Grémio Artístico, em 1 890. em cujos estatutos

se afirma abrir-se o ensino a ambos os sexos, como veremos a seu tempo, e que so a

República, ainda alheada do ensino artístico para as mulheres, virá, pelo menos, a abrir

escolas. umas atrás das outras, para que ås cidadãs seja igualmente concedida a alfabetizavão.

Filhas de um país que as votava ao abandono ou, no caso de pertenca a estractos sociais mais

altos. aos conventos, as confinava ao casamento e aos eventuais salôes. como já vimos, estas

alunas setecentistas. desfavorecidas socialmente (sem cenários mundanos a sorrirem-lhes ao

futuro). acabaram por ter então o raro privilégio de uma profissão talhada em escola.

E aqui haverá mais um ponto a considerar sobre este homem: o de se ter preocupado

com o desenvolvimento das indústrias, criando condicôes para que um ensino vocacionado

para o desenho abrisse portas a novas fôrmulas e formas. Assim, as artes
fabris também foram

incentivadas, nomeadamente na Beira. com uma escola para ambos os sexos, com educacâo

fabril igual. propedêutica da criacâo nas áreas têxtil, do calcado e da alfaiataria 14°. Numa

redc de estabelecimentos semelhantes â Casa Pia, ou iluminados pela mesma filosofia. Pina

Manique daria então espaco å realiza<;ão do seu projecto. Sao disso exemplo a Casa de Santa

145
Idem. p. B-Bii.

146 Cf. C.ASTRO. Joaquim Machado de — Discurso sobre as utilidades do desenho. Lisboa: s.n.. 1788. P. B-

Bii.
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Évora: José Anastácio da Cunha. homem em quem Pina Manique reconhecia indiscutível

valor. E tudo indica ter a aula de desenho passado a funcionar a 23 de Abril de 1781

Os professores da academia casapiana, numa
situacão de sempre, pouco difeririam

dos

da Aula Régia. já que Pina Manique convidou para a sua direccão o mesmo Joaquim Manuel

da Rocha, além de Machado de Castro e Joaquim Carneiro da Silva 142. Antônio Fernandes

Rodrigues. e Pedro Alexandrino.

Na inaugura^ão deste estabelecimento, convidado a discursar pelo prôprio fundador, e

no meio das críticas gerais 143. Machado de Castro fez o elogio desse homem e da sua

instituicâo da Casa Pia, "na qual para regular, e aproveitar a mocidade desordenada, e

desamparada. erigio varias escolas Civis, e Moraes; e entre ellas huma Aula de Desenho.

"Conhecendo os proveitos deste exercicio, seguio-se affeiqoar-se
deiie; e sabendo que

Portugai. entre as Potencias civilisadas era a que unicamente carecia de huma
Aula onde se

desenhasse peia Natureza nûa. se deliberou afundar huma Sociedade para estefim; e teve
o

zelo de ir pessoalmente buscar os Artistas que julgou poderiaô regular estes estudos, e

convida-ios para Directores."
144 Além desse reconhecimento aos artistas. considerava o

escultor. Pina Manique tinha um papel civilizacional, então sublinhado pela importância que

resolvera dar ao estudo do desenho. "O fervor que o mesmo respeitavei Ministro deseja

espalhar em toda a Nacaô Portugueza, para tudo o que é proveitoso ao Estado, o induzio a

querer que em público se ouvisse as utilidades que nascem das appiicacôes ao Desenho;

destinando huma SessaÔ Academica. a que a Corte. e Nobreza assistisse. na qual se

141 Cf. idem, p. 163.

142
joaquim Carneiro da Silva. (Porto, 1727-Lisboa. 1818). Apesar de nascido no Porto, será no Rio de

Janeiro para onde parte em 1739 que terá forma^ão em desenho, estudando com João Gomes Baptista.

Dezassete anos volvidos. Joaquim Carneiro da Silva volta a Lisboa, logo partindo para Roma, em 1757,

tornando-se aluno do pintor Ludovico Sterni. Em 1760, parte para Florenca, onde pretende cont.nuar os estudos.

O regresso a Portugal dá-se em 1762. Professor de gravura na Impressão Régia, de desenho no Coleg.o dos

Nobres e na Aula Régia de Desenho, morre em Lisboa, em 1818.

143 Referindo que Pina Manique o escolheu para fazer o discurso (como artista) nessa ocasião, coisa que pensou

não aceitar por ter em conta a sua pouca preparacão teôrica e a presenca de muitos ilustres
no evento, acrescenta:

"Pessoas de credito me dizem haver Professor no Desenho. que sem ver, nem ouvir, nem ler este papel ja me

satirrava- dizendo que dos Artistas, unicamente se querem as obras materiaes, ou manuaes: condenando-me

igualmente amar os verbos.
"

Não deixará. porém, de afirmar que tudo o que se acha no texto e de sua exclus.va

autoria "persuadido. que me naô enriquecem nada os cabedaes que não possuo; e por esta
causa. nas obras que

der minhas. ninguem poderá com verdade acusar-me de Plagiario. seja escrevendo. esculptndo. ou

desenhando.
"

Discurso sobre as utilidades do Desenho, Lisboa: 1788. P. Bit.

144 In CASTRO. Joaquim Machado de — Discurso sobre as utilidades do desenho. Lisboa: s.n.,
1788. P. B.
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matemático (geometria prática e navegacâo, por monsenhor Paganini, e engenharia e

artilharia, pelo conde Francisco Ferrer), o curso de física (historia natural e fisica

experimental, por Manuel I.uís Alves de Carvalho), as adjuntas ao curso de fisica (química e

princípios de várias artes. como metalurgia, tinturaria, agricultura. etc. por Manuel Joaquim

Henriques de Paiva) e. finalmente, farmácia, cujo docente
era o lente de Química. Mas, anexo

a esse ensino pragmático, científico, também o artístico teve cabimento. "O ensino artistico

foi acarinhado pela Casa Pia logo desde o início. Os alunos praticavam desenho do nu. com

modelos naturais, pagos a 160 réis por dia, conforme podemos verificar através do registo

diário das despesas do ano de 1797 (...)" 149. Assentando no pressuposto de as capacidades e

o esforco dos alunos deverem ser recompensados, qualquer um que demonstrasse bons

resultados no desenho deveria insistir mais nessas classes, do mesmo modo que aquele ao

qual não fosse reconhecido qualquer avanco estava dispensado de as frequentar. sendo esse

tempo utilizado noutras matérias -^.

Se a Casa Pia. com o seu ensino, veio colmatar uma falha já reiteradamente sentida,

aparecendo num momento em que as últimas tentativas e os
inerentes fracassos estavam ainda

dolorosamente frescos na memôria de todos, nem por isso o seu destino seria mais fácil ou

venturoso do que outras. Andando em constantes bolandas, de edificio em edificio, contou

com as contrariedades com que outras instituigôes se debateram 151, mais as apresentadas

contra as ambicôes do proprio Intendente. Ele, porém, não se deixaria abater. Em 1785,

"ressuscita a Academia do Nu. instalando-a provisoriamente na sua prôpria casa. aos Anjos,

com a designacâo de Régia Academia Olissiponense de Pintura, Eseultura e Arquitectura

Convidou para professores Joaquim Machado de Castro, Joaquim Carneiro e Pedro

Alexandrino. Pouco tempo depois. o intendente manda integrar a Academia na Casa Pia do

Castelo de S. Jorge. em substituicâo de uma Aula de Desenho que já ali funcionava desde

J7HI." 152 Entre os discípulos da aula de desenho, Pina Manique escolheria os bolseiros a

partir para Roma.

149 ln Adcrito Tavares, op. cit.. p. 83.

150 Não tendo encontrado os estatutos totais. esta observacão é feita através do excerto facultado pelos dados de

Adérito Tavares. Cf. op. cil. p. 113-116.

151 Em 1 807, com a entrada das tropas napoleônicas em Portugal. os alunos da casa Pia foram dispersos por

orfanatos, asilos. seminários. casas particulares e parôquias. Quatro anos depois, a institui^âo ressurgiria no

antigo Convento do Desterro, onde sc manteria até, em 1 834. ter transferência para os Jerônimos.

'^2
In Adérito Tavares. op. cit.. p. 82.
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Isabel, Rainha de Portugai
--

para 200 raparigas ôrras
-- onde se aprendia a ler, eserever e

eontar: ensino mais específico como tecelãs e bordadeiras; o recolhimento de Santa Isabel

onde se dedicavam ã tecelagem e bordados; ou a Casa de Nossa Senhora da Conceicão

para jovens destinadas a empregadas
domésticas.

Como referiu um estudioso da obra de Pina Manique, "() ensino de fortificacâo e

desenho, que devia ser ministrado no Colégio dos Nobres. caíra na mais compieta

decadência. facto que levou Pina Manique. movido dos desejos de dar aplicacâo aos seus

pupilos e de contribuir para a elevacûo do nível geral de cultura. a pedir ao Secretáno de

Estado da Guerra, Aires de Sá Melo autorizacão para o Conde Francisco Ferreri, primeiro

tenente do regimento de artilharia. de Valenca do Minho, vir leccionar, na Casa Pia, os

estudos de fortificacao, aos rapazes que o professor de desenho iniciara nos princípios de

geometria.
"

E prossegue: "O Conde Francisco Ferreri, que Latino Coelho apelida de Ferrer.

havia frequentado as aulas de engenhana militar fundadas pela Imperatriz
Maria Teresa de

Áustria. aquando das grandes reformas que operou na organizacão
dos seus exércitos" e "foi

indicado ao Intendente. como pessoa de suma competência na matéria. por Miron de

Sabionne. oficial suiqo. coronel comandante
do regimento de artilharia. de Valenca. onde

leccionava fortificacão e desenho." 147 Pina Manique tentou. depois, levar esse ensino

(ampliado pelo da ciêneia náutica e artes fabris) a todo o país, sempre como apoio aos ôrtaos

e aos indigentes.

Vejamos agora como se organizava o ensino casapiano propriamente dito, ou seja, o

que era levado a cabo na Casa Pia do Castelo. em Lisboa. Estava dividido em duas classes.

menor e científica. Na primeira ensinava-se a ler, escrever,
contar e desenhar (com o professor

Antonio Fernandes Rodrigues) e estudavam-se línguas estrangeiras com professores da

nacionalidade; francês (Luís de Frémicourt) e inglês (Nicolau Mahon), além de íatim e

alemão 148. Na segunda. incluíam-se as disciplinas do curso matemático (matemática pura.

mecânica e ôptica, e astronomia
— respectivamente leccionadas por João Manuel de Abreu,

Vícente Antônio de Oliveira, e Custôdio Gomes de Vilas-Boas). adjuntas do curso

147
ln MARTINS. F.A. Oliveira

— Pina Manique. O Político — O Amigo de Lisboa. Lisboa: s.n.. 1948. p.

169-170.

148 Tanto de lat.m como de alemão. desconhecemos os professores. "0 plano de estudos da Casa Pia.

etaborado por José Anastácio da Cunha em 1781, era excepcionalmente inovador. mcluindo o enstno das

línguas tngiesa e francesa (e. mais tarde. alemã) bem como da Matemáũca, Astronomta. Fistca Expertmental e

Quimtca Nesta sua primeira fase. a Casa Pia foi dotada de estruturas que Ihe permitiram ser precursora em

vários domintos. no ensino técnico profissional. no enstno das linguas vivas (foi a primeira escolaportuguesa

onde se ensinou alemãoj. no ensino da Farmácia. da Obstetrícia e. do me.smo modo. no enstno arttsttco. ldem,

p 82-83. O programa da Casa Pia era inequivocamente inovador no tocante ao alemão; ja no respe.tante a t.s.ca

e a matemática Também o Colégio dos Nobres contava com um ensino bastante centTado nelas.
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seus escritos de 1794. Dois anos depois, ele prôprio recolheria a Mafra, para se dedicar,

exclusivamente. â pintura. Em 1799, foi a vez de Sequeira que partiu para a Cartuxa,

afastando-se, tal como Cyrillo. da corte e do seu falso universo artístico.

No entanto, outras iniciativas se anunciavam: em 1800-01, abriu a Aula na Oficina

Calcográfica. Tipoplástica e Literária do Arco do Cego. dirigida por Taborda e Maximo

Paulino dos Reis. Em Janeiro de 1802, foi renovada a aula da Impressão Régia, sendo nela

incorporada a aula da Oficina Calcográfica, Tipoplástica e Literária do Arco do Cego; desta

feita, a direc^ão ficou a cargo de Bartolozzi rccentemente chegado de Londres. Entretanto. as

obras da Ajuda
157 determinaram a eria^ão duma espécie de academia que havia de durar 30

anos. Na resenha que Passos Manuel faria das academias de arte ao longo do século XVIII em

Portugal, esta "academia" da Ajuda não seria considerada. Luiz Xavier da Costa pensa haver

aí injustiva do estadista. "Na realidade tôdas as escolas e aulas que indiquei
158

e que

Manuel da Siiva Passos não menciona em seu «Relatârio». constituíram emprêsas

independentes e dispersas. pouco ou nada contribuindo para a sistemalizagão de um ensino

organizado e estudo em conjunto dos diversos ramos das belas-artes. Justifica-se não

entrarem na resenha que o estadista apresenta ao demonstrar a necessidade da criacão do

estabeiecimento completo de ensino e cultura artísticas, que fundava em 1836. Bastou-lhe

citar. como faz. as emprêsas de instituicão oficial que. havendo tido como finaiidade

contribuírem para a referida sistematizaqão , não corresponderam a êsse objectivo." E

continua. "Todavia outra empréssa existiu, eoeva delas, votada ao exeracio e

aperfeicoamento do ensino artístico em conjunto. também de criacão oficiai, judiciosamente

concebida. iargamente dotada e assás favorecida dos altos poderes do Estado. a qual,

jyerdurando três decénios, através de periodos histôricos nacionais dos mais graves e

agitados. se não cumpriu a missão que ihefôra destinada, com a latitude e rigor presupostos

Cavalluci. No regresso a Portugal, Pina Manique convida-o para professor de pintura na academia aberta no

castelo. Em 1 803. é nomeado pintor régio e passa a fazer parte do estaleiro da Ajuda, a que se dedica até â morte.

Além dos seus trabalhos pictôricos, Taborda foi também dos artistas do seu tempo que se dedicou a escrever

sobre a sua área de trabalho. Veja-se a sua obra Regras da arte da pintura com breves Reflexôes Criticas

sobre os caracteres distinctivos de suas Escolas, Vidas e Quadros de seus rnais celebres Professores.

Escritas na Lingua Italiana por Michael Angelo Prunetti. Dedicadas ao Excellentissimo Senhor Marquez

de Borba Fernando Maria José de Sousa Coutinho Castello Branco e Menezes, um dos governadores do

Reino, &c. &c. &c. por José da Cunha Taborda, Pintor ao Servi?o de S.A.R. o Principe Regente N.

Senhor. Accresce Memoria dos mais famosos Pintores Portuguezes, e dos melhores Quadros seus que

escrevia o Traductor. Lisboa: Impressão Régia. 1815.

157 Para maior desenvolvimento sobre este assunto, ver
- SFQULIRA. Gustavo de Matos O Paláeio

Nacional da Ajuda (Resenha Histôrica). Lisboa: Direccão-Geral da Fazenda Pública, Ministério das Finan^as.

1961.

158 São elas a Academia do Nu. Aula de Desenho da Casa Pia, Aula de Gravura, Auia de Escultura, aulas

ligadas ás fábricas.
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Nova tentativa de apoiar as artes portuguesas se verificaria em
1 791 ] 5-\ pela já então

exaurida via romana, com a instaura^ão do Colégio Português de Belas-Artes dc Roma (ou

Academia Real de Portugal em Roma), organizado por D. Alexandre de Sousa Holstein. Â

margem das instituicôes e apoiadas por particulares, as artes resistiam
também com base no

envio de bolseiros para a Cidade Eterna, mantendo a "tradi^ão" joanina. Essa nova academia

conseguiu ver-se equipada por João Gerardo de Rossi que apetrechou o estabelecimento como

pôde, aí recolhendo abundante número de "estampas e gessos, vindos em parte do espôlio de

Mengs"
154

e de Pehler. Rossi também aí instituiu o estudo do nu 155. Mas, mais uma vez,

haveria pouco a esperar desta casa, embora seja âs tropas napoleônicas que tenhamos de

acusar, desta íeita. Assim, quando estas invadiram os Estados Pontifícios, em 1797, a

Academia Portuguesa fechou de vez. E em 1802, quando Sousa Holstein regressou ao reino. a

institui^ão viu-se dissolvida de todo. com o recheio enviado para Portugal
—

encargo que

ficou nas mãos do pintor José Viale. Assim chegaram a Lisboa todos os gessos e demais

material da academia, devidamente embalados por Rossi.

Voltaremos a encontrá-los em 1836. na Academia de Belas-Artes de Lisboa, ainda

usados como modelo de um ensino que desde já se adivinha ultrapassado. Mas disso

trataremos noutro capítulo. Para as artes em Portugal, adivinhavam-se, novamente, tempos

difíceis. Haveria, ainda, tentativas de fazer vingar projectos de ensino, como, por cxemplo,

aquele que foi levado a cabo. mais uma vez, por Pina Manique, em 1798 ou 99, criando, no

castelo. nova escola de pintura, dirigida por um "romano" recém-chegado: José da Cunha

Taborda 156. Mas a época era de desalento. Compreende-se
assim a amargura de Cyrillo nos

153 "josé Viallifoi f ] encarregado de trazer para Lisboa os gêssos. modelos e apetrechos. que haxiam

pertencido ao Colégio Português das Belas-Artes ou Academia Portuguesa de Roma, fundado nesta ctdadeem

1791 pelo mtntstro da nossa Côrtejunto da Santa Sé, Dom Aiexandre de Sousa Holstein. sucessor de Dom .loao

de Aimeida. com os aiunos pensionados que para lú enviara o intendente Pina Manique e mats algunsde outras

orieens O estabelecimento teve como director o culto literato e artista. antigo aluno da Academta de Sao
Luca.s.

Joũo Gerardo de Rossi. sendo apetrechado para o estudo do mu e com abundãncta de matenal dtdactico e

'artístico em grande parte provemente das colecqôes do célebre mestre Antônio Rajael Mengs, Jalectdo em

1779 e 'do pintor e gravador Johann Pichler falecido no dito ano de 1791." (In COSTA. Luiz Xavier da - O

Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-1833). Lisboa: Academ.a Nac.onal de

Belas-Artes, 1936, p. 18).

'54 hl FRANQA, José-Augusto
- A Arte em Portugal no século XIX, Volume I. Lisboa: Bertrand Editora,

1990. P. 71.

155
Que a situa?ão devia ser bizarra não nos restam dûvidas, com os velhos e esgotados mestres com as suas

estafadas solucôes estéticas, em carreira de itinerância constante. Num panorama et.caz a Irmandade de S Lucas

não teria razôes para, ao refazer o compromisso. em 1791, aí sublinhar a necessidade de estabelec.mento de uma

academia.

'56 Natural do Fundão. José da Cunha Taborda (1766-1836) estuda desenho e arquitectura em Lisboa. na

Aula Réeia de Desenho e Figura. aí se matriculando em 1783. Em Janeiro de 1788 segue para Roma. onde

estuda pintura a expensas da Intendência. Tendo comecado os estudos com Labruzzu prossegue-os com Anton.o



"importante na indoie e a eficácia que as instituiq-ôes de ensino artístico lembradas por

Manuel da Silva Passos nos dipiomas da fundaqão da Academia das Belas-Artes de Lisboa.

tão importante como elas na histôria e na duraqão. por certo assás influiu na emprêsa do

estadista. pela qualidade e número dos professores e agregados que para esta foram

escolhidos. formados profissionalmente ou havendo ensinado naquela instituicão didãctica.
"

163

O estaleiro da Ajuda terá sido enfim mais um sonho de escola do que, de facto, uma

academia. Viveu mais tempo do que muitas outras, e sobreviveu a duras penas em caôticos

anos da histôria nacional. Mas isso não faz dela algo com projecto de ensino global e

organizado. Nem os professores constituíam grande novidade. Ai voltamos a encontrar

Sequeira 164, e Vieira Portuense. Joaquim Rafael. José Vialli ^65, além de um já venerando

arquitectônica éle desenhara. e cuja obra de escultura fôra executada pelo discípulo de Antônio Canova e

pensionúrio português, Joâo José de Aguiar, terminada em 1797, e hav'ta importado em mais de 16:000

escudos." (Idem, p. 18) A Academia acabaria por ser dissolvida em 1802. Quanto â famosa questão dos gessos

— enterrada nos caboucos do edifício. como durante muito tempo se veiculou, novos documentos de que o autor

fez mencão no fim do volume e legislacão referente å requisi<;ão desses gessos fazem duvidar da veracidade

dessa versão "clássica". "Por eles verificamos que, se de fucto devemos ter como averiguada a ida dos gêsso.s em

questâo, na totalidade ou parcialmente. para a Aula de Desenho da Casa Pia, seja por injluência e ordens de

Pina Manique. o qual de tôdas as maneiras procurava enriquecer a instituiqão que J'undara e protegia. seja por

não existirem ainda. no recinto das obras do Patúcio em construqão. nem local apropriado ao estabe/ecimento

da projectada escola ou academia de belas-artes. que aii dev'ta funcionar. nem sequer local para arrecadaqâo

dos seus pertences. nåo é menos certo que os referidos gêssos, modelos e apetrechos didácticos. vieram de

Roma com destino marcado para essa escola oit academia das obras da Afuda. em cu/a abertura os dirigentes

do pais fundavam grandes esperanqas de ser proveitosa ao ensino e ao ressurgimento das belas-artes

nacionais.7"De lais modelos e apetrechos. é muito provch'ei alguns haverem aí dado enlrada no seguime.nto. Os

citados documentos e o relato de um futuro inspector de construqão régia. assim levam a admttir. Qitanto aos

gêssos. se todos deram entrada na Aula de Desenho do Castelo, conforme narra Cyrillo Volkmar Machado. nem

todos ftcaram destruídos pela depredaqão dos invasores franceses. Porquanío. cêrca de trés decénios corrido.s.

emfins de 1836. ainda bastantes e valiosos exemplares existiam na dita Aula de Desenho da Casa Pia então Já

tnstalada no convento dos jerônimos. de Belém. sendo apontados e reclamados pela recem criada Academia das

Belas-Artes de Lisboa. como propriedade legal que ã últtma competia, por haverem sido da então extinta escola

ou Academia das obras da Ajuda e. como origem declarada. provenientes da anterior Academia ou Colégio

Português das Belas-Artes. de Roma." (In COSTA, Luiz Xavier da — O Ensino das Belas-Artes nas Obras do

Real Palácio da Ajuda (t802-1833). Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1936, p. 20)

163
Idem.p. 12.

164
"Domingos Antônio de Sequeira exerceu funqôes de direcqão: Baseado na lei, propos para trabalhar nas

obras o pintor Manuel Antônio Prêto. que foi admitido em 14 de Setembro com o ordenado anual de 80SOO0

réis. depois subtdo, pela portaria de 25 de Oulubro, a 1OOS00O réis, em vez de I40S00O réis como o proponente

havia indicado em qficio de 1 do més.7"De modo anúhgo. conforme proposta de Sequeira datada de 16 de

Marqo de 1803 e havendo êle procedido a concurso de provas práticas entre os três candtdatos, do qual julgoit

com o seu coíega Francisco Vieira, foram mandados admitir. pela portaria de 21 de Abril e cm ordem

hierárquica de citaqão. Arcángeio Fosquini, com o ordenado de 1 .000S000 réis por ano. José da Cunha

Taborda, com o ordenado de 8O0S0OO réis, e Bartolomeu Antánio Calixto, com o de 600S000 réis. Todos

haviam sido camaradas dos «Primeiros Pintores>. na Aula Régia de Desenho e Figura de Lisboa, e depois seus

companheiros nos estudos de Roma. quando pensionados oficialmente." (In COSTA. Luiz Xavier da — O

Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-1833). Lisboa: Academia Nacional de

Belas-Artes, 1936. p. 20)

165 "O pintor José Vialli. depois do seu regresso em 3 de Setembro de 1802. e por haver agradado no modo

como reaiizara os encargos a que aludi [a recolha dos gessos de Romaj, fo't admitido definttivamente. com o
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na sua estruíura inicial. nem por isso deixou de produzir ocasionalmente resultados

apreciáveis na prática e no desenvolvimento das belas-artes portuguesas, sobretudo

aplicadas e decorativas, nem de actuar ittilmente na formacão de artistas que trabaiharam.

aíguns com proveito e merecimento. quer durante
o largo espaco de tempo em que a escola

funcionou. quer durante as épocas seguintes.
"

-

Tal escola teria tido falhas. reeonhecia Luiz Xavier da Costa. Mas as justificacôes

eram claras. ao ser contemporânea de tempos agitados. "Nâo correspondeu. é certo. aos

intuitos dos fundadores, por culpa e abandono de quem. sobretudo nos primeiros anos. teve o

encargo de funcôes docentes e discentes. nâo cumpridas nem incitadas. Depois. porque as

tundas perturbacoes na vida do país. causando altemativas de laténcia e de efectividade na

execucão de tais funcôes, as tomaram incertas. descontinuas e ao mesmo passo

amesquinhadas nos objectivos. Finalmente, porque éstes vanaram, quando podiam cumpnr-

se, modificados segundo o entério das entidades. nem sempre os mais competentes, que

superintenderam na instituicão e que oram deseuraram. ora protegeram. ora mesmo não

udmitiram a sua actividade. ainda que limitada.
" 160 Essa escola era a do "ensino das belas-

artes criado e mantido. por vezes com aspiracôes académicas. junto ás obras da construcão

do Real Paiácio da Ajuda desde o início destas em 1802, e que lá se exerceu. do modo que

acabei de qualificar. até ao encerramento das
aludidas obras em 1833.

"

A vida atribulada desta escola 162 teria, contudo, dado os seus frutos, mais do que

Passos Manuel teria deixado entender, de acordo com Luiz Xavier da Costa. já que mais

159 In COSTA Luiz Xavier da - O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-

1833) Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1936. p. II. Nota que Silva Passos não a retere, como

tambem não a mencionam os que mais directamente as conheceram. como Cyrillo, Machado de Castro. Taborda

o cardeal Saraiva, Raczvnski. José Silvestre Ribeiro. Inocêncio Francisco da Silva. j. Ribe.ro Gu.maraes, etc. (ct.

p I2VSVÍ Manuel Jos'é Carneiro e João José dos Santos. biôgrafos do pintor Joaquim Rajael
- umdos

professores do ensino artístico organizado nas obras do Palácto da AJuda
- em suas publtcaqôes de 18>6 e

1S68 com o marquês de Sousa Holstein na biografta, pubiicada
de 1874 a 1875 em «Artes e Letras». do tnstgne

Domtngos Antonto de Sequeira
-

o prtmeiro dirigente do aludido ensino - levantam a corttna que cerra a

historta da régia instituiqão: porém. tam de passagem e limitadamente. que não permttem Jormar jutzoglobal

do que ela foi
"

(In COSTA, Luiz Xavier da O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palac.o da

Ajuda (1802-1833). Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1936. p. 12-13) Aponta como razôes para isso.

o caos do princípio do século.

m Idem. p. 12.

161 Idem, p. 12.

162
Aqui se cruza também a historia dos gessos da Academia de Portugal em Roma. Luiz Xavier da Costa

refere a proposito. o seeuinte: em 1798. Rossi salvaria, das invasôes das tropas napoleonicas. em Ital.a. os

oessos da Academia Portuguesa. Apesar da permissão para que os alunos prossegu.ssem os estudos. a maior.a

fugiu por temor do que poderia acontecer. Com isso se fechou a instituicão.(et. p. 18) 'Tambem de Rosst

eonseguira resgatar. «cola frivola spesa de scudt 650». dos invasores que as haviam apreendtdo. as estatuas.

baixos relevos e mais peqas. de mármore de Carrara. para o monumento á rainha Dona Maria 1. cuja parte
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e relembrando sim que. mais uma vez. a
inexistência de estatutos elaborados como projecto

global leva, facilmente, ao descalabro de um sonho.

A questão da docência prende-se directamente com o sucesso ou insucesso da escola.

já que. de acordo com Sousa Holstein, citado por Xavier da Costa, o desinteresse que

Sequeira tcrá nutrido pela forma^ão de alunos terá marcado de modo muito negativo o futuro

da mesma. "Remetendo-nos porém á questão docente, para nôs de interêsse principal.

sabemos que o desembargador-corregedor de Beiém informava. com dala de 1 de Abril de

1803. haver ultimado o negôcio do trespasse. por vinte e cinco moedas anuais. com
rendas de

dois anos pagas adiantadamente, do aluguer de umas casas ocupadas peio francês Luiz

Chanbert, pertencas de Antánio Xavier da Serra e sitas no Pátio de Dom João, a fim das

chaves serem entregues ao primeiro pintor da Côrte. Domingos Antônio de Sequeira. A

aprovacâo destas condicôes acha-se patente num aviso do Reai Erário, datado de 22 de Abrii

e em que se menciona as ditas casas serem destnadas para «academia de pintura», Pouco

dejyois arrendavam-se ao mesmo Chanbert, por IOOS000 réis anuais, «outras casas e umas

lojas contiguas». para depôsito de drogas e apetrechos «da academia»."
17°

Segundo Sousa

Holstein. cujos documentos deram a Luiz Xavier da Costa a possibilidade de redacciio dcste

ensaio, apcsar destas condicôes. os trabalhos
da academia foram parcos, ao longo de uma vida

"debii e ephemera"-^- . "Deveria talvez dizer nuia. Os testemunhos de contemporâneos dos

acontecimentos, a quem o marquês de Sousa Hoistein inquiriu, foram «concordes em affirmar

que Sequeira prestou sempre pouca attencão a esta aula creada sob seus auspicios»."
17- O

ensino decorria assim sem grandes momentos. O falecimento de Vieira Portuensc. em 1806.

deixou aberto o lugar de professor no Porto, na aula da Junta Administrativa da Companhias

das Vinhas do Alto Douro, e Sequeira vira-se convidado para o substituir. aceitando o cargo.

Partindo para o Porto, aí pensou fazer uma exposicão com trabalhos dos alunos, em 1807. mas

nada se realizou 17^ devido âs invasôes napoleônicas.

A entrada em Portugal das tropas napoleônicas seria outro duro golpe
no país. Dele se

ressentiriam também. compreensivelmente, as obras da Ajuda 174. Além disso. novas

170 ln COSTA, Luiz Xavier da — O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-

1833). Lisboa: Academia Nacional de Belas-Artes, 1936, p. 21.

171
Citado em COSTA, Luiz Xavier da. op. cit., p. 21 .

172
Idem. p. 21.

' 73 Cf. idem, p. 22-24.

1 74
"Nas obras do Palácio da Ajuda, a 9 de Dezembro, recebera-se ordem do novo administrador geral das

Jinanqas, Herman, que ocupava o lugar de presidente do Real Erário desde o dia . para os trabaihos serem



Machado de Castro 166. João José de Aguiar. Costa e Silva. Antônio Francisco Rosa. entre

outros 167. E se parece incontornável o lacto de aí ter havido alunos 168. e de vários

arquitectos
169 ai se terem formado. alem de vários outros artistas terem tido ai a sua

oportunidade de um percurso escolar. parecc também também certo que a falência de

semelhante projecto se deveu a um conjunto de situacôes, nem todas ligadas a factos políticos.

ordenado anual de 600S000 réis. como efectivo nas obras. como efectivo nas obras do Real Palacw e

comprador das ttntas e drogas para as p,nturas,"A mats do ordenado de 2:0005000 réi.s anuats e de

aposentaqôes regulamentadas. o decreto de 28 de Julho de 1802 concedia. aos «Primeiros Ptntores». sege de

exercicio ou equivalente em dinheiro. Incumbia-os outrosim de proporem os pintores «segundos» e que se devia

ensinar «na escola que se haja de instituir». (Idem. p. 20)

'66 -0s escultores nacionats seriam encarregados de trabalhos para o novo ediftcio, debatxo da

superintendenca de Joaquim Machado de Castro. fetto «Primetro Escultor na Reai Cámara e Corte». Por aviso

de ?J de Fevereiro de 1803 foi admitido como efectivo e «escuitor e retratista» Carlos Amatucct, ttaliano. que

pouco tempo antes vtera para a nossa capitaí. E em 1805 era nomeado subslituto de Machado dc Lastro o

escultor João José de Aguiar, discipulo de Canova quando ttroctnara
na cidade papai.

"

(Idem, p. .0-2 1 )

'67 "O Príncipe Regente Dom João. pelo decreto datado do Palácio de Oueluz a 21 de Janeiro de 1802 e

referendado a II de Fevereiro por Dom Rodrigo da Sousa Coutinho. presidente do Real Erario «tendo

Resolvido Mandar continuar na reedif.cacâo do Real Palacio da Ajuda que por justos mot.vos [toraj Servido

Mandar suspendcr». nomeou «para Inspectores da mesma obra a Joâo Diogo de Barros Le.tão Carvalhosa, e

Januario Antonio Lopes da Silva: para Arquitectos a Josc da Costa e Silva, e Francisco Xav.er Fabn; e para os

mais empregos indispensaveis... as Pessoas... nomeadas em huma Relacão, assinada pelo d.to Pres.dente do

Real Frario [Seu[ Luear Tenente. Ministro e Secretario de Estado dos Negocios da... Real Fazenda. na qual

[relacâol vao detenninados os Ordenados e Jornaes, que devem vencer.»/'7V decreto de 28 de Jutho. que

stmultáneamente aprova um «Plano para a regulaqâo dos trabalhos de pintura». foram nomeados «Pnmeiros

Pintores da Câmara e Côrte» Domingos Antámo de Sequetra. arrancado å Cartuxa de Lavetras onde sc

acolhera possĸelmente desde 1?98. e Franctsco Vieira. chegado de Londres nos Jins de 1800. sendo ambos

encarregados da direcqão da.s obras. em tal ramo das belas-artes, no edijĩcio a construtr. Pertencendo-lhes

«re"ular de acôrdo o methodos com que haviam de ser executadas... e. em caso de d.scord.a... de representar ao

presidente do Real Erario, que tomaria as ordens do Principe Regente»,"0 mesmo decreto nomeava pmtor, «ao

Servico Nacional e Real», para as refehdas obras, Joaquim Gregôrio da Silva Rato. anttgo disctpulo da Aula

Réva de Desenho de Lisboa, e depois de João Tomaz da Fonseca. Assim como incumbia das compras «em

primeira mâo» de tintas e ôleos. drogas e vernizes. necessártas â execuqão dos trabalhos o ptntor genoves.

miniatttrista e restaurador de quadros, José Vialli -

ou Viaie -

por esta épocachegado a Ltsboa eque

rcquereu para ir a Italia fazer o servtqo tndtcado." In COSTA, Luiz Xavier da - O Ens.no das Belas-Artes

nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-1833). Lisboa: Academia Nacional
de Belas-Artes, 1936, cap.tulo

I.

168 -Tntre os assalariados incluídos no roi como «Ajudantes» dos artistas efectivos, alguns eram de Jacto

simples alunos que recebiam as liqoes de tai.s mestres e os codjuvavam nos trabaíhos a realizar. vencendo

'ordenados maiores que os chamados «Disc,pulos». conforme podemos verijicar na restante documentaqao do

meu esiudo
"

( Idem. p. 40)

'69 >•() ensino da arquitectura na «Casa do Risco» pelo «Primeiro Arquitecto». seguindo o estabelecido por

Francisco Xavier Fabri. de quem o sucessor ai também J'ôra discípulo. mantivera-se com mator ou mertor

eficienca Cmta-nos um biôgrafo que o futuro primeiro professor proprietário da Aula
de Arquttectura Ltvtl aa

icadcmta das Beias-Artes de Lisboa. Joâo Ptres da Fonte. ftlho do mestre de pedreiros na construqaodo

Palácio da Ajuda. José Pires da Fonte, estudou a arte nas obras dêste edtjicto com o arquttecto Antonto

Francisco Rosa e lal aproveitamento teve. que. em 12 de Mato de 1812. contando pouco mats de qutnze anos de

tdade fot despachado praticante da «Casa do
Risco das Obras Públicas». para onde transttou e por onde segutu

depo.s a carreira oficial. Outro btôgrafo notica qtte Lucas José dos Santos Pereira. Juturo Agregado a refertda

4ula da Academiadas Belas-Artes, Primetro Bibliotecúrio desta e mais tarde seu Academtco de Merito. notavel

artista muttos anos a dirtgir as obras de consen-aqão do Mosteiro da Batalha, fôra alunode arquttectura da

«Casa do Risco do Real Palácio da Ajuda em 1820 e \%2U juntamente com José da Costa Sequetra: amda que

talvez por haverJá abandonado afrequência
do estudo. não vem mencionado na «Rellacão dos Empregados» de

10 de Novembro do ano indicado em segundo lugar. "(Idem, p. 41)
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Voltando um pouco atrás, o início do século XIX contou ainda com mais uma criacâo

escolar. I oi em 1803. Na Invicta. abria portas a Academia Real de Marinha e Comércio que

incorporava a Aula Pública de Debuxo e Desenho, ideia surgida em 1779 também no Porto, e

com concretizaíão no ano imediato, com a bêncão do marquês de Angeja, que ai via interesse

industrial para a região, e sob direccão de Antônio Fernandes Jácome que se conservara no

posto até 1800. Nesse ano, Vieira Portuense ocupou o Iugar, mantendo-o até å sua morte,

sendo então substituído por Sequeira, que querendo dar cumprimento ao velho sonho

académico de Vieira, em relacão a esta aula de desenho, resolveu estudar-lhe um

regulamento. Todavia. a invasão comandada por Junot contrariar-lhe-ia os planos. Mas,

entretanto, dessa escola nortenha partiram outros bolseiros, formandos em gravura, para um

centro europeu diverso do referente habitual para os artistas portugueses: Londres
—

o que se

compreende facilmente, pela importância que a gravura tinha em Inglaterra.

Os tempos seguintes não se mostrariam mais fáceis. Quando, em 1820, Portugal se

achava convulsionado pela revolucâo liberal, a aula de gravura da Impressão Régia
— a cargo

de Gregôrio Francisco de Queiroz, discípulo de Bartolozzi — estava praticamente

desaparecida. De facto, extinguir-se-ia no ano seguinte.
A casa do risco desapareceu. também,

transferida para o Brasil com uma Corte em fuga. Encerrada também a Academia do Nu.

Como única sobrevivente, apenas a aula de desenho. E o complexo estaleiro da Ajuda, como

vimos. Seja como for. nada de um projecto de escola organizado
— e sobretudo em moldes

que permitissem continuidade.

Que balanco possível para Setecentos e o início de Oitocentos? Uma sucessão de

esperan^as adiadas, maioritariamente
atiradas para um po^o de falhan^os. O desejado ensino

académico, engolido num caos que as pontuais experiências pedagôgicas não conseguiram

salvar com eficácia, manteve clara a ausência de um projecto cultural sério e estrutural.

Nesse balan^o podemos perguntar também: que exposi^ôes realizadas por
mestres em

infrutíferas andancas? Alunos havia-os em quantidade; todos os autores são unânimes em

afirmar que ao ensino do desenho nunca faltaram discípulos. Nuno Saldanha aponta mesmo.

para a explosão desse afiuxo ås escolas, a abertura, ainda em 1722, da Fábrica de Papel da

Lousã 179. Mas nem uma exposicão. Não há notícia de galerias organizadas para apoio ao

ensino e depôsito de memôria estética, nem de galerias privadas, sequer. As existentes,

admissão, como o parentesco de certos escolhidos, o qual se reconhece nos onomústicos, ccm artistas

empregados no palácio em construqão.
"

(Op. cit. p. 43-44).

179 Cf. SALDANHA, Nuno — Artistas, Imagens e Ideias na Pintura do Século XVII I. Estudos de

Iconografia, Prática e Teoria Artística. Lisboa: Livros Horizonte, 1996. P. 91.
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atribula^ôes as esperariam ainda. Nos anos 20 de Oitocentos, a revolucão e as suas

convulsôes, os gastos não controlados e o falecimento e a partida de vários artistas 175

haviam ajudado a cnar um ambiente de caos, de desorganiza^ão, no estaleiro da Ajuda. Em

1825, a "entrada de Joaquim Rafael. como Primeiro Pintor da Câmara e Côrte, para as

Obras do Palácio da Ajuda. f'ez com que fôsse reorganizada e de novo se mantivesse em

actividade a escoia ou academia para estudo e preparo das belas-artes. de criacão indicada

no decreto regulamentar de 28 de Julho de 1802" 176. A entrada em cena, com mais poderes,

de Joaquim Rafael parece ter dado origem a uma nova vaga de optimismo e de dinamiza^ão

escolar 177. I)e qualquer modo, parece claro que o ensino continuava a ser mais técnico do

que teôrico. persistindo em moldes pouco académicos 178. Essa aventura terminaria em 1833

sem deixar heranca.

suspensos e o pessoai despedido. Mas a 23 fôra revogada essa ordem e determinado que os prtmetros

'conttnuassem e o segundo se manth'esse. Portanto Sequetra e os outros artistas permaneciam nos lugares que

ttnham Sámente no'dta 23 de Janeiro de 1808 o oficial português do corpo de engenheiros. major Duarte Jose

Fava como lntendente das Obras Públicas, «despojou», na expressão de um documento ofictal.«por ordem do

ooverno francez aos Inspectores creados por S. A. R. pelo decreto de 21 de Janeiro de 1802». ficando as obras

do paláco subordtnadas ao refertdo Intendente. O primetro arquitecto Francisco Xavier Fabrtjahavtafalecdo

em 1807 e para substitui-lo. fôra promovido o seu ajudante, aluno desde 25 de Janeiro de 1802 da «Lasa do

Rtsco» estabelecda nas mesmas obras. onde fez os estudos, Antônio Francisco Rosa, que passou a exercer as

funqôes iuntamente com José da Costa e Silva.7"Havendo porém Junot decretado que todos os encarregados
de

obras públtcas e reats, ou que se achassem na admtntstraqão de fazendas a elas pertencentes, se Ihe

apresentassem, para darem contas do que admtntstravam, Domingos Antânio de Sequeira. como ptntor da

Cámara e Côrte. dtrector das pinturas referentes ao palácio
em construqão e tendo sob responsabtltdade, na [p.

25) arrecadaqão competente, os matenais que pertenciam å arte que dirigia, fez a sua f™"**0™*"™
de Janeiro de 1808. Confirmou-íhe o general intruso a continuaqão

dos cargos refertdosf ]. (InCOb,1 A Lu.z

Xavier da - O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802-1833). L.sboa: Academ.a

Nacional de Bclas-Artes, 1936. p. 26). Sobre o abandono de trabalhos e estudos, ct. p. 33 e segs.

'75
Cyrillo morrera nesse ano; Francisco Vieira morrera em 1805, deixando desde então o lugar vago durante

vinte anos
- so em 1825 Joaquim Rafael foi nomeado para o suceder; Sequeira partira para Italia em 1823. cí.

Idem. p. 50.

116
Idem, p. 51.

'77 "Em notas btográftcas relativas ao pintor, devtdas
a Manuel José Carneiro e publicadas em 1856 ie-se que,

«[apenas] entrou em exercício. teve sob a sua direcqão 54 discípulos». I "Não deve ser esta a verdade. Mats

práximo dela anda outro biágrafo do artista. João José dos Santos. o qual em 1868 escreveu o segumte: «Sua

Alte-a ĩa Infanta Regente Dona Isabel Mariaj ordenou que, annexa ás obras
do paqo dAjuda. se formasse uma

acâdemta ou escola de Bellas Artes lecctonada e regtda por Joaquim Rafael. Esta tnstttuiqão extsttudesde o

anno de 1826 até 1833. Era destinada a educar indivtduos nas artes de pintura, esculptura, archttectura.

patzagem ornato e flôres, afim de serem aproveitados nas obras do palaco. e tambemos offictos mechantcos.

Durante os sete annos que durou esta escola. Joaquim Rafael teve o prazer de formar 58 artistas. afora outros

mu'ttos que tomaram
diversos destinos».

"

(Idem, p. 5 1)

'7* Sobre o ensino dos anos 20 Luiz Xavier da Costa escreve que "Não era o ens.no académico dapintura

artística. conforme tnsmuava o Decreto de 28 de Julho de 1802; era apenas o ensino tecnico do desenho como

preparatôrto e aperfeiqoamento de apiicaqao ds artes e oftcios." (Idem, p. 39)^
"O enstno do desenho,

preparatôno das belas-artes e ministrado por algum ou alguns dos artistas que^^^f'^T^
Obra êsse íá ia continuando de facto. se bem que não podemos juigar com prectsao da sua latttudee quahdade,

nem da aplicaqão e número de alunos. Provinham êstes, certamente, da classe dos aprendizes nas dtversasartes

e oítcios. conforme ftxara o antigo inspector Joaqutm da Costa e Silva quando restabeleceu tal ensmo, e deixou

tndicado nos trechos que transcrevi das suas publicaqôes. todavia outras causas tnfluirtam porventura na



Capítulo II — O Museu Portuense e as Academias de Belas Artes de Lisboa

e do Porto

1. Convulsôes políticas do início de Oitocentos e primeiras esperan^as de ensino

artístico.

Apôs falências várias, no plano do ensino artístico, em Portugal, por todo o século

XVIII, como tivemos ocasião de verificar no capítulo anterior, a entrada de Oitocentos ainda

traria mais alguns desaires. Esperar-se-ia, como vimos, que o estaleiro da Ajuda criasse uma

espécie de Academia, minimamente capaz de suprir necessidades havia muito sentidas. Mas

as invasôes das tropas napoleônicas e a fuga da família real para o Brasil deixariam inacabado

o palácio
— assim suspendendo, no mesmo passo. quaisquer interesses escolares. Convulsoes

sociais e políticas percorreriam os primeiros anos do século, e se os exércitos franceses já

tinham levado consigo vários bens patrimoniais \ dirigindo essas obras ao seu destino

supremo
—

os países livres, como justificava Bonaparte
—

, e as tropas inglesas se instalavam

na sombra de uma confortável imagem de aliados, gerindo negôeios e enriquecendo no

rescaldo do caos politico, que agudizaria a já muito estremecida situa<;ão comercial 2

nacional, havia ainda para chegar o pior de tudo, com a guerra civil.

E outros. O saque não se limitou ãs obras de arte; passou, também pela mineralogia e zoologia, desfalcando

igualmente os gabinetes de histôria natural. Disso nos da conta José Silvestre Ribeiro (Historia dos

Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de Portugal nos successivos reinados da Monarchia

Lisboa: Typographia da Academía Real das Sciencias, 1885. Tomo 111) referindo o Real Museu da Ajuda (ou

Gabinete de Historia Natural), embora pequeno e incompleto em todas as classes, insignificante quando

comparado aos de Paris e Madrid, viu-se, contudo, despojado de grande parte das suas pecas. Em 1 808, o general
Junot dera ordem a Vandelli (então director do gabinete da Ajuda), de entregar ao sábio naturalista francês

Geoffroy Saint-Hilaire tudo quanto este escolhesse no museu. Assim, mais de 1500 pecas de mineralogia e

zoologia foram enviadas para Franga. Em 1861, ainda o lente de zoologia da Escola Politécnica de Lisboa, J. V.

Barbosa du Bocage, afirmava que tais exemplares podiam ser examínados no museu de Paris, acrescentando que

a ciência havia. apesar de tudo, lucrado com «a fealdade de um semelhante procedimento», visto ai serem

estudados, ao contrário do que acontccia em Lisboa, onde se encontravam aos cuidados do po e das tra^as.

(Idem, p. 354.)

1
"Oliveira Martins e Julião Soares de Azevedo puseram a claro e em relevo aíguns aspectos do

condicionalismo econômico-social da revoluqão liberal de de 1820. Por motivo das lnvasôes Francesas, que

levaram ao aumento do tradicional predominio inglês em Portugal, o nosso comércio com o Brasil sofreu um

golpe mortal devido ao tratado luso-britânico de 1810, o qual abria os portos brasileiros ao tráftco
internacional. 7 "Ora vúrias indicaqôes nos asseguram da importância, no principio do século XIX. desse

tradicional comércio com o Brasil, realizado mormente nos portos nortenhos. A diminuiqâo brutal das

exportaqoes portuguesas para a sua grande colônia americana. que punha em risco um dos fundamentos da

vida econômica nacional a partir de meados do século XVI, traduziu-se por uma crise, sentida mais agudamente
nos meios comerciais do Porto. ou a eles ligados, e que tudo indica tenha sido uma das condiqôes determinantes

do movimento liberal que ali deflagrou em Agosto de 1826." (In Temas Oitocentistas. Para a Histôria de



esfumadas na maioria nos escombros da capital abalada e inundada em 1755, não deixaram

rasto, como também não se lhes conhece grande histôria. Se outras se criaram apôs esse

runesto 1° de Novembro. é lícito perguntar porque nâo as teriam referido os pintores. 0 único

estabelecimento que parece ter existido depois disso foi o do Padre Mayne. um eminente

portuense. Coleccionador
e erudito, conseguiu criar um pequeno museu que, â data da sua

morte, quis que fosse aberto ao público. Tal, porém, sô viria a acontecer nos meados do

século XIX, como a seu tempo veremos.

No fim do século XVIII, entre desaires vários, podemos comparar uma data em duas

geograítas distintas da Europa: Portugal e o seu modelo, a Franca. Em 1791, a academia de

Toulouse festejava uma politica expositiva, na sua academia,
iniciada quatro décadas antes,

e

de que saíra o impressionante número de 39 mostras (quase uma por ano), com os respectivos

"catálogos", como tivemos ocasião de mencionar. Por cá, no meio de tentativas de ensino (do

nu ou outro) e projectos casapianos (mesmo
com a inegável originalidade e importância), esse

ano reinventa uma requentada associacão de artistas que sente ainda a necessidade de criar

uma academia, como vimos acontecer com a Irmandade de S. Lucas.

Do Portugal macrocéfalo, nem a centraliza<;ão (pese embora a constru<?ão

"orquestrada" por D. João V, espalhada um pouco por todo o territôrio) serviu para marcar, na

capital, um núcleo forte, coeso, bem estruturado. Doze anos antes, em 1779, o Porto tentara já

o seu ensino académico, como tivemos ocasião de mencionar, apostado num desenvolvimento

regional que, mesmo não tendo grandes e imediatos resultados. fará com que na mesma

cidade nasca, em 1833, o pnmeiro museu público de arte do país. Fora disso, podemos

afirmá-lo, é o deserto. E as regiôes do restante Portugal, abandonadas â sua sorte, e incultas

(não muito mais que a capital. no fim de contas) seriam pasto para toda a espécie de pilhagens

180. Qs restos do passado, o mesmo que D. João V quisera preservar. antes mesmo
de serem

patrimônio. seriam ainda assim mercadoria valiosa a deixar o país. Primeiro, pelas mãos
dos

invasores napoleonicos; mais tarde, no saque dos conventos, extintos em 1834. Na nacão, o

desconhecimento grassará ao ponto de nem se saber o que se perde (não havendo no9âo do

existente). Algumas vozes bradarão, por fim,
contra tão nefanda maré. Mas a devasta?ão de

terra não amanhada nem semeada perdurará por décadas a fio, mesmo mais de uma centúria,

vencendo espíritos sucessivos, arrastando,
na agonia, artes e memôria nacional, incapacitando

o país de crescer, atrasando saberes
e inventário.

•80 Assim aconteceu também com a nais extraordinária excepcão portuguesa, do coleccionismo setecentista,

Frei Manuel do Cenáculo.
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Liceo ^1, embora com novidades importantes. e um sistema de ensino diário ^, quase

igualitário no tratamento dos alunos de ambos os sexos, situav'âo que não voltaria a repetir-se

tão cedo, como teremos ocasião de verificar, nem mesmo eom a instituicão das Academias.

1 1

quc sô contemplariam estudantes maseulinos l-\ 0 pintor Domingos Sequeira. proposto por

José Liberato -^
como director do estabelecimento escolar ^, declarado sôcio fundador, foi

nomeado professor de desenho e pintura dc Histôria, e também homenageado com o cargo de

"presidente perpétuo do conselho de direccão do Atheneo"-®. "Por ele prôprio. por José

Liberalo. por Cándido José Xavier. por Ferreira de Araújo e pelo bispo-eonde D. Frei

Francisco de Sâo Luís. foram assinados a 25 de Marqo os notáveis estatutos da instituicão

e estes nomes de eruditos e de políticos liberais marcam claramente o interesse dispensado

peiapolítica vintista aos problemas das belas-artes no País.
"17

Os cstatutos do Atheneo apresentavam duas novidades. A primeira era a "instruqxĩo

regular. aberta ao sexo feminino (com certos cuidados na admissão. porém. e em estudos

■ ■

Idcm. p. 206.

12
Cf. Estatutos do Atheneo dc Bellas Artes. Lisboa: s.n.,1823. Cap. IV, §4, p. 12.

'- Kstc aspecto e especialmente curioso se recordarmos que a Constituipão de 22, embora aberta e institutora dos

direitos do cidadão, ainda não atribuiria direito de voto ás mulheres (excluindo igualmente analfabetos e fradcs).

Cf. artigo 33°. Porém. o liberalismo introduziria também o ensino aberto a ambos os sexos. estabelecendo-o

através do seu artigo 237°, onde se pode ler: «Em todos os lugares do reino. onde convier. haverá escolas

suficientemente dotadas. em que se ensine a mocidade portuguesa de ambos os sexos a ler. escrever e contar e o

catecismo das obrigaqoes religiosas e civis.» Referéncias no artigo "Constituiqũo de 1822", de Mário S;ĸires. in

Dicionário de Histôria de Portugal Direccão de Joel Serrão. Porto: l.ivraria Figueirinhas. s.d. Volume II. I'

162 e 163.

'^
José Freire de Carvalho nasceu em Monte São em 1772 e morreu em Lisboa em 1855. Conhecido por José

Liberato por ter deixado a vida religiosa. Em Lisboa, conhece Bocage e Filia-sc na loja macônica Fortalcza.

Perseguido pela Inquisicão. retira-se para o Porto, onde fica até 1807, regressando em consequência da invasão

de Junot. Contudo, prefere Coimbra. onde volta a encontrar-se com as tropas francesas de Massena, sendo

tomado como refém. Em 1813, evade-se rumo a Londres; aí abandona a vida eclesiastica e funda o notável

Invesligador Português. publicacão em que colaboram vários emigrados portugueses. Cria também o Campeão

Português. porta voz de ideais de liberdade. Partidário da federacão ibérica, ainda no período do vintismo

regressa a Lisboa. Nomeado adido ao Ministério dos Estrangeiros, pouco tempo depois deixa o cargo pelo

jornalismo e instaura o Campeão Português em L'tsboa. A Vilafrancada interrompe as suas fun^ôes de deputado

ás Cortes, por Viseu; é reintegrado ncssas funcôes, em 1826. Partidário de D. Pedro IV. bate-se no cerco do

Porto. Com a vitôria dos liberais, toma-se deputado pela Madeira e arquivista na Câmara dos Pares.

Administrador da Imprensa Nacional até â aposentadoria, em 1854. Além de tradutor (de inglês e francês)

publica obras entre as quais se sublinham: Ensaio Histôrico-Político sobre a L'onstituiqão e Lioverno de

Porlugal (Paris, 1830); Ensaio Politico sobre as Causas que Prepararam a Usurpaqão do Infante D Miguel

(Lisboa, 1840); Memôrias com o Titulo de Anais para a Histôria do Tempo que durou a Usurpaqão de D.

Miguel (4 volumes, Lisboa, 1841-43); e memôrias autobiográficas (publicacão pôstuma). Cf. DORIA, Antônio

Alvaro, "José Liberato Freire de Carvalho", Dicionário de Histôria de Portugal. Direc<;ão de Joel Serrão.

Porto: Livraria Figuerinhas, s.d. Volume I. P. 507-508.

15 Cf. FRANCA. J.A.. op cit., p. 205.

■6
/dem, p. 206.

'

Ver capítulo I desta disserta^ão.
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Antes disso, porém, algumas esperan^as e reveses. De facto, é ccrto que desde 1 820.

como refere José-Augusto Fran^a, o poder em Portugal comecara a abrir-se a uma consciência

do valor social da arte -\ que sô a Vilafrancada cerceou. Nesse ano de 1820. D. Joâo VI

ordenara o estabelecimento do ensino artístico em Portugal
4
e a classe política recebera de

bom grado uma ordem dada no sentido de ultrapassar uma carência que também ela sentia

como déficit nacional.

O estaleiro da Ajuda. que se arrastava sem fim previsível. nem admnistravão

condigna5, fez com que Trigoso de Aragão Morato (1777-1838)° insistisse, infiuenciado pelo

liberalismo espanhol de Cádis, veiculador dos ideais da Revolueão Francesa. no

"estabeiecimento dum centro de belas artes. «aonde se reunissem íos) mestres de pintura e

desenho e gravura para ensinarem» 7. Segundo ele, tal estabelecimento devia pagar aos

alunos "«para que depois. quando se quisessem pintores, se achasse aii uma porcão deles»"

8. Concordantes. o Ministro do Reino, Ferreira de Araújo e as Cortes votam a "nova escola de

desenho. pintura. gravura. escultura. arquitectura e música'^ a 17 de Marco de 1821.

Prevista a instalavão num edificio estatal. no Rossio, no confiscado Palácio da Inquisicão. e

com uma verba de 8 contos de réis 10, deu-se-lhe o nome de Liceo das Bellas Artes. Escassos

dois meses depois. criava-se também o Atheneo das Bellas Artes, quase parte integrante do

Portugal no século passado. Lisboa: Portugália Editora, 1962. P. 249-250.) Joel Serrão indica assim a burguesia

portuense como a verdadeira "libertadora" de Portugal do regime absolutista.

3
Cf. FRANCA, José-Augusto A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora. 1990. Volume

1. P. 208.

4
Idem, p. 205.

5 Idem. p. 205.

6 Francisco Manuel Trigoso d'Aragão Morato. Nascido em 1777, morre em 1838. Em 1790 entra no Real

Colégio dos Nobres, terminando o curso em 93, ano em que ingressa na Academia de Marinha, que abandona

por Coimbra, onde estuda jurisprudência. Forma-se em 1798 e segue carreira universitária. Em 1812 entra para a

Academia das Ciências. Liberal moderado, deputado ás Cortes, em 1820. em 1834 foi Par do Reino. Ficou

especialmente conhecido pelo seu currículo universitário, protecgão â intância desamparada e tentativas de

reforma do ensino artístico. "As Bellas Artes não the devem menos attenqão. e ellas não teriam chegado ao

vergonhoso estado de decadância em que hoje se acham. se as determinaqôes do Decreto de 18 de Setembro de

1826. Uvessem sido executadas." ln CONDE DO LAVRADIO —

Apontamentos para o Elogio Historico do

Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Francisco Manoel Trigoso d'Aragaô Morato, do Conselho

d'Estado, ministro e Secretario d'Estado Honorario, Par do Reino. Vice-Presidente da Academia Real das

Sciencias de Lisboa. &c. ,&c, &c colligidos pelo Conde do Lavradio. Lisboa: s.n.. 1840. P. 28. Escreve

várias obras, sobretudo de leis. (Idem. p. 34 a 36.)

7
/n FR.AN^A. José-Augusto

— A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora. 1990. Volume

I.P. 205.

8
Idem, p. 205.

9
/dem. p. 205.

10
Idem.p. 205-206.
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arquitectura), uma grande novidade: bolsas de três anos para academias italianas, e também já

francesas. ou mesmo de outros países (não nomeados) 2°.

Parecia que. finalmentc, em Lisboa (porque. como vimos, o Porto tinha já o seu

apontamento de escola sistematizada desde 1 779. com a criacão da Aula Pública de Debuxo e

Desenho), se criava uma escola de belas artes digna desse nome. Mas os eventos políticos

condieionariam esse caminho que ainda teria muito que esperar, A Vilafrancada. iniciada em

27 de Maio de 23. miguelista, ruma eontra o vintismo. lavrando "a certidão de ôbito da

primeira experiência liberal portuguesa"
2Í)

e anulando no mesmo passo todas as suas

propostas pedagôgicas ™. A vitôria final dos liberais herdaria, assim, problemas vários, um

deles sendo o de encontrar a pátria arruinada. pejada de escombros de um passado cuja glôria

urgia entâo reencontrar, restabelecer. reconstruir. Por isso mesmo. a necessidade ce criar

Academias e outros estabeleeimentos de ensino destinados a instruir e simultaneamente

modernizar o país, dotando-o dc futuro â altura dos modelos franceses e ingleses, estiveram

sempre presentes no discurso dos letrados e ideôlogos como Garrett e Herculano ^rO ensino

que se laicizava -- até então, e exceptuando momcntos pontuais como o de Pombal. como

vimos no capítulo anterior. estivera sempre nas mãos da igreja -- repetia o modelo burguês

-8
Idem, capítulo IX, §4, p. 21 .

29 In SERRÃO. Joel, "Vintismo". Dicionário de Histôria de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, s.d.

Volume VI. P. 324.

"°
Cf. FRANCA, José-Augusto, op. cit, p. 206.

->' Para ambos se pôs a mesma urgência: a libertacão do povo pela instru<;ão (cf. "Democratismo versus

Liberalismo". Joel Serrão, p. 12 e segs. In O Liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século

XIX: Comunicacûes ao Colôquio organizado pelo Centro de Estudos de Histôria Contemporânea

Portuguesa, 1981. Lisboa: Sá da Costa Editora, 1982.) "A mesma Revoluqão. ou seja. os conjlitos. as

aproximaq7>es e as mediaqôes entre as duas «paixôes» principais da contemporaneidade: a iguaídade e a

liberdade ou. se preferirdes. a liberdade e a igualdade. E de lal modo que elas constituiam o comum horizonte

cultural e mental que dava sentido aos rumos polilico-sociais de um Garrett. de um Herculano, de um Henriques

Nogueira. E de tal sorte. ainda. que dir-se-ia entrever algo, no qual tal ideologias pessoais se continham, e que

se movia. e que se alterava como se dotado de autonomia. Era a ideia de justiqa social que despertava?" (p. 1 8)

Tal modelo vinha baseado em Bentham, inglês, sábio jurisconsulto que tenta, de Londres, intervir nas

internacionais experiências liberais. Os princípios que enuncia na carta que escreve aos portugueses. (In O

Portuguez. 5 de Novembro de 1821). são analisados. discutidos pelos portugueses. e ficam consignados na

Constituicão de 1822. como aponta Maria Helena Carvalho dos Santos. "A liberdade não é compieta porque na

realidade o.s homen.s não são livres, nem iguais. Ndo se pode alterar esta realidade com declaraqôes. Pode é

conseguir-se uma maior e mats alargada participaqão usando e utilizando a liberdade de expressão do

pensamento e o sufrágio directo: alargando o en.sino e a educaqão; responsabilizando ctvica e politicamente os

dirigentes; deslocando o conceito de soberania do rei para a naqão; priviiegiando os direitos individuats

quando estes não sejam antagônicos â utilidade pública.
"

( In "«A maior felicidade do maior número. » Bentham

e a Constituiqão Portuguesa de 1822". (idem.) Maria Helena Carvalho dos Santos, p. 92). Para ele, o

analfabetismo era um mal que devia ser irradicado. Todos os homens deviam saber ler, para saberem bem

pensar. Porém. em Portugal, apenas as classes ricas deverão ser letradas, prevendo-se que o povo possa continuar

analfabeto (cf. art. 34° da Constitui<;ão de 1 822, citado pela autora. idem, p. 99).
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separados). e gratuita para quem tivesse falta de meios" '°. Na realidade. os estatutos

afirmam. no prôlogo, a intencão de estabelecer instru<?ão regular e gratuita, esclarecendo,

apenas. mais tarde. que tal ausência de propina era apenas para os alunos desfavorecidos.

fossem eles artistas de mérito reconhecido 19. artífices de talento 20. ou quaisquer outras

pessoas desde que dotadas 21. Tal abertura apontava já a disponibiliza^ão de meios que, anos

mais tarde, o Museu Portuense representaria. como veremos. A segunda, a abertura aos

amadores, que podiam frequentar todas as aulas desejadas
—

.

Quanto ao estudo de desenho no Atheneo consistiria em cinco aulas: a primeira. do

natural, com modelos nus de homem, mulher, rapaz, e velho, além de modelos de esqueleto,

anatomia em detalhcs e manequim, para o esrudo das pregas 23. Esta abordagem do nu

acarretava, porém, um senão. completamente ultrapassávcl: "Os Socios appiicados do sexo

masculino naô poderaô ser admittidos ao estudo do Modeilo do Natural de mulher. nem os do

Sexofiminino ao estudo do Modello do Natural de homem, sem expressa iicenqa do Concelho

de Direccâo" 24. Ultrapassado esse pequeno obstáculo, podia-se prosseguir. As mulheres

tinham ainda outra restricão: as aulas, além de separadas, sô lhes eram acessíveis se

"acompanhudas de pessoas de probidade, que Ihes assistaô ao estudo" 2* Mas, â parte estas

indicacôes, o ensino entre sôcios aplicados e amadores (estatuto que apenas dependeria da

vontade de cada aluno) não apresentava mais diferencas. As restantes quatro aulas distribuíam

os seus interesses do seguinte modo: a segunda tratava de modelos (estátuas, bustos, baixos

relevos, e anatomia); a terceira consistia em exemplares de desenho de figura e anatomia; a

quarta versava exemplares de arquitectura, perspectiva e estudos de geometria prática; e a

quinta, de exemplares de histôria natural para aplicacao a paisagem, ornato e animais 2°. Para

estimular o talento. estavam previstos concursos anuais, com as correspondentes exposicôes e

atribuicôes de prémios 27. E. para as áreas mais nobres do estudo (pintura, escultura e

18M FRANCA, J.A., opcit, p. 206.

19 Cf. Estatutos do Athcneo de Bellas Artes. Lisboa: s.n., 1823. Título I, §13, p. 7.

20
ldem, título 1, §14. p. 7.

21 Idem. títulol. §15, p. 8.

22 Cf. Estatutos do Atheneo de Bellas Artes. Lisboa: s.n., 1823. Título III, §3, p. 10.

23 Idem. capítulo IV, §1, p. 11.

24 Idem, título II, §3, p. 9.

2r>
Idem, capitulo II, §3. p. 5.

26
Idem, capítulo IV, §2, p. 11.

27
Idem, capítulos V e VII.
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Porém, em 1832, as leis de Mouzinho da Silveira (1789-1849)
■>->

"pertencemjá a uma

nova categoria mental e sentimental: abrem-se ao futuro, modelam-no, criando uma nacão

nova" ->(\ abrindo caminhos importantes para o Portugal liberal. nomeadamente por indicar já

a extincão das ordens religiosas nos Agores, iniciando um percurso de laicizacao que. em

1834, se veria continuado no continente.J>7 Em Portugal, a pedagogia enciclopedista chegava

por via do liberalismo. mesclada num discurso em que a estética romântica abria novos

percursos. A Histôria era a paixão necessária. 0 seu estudo e a sua análise crítica eram

assumidos como urgentes, num projecto nacional que demonstrou não ser isento de perigos.

como ficou claro com as várias polémicas desenroladas em torno da obra pioneira do

historiador. jornalista e romancista Alexandre Ilerculano (1810-1877) ™, liberal apoiante de

D. Pedro IV. de conviccôes consolidadas em vários exílios poltticos, em Inglaterra e em

Franca.

modernidade." In VAQL'INHAS, Irene; CASCÃO, Rui - - "Evoluqão da sociedade em Portugal: A lenta e

complexa afirmaqão de uma cvilizaqão burguesa". In Histôria de Portugal. O Liberalismo (1807-1890).

Direc^âo de José Mattoso. Lisboa: Círculo de Leitores, 1993. Volume V. P. 442.

-°
José Xavier Mouzinho da Silveira. Nasce em Castelo de Vide, em 1780; morre em Lisboa, em 1849. A ele

se deve a legislacão que derruba as linhas legais do Antigo Regime, apostando num país capaz de sobreviver

apôs a perda do Brasil. destinado ã civilizagão como os seus pares europeus. Licenciado em Direito, pela
Universidade de Coimbra, em 1802, em 1821 é nomeado administrador-geral das alfândegas. Ministro das

Finan<;as em 1823. é preso em 1824. em consequência da Abrilada. Com a revogacão da Carta. exila-se em Paris.

Em 1832. D. Pedro IV nomeia-o Ministro da Fazenda e da Justica, crendo na oportunidade de instaurar uma

nova legislacão liberal. reformadora. A desilusão com politica fá-lo abandonar a vida pública em 1840. C(.

SERRÃO. Joel, "José Xavier Mouzinho da Siheira" . In Dicionário de Histôria de Portugal. Direccão de Joel

Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas, s.d.. Volume V. P. 585.

J" In FRANCA. J.A. O Romantismo em Portugal. Estudo de factos socioculturais. Lisboa Livros

Horizonte. 1993. P. 63.

-■'
Idem, p. 63.

-° Alexandre Herculano de Carvalho e Araújo. Nasce em Lisboa em 1810. Hstuda llumanidades nos

Congregados de S. Philipe Nery. Preparado para a Universidade de Coimbra, que não chega a frequentar,
matricula-se na Aula de Comércio e na cadeira de Diplomática. Inicia um percurso auto-didacta. formado cm

leituras, convívio com letrados e no exílio. Em 33 ocupa o cargo de bibliotecário na Biblioteca Pública do Porto,

onde fica até Setembro de 36. Muda-se para Lisboa e opta pelo jornalismo. Ideôlogo do primeiro romantismo

português, desenvolve o seu interesse pela memôria nacional, dentro de um espírito nacionalista de cariz

europeu, numa corrente historicista sua contemporânea, apostada na abordagem inevitavel do passado, á luz da

nova ciência histôrica. Em 1837. funda a revista Panorama. Em 1 838 assume a direccão do Diário do Governo e

publica Monumentos Pátrios. Em 1839, é nomeado director das bibliotecas reais da Ajuda e das Necessidades.

De 1840 a 1841 está deputado. entregando-se especialmente â Comissão de Instru<;ão Pública. Abandona o

parlamento em 1841 e dedica-se ã escrita. Surgem os seus trabalhos mais polémicos. Monumentos Pátrios, O

Bobo (1843), Eurico e () Púroco de Aldeia (1844), alguns capitulos de O Monge de Ci.ster e das «lendas e

narrativas» inseridas no Panorama. os três primeiros volumes da Historia de Portugal (1846, 1847. 1850) e os

opúsculos motivados pela violenta querela em torno do milagre de Ourique. Em 1852. nasce o projecto e a

planificacão dos Portugaliae Monumenta Historica. Funda o jomal O Paiz (Julho de 1851) e, orientando a linha

editorial de O Portuguez (1853), é proposto para presidente da Câmara de Belém. Vice-presidente da Acadcmia

das Ciências de Lisboa, em 1855. Em 1862, dá a Histôria de Portugal como encerrada. Em 1866 casa e dedica-se

preferencialmente â agricultura, instalando-se em 1867, de vez, em Vale de Lobos, num exílio ostensivo. Ainda

participa nas Conferências Democráticas. Vitima dc pncumonia, morre cm Valc dc Lobos em 1877. Cf.

SERRÃO, Joel "Alexandre Herculano de Carvaiho Araújo". Dicionário de Histôria de Portugal. Direccão

de Joel Serrão. Porto: Livraria Figueirinhas. s.d. Volume III
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^2
aspirante ao poder, mesmo que a burguesia não fosse ainda classe de grande peso

econômico ^-\ indicando igualmente a fraca industrializa^ão do país e a sua imagem atávica,

agarrada a uma cultura agrícola
— ainda assim. ineapaz de escoar os seus produtos. por falta

de mcios de comunicacão j4.

-l2 "Os novos meios de ensino criados pelo liberalismo liceus. Escola Politécnica de Lisboa. Academta

Politécnica do Porto. etc. — como que consagram e oftcializam essa aspiraqão burguesa: o desejo de libertar os

jovens oriundos da classe mercantil das larefas que elevaram econômicamente os pais. Com efeito, a obra

educativa do liberalismo dirigiu-se muito mais a es.se objectivo do que ao de apetrechar os Jovens para tarefas

comercais ou industriais. o que, evidentemente, não significa que os liceus nâo tivessem desempenhado papel

de relevo na modijicaqão do status quo da cultura nacinai. A acqão deles exerceu-se, sobretudo. no alargamenio

da base do recrutamento das carreiras públicas e das profissôes liberais. / "Quanto aos movimentos literários

do século passado. lembremos tão-sômente que os principais vultos do nosso romantismo foram mentalidades de

origem ou formaqão cultural burguesas. tais como Herculano e Garrett; que na obra de Júlio Dinis se refracta

de modo muito convincente. nâo sô o teor da vida da burguesia portuense (Uma Família Inglesa), mas também

os confiitos sociai.s entre certa nobreza fundiána e uma pequena burguesia rural em transformaqâo (Os

Fidalgos da Casa Mourisca); que o nosso romance realista e naturalista não sô exprime. como ajuda a

compreender as gradaqôes de uma sociedade que. lentamente embora, se emburguesava, adquirindo. enjim,

uma consciênca de classe que se deftnia pelos conflitos que patenteava relativamente ás restantes.
"

In O

Liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX. Comunicacôes ao Colôquio

organizado pclo Centro de Estudos de Histôria Contemporânea Portuguesa, 1981. Lisboa: Sá da Costa

Editora. 1982. p. 258-259.

■^ O papel da burguesia, como motor da revolucão, parece não se apresentar de modo pacífico. Assim, em A

crise do liberalismo e as primeiras manifestacôes das ideias socialistas em Portugal (1820-1852). Lisboa:

Seara Nova, 1969, Victor de Sá afirma a falta de vigor liberal, revolucionário da nossa burguesia, acrescentando

que já as tropas napoleônicas não tinham visto necessidadc de incrementar em Portugal medidas políticas

reformistas, de tal modo as nossas classes altas deram ideia de total vassalagem (cf. p. 35-36). A lentidão da

transformavão econômica em Portugal faria igualmente com que apenas a juventude intelectual que, em meados

do século, vai fornecer os "primeiros adeptos das ideias socialistas em Portugal" (Idem, p. 45) tivesse algum

desse vigor que ao país faltava. Também J. S. da Silva Dias afirma não ser a burguesia a causar a revolucão

liberal em Portugal. "Há erro manifesto quando se escreve que o pronunciamento de 24 de Agosto de 1820 e as

movtmentaqão subsequentes em todo o País foram uma revoluqão liberaí da burguesia. Na realidade. foram

apenas a exprcssão de uma colisão de descontentamentos generalizados aos diversos núcleos sociats da

populaqão. Nas cûpulas portuenses que dirigiram o pronunciamento de 24 de Agosto. os fidalgos formavam

lado a lado com os burgueses, as proftssôes liberais com o alto funcionalismo. a esquerda com a direita. E na

Junta saida do pronuncamento militar de 15 de Setembro em Lisboa, o peso do elemento aristocrático é ma'tor e

mais calegorizado ainda. O mesmo se diga da Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. empossada em

I de Outubro." (In "A revoluqão liberal porluguesa: amúlgama e não substituiqão de classes". In O

Liberalismo na Península Ibérica na primeira metade do século XIX: Comunicacôes ao Colôquio

organizado pelo Centro de Estudos de Histôria Contemporánea Portuguesa, 1981. I.isboa: Sá da Costa

Editora, 1982. P. 21). Insistindo na diferenca dos modelos liberais adoptados, uns a partir do modelo jacobino.

outros do inglês, o mesmo autor refere que a seguir â Vila-Francada (em Maio de 1823), esperou-se que o

constitucionalismo â inglesa vingasse. A proposta e esperan<;a de uma sociedade inter-classista viria a sucumbir

â reviravolta ã direita. A burguesia, defende o autor, não é significativa, nem em Lisboa nem no Porto; e muito

menos no resto do país. (cf. p. 21) A miscigenacão social (classista) aconteceu sobretudo a partir de 1834.

misturando a média e alta burguesia com a alta e média nobreza, sobretudo no funcionalismo público. "Fortuna.

educaqão. conviabilidade. acqão política. nobilitaqâo e miscigenaqão
-- eia as confluênca.s por onde o

amálgama de classes transitou e através das qua'ts se obteve um corpo de elites de poder e de bases de apoio. a

que em grande parte se devem o programa e os anos pacificas da Regeneraqão. Eis ainda porque teses como a

da «burguesia conqu,stadora». de Charles Morazé. não tem aplicaqão ã realidade lusilana antes dos fins do

século XIX. princípios do século XX.
"

(Idem, p. 24)

34 "Fraco desenvohimento industrial. sobrevivências ari.stocráticas e a persistência de vaiores tradicionais

definem os limites impostos á instauraqão da nova ordem social. Longe do radicalismo revolucionúrio de outras

naqoes. a sociedade liberal portuguesa oplott peta conciliaqão entre grupos e quadros dirigentes oriundos do

Antigo Regime e a integraqão de novos membros. associando velhas e novas estruturas. tradiqão e
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público
44 de arte português, o Museu Portuense 4-\ capaz de encerrar glorias da nacao

também ela massacrada desde o início da ccntúria.

Não tenhamos ilusôes: a escolha do Porto para anfitrião do primeiro museu público do

país nada ficou a dever a acasos. De facto, cla obedeceu a dois critérios: um notoriamente

político: o outro oportunamente baseado nas condicôes objectivas das coleceoes, particulares

e eclesiásticas. de arte do Porto e arredores, e agradavelmente útil ã prossecucâo do primeiro.

Assim. analisemos o motor inieial. Em primeiro plano encontra-se, pois, a evidência política.

o reconhecimento pelo apoio recebido â sua causa, e que levaria D. Pedro IV a procurar

instituir na cidadc um estabelecimento de utilidade pública. transparência do espírito liberal, e

simultâneo auto-elogio ao poder instituinte, afirma^ão de glôria e dignidade da nova ordem

cstabelecida. Ao eriar o Museu Portuense. ainda em 1833, em pleno cerco do Porto. como

mencionámos, não se pretendia, obviamente, responder a todas as necessidades nacionais,

mas tencionava-se, sem dúvida, colmatar algumas falhas há muito notadas, como a falência de

espacos onde os estudiosos e amadores de arte pudessem ilustrar-se. Ou seja: suprir o vazio de

galerias. museus e coleccôes públicas, criando lugares visitáveis e pedagôgicos no diálogo a

estabelecer com esses públicos. E, como veremos adiante, está também presente a nocão de

que um tal espaco de memôria é sempre uma eseolha, através da qual é possível revisitar a

histôria e determinar quais os momentos a eleger. guardar. perpetuar e veicular.

Em Franca, a mudan<;a política no seio da qual nasceram os muitos museus públicos

fora mais radical, como se sabe, abolindoa até a monarquia e toda uma classe aristocrátiea

satélite. Como afirmou Gérard Monnier, a revolucão altera a organizagâo tradicional das artes.

Com ela, nascem não apenas instituicôes e práticas artísticas novas. como também se vê

modilieada a rela<^ão do artista com o público. A época revolucionária, fazendo desaparecer

uma clientela aristocrática, e questionando a legitimavão da instituigâo monáquica, pôe

também em xeque a prôpria arte e sua fun<,:ão social numa sociedade cuja organiza^ão é já

necessariamente outra. Coloca-se entao a responsabilidade do Estado no desenvolvimento

artístico 4(\

"^
Este adjectivo é importante, por razôes de que trataremos adiante.

■

"O primeiro museu que o Pôrto viu data do regimen liberal. Foi em plena luta. quando ainda na cidade

rebentavam as bombas e dos resultados do drama mal se podia antever o desfecho. que D. Pedro. acolhendo de

bom grado a lembranqa dum artista. qui.s erguer um padrão ao bom gôsto dos portuenses.
"

Idem Preâmbulo. P.

xii-xiii.

4"
"La Révolution bouleverse I'organisation iraditionnelle des arts. elle donne naissance ã de.s insittution.s

nouvelles, á des pratiques artistiques dijférentes, á un nouveau rapport des artistes avec le public. Le.s

évenements de la période révolutionnaire impliquent la disparition de la clientêle arislocratique. ia mise en

question des institutions monarchiques: les enjeux politiques J'ont participer les arts â la construction
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Em termos estéticos, a Histôria revelava-se também fonte inspiradora fundamental.

Repositôrio da memôria pátria, através da glorificacão de um passado nacional cspecífico, o

medieval. tido como puro e primordial, no qual se cruzavam discursos e propostas estéticas,

pouco ou nada discutidas, acompanhou, eontudo, mesmo que superficialmente (por ausência

de debate) o movimento europeu, revivalista do gôtico. A pouco e pouco reconsiderado

também entre nôs. e já longe das observacôes negativas de Cyrillo, o gôtico surgiu nesse

tempo como referente mítico da fundavão pátria, fonte inspiradora do romantismo.

Simultaneamente. ereseia também a vontade de ver instaurar no país a imagem de pompa e

circunstância que envolvia os luminosos e iluminados palácios neoclássicos, onde
o saber e as

artes deveriam ter ben,:o. Portugal, por vissicitudes da histôria e da economia, não daria

albergues neoclássicos ås artes, mantendo-as, por largas décadas, em molduras medievais.

Essa arquitectura palaciana, reencontrada nos projectos apresentados, mais tarde. em plenos

anos 40, å Academia. sô passaria do papel nos casos do Palácio da Ajuda
-,9

e do Teatro

Nacional 40. no Rossio - ele prôprio integrado no vasto projecto pedagôgico nacional de

Garrett. Esta face de paradoxo
— ou de simetria 41 (como já foi também definida, a nosso ver

de modo mais feliz) -- perdida entre a medievalidade mítica e o progresso de sonho, já fez

com que se afirmasse ser este século um tempo de nostalgia pelo passado e de crenca num

futuro melhor 42. Tal como já se vira nos tempos de Pombal, também entâo a monarquia

saída dos conturbados tempos revolucionários tentaria atrair uma nova elite capaz
de investir

na napão e no poder recém-instituído. em especial com aqueles que, desde cedo, tivessem

manifestado simpatias pelo novo regime. Estávamos em 1833. E. recompensando esforcos e

derramamento de sangue. afadigava-se D. Pedro IV. ainda em batalha, entre a distribui^ão

generosa de títulos nobiliárquicos e cumplicidades com os espíritos mais propensos ao

enaltecimento do nascente poder liberal. Foi desse rescaldo que surgiu, ainda em pleno cerco

â massacrada cidade do Porto. a ideia da medalha simbôlica â populacão, através da criacão

de uma instituiyão destinada a marcar tal esforco 43. Nasceu nesse espírito o primeiro museu

-^9 Sobre a histôria do palácio ver SEQUEIRA. Gustavo de Matos — O Palácio Nacional da Ajuda (Resenha

Histôrica). Lisboa: Direccão-Geral da Fazenda Públiea. Ministério das Finan<;as. 1961.

40 Sobre o assunto ver MATOS SEQUEIRA, Gustavo de Histôria do Teatro Nacional de D. Maria II.

Lisboa: Publicacio Comemorativa do Centenário 1846-1946, 1955. 2 volumes.

41 Cf. L'Esthétique Romantique en France: Une anthologie, Organizacão e apresentacão de Claude Millet.

Paris: Agora. 1994. P. 279.

42 Cf. VAQUINHAS, Irene; CASCÂO. Rui. Op. ct. P. 445.

4^
Como aliás reconhece, desde logo, o seu director. João Baptista Ribeiro. Cf. VITORINO, Pedro — Os

Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: Imprensa da Universidade. 1930. P. 31.
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significativo rumo no fim do mesmo século, como a seu tempo observaremos. Detenhamo-

nos, por ora, nessa década de trinta, para vermos. entretanto, que projectos e equívocos

abrayaram a cria^ão do primeiro museu público do país.

2. O Museu Portuense como educador do maior número possível dc cidadãos

A 28 de Outubro de 1832, o pintor João Baptista Ribeiro 49
(1790-1868). lente de

desenho na Academia de Marinha e Coméreio. do Porto. recebia um oficio assinado pelo

dramaturgo, poeta. jornalista e político liberal Almeida Garrett (1799-1854)
50 enviado da

Secretaria de Estado dos Negôcios do Reino, indicando-lhe que devia comparecer no palácio.

no dia seguinte. a fim de dar conta ao príncipe regente do estado da referida academia e da

instru^ão pública na mesma eidade 51. O prôprio Baptista Ribeiro. noutro documento, dará

notícia de um pretexto diferente para essa chamada ao palácio: a realiza^ão de um retrato do

4'
João Baptista Ribeiro. Nascido em 1790, em Vila Real; morre em 1868, no Porto. Inicia a sua forma^ão

artística em 1803, na Aula de Debuxo e Desenho da Real Companhia de Agricultura de Vinhas do Alto Douro.

nesse mesmo ano integrada, tal como a Aula Náutica. na recém-criada Academia Real de Marinha e Comércio.

Aí estuda com José Teixeira Barreto, Raimundo Joaquim da Costa e Domingos Antônio de Sequeira. Admirador

de Winckelmann. Mengs, e dos pintores Poussin e Rafael, dedica-se especialmente ao retrato, inspirado no

ciassicismo. Estimado na corte. e mestre de pintura das infantas, será pintor real. Professor da academia desde

1811, encontramo-lo Lente de Desenho. em 1833. Durante o cerco do Porto alista-se como soldado. D. Pedro IV,

porém, prefere tê-lo entregue ås artes, confiando-lhe a organiza?ão do Museu Portuense, de que é director até 36,

data em que passa â direccão da Academia de Comércio e Marinha. Com a reestruturacão do ensino artístico

eriagão das Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto -

-, vê-se nomeado professor de desenho histôrico

nesta última; porém. acabará por optar pela direcpão da Academia Politécnica do Porto, onde leccionará até

1866. Foi também Comendador da Ordem da Conccicão de Vila Vicosa, em 24, Cavaleiro da Ordem de Cristo,

em 37, e Conselheiro de Estado, em 53. (Cf. Catálogo do Museu Nacional de Soares dos Reis. Instituto

Português de Museus, p. 26 a 29.)

-^
João Baptista da Silva Leitão de Almeida Garrett. Nasce no Porto, em 1799; morre em 1854. Apos

estudos em Angra do Heroísmo, cursa Direito em Coimbra, onde inicia a carreira literária. Em 1819 escrevc

I.ucrécia, e os poemas arcádicos que mais tarde serâo coligidos em Lírica de João Mínimo, e publicados em

1829. Os ecos da revolucão francesa moldam os seus idcaís polílicos liberais. Adere å revolucão de 1820 (O d'ta

24 de Agosto pelo cidadão J.B.S.L.A. Garrett, publicado em 1821 —

o mesmo de Retrato de Vénus, e Catão). Já

em Lisboa. em 1823 está oficial da Secretaria de Estado dos Negôcios do Reino. Com a Vilafrancada inicia uma

série de exílios —

primeiro, Inglaterra, influenciando a veia romântica; depois a Franca, modeladora política.

Escreve Camôes (1825) e D. Branca (1826). Envolve-se na guerra civil, apoiando D. Pedro IV. Escreve

Adozinda (1828), Da Educaqão (1829), Portugal na Balanqa da Europa (1830). Nos Acores, Mouzinho

convida-o para a Secretaria do Reino. Com a vitôria liberal, entre 1834 e 1836 está em Bruxelas, Encarregado de

Negôcios. Aí estuda alemão e inicia-se na literatura germânica. No regresso a Lisboa dedica-se ao jornalismo. A

política setembrista de Passos Manuel incumbe-o de fundar e organizar um teatro nacional. Em 1837 torna-se

deputado ãs Cortes, mantendo o lugar até ao advento do cabralismo. Escreve: Um Auto de Ljil Vicente (1838), D.

Filipa de Vilhena (1840), O Alfageme de Santarém (1842), Frei Luís de Sousa. Viagens na Minha Terra. e

Romanceiro e Cancioneiro Geral (1843), e Folhas Caídas (1853). A Regeneracão dar-lhe-á o título de

Visconde, e a pasta de Ministro dos Negocios Estrangeiros. em 1852. Par do Reino, morre em 1855, sem

terminar a novela Helena.

•^1 Cf. RIBEIRO, João Baptista
—

Exposi^ão Historica da Crea^ão do Museu Portuense, com documentos

Officiaes para servir á Historia das Bellas Artes em Portugal, e á do Cêrco do Porto. Porto: s.n., 1836. P. 5.

Oficio, p. 13 (documento n° I ).
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Também entre nôs. e até para cativar os espíritos, o Estado nascente, liberal, embora

ainda monárquico. aplica-sc a colocar a funvão social da arte como fulcral, assumindo

responsabilidade estatal em rclacâo â mesma, sublinhando assim a importância que o

liberalismo reconhece na educacão como meio privilegiado para o progresso das nacôes. Se o

museu tomara, em Franca, um carácter político que desconhecia em qualquer outro país até

então. ele surge entre nôs, não como alternativa e liberta^ão dos cânones rígidos do ensino

académico. mas como escola de gosto que prctende orientar
47

o povo, moral e politicamente.

contra um momento iconoclasta. A na^ao assim educada daria adequada resposta aos novos

interesses; pelo menos, assim se esperava. O estabelecimento foi portanto desejado cspelho do

que a nacão, pretendida como renovada, se propunha: a pedagogia de um Portugal liberal,

enciclopedista, mas sô no tocante â histôria a ilustrar, escolar (mas apenas para alguns. como

teremos ocasiâo de verificar). romântico por atirmar convictamente, na escolha do espôlio

disponível ao público, um tempo (o medieval) scntido como exemplar, a servir de modelo

para o futuro promissor. 0 museu foi, portanto, desde cedo, mesmo entre nôs, entendido como

arma. capaz de propagandear e propagar uma mensagem política 48.

Contudo, em Portugal. os equívocos foram muitos e agravados por um estado geral de

inculmra. Semelhantes problemas conseguiram criar uma situa^ão de desinteresses e descasos

vários, que se saldariam num silêncio museal (leia-se: ausência de tais instimi^ôes com o peso

com que na Europa contemporânea ia sucedendo), que somente seria interrompido nos anos

30 de Oitocentos. no Porto, para depois mergulhar de novo no siléncio. apenas levando

tdéologique du mouvement révolutionnaire; le débat sur l'organisation de la société pose la question de la

fonction des arts dans ia vie sociale et celle de la responsabilité de l'Etat dans le développement des arts.
"

In

MONNIFR. Gérard — L'Art et ses institutions en France. De la Révolution á nos jours. Paris: Folio.

Gallimard. 1995. P. 19-20.

47
"Preparée par ies Lumieres. la créalion du musée incarne ie «Républicanisme des arts». Le musée idéal doit

donner ã tous le plaisir d'acceder aux beaux ouvrages et fournir aux artistes les références utiles.
"

(Idem. p. 33)

"La création effective du systême des musées est une application majeure de la politique culturelle de la

Révolution. et en tout cas la plus durable.
"

(Idem, p. 36) O museu funcionava como escola alternativa, de acordo

com a visão de David. por exemplo, eomo um espago de liberdade, onde o artista podia escolher os seus prôprios

mestres, longe da tirania académica. "En définissant le musée comme un espace de liberté. Roland, et David â sa

suite. ont la volonté de mettre ce puissant obstacle du musée au service de la lutte contre toute renaissance de

l'autorité corporathe et académique." (Idem, p. 37) -"Ecole d'édificat'ton politique (démontrer que le progrês des

arts dépend dans Thtstoire du degré de liberté des peuples) et école de formation technique des artistes libres. la

voie du musée jacobin est tracée." (Idem, p. 37) Embora por pouco tempo, já que logo depois o prôprio museu

sofrerá alteracôes a ponto de ter também um concelho de artistas a apoiar a gerência. "Mais l'essentiel est dês

lors dans Tintense utilisation politique du musée, oii le pouvoir rassemble et exhibe les æuvres d'art conquises á

lasuite des victoires des armées de la République (...)". (Idem, p. 38)

48 "II faut conserver le passé, il faut aussi le «changer». en lui ôtant toute autorité: il ne saurait avoir prise sur

le présent comme modêle esthétique prescriptif [ ...], et chaque époque, chaque société a son idéal; «On do'tt

savoir gré á chacun de son æuvre selon le temps». dit Vigny, et choisir dans le passé le musée imaginaire dont le

présent a besoin pour lui-méme s'tnventer." In L'Esthétique Romantique en France: Une Anthologie.

Organiza^ão e apresentacâo de Claude Millet. Paris: Agora, 1994. P. 280-281 .
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Baptista Ribeiro de que examinc. agora, as casas abandonadas do bairro de Santa Catarina "'

e do de Cedofeita 6-, tentando descobrir aí qualquer proveitoso espôlio que possa ser anexado

ao futuro museu. O entusiasmo de Baptista Ribeiro é evidente. Entre uma e outra portaria. a

1 1 de Junho. entrega uma proposta de regulamento para o estabelecimento. apontando a

importância da criacâo museal, que afirma sem precedentes no nosso país, e introduzindo uma

mescla de velhas esperancas (a dignifieaeão social e eultural do artista) e outras mais

eonformes ao espirito do tempo. como a da instrueâo pública através do museu. Esperava

ainda a ilustracão do maior número possível de eidadãos, na esteira de Bentham. A breve

trecho. porém, tal propôsito se veria gorado, afastado o público geral da instimi^ão. Mas já lá

iremos.

Tal "centro de reunião ás produccôes d'Arte da Pintura. Gravura. Escultura e

Architectura Civil, onde regularmente poderáô utilizar os Artistas, Alumnos, e em geral toda

a Nacão, por ser aquelie Estabelecimento desfmado á propagacão dos conhecimentos, que

tem por base fundamental aquellas Artes, de maneira que todas as subalternas hão de

florecer iogo que aquellas sejão dignamente culiivadas: a Naqão concorrerá ao Museu a

declarar o seu gosto pelas Bellas Artes. e a caracterizar d'este modo a época actual: as obras

magistraes que por ventura alii estejão, espalharáo até nas ultimas classes do Povo, o gosto

do bello. o amor, e o sentimento das Artes. e d'este habito de ver e comparar. resuitará uma

massa de conhecimentos adquiridos suavemeníe. e dos quaes o effeito. ainda que pouco

sensivel em cada um em particular, se manifestarú d'uma maneira incontestável nas reuniôes

públicas. Os Artistas seráo acolhidos com distinccão. Os Amadores firmarão suas idéas. O

Governo dando protecqão a tal estabeiecimento mostrará que marcha na mesma senda das

Juntamente com outros portugueses, em virtude desse acto, é acusado de trai^ão ã pátria e condenado â rnorte. á

revelia. S6 apos a revolucão de 1820 regressará a Portugal. depois de uma agitada earreira de armas e da criacão,

em Paris, da revista Anais das Ciêncĩas, Letras e Artes, em 1818. A sua reintegracão ao exército português. em

1821, é-lhe concedida com o posto de sargento-mor. Em 1822 está Ministro da Marinha e, depois, dos Negôcios

Estrangeiros. demitindo-se pelo cargo de Sub-Director do Colégio Militar, em 1823. Depois da morte de D. João

VI. volta a deter a pasta da (iuerra, mantendo o lugar até ao regresso de Saldanha, em Marco de 1827. Em 1828

parte para Inglaterra, para escapar aos miguelistas, regressando em Junho, a bordo do Belfast, eom Palmela. eom

quem faz parte da Junta Provisional do Porto. Porém. em Julho, volta a Inglaterra, de onde mais tarde segue para

Paris. onde conhece D. Pedro. É com ele que ruma â Terceira e participa na expedicâo que desembarca no

Mindelo. Em Janeiro de 1833. é feito Ministro da Guerra, cargo que ocupa até å morte. em Julho desse mesmo

ano, "quando o exército liberal ia ocupar Lisboa". In DORIA, Antônio Alvaro. "Cândido José Xavier".

Dicionário de Histôria de Portugal. Volume VI. Livraria Figueirinhas. Porto: s.d. P. 353. 0 Dicionário

Enciclopédico de Histôria de Portugal. Lisboa: Publicacôes Alfa. 1990. Volume II. P. 351. em artigo sobre

Cândido José Xavier. da autoria de Fernando Pereira Marques, aponta o dia 15/10/1833 como o da data da sua

morte. referindo ainda que a 26 de Julho desse ano assume interinamente a pasta dos Estrangeiros. Morre

brigadeiro graduado, sôcio livre da Academia Real das Ciências.

61 Cf. BAPTISTA RIBEIRO. João. Op.cit.. documento n° 5. p. 14.

"^ Cf. idem, documento n° 6, p. 14.
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regente: "Na occasião em que fazia o dito reirato entreguei ao Imperador hua memoria que

tinha feito, mostrando a necessidade de crear no Porto hum Museo de Pinturas e Estampas e

outros objectos de Belias-Artes.»"
-■-

O encontro foi seguramente proveitoso. Volvidos meses. a 1 1 de Abril de 1833. no

Porto. dava-se início a novo capítulo ncsta histôria. O lente recebia uma portaria do Ministério

do Reino. fazendo-lhe saber que Sua Majestade Imperial tinha a intenyão de estabeleeer, na

cidade cercada, um museu de pinturas e estampas, ordenando-lhe que "examinasse quanto

antes tudo o que existisse n'aquelle genero. assim nos Conventos abandonados. como nas

casas sequestradas"
53

e do encontrado informasse D. Pedro IV 54. Nesse mesmo dia, novo

oficio de "Marcos Pinto Soares Vaz Preto. Presidente da Commissão Administrativa dos

Conventos abandonados" 5-\ nomeia um empregado da comissão para auxiliar de Baptista

Ribeiro ^, levando-o a ver todos os quadros abandonados nas desertas casas religiosas. A 30

de Abril. o lente tem já um relatôrio a apresentar ao Regente, enviando-lhe uma relacão

circunstanciada de tudo o que examinou -■7. A 4 de Maio informam-no de que já foram dadas

instruyoes aos ministros dos bairros da cidade para que o trabalho por eles levado a cabo, de

inspeccão do recheio das casas sequestradas, seja agora examinado por João Baptista Ribeiro

58. Dois dias volvidos, pedem-lhe que determine já as dimensôes dos quadros escolhidos e

envie tais informayôes ao ministério *>".

Espera-se, entretanto. por Junho, dessc ano. A 2 e 19, novas portarias do mesmo

ministério, assinadas desta vez por Cândido José Xavier (1769-1833) 60, dão a indicacâo a

~2In VITORINO, Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas).. Coimbra: Imprensa da

Universidade. 1930. Preâmbulo. p. 27.

53 In RIBEIRO, João Baptista, Op cit, p. 5. O saque terá sido geral. durante o cerco do Porto, indo dos víveres,

aos bens patrimoniais. Cf. OWEN — O Cerco do Porto contado por uma testemunha — O coronel Owen.

Prefácio e notas de Raul Brandão. Porto: Edicão da Renascenca Portuguesa, 1915. P. 205-206.

54 Cf. RIBLIRO. Joâo Baptista. Op. ct. documentos anexos (n°s 2 e 3), p. 13-14.

55 Idem, p. 5-6.

56 Trata-se de um obscuro Henrique Daniel Wenck. Cf. idem, p. 5-6.

*' Idem. p. 6.

-8
Idem, p. 1, e documento 1 7, p. 2 1 .

^
Idem, p. 7 e documento n° 13. p. 20.

60 Cândido José Xavier Dias da Silva. Nasce em 1769, em Lisboa, tllho de pais humildes. De forma?ão

desconhecida, sabe-se contudo que era homem de grande cultura, provando-o em trabalhos que editados pela

Academia Real das Ciências. No fim de Setecentos encontramo-lo professor de Retôrica e Humanidades no Real

Colégio de Santarém. Em 1800 está no Estado-Maior do Exército, com o posto de sargento-mor. Com as

Invasôes Francesas, é incorporado como oficial na Legião Portuguesa organizada por Junot, seguindo para

Fran^a. Tomando parte nas campanhas da Europa, é gravemente ferido na batalha de Wagram. Em 1810. com o

posto de major, é escolhido para se reunir ao exército de Massena que protagoniza a terceira invasão a Portugal.
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visitantes pares dos proprietários, do que os recentes museus europeus de cariz realmente

iiberal.

0 regulamento do novíssimo museu. que oscila entre uma vocacão pedagôgiea

deelarada ou tímida. contava com 13 artigos que eobriam temas desde a exposieão ao acesso e

â forma^ão de artistas. Assim. estabelecia-se a devida colocacio dos objectos (painéis,

estampas, livros de arte e todas as rcstantes pe^as) para o seu estudo, análise e côpia 64, O

acesso do público ao museu
— através de um bilhete válido por um ano, de 1 de Outubro a 30

de Junho, eom a excepcão dos mesmos feriados respeitados nas Academias
65

e majs o de 12

de Outubro. aniversário do fundador 66 — não deveria ser concedido a qualquer um (de modo

a impedir que os ociosos prejudicassem o trabalho dos estudiosos 67) mas apenas a quem

quisesse ir estudar ou instruir-se. Note-se que se estabelecem claramente dois objectivos: o

aspecto cspecífico de ensino para artistas e a ilustracao do povo. Aliás, o aspecto de ilustraeão

"popular" ficava sublinhado pela possibilidade de o director "guiar os estudos em quaiquer

genero de trabalho. sem com tudo tomar o caracter de Mestre. mas d'amigo d'Artes. tendo

sempre em vista o augmento da instruccûo pública. nâo sô deixando desenvolver livremente a

índole. caracter. e genio dos estudiosos. mas até evitando systematicamente o estillo escolar

ou amaneirado. sempre nocivo ú originalidade. que tamanho vaior tem na republica das

Artes" 68 Fjcuva assim também salvaguardada a imagem do museu como lugar de ensino

livre dos cânones 69
e das ditaduras dos mestres académicos. 0 estudo e comparacão das

diversas escolas presentes no Museu. além da leitura dos velhos mestres ^ concorreriam

64 Cf. BAPTISTA RIBEIRO. João. Op. cit., ponto 1 do regulamento, p. 16.

"-
De notar que estas academias não são ainda as de Belas Artes. mas as Aulas de Desenho da Academia de

Comércio e Marinha do Porto.

66
Cf. BAPTISTA RIBFIRO, João. Op. cit, ponto 6, p. 17, No ponto 7 lê-se ainda: "O Publico terá entrada ás

segundas e quintas feiras desde o primeiro d'Outubro até aofim de Marqo da uma até ás quatro horas da tarde.

e desde o primeiro de Marqo até o ultimo de Junho das tres ás seis. Os estudiosos serão admitidos nas terqas.

quartas, sextas e sabbados: desde Outubro até 31 de Marqo entrarão ás duas e sairáô ás cinco da tarde e desde

Marqo até Junho ás tres e ás sete.
"

Idem, p. 1 7.

"'
Cf. idem. ponto 2. p. 16.

68
Idcm, ponto 3, p. 16.

"y Ainda que em Portugal se possa sempre perguntar de que cãnones poderiamos falar, ao tempo.
'-■

Esses velhos mestres seriam não apenas os teoricos mas os poetas, de modo a que os artistas pudessem
discutir entre si. Cf. idem, ponto 4, p. 16. Tal nocão de que â producão artística falecia a forma^ão literária, não

deixa de ser curiosa: se por um lado como que confirma uma velha suspeita de que o desenho carece de

autorizacão das belas letras para se atlrmar como verdadeiro, por outro lado responde ås exigências sentidas por

todo o século XVIII. de uma forma9ão humanística dos artistas; e, acima de tudo, retlecte a importância que a

Histôria e a Literatura de então tinham na instaurat;ão de um tempo e de um poder novos, linguagem que se

pretendia que a arte não tardasse a adoptar, especialmente com o å-vontade conferido por uma autoridade

baseada na leitura e na discussão. Além disso. é impossível não recordar aqui a anterior polémica de Garrett, a
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Naqôes civilisadas. 0 Museu recolherá proveitosamente a sentenca do homem velho, o

pensamento do menino, o juizo do litterato. o dito do homem do mundo, e os propositos do

Povo. Finalmente os Artistas nacionaes com as suas produccôes, resolveráo o probiema de

que a Nacão Portugueza pôde ter Estabelecimentos onde fôrmem escálas privativas á

similhanqa das outras Nacoes pollidas ( ...)" 63.

O museu comecava com bons projectos, como se pode ver; porém, estava condenado

ao silêncio, desde o princípio e por várias razôes. A primeira era a de se pretender afirmar

como substituto da eternamente adiada academia de Belas Artes. A outra decorria da primeira.

e prendia-se com o facto de precisarem os artistas de um espaco de sossego onde pudessem

trabalhar com aplicacão, no estudo das obras, o que levou, mais tarde, a recusar a admissão no

museu de um públieo geral sem eondieionantes. Estabeleceram-se, desde logo, prioridades. E,

primeiro que tudo. estavam os artistas - - necessitados, em elevado grau, desse alimento.

Quanto aos amadores, a lembrar-nos a generosidade do projecto do Ateneu das Belas Artes, a

ideia parece-nos vir a ser valiosa, já que, como teremos oportunidade de verificar mais â

frente, o interesse que o museu despertará nesse grupo da populacão (entre amadores e

amantes das belas artes) será o suficiente para provocar vagas de afluxo â Aula de Desenho do

Porto. No entanto. não se inaugura um fenômeno popular. Não é ainda qualquer pessoa que

tem acesso ao museu. Cabia aí pouco, portanto, a "sentenqa do homem velho, o pensamento

do menino", os "propositos do Povo". Quando muito, teria ainda ânimo para acolher "o juizo

do iiterato", o "dito do homem do mundo". E assim, desde a funda<?ão, se marcou a ferro a

ausência do maior número a ilustrar, para apenas se receberem, com vontade e interesse, os

artistas e os já cultos, ou, pelo menos, não tâo incultos, desprezando toda e qualquer relacao

com o praz.er, mimando, afinal, mais a tradiclo das velhas galerias privadas, abertas apenas a

63 Idem. documento n° 7, p. 15. Aqui temos também uma lista das cidades dessas "naqôes polidas" que

contavam com estabelecimentos semelhantes. O mais interessante, porém, parece-nos ser a justifica^ão do caso

portugués através de exemplos como o do austríaco Imperador José II que "mandou supprimir desde 1781 em

seus estados hered'tlarios muitos Conventos. e transportar ú Galeria de Vienna os melhores paineis (...)", e do

francês. "Na Franqa devem todos os Museos. excepto o do Louvre. a sua existencia aos despo/os dos

Conventos." Se não estamos em condicôes de poder rebater completamente a afirmagão referente ao caso

austríaco, podemos, contudo, afirmar que a informacão concemente á Fran<?a tem bastante de abusivo. De facto,

o momento iconoclasta que se viveu a seguir å revolucão de 1789 não atacou exclusivamente os conventos, mas

todos os lugares de poder do Antigo Regime. Assim. também castelos e palácios (ou seja, domínios laicos mas

simbôlicos do poder aristocrático) foram pilhados (muitas vezes ao ponto de a arquitectura ser reduzida a

escombros). Os museus surgem, então, como teremos oportunidade de referir adiante, de uma conjuntura

particular de imperiosa necessidade de defesa da memôria nacional, neles preservando um espôlio de

proveniências várias, incluindo as pilhagens que, anos depois, serâo levadas a cabo pelas tropas napoleônicas, e

não simplesmente (e muito menos com a excep^ão do Louvre) através do recurso â "recolha" de pecas

provenientes dos conventos abandonados. Parece-nos que, evidentemente, Baptista Ribeiro mesmo que

estivesse a par de tal realidade - não vcria qualqucr conveniência em mencioná-la, no contexto histôrico

nacional seu contemporáneo.
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esforcos por ela despendidos através do museu. Além disso, o estabelecimento deveria ver o

seu espôlio dilatado, sempre que possível. Assim, o eampo das aquisiyôes ficaria igualmente

coberto por um fundo que providenciaria um progressivo enriquecimento das coleceôes de

pintura, escultura. gravura e litografia, com a representacão das melhores escolas 7".

A actividade divulgadora do museu estender-se-ia ainda aos artistas contemporâneos

interessados 77. Por um tempo nunca superior a três meses, poderiam aí expor os seus

trabalhos -

com a única ressalva de estes não ofenderem a moral públiea 7". É também a

primeira aproximacão â tipologia dos museus dos artistas vivos, que não voltaria, tão eedo, a

ter equivalente em Portugal, já que o Museu de Lisboa, aberto em 1884, não contcmplaria

esse tipo de trabalhos. Todo este trabalho de dedicacão cívica no Museu Portuense estaria

dividido por três pessoas: o director. artista de mérito reconhecido, cuja gratidão pelo eargo

deveria ser penhorada através da oferta de obra de criacão prôpria, de molde a enriqueeer o

espôlio da instituicão. com temas e exemplos da arte classica nacional; um ajudante, também

artista. que manteria o espaeo limpo e velaria pela conservayão dos objectos; e um porteiro.

Mas voltemos â formacão do acervo original do museu e å sua instala^ão, nesse ano de

1833. As diligências foram rápidas. e a 6 de Julho, em resultado de portaria datada de 5. já a

Companhia do Alto Douro enviava um oficio a Baptista Ribeiro, convidando-o a cscolher

local na Academia
™

onde as obras a recolher pudessem ficar, provisoriamente. A 19 de

Julho. nova portaria. instando igualmente Baptista Ribeiro a tratar da instalagão das pecas ™.

confirmava a pretensão do Lente quanto ao loeal: a Sala da Aula do Desenho. E a 30 de

Agosto seguinte, o ministro Cândido José Xavier informava-o de que a eomissâo dos

conventos teria pronta ordem para que os painéis de interesse para o futuro museu fossem

entregues, eom brevidade, na mesma aula de desenho °r Tal ordem expedida a 7 de

Setembro. sempre com informa^ôes actualizadas para Baptista Ribeiro, finalmente a 24 desse

mês. chegavam-lhe ás mãos os quadros e as estampas °^. A 10 de Setembro, o Regente

pedira-lhe a cscolha de um edifício para o museu, entre os tomados aos rebeldes ausentes e

7"
Idem, ponto 1 1

, p. 18. Não especifica, contudo, de que escolas se trata.

7 '
Não existe nenhum tipo de esclarecimento sobre quais poderiam ser esses artistas; apenas a ressalva de que os

seus trabalhos deveriam ser moralmente decentes.

78
Idem. ponto 12, p. 18.

7y
Trata-se da Academia de Marinha e Comércio.

80
Idem. p. 7 e documento n° 14, p. 20.

81
Idem, documento n° 8. p. 19.

8^
Idem, p. 6 e documentos n°s 9. 10 e 1 1, p. 19.
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também para a forma<?ão de artistas capazes de dar crédito ao país com obras valorosas,

apoiadas num fírme estudo do modelo vivo. ou seja do nu. aqui enaltecendo semelhante

trabalho de aproximacão e eonhecimento da verdade que tantos obstáculos tinha tido no

caminho dos artistas nacionais
71

. Os modelos disponívcis para os artistas não se resumiriam,

naturalmente. aos de nu, mas compreenderiam todas as pecas expostas, desdc armas,

esculturas. a alfaias e têxteis, de modo a poder contribuir para a cria^ao dos quadros de

Histôria, no objectivo final da utilidade pública. Para faci-ĩtar o trabalho. o museu facultaria

aos estudiosos todo o material necessário (papel, lápis, pincéis, eavaletes, tintas, telas, etc).

numa proposta que seguia o modelo praticado "em Genebra e em outras cidades que possuem

estabecimentos identicos" 7~, c que também já se projectara para o Ateneu das Belas Artes,

em Lisboa, como sabemos, assim se assumindo e sublinhando. de novo, o seu papel

pedagôgico. voltado até para os menos favorecidos eeonomicamente. O modelo escolar

transparecia igualmente noutros aspectos dos regulamentos. Deste modo, a fim de que tais

obras tivessem depois uso mais público e apropriado julgamento, dever-se-ia realizar uma

exposicão bienal. onde não apenas se exporiam trabalhos de desenho, pintura. eseultura.

litografia, e desenhos de arquitectura civil, como também
— e isto é importante, por ser novo

escritos sobre belas artes. Um júri, composto por quatro artistas (e aprovado

governamentalmente) e pelo director, agraciaria dois artistas com o mesmo número de

medalhas de oiro de 15.000 reis de peso. onde se representaria. numa face, o retrato de D.

Pedro IV (impossível esquecer, nos prémios, o benfeitor da institui^ão) e na outra o prôprio

estabelecimento ao tempo da fundacão; e, claro. o nome do vencedor 7^. No respeito do amor

pátrio. transmitindo os assuntos portugueses, recompensavam-se também, respectivamente

com um prémio de 200.000 e dois de 100.000 reis 74, os artistas que melhor e mais originais
-7C

obras apresentassem. Estas podiam mesmo ser adquiridas para ficarem expostas no museu /J.

criando. mais que um esboco de mercado de arte. uma forma de compensacão â pátria pelos

proposito do Retrato de Vénus; na resposta, ele equipara a pintura á poesia, apresentando ambas como belas

artes. Cf. "Declaraqão que J.B. da Silva Leitão de Almeida Garrett. sobre a sua obra — O Retrato de Vénus — e

censuras a ela feitas", publicada no Português Constitucional Regenerado, a 13 de Fevereiro de 1822, in

Obras Completas de Almeida Garrett. Lisboa: Editorial Estampa, s.n., Volume
VI. P. 223 e segs.

7'
"(...) então serå desterrado d'entre os artistas Portuguezes. o pessimo costume de trabalharem sobre

principios puramente tradiconaes. por isso que Ihes é vedado o conhecimento da verdade, isto é. o e.studo do

nú.
"

In J. B. Ribeiro, op. cit. ponto 4, p. 16.

'-
Idem. ponto 8, p. 1 7.

73 Idem, ponto 9, p. 17.

74
Um destes poderia ter por assunto um tema não portugués, desde que justificado por intuitos caritativos.

75
Idem, ponto 10. p. 17-18.
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el barroco y crear un gran centro del saber universal, abierto a las grandes discusiones

iluminislas. Eligiô, para ello, una zona con la que estaba mui encaprichado —

uno de Íos

prados que se extendía a los pies dei convento jerônimo, en ei limite más oriental de la

ciudad- ; una zona, por tanto, despejada y periférica con respeclo ai viefo casco urbano, que

existía desde la época de Filipe II, con huenos pastos. agua abundante y varias fuentes.

Frente al Madrid barroco de palacetes y conventos, tortuoso e insalubre, el rey disena un

Madrid ilustrado, de gabinetes eruditos y jardines científicos, que desde su misma

financiaciôn delata su filiaciôn reformista: los fondos empleados para ia remodeiacion

procederían de los bienes incautados a la Compahía de Jesus.
" °6 Contudo, ainda em

Fevereiro do mesmo ano, ao projecto inicial foi acrescentada a ideia de no mesmo espa<;o

construir uma Academia das Nobres Artes ^7. Seria para esse templo urbano civilizacional

que o arquitecto da corte espanhola, Juan de Villanueva, proporia, logo em 1785, uma

revisita^ão do classicismo, concebendo a arquitectura museal (cenário perfeito, moldura de

prestígio para a nova religião do mundo e dos objectos que a contemporaneidade iria instituir)

eomo paláeio do saber. Vissicitudes várias, incluídas as concernentes âs invasôes

napoleônicas. deixaram, porém, o edifício abandonado â desdita de intempéries e destruicôes

várias. de que não foram menos importantes os actos de pilhagem operados sobre os gabinetes

eientíficos em Espanha 88. Volvidos anos c tendo morrido Villanueva, expulsos os exércitos

invasores, o museu voltou a ser objecto de atencâo. Um amigo chegado e diseípulo do

falecido arquiteeto. Santiago Gutiérrez de Arintero. tomou a seu eargo a avaliacão do estado

das obras (que já em 1786 haviam feito cair sobre Villanueva acusacôes de não ser nada

econômico ^) e a sua prossecucão. Apesar das dificuldades, os arquitectos encarregues

tinham noeio de que valia a pena insistir, e demonstraram ao poder que o estabelecimento era

8^ ln BOLANOS, María — Historía de los Museos en Espana. Memoria, cultura, sociedad. Madrid:

Ediciones Trea, 1997. P. 124. Tal como acontecera entre nôs, também em Espanha se aproveitavam os

instrumentos tradicionais dos jesuitas para o novo ensino laicizado.

87 Ver GAVILANES, Pedro Moleôn. Op. cit, p. 19. Esta ideia pode ter vindo do facto de, na Academia de S.

Fernando, o espaco ser partilhado pelo Gabinete de Histôria Natural e pela Galeria de Pinturas.

88
"La invasián napole<mica representa el inicio de una decadencia calastrájica de la ciencia espahoia que

afecto. en primer término, al propio Gabinete carolino, cuyas colecciones fueron expoliadas, con la

conseguiente pérdida de piedras y productos de valor insustituible.
"

In BOLANOS, María, op. cit. , p. 1 34.

8"
Ver GAVILANES, op. cit, p. 50. María Bolanos. op. cit afirma ainda: "Las pretensiones monumentales del

proyecto arquitectônico fueran motho de critica por parte de aquellos que consideraban que una instituciôn del

saber estaba rehida con la ostentaciôn del monumento propuesto por Villanueva. pero la mentalĩdad más

extendida de las Luces. que consideraba a los saberes científicos como una nueva religiôn. tendía a exigir que

los edificios a ellos consagrados representasen simbôlicamente ese carácter sagrado de templos del saber.
"

(P.

124).
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sequestrados 83. Aprovando-se o espac-o do laicizado Convento de Santo Antônio da Cidade

^. pareeia, finalmente. estar lancado o início de uma histôria de sucesso, pelo menos no que

tocava ã recolha. salvaguarda e eonservavão desse massacrado patrimonio môvel. Contudo.

infortúnios vários espreitariam ainda as obras, arrastando a histôria do museu por inumeráveis

peripécias.

3. Outros museus na Europa. A arquitectura que enobrece o espôlio.

Enquanto em Portugal a situacão de estabelecimento do primeiro museu público de

arte padecia das condicionantes que acabámos de encontrar. desde a recolha do espôlio â

definicâo de um espaco para o recolher, o panorama internacional oferecia condicôes bem

diversas. Um pouco por toda a Europa, as institui^ôes museais eram já realidade e os seus

enquadramentos arquitectônicos
— de ambi^ôes histôricas que reutilizavam o passado para o

salvar do aniquilamento e o usar como justifica^ão política
— mimavam palácios e templos,

em ajuda conveniente ao poder instituído. assimilando-o å altura da criaeão e da legitima^ão

divinas. conferindo-lhes lugares de memôria com a necessária grandeza. O museu. como fruto

da contemporaneidade, lugar de identidade e culto de memôria, teve. em termos europeus,

espa<po reservado em arquitecmras de luxo. Assim aconteceu, por exemplo, em Inglaterra e na

nossa vizinha Espanha. O Museu do Prado é um caso paradigmático.

Fruto do Iluminismo. pensado originalmente eomo grande Academia de Ciências

Naturais, a ideia inicial do que hoje eonhecemos como Museu do Prado integrava o projecto

de uma Cidade da Ciência. a erigir no Paseo del Prado, entre laboratôrios e observatôrios.

Desejo do monarca Carlos III. que pretcndia acolher aí a sua soberba coleccão particular. com

conveniente enquadramento arquitectônico. a ordem real de estabelecer o museu como

eorolário desse vasto espaco surgiu a 3 de Fevereiro de 1785, tendo em vista a constru^ão de

um gabinete de histôria natural e de um laboratôrio de química 85. Os objectivos eram claros:

"acabar con el aislamiento culturai que había caracterizado a la actividad científica durante

83
Idem, p. 7-8.

84 Cf. documento n° 18. p. 21. Além disso. a "área escothida situava-se na zona ortental da urbe. nas

proximidades do apraz'tvei Passeio das Fontainhas alameda bem situada sobre a margem direita do Rio

Douro cuja construqão remonta ao tempo do corregedor Francisco de Almada e Mendonqa
—

e dos teatros da

c'tdade. e por isso seria muito frequentada pelo público. principatmente nas noites de Verâo". \In SANTOS,

Paula Mesquita "Museu Nacional de Soares dos Reis Um contributo para a Histôria da Museologia

Portuguesa". Museu. IV série, n° 3. 1995, p. 42.) Pormenor curioso este, sobretudo se pensarmos que o museu

não tinha horário nocturno. Cf. RIBFIRO, João Baptista, op. cit, p. 1 7.

85 VerGAVII.ANES. Pedro Moleôn, opct. p. 15.
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políticas. "«Templo y á la vez panteôn de las bellas artes. ileva el Museo la ornamentaciôn y

la gallardía que conviene á su carácler. y antes de contemplar las inestimables perlas

guardadas en su seno. saluda conplacer el artista la magnífica y elegante concha.»"
~~

Tambe;m o Louvre, por exemplo, ocupando uma nobre arquitectura palaciana. iria

proporcionar å Franca um templo de Belas Artes, identificacao nacional, eomo tivemos

ocasião de focar no capítulo anterior e, simultaneamente, enquanto destino das obras tomadas

durante as campanhas napoleônieas. Símbolo da nayao livre, o Louvre assumia, portanto. o

rosto de esplendor da Franca perante si mesma e perante todas as outras nayôes ainda nâo

libertas. Justificaram-se, deste modo, as pilhagens efectuadas pela Europa e Norte de África.

Como veremos, também o Museu Britânieo. mesmo que sob pretextos não tão claramente

políticos, já que a Inglaterra apresentava â época um panorama diverso 9", tratará de

engrandecer o seu espôlio a eusta de expediyôes ao Egipto e a Grécia. ilustrando bem a

vontade de que a instituiyão museal fosse evidenciada como a face mais apelativa da navão,

não se limitando a exibir os frutos prôprios. mas também a sua superioridade sobre as demais,

vontade compreensível no quadro histôrico da emergência dos nacionalismos.

O Museu Britânico apresenta. pois, diferencas em relacão aos demais, tanto espanhôis

como franceses. Criado a partir do espôlio reunido pelo médieo Sir Uans Sloane, nascido em

1660. no mesmo ano da fundayão da Royal Society, ainda dentro de um espírito

enciclopedista, baseado na paixão pela viagem e pela amostragem do mundo fisico e cultural,

o Museu Britânieo mantém. ainda hoje, tal heranca. enriquecida por anos de eompras e

doacoes ^7. As antiguidades, parte fundamental do seu acervo, fazem com que ele seja. até ao

presente, mais um museu de histôria do que de arte ", Ao longo da sua vida, Sloane

-

José María Quadrado — Recuerdos y bellezas de F.spana. Castilla la Nueva. Madrid: José Repullés. 1853,

p. 93. Citado em GAVILANES, Pedro Moleôn, op. cit, p. 9.

"

"Hay que recordar, sin embargo, la existencia de otros modelos de formaciôn dei museo público distintos de

éste. enraizado en la Jilosofia de las Luces. asociado a las revoluciones liberales de lo.s estados burgueses y a la

expansion napoleônica. y totalmente desconocido en el mundo anglosajôn. donde lo más habitual es el modelo

«evergético»
— el museo fundado por un coleccionista particular que lo trasfiere a una instituciôn pública.

caso. por e/emplo, del Ashmolean Museum de Oxford, constituido a partir del legado de lajamilia Trasdecant a

la unhersidad oxoniana —

. o el de origen comercial. esto es. el museo formado mediante la compra de piezas o

de colecciones enteras, caso del British Museum de Londres — formado a partir de la decisiôn del parlamento
hriiantco de adquirir ias colecciones bolanicas del médico de la familia real, sir Han.s Sloane

—

, primer museo

abierto al público (1759), si bien con un carácler minoritario. por tratarse de un gabinete científico y articuario

para uso de entendidos.
"

In BOLANOS, María, op. cit., p. 1 37.

^'
Naturalmente. as colec<;ôes estão hoje organizadas de um modo diferente, já não cenográfico, mas científico,

organizado por temas e épocas, de acordo com uma lôgica de leitura racionalista.

QR
"Aunque contiene muchas grandes obras de arte, no se dejiniría como un mu.seo de arte: mús bien es un

museo de historia y se presenta como tal." In ANDFRSON. R.G.W. "The British Museum". Los Grandes

Museos Histôricos. Madrid: Fundacion Amigos del Museo del Prado. Círculo de Lectorcs, 1995. P. 175.
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importante para o país por ser "una obra pública de necesidad, utilidad y ornato" u. No

Outono de 1 814, a ideia eomplementar å original de instalar um museu de pinturas no edifício

de Villanueva comecava a tomar corpo. Com o objectivo de não permitir a deteriorayão

completa nem o abandono do projeeto desse edificio de tão nobre traca, suas majestades (ao

tempo já era rei Carlos IV) deram o exemplo e aí foram colocando obras de arte dos seus

palácios, de modo a que pudessem servir â conservacão das pecas e, simultaneamente, ser

usadas como veículo pedagôgico a professores e estudantes das nobres artes, e de reereio para

o público geral 91. Se durante algum tempo ainda se pensou numa partilha do espaco entre

artes e eiências, dentro de uma concepcão museolôgica herdeira do espírito enciclopedista de

Setecentos, cedo a pintura
92

se assenhorou de toda a área, acabando por se desvanecer a

ideia do museu de ciências
^

no edifício de Villanueva 94.

Esmagador e marcadamente palaciano, respirando inspiracão de templo neoclássico.

nas fachadas pontuadas por colunas e frontôes de rico e simbôlico trabalho escultorico. o

edifíeio do Prado foi um projecto ambicioso e compreensivelmente caro. As muitas críticas de

que foi alvo acabam, contudo, por enfatizar a vontade ilustrada do poder político que jamais

desistiu. apostandona constru<,:ão de monumentos que sacralizassem o recheio, com a sua

marcacão palaciana. Este museu fruto da contemporaneidade é, sem dúvida, um herdeiro das

Luzes e do espírito da Revolucão Francesa, eom a sua vontade iluminista de democratizaeâo

do saber. Lugar de identidade nacional. não é de mais sublinhá-lo. de memôria, espaco de

proteccão contra o vandalismo ideolôgico, necessariamente iconoclasta, o museu reclama-se

como espayo de preservacão e, logo depois, enquanto herdeiro privilegiado dos modelos

académicos nele simbolizados como meio não (tão) hierarquizado. como escola de artistas e

amadores de arte. local de prazer dos sentidos e de ilustracâo da razão. Panorama que, como

teremos ocasião de verifícar, não encontraremos em Portugal. No fim de contas, o balanco é

grandioso e o Museu do Prado revelar-se-ia ccnário perfeito para as ambi^Ôes pedagôgicas e

^ Palavras do arquitecto Aguado, um dos vários encarregues da obra, citadas em GAVILANF.S, op. cit, p. 50.

t}'
Idem. p. 52.

9- O grande núcleo do Prado é maioritariamente formado por pintura, baseado nas coleccôes régias e aumentado

pelo espôlio dos conventos laicizados com a extincão das ordens religiosas, em 1809. O Louvre terá um maior

acervo de escultura, devido não sô â grande quantidade de pecas escultôricas que habitavam os jardins de

palácios tomados com a Revolucão, mas, também, com as apropriacôes feitas durante as invasôes.

w
Esta altera<;ão tem também a ver com as novas concepcôes museolôgicas, de separapão dos espolios.

94
Apesar de ser conhccido como um trabalho desse arquitecto, o facto é que o Prado acabaria por se revelar

uma "obra colectiva" fruto do trabalho de mais de vinte arquitectos, apôs a morte de Villanueva. Cf.

GAVILANES, Pedro Moleôn — Proyectos y obras para el Museo del Prado. Fuentes documentales para su

historía. Madrid: Museo del Prado. 1996. P. 15.
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A doacao da biblioteca do rei Jorge III. em 1823 fez acelerar os trabalhos do novo

edifício do Museu Britânieo. não espantando assim que o primeiro troco a completar-se fosse

exactamente o da nova biblioteea, a King's I.ibrary, aberta em 1827. Quanto âs obras de

pintura, atrasava-se a inaugura<;ão de um espaco vocacionado para as albergar. E, logo em

1820. um imenso coro de protestos se foi elevando, tendo em conta a abertura de várias

pinacotecas por toda a Europa
- Viena, 1781; Paris, 1793 (com a abertura do Louvre 104);

Amesterdão. 1 808; Madrid. 1819 (com a inauguracão do Museo Real, do Prado, por Fernando

VII). Essa falta tcntou ser suprida por George Beaumont, um coleccionador de pintura que

quis oferecer dezasseis quadros ao estabelecimento londrino. Recusada a sua proposta, com a

justificacão de se encontrar o Museu Britânico demasiado distante do centro da cidade *v5^

acabaria. contudo, por ser encontrada uma alternativa. "La adquisiciôn estatal de la gran

coleccion de pinturas de John Julius An^erslein decidiô la cuestiôn: los cuadros de Beaumonl

se expusieron junto a los de Angerstein en una galerîa del centro de la ciudad, y en 1828 se

instituyô la National Gallery como entidad independiente. Diez anos más tarde se abria ai

público en un edificio nuevo de Trafalgar Square" -^.

Quanto ao Museu Britânieo, as obras prosseguiam. tendo terminado em 1852. com o

projecto da fachada apenas tornado público em 1844. A instituicão, "de noble traza

arquitectônica. se articulaba en torno a un patio muy extenso. La fachada era una larga

columnata de orden jánico. Sohre ia entrada sc alzaba un frontôn disenado por ei escultor

Richard Westmacott. con ei tema «El progreso de la civilizaciôn». Desde la izquierda el

hombre se eleva sobre ei estado selvaje y se hace agricuîtor, pero triunfa el paganismo. Se

estudian el cielo y las estrelias: la figura de la Astronomía ocupa la posiciôn central.

Después la civilizacián progresa y se desarroilan las artes. Por todo el frontôn se ven

representaciones de animaies. En realidad. el frontôn de Westmacoti es un compendio dei

im
Abertura realizada na data simbôlica de 10 dc Agosto, dia da Federacão Geral Republicana. Cf. POULOT,

Dominque
— Musée, Nation, Patrimoine: 1789-1815. Paris: Éditions Gallimard, 1997, p. 198.

I0- Além desse aspecto, parece-nos de maior relevância um outro motivo de recusa para a oferta do

coleccionador: o facto de se considerar imprôpria a exibicão de "grandes obras de arte al lado de colecciones de

animales disecados y fôsiles". In ANDFRSON, R.G.W.. op. cit, p. 184. Tal renúncia evidencia já as novas

concepcôes museolôgicas, longe do quadro teatral e de gabinete de curiosidades setecentista.

'""
Idem, p. 184. As competências de cada uma das institui<;Ôes, separando os espôlios mantém-se rigorosa até

hoje: "N'o obstante el British Museum siguiô coleccionando esiampas. dibujos y acuarelas. campos en los que la

National Galîery no entraria nunca. F.l museo stempre había asociado su coleccion de arte gráfico con sus

libros. siguiendo la tradicián de que toda obra sobre pape.l debe considerar.se parte de los fondos de una

biblioteca. Esa escrupulosa demarcacion entre el British Museum y la National Gallery se ha mantemdo hasta

hoy"(P. 184)
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(financiado pela sua actividade como médico) adquiriu várias casas destinadas a albergar as

suas cresccntes colec^ôes. fruto de aquisicôcs c viagens prôprias. Quando da sua morte, em

1753, já com 93 anos de idade - e devido a um interesse régio. já demonstrara anos antes.

em relacão âs coleccôes do médico, afirmando-lhe o então príncipe Fernando que gostaria

muito de as ver colocadas â disposicâo do público
—

, o testamento manifestava a vontade de

fazer desses tesouros o espôlio do primeiro museu nacional do país. Apôs incidentes vários,

esse propôsito veneeu. Foi na Montagu House, mansão comprada para o efeito. que a

coleccão foi fmalmente exposta ao público. A inauguracão desse espaco denominado Museu

Británico deu-se a 15 de Janeiro de 1759. Embora em teoria dirigido a toda a gente

(estudiosos e curiosos "), o estabelecimento não era, afinal, especialmente democrático, já

que o acesso era condicionado (bilhetes conferidos pelo porteiro. com a autorizacao, caso a

caso, do bibliotecário principal ou director) a grupos de cinco, guiados em velocidade record

por um empregado
— a ponto de os visitantes se queixarem de que nada conseguiam ver e sô

logravam, em vez de ilustravão, confusão 10°. Com o passar dos anos e o aumento dos

espôlios 101. a mansão tornou-se impraticável como museu. Repletajá de antiguidades gregas

1 °2
e romanas, a chegada dos muitos objectos tomados aos franceses no Egipto, apôs a vitôria

das tropas britânicas, fez com que o espa^o minguasse bastante mais. A juntar-Ihes os

mármores do Pártenon, a situacao tornava-se incomportável. Devido a isso, o governo pôs o

problema nas mãos do arquitecto Robert Smirke. Este propôs a construcão de um edificio com

aparência de templo "neogrego"
-^

nas traseiras de Montagu Ilouse. Esta deveria ir sendo

demolida â medida que o novo edifício fícasse pronto.

"ldem,p. 180.

100 "Los visitantes debian acudir a determinadas horas y hacer el recorrido en grupos de cinco. condueidos por

un empieado. Los testimonios de la época indican que ios guías îlevaban a los visitantes a tal velocidad que a

duras penas podían ver los objetos. Un visitante alemán escribía: «Un recorrido tan rápido por una vasta

sucesiôn de salas en poco más de una hora. sin oportunidad para otra cosa que lanzar una pobre mirada

anhelante de asombro a tan vastos tesoros de la naturaleza. la antiguedad y la literatura, a cuyo examen se

podrián dedicar ahos con provecho. confunde. aturde. y abruma al visitante.
"

In ANDERSON, R.G.W. - "The

British Museum". Los Grandes Museos Histôricos. Madrid: Fundaciôn Amigos del Museo del Prado, Círculo

deLectores, 1995. P. 180.

101 Esse aumento incluia livros, através de um protocolo estatal estabelecido com a institui(;ão, que obrigava ao

envio gratuito de um exemplar de toda a obra publicada na Grã-Bretanha

102
A coleccão de vasos gregos. sublinhando as apeténcias do tempo, seria fundamental no desenvolvimento das

manufacturas inglesas de então. mais uma vez mostrando o museu como escola, tal como já acontecera em

Franca no século XVIII.

103 "El govierno encomendô el estudio del prohlema al prestigioso arquitecto Robert Smirke. quien propuso

levantar un edificio a modo de tempio neogriego justamente detrás de Montagu House." In ANDERSON.

R.G.W. — "The British Museum". Los Grandes Museos Histôricos. Madrid: Fundaciôn Amigos del Museo del

Prado. Círculo de Lectores, 1995. P. 183.



gestôes eomo (e sobrerudo) dotados dos meios financeiros para o fazcr. Mais: o caminho a

tomar, por essas comissôes, era, além disso. o de transformar o uso desses mesmos espacos

aereseendo aos outros problemas o da adaptabilidade dos edifieios âs novas fun^ôes
' ' -

.

Entre nôs. e regressando å institui<;ão do Museu Portuense, o panorama também não

foi animador ' ' K Por um lado, a situayĩĩo política e econômica do país não era propíeia. Por

outro, também a adapta^ao de espa^os arquitectônicos com outras vocayôes não apresentava

grandes possibilidades de eseolha. O Porto não tinha tradicão de arquitectura sumptuária, e

Lisboa a que tinha — e sabe-se pela literatura de viagens que era escassa
— havia sido

derrubada pelo terramoto de 1755. Ou seja: se faltavam paláeios, sobravam velhos e

desoeupados espacos clericais. Â parte isso, no Porto, algumas outras eireunstâneias pareciam

favorecer o desígnio. Não faltavam easas devolutas e objectos valiosos de fácil obtencão.

Quem não aceitara a nova situacão polítiea tinha desertado, abandonando imôveis e fazendas.

Mas estes não tinham as condicôes físicas para uma instalacão museal. A única vantagem

retirada desses abandonos colocara-se em rela^ão ao recheio dessas casas. A resposta para a

insta!a<;ão do museu sô podia ser uma. O país, desfalcado pelo terramoto. pelas invasôes

napoleônieas e pela guerra civil, acrescidas todas as difículdades comerciais por que passava.

sem palácios a ocupar e sem condicôes de erguer novos, como se fízera noutras na^ôes, virou-

se para a arquitectura conventual. Os conventos, com todos os contras que transportavam

eonsigo. tinham algumas vantagens: vazios de habitantes, prontos para variadas aplicavôes.

pareciam pôr. de imediato, apenas o problema da escolha. Com o tempo, ver-se-iam. contudo,

os seus custos desse "optimismo" inicial.

"Para o projecto do museu foi dada a preferência ao convento de Santo Antônio da

Cidade. no campo de S. Lázaro, de todos taivez o menos pretendido pelas esferas poîíticas em

vista da sua situaqão pouco central. Fácil foi a obtenqão da casa. 0 recheio também com

faciiidade viria. Tudo isso dependeu das razôes do momento. D Pedro apenas as soube

■ 1U
"Les biens immeubtes, couvents. églises, cháteaux. hôtels particuiiers posaient d'autres problêmes. â une

autre échelle. et les commissions révolutionnaires préposées å leur conservation étaient encore plus démunies

pour y faire J'ace que dans le cas les dépôts. Du stricte point de vue de Tentretien. elles ne disposaient pas des

mfrastructures techniques et Jinanceres qui leur permissent de se substituer aux anciens propriétaires

ecclésiastiques. royaux ou féodaux. Mai.s surtout. il leur J'allait inventer de nouveaux usages pour des édifices

qut ax-aient perdu leur destination originelle: réemploi dont on peut mesurer les problêmes qu'il soulevait alors.

par comparaison avec ceicx auĸquels, malgré une longue expérience. il continue de nous confronter

au/ourd'hui.
"

In CHOa\Y, Fran^oise, op. cit.. p. 79.

1,1
F se não nos confronta ainda hoje. em termos do Museu Portuense, é apenas porque, anos depois. agravada a

.situa^ão a tal ponto que não foi possível escamoteá-la, o museu teria o seu destino dirigido a melhor

enquadramento, como a seu tempo veremos.
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propio museo.
" ' °7 Este museu, que foi crescendo com aquisicoes, doacôes e expedicôes,

como vimos. manteve. constantemente uma política pedagôgica. patente quer nas viagens

para enriquecimento das coleccôes. quer nas publicacôes consequentes. O primeiro catálogo

saiu em 1778. Desdc então. centenas de edicôes têm marcado a histôria da institui^âo.

enfatizando a sua consciência de missão instrutiva e a vocacão investigadora ,()X.

4. Portugal e a política museolôgica. Os museus em moldura conventual. A arquitectura

que empobrece o espôlio.

Em Portugal, a situaeão é bem diversa da de Espanha e Inglaterra, embora tenha em

comum com a da primeira o facto de ser côpia (â modestíssima escala portuguesa) do modelo

francês. Por eá. a revolucão liberal colocou problemas que também a Fran^a viu: a laiciza^ão

de espacos arquitectônicos religiosos que. embora tenha resolvido questôes econômicas.

aumentou as de adequacão âs novas funcoes. Por um lado, permitia a instalacão de recém-

criadas instituicôes sem o dispêndio requerido pela construcão de raiz de edifícios capazes de

albergar as entidades recém-criadas. no entanto, por outro, a adaptacão desses espacos.

marcados por programas específícos, não teve nada de fácil. As novas necessidades que se

lhes colocavam não deixaram de levantar uma panôplia de problemas. O facto de não se

construírem edifícios de raiz para albergar esse novo espírito liberal, edifícios onde a nova

política, o novo Portugal. pudesse ter espelho de prestígio, tal como se desejou fazer em

Frant^a a seguir â revolucão, não se logrando completamente por compreensíveis razoes

econômicas. como notou Fran90i.se Choay ,09, mostra também como entre nôs a questão

econômica se punha com clareza. Se já havia edifícios. prontos (ou quase), a serem utilizados.

porque construir novos, de raiz — e principalmente eom que dinheiro? Mas, por outro lado

ainda. esses bens imôveis a adoptar e adaptar levantavam mais questôes. como a da sua

prôpria manutencão. A Franca debatera-se contra semelhantes problemas. Os bens imôveis

(conventos, igrejas, castelos, palácios particulares) colocavam problemas de grande

especificidade. como, por exemplo, a manutenc^o e o restauro. As comissôes revoiucionárias

encarregues de os resolver enfrentavam graves limitacôes técnicas e financeiras. Impossível

substituir os antigos proprietários
- - não sô já acostumados aos particularismos dessas

101
Idem, p. 184-185.

]0S
Idem.p. 181-189,

109 Cf. CHOAY, Francoise — L'Allégorie du Patrimoine. Paris: Éditions du Seuil: 1996. P. 16.
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comprimento (pontuada por 19 janelas, testemunho directo da arquitectura eonventual. com a

sua marcavâo de celas). 27 de largura e 23 de altura. Ao lado, um gabinete de 24 por 27

palmos e. em eima, uma sala destinada a esludo e exposiv'ôes públicas
—

com 125 palmos

de comprimento, 32 de largura e 25 de altura, com "luz veriicai, obliqua. e quasi horisontai

ao sobrado ou pavimento; podendo distribuir-se sohre os modelos ú vontade de quem os

estudar. segundo os diversos fins das composicoes; vantagens por certo importantíssimas a

similhante Estabelecimento. Aiém d'islo o Edificio tem capacidade para officinas necessarias

para quanlo é material do Museo nos dous lados do nascente e norte (...)." ' '^.

Sao claros os propôsitos de trabalho e instruvâo que acompanharam o projecto museal.

Contudo, a escala arquitectônica e a ocupac-ão de uma importante área do convento por outros

estabelecimentos ^ 17 levantariam problemas: não apenas o espôlio seria colocado no pouco

espavo restante. em jeito de armazém. como os prôprios estudantes, que entendiam necessária

a frequência do museu. iriam, inevitavelmente, careeer de área de manobra para trabalhar.

obrigados a instalar-se muito em eima das obras. Além disso, a humidade danifíeava as pevas.

Mas a eseala punha ainda outras questôes: sem uma moldura eonveniente. sem a encenacão de

grandeza que o museu pretendia ter c ser, mas que não podia providenciar, as obras perdiam

impacte. A carência de uma leitura de magnificência eomo a dada em instituivôes congéneres

eomo os museus do Louvre, Prado, ou o Museu Britânico, punha-se não so para o público

geral, mas também para os artistas. E inevitável a eomparavão com a situavão de trabalho dos

artistas nestes estabelecimentos. no conforto das suas amplas e bem iluminadas galerias. como

várias imagens coevas abundamentemente testemunham.

No Museu Portuense nada houve de aproximavôes aos gostos neoclássicos que

envolviam (e envolvem) os acervos em auras de fascínio e poder, emoldurando-os de colunas

e pôrticos, repletos de figuras esculpidas cm louvor das belas artes. Nem os meios financeiros

da navão o permitiam, nem a tradivão arquitectônica a isso instava. Além do mais, a pressa era

muita. Uma vez pareialmente concluídas as obras. as últimas pevas foram instaladas. No

entanto. para o acervo concorreram não apenas as recolhidas no Porto como outras

provenientes de Tibães e Coimbra. Tinham sido transportadas para o museu em Junho desse

ano, apôs a autorizavâo para a existência de um porteiro, Domingos da Silva, e de um guarda.

U6Idem.p. 8.
'
Referimo-nos â Biblioteca e á Academia Portuense de Belas Artes, que ai também ficou colocada a partir de

1836.
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aproveitar."
^

Aproveitava-se o pouco que havia. nas condicôes possíveis. O médico,

historiador, crítico de arte e museolôgo portuense Pedro Vitorino (1882-1944)
' -^ aeentua o

tom erítico, embora acabe por reconhecer as necessidades que obrigaram â aceitavão do local.

"A escolha do antigo e húmido refeitôrio dos Capuchos. ao rés-do-chão, nada teve defeliz.

Depoe mesmo em desabono dos seus organizadores. Êsse lugar era imprôprio para recolher

pinturas. Espago acanhado e péssima luz. Mas taivez uma razão forte a determinasse: a

simples oportunidade de conseguir uma casa. donde depois se passasse para alojamento

melhor. A princípio foram concedidas várias dependências ao Museu. uma delas no

pavimento superior. Mas a vizinhanca de outros estabelecimentos. numerosos moradores

para uma casa pequena. encurralou-o
no refeitôrio para nunca mais.

"--^

A incapacidade de o edifício reeolher pacifícamente um espôlio precioso. a que se

pretendia dar uma certa gravidade cultural. foi um obstáculo que se tentou minimizar através

de algumas obras de adaptavão. que correram céleres entre 21 de Maio de 1834 e 27 de

Setembro do mesmo ano, (numa base de trabalho diário - "feitas a jornal" 115, como

salienta João Baptista Ribeiro), ao cabo das quais se logrou uma galeria de 324 palmos de

112 ln VITORINO, Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: Imprensa da

Universidade. 1930. Preâmbulo, p. xii-xiii.

' '3 Pedro Vitorino. de seu nome completo Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro, nasceu no Porto em 20 de Janeiro

de 1882. Filho do pintor Joaquim Vitorino Ribeiro. Médico, radiologista, arqueôlogo, historiador, etnôgrafo e

critico de arte. foi também coleccionador. organizador de exposicôes. editor de revistas e bombeiro. 0 trabalho

clínico levou-o a Franga. durante a Grande Guerra (valendo-lhe o louvor da Ordem de Servico do Batalhão de

Infantaria n° 28), mas acabaria preterido pelas actividades culturais. Em 1922, era nomeado conservador do

Museu Municipal Portuense, cargo que exerceu até 1938. Viajante incansável, foi também um cultor da

memôria, dedicando-se a publicacôes periôdicas como O Tripeiro. O Arqueôlogo Português. a llustracão

Moderna, Portucale. Lusa, e a Revista de Estudos Histôricos da Faculdade de Letras do Porto, entre outras.

Além disso, escreveu numerosos volumes dedicados a figuras das artes do Porto e aos seus estabelecimentos

museolôgicos, como José Teixeira Barreto — Artista Portuense (1763-1810), Coimbra: 1925; O Grito da

Independência em 1808, Coimbra, 1928; O Pintor Augusto Roquemont, Porto, 1929; Mosteiro da Batalha.

Porto, 1930: e Os Museus de Arte no Pôrto (Notas Historicas), Coimbra: 1930. Sôcio-correspondente da

Academia Nacional de Belas-Artes, membro da Associacão de Arqueôlogos Portugueses, do Grupo Nacional da

Académie Intenationale d'Histoire des Sciences. da Comissão Provincial de Etnografla e Histôria da Junta da

Província do Douro-Litoral. e do Nucleo Organizador do Museu de Etnografia e Histôria da mesma Junta.

Morreu num acidente na passagem de caminhos de ferro de Francelos, em 10 de Novembro de 1944. Cf.

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 36, p. 488-489.

114 In VITORINO, Pedro. Op. cit. p. xv. As criticas continuam: "Nâo muito tempo depois. o organizador

abandonava a obra. Sendo conselheiro da coroa. julgou-se dispensado de mais conselhos acérca do Museu.

Seria depois com a Academia de Belas Artes... 7 Tudo me leva a creer que João Baptista contava com algumas

salas de cima. mas as manigãncias politicas e a.s injluências mercantis dos homens do mando. inclutndo três

estabelecimentos num sô prédio. malograram essa esperanqa.
"

(P. xv-xvi) Entre esses outros estabelecimentos,

conta-se a Biblioteca Municipal do Porto, instalada no primeiro andar do convento, obrigado o museu ao rés-do-

chão, ao mencionado refeitôrio. Tal coabitavão colocou mesmo outras questôes, como as do acesso. Um

documento de 9 de Novembro de 1835, de João Baptista Ribeiro, justifĩca o porquê de não se abrir o claustro,

onde se demoravam as estantes dirigidas â biblioteca, â passagem do público, com a precária seguranca da porta

do museu e a consequente possibilidade de assalto. Cf. idem, p. 34-45.

' ,5 In RIBFIRO, João Baptista. Op. cit, p. 8.
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onde foi mestre de Joao Baptista Ribeiro, frei de S. Bento, foi discípulo de seu pai, o pintor

Domingos Teixeira, fazendo. apôs a morte deste, a sua formavão em Roma, onde foi

protegido do Embaixador português D. Alexandre de Sousa Calhariz e Holstein que o ajudou

no processo de seculari/.avão. Viajou muito por Itália, Franva e Espanha, visitando museus c

galerias. adquirindo até obras de "diversos autores. alguns mesmo de fama mundiaV' '-3 e

trazendo a ideia para a i'ormavão. no Porto. de um estabelecimento eongénere. ou uma

"galeria. em face da qual os j'ovens inibidos de ir ao estrangeiro. jjodessem haurir

ensinamentos directos das producôes de alguns mestres consagrados."
'-^ Pedro Vitorino

erê provável o projecto de instalar esse sonho na Aeademia onde Teixeira Barreto leccionava.

mas o espavo era por demais diminuto. vendo-se mesmo a aula de desenho relegada para

áreas emprestadas, fora do edifício da Academia '--. Pensou entâo na easa capitular da

ordem beneditina a que o pintor pertencera, no Mosteiro de S. Martinho de Tibães. mas a

temática pagã ou o realismo de algumas das obras impediam a boa aceitavão do projeeto
'^o

A soluvão que Ihe surgiu foi então a de alienar tais quadros, de modo a favorecer, eom o

provento das vendas. uma instituivão de caridade do Norte —

no caso escolhendo-se o

Recolhimento das Meninas Desamparadas '-/. Os quadros que não coubessem assim em

Tibães, poderiam pois ser vendidos de modo a mitigar as carências do Recolhimento. Mas

importava determinar os eompradores, visto não haver, ao tempo, mercado de arte em

Portugal. Ora. estando no Porto, onde a colônia inglesa tinha peso. além de interesses

artístieos, o pintor pensou encontrar nela a soluvão. "Para que o beneficio fôsse quanto

possível aproveitado. lembrava Barreto o mercado inglês. O nacionai. reconhecia-o bem, era

tido em fraca conta...
" '-° A morte, porém. impedi-lo-ia de concretizar tais planos, embora

os frades tivessem chamado a si a responsabilidade de o fazer. A galeria ainda prineipiou a

tomar forma, aumentado o espolio por algumas obras da autoria do seu inspirador, e até pelo

interesse dos religiosos, que conseguiram reunir para cima de duas eentenas e meia de

quadros l^. "Lembrando-nos que Barreto sô deixou noventa. fácil é avaliar quanto os

'^ln VIIORINO, Pedro — José Teixeira Barreto artista portuense (1763-1810). Coimbra: Imprensa da

LJniversidade, 1925. Capitulo III, "A Colecqâo de Tibães". P. 25.

124
Idem, P 25

125
Idem. P 26

120
Idem, P 26

127
Idem, P- 26

128
Idem, P 27

129
Idem. P 32
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que foram a ambas as localidades buscar as coleccoes destinadas ao museu portuense
' l6.

Também aí a voz crítica de Pedro Vitorino se ergue para acusar o pouco interesse na recolha

dos objectos, muito centrada na pintura. "Com o fim de reunir materiais para o museu em

projecio. constituiu-se uma comissâo. presidida por João Baptista Ribeiro. de cujos trabalhos

preparatôrĩos parece não ficou nenhum documento. A sua principal preocupacão incidiu

sôbre pinturas e raramente sefixou em objectos. A colheita dêstesfoi mínima.
"

■ 19
Apesar de

certeira, esta erítica tem, contudo, algumas falhas de base: â parte o simples facto de o

organizador do museu ser lente de desenho o que já ajudaria a explicar a sua predisposivão

para a recolha de espécimes de pintura e desenho. em detrimento de outro tipo de objectos de

ourivesaria. escultura. mobiliário, ete. - - também o projecto inicial. ao contrário do que já

tem sido escrito 120, não foi generalista, tendo, sim, o fito de estabelecer um museu de

pintura e estampas, como se pode ver, claramente, na documentavão anexa ao texto de João

Baptista Ribeiro.

Aqui chegados, convém que nos detenhamos por instantes, para nos debruvarmos

sobre essa parte importante do aeervo proveniente de Tibães. Tais pevas parece terem seguido

do "museu" local --■

. Considerando que o Museu do Porto é o primeiro museu de arte 12^ do

país, que museu seria esse existente em Tibães? A páginas 1 0 da mesma exposivão da criavão

do Museu Portuense. o director reconhece o apoio da rainha D. Maria II como tendo sido

dado também por se tratar aqucla da primeira institui^ão do género em Portugal. O

testemunho de Baptista Ribeiro não é. eontudo. claro. Pedro Vitorino, porém, lan^a luz sobre

o assunto. José Teixeira Barreto (1763-1810) estaria na origem desse impressionante e

disperso espôlio. Pintor e gravador portuense. professor da Academia de Comércio e Marinha.

118 Cf. idem, p. 1 1 e documentos 27 e 28. p. 26.

' '9 "Do mosteiro de Sanla L'ruz de Coimbra ainda trouxeram uns esmaltes limosinos. vinte e seis piacas

magnijicas de excepcional valor, e a suposta espada do nosso primeiro Rei. Mais nada!/"Esculturas —

e tantas

havia nos conventos extintos — nem uma so se guardouf'De mobiliário, recolta nula, â parte as mesas de

marmore sa sacristia conventual de S. Domingos, do Pôrto./"Nos outros ramos. ourhesaria, tapeqaria,

iluminura, elc, a mesma coisa." In VITORINO. Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas).

Coimbra: Imprensada Universidade, 1930. Preâmbulo, p. xiv-xv.

120
Ver, por exemplo. GONCALVES, Amândio O Museu Municipal do Pôrto o seu estado presente e o

seu futuro. Relatôrio apresentado ao Illustrissimo Senhor Luiz Ignacio Woodhouse presidente da

commissão encarregada de estudar a reorganiza^ão do museu, pela Sub-Commissão, encarregada das

seccôes de bellas-artes, archeologia e numismatica. Porto: s.n.,1889.

'-' De acordo com o referido em GONCALVES. Amândio, op. cit, na p. 9

'--
Antes disso. segundo dá conta José Silvestre Ribeiro, existiram, em Lisboa. vários outros estabelecimentos

museais, mas dedicados as ciências. Cita, assim, o Gabinete de Histôria Natural do Museu do Convento de Jesus

— onde refere a existência de "muitos artefactos de artes e officios" (p. 348), ou o Real Museu da Ajuda, com

existência já em 1811 e notícia prévia, dada pelo viajante Link. de 1798 (cf. p. 345), trata-se de um museu de

histôria natural e não de artes. Cf. RIBFJRO, José Silvestre. op. cit. Tomo 111.
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lj*5. Os rendimentos que conseguiu apliear serviram para o aumento da livraria conventual,

criavão do museu e gabinete de medalhas e pinturas, e para a aula de Histôria Natural e

Botânica. Falecido na capital, a 23 de Dezembro de 1 792, a sua obra permaneeeu. Por portaria

de 23/10/1834. esta "fundaqâo cultural"
-^ foi confiada å Academia das Ciêneias de Lisboa.

ficando com o nome de Instituto Maynense. De acordo com a vontade do fundador. as suas

colecvôes deviam scr franqueadas ao público, e reconhecendo o seu valor e também para

honrar tal disposivûo, em 1855. a Academia proelamou o Instituto de interesse público,

devido ao elevado número de alunos da aula que aí continuava a acorrer. A sua qualidade era

tal que, em 1854, já substituíra a da Escola Politécnica, extinta por ter menor qualidade.

Encontramos, portanto. mais um pequeno núcleo museolôgico anterior ao Museu Portuense, e

mesmo ao Museu de Tibaes.

Dois outros núcleos museolôgicos de origem em colecvão privada haviam surgido

entretanto: um em 1791, o Museu Pacense. e outro, em Evora, em 1805. "integrado na

Livraria Eclesiástica e Pública (hoje Biblioteca Púbiica)"
137 -

o da colecvão de pintura de

Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas (1724-1814), Arcebispo de Évora. Esse franeiscano de

origens humildcs e dilatada cultura e amor pelas artes, doutorado em Teologia, na

Universidade de Coimbra. preceptor real e presidente da Real Mesa Censôria, membro de

"numerosas comissôes pombalinas para a reforma do ensino, nomeadamente a Junta da

Providência Literária, de que foi primeiro conselheiro e. posteriormente, presidente"
*-'° -

â qual coube a reforma do ensino superior
—

, viajante, bibliôfilo e numismata apaixonado.

reuniria uma vastíssima colecvão de cariz setecentista, ou seja, eclético '■*% que englobava.

'•" Cf. FRANCA, José-Augusto
— A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bcrtrand Editores. 1990.

Volume I. P. 192. Como refere Paula Maria Mesquita Leite Santos- "A constituiqão da galeria mainense penou
de infortúnio crítico e é um paradigma do tipo de inventartaqão praticada na época em que eståo ausentes

critérios de avaliaqão cientificos (dimensôes. autores. data de execuqão. matéria). A galeria exibia 499 quadros

cuja distribuiqão se faz aproximadamente por mais de centena e meia de pinturas religiosas; uma centena de

Jiguraqôes paisagísticas. inclushé 20 paisagens atribuíadas a Pillement; uma centena de retratos: muita

natureza-morta e com menor represenlaqão, as cenas de costumes.", In SANTOS, Paula Maria Mesqaita Leite

João Allen (1781-1848)
— Coleccionador e Fundador de um Museu. Lisboa: s.n.. 1996. (Dissertai;ão de

Mestrado em Museologia e Patrimônio apresentada â Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade

Nova de Lisboa. 1 ese policopiada). P. 22.

' '"
In Enciciopédia Portuguesa e Brasileira, volume 15. p. 961.

'37 In MACHADO, José Alberto Gomes — Um coleccionador português do século das luzes: D. Frei

Manuel do Cenáculo Vilas-Boas, Arcebispo de Évora. Fvora: Publicacôes Ciênciae Vida, Lda., 1987. P. 41.

mIdem, p. 8.
' 39 "É também rart.ssimo encontrar uma colecqao setecentista a que po.s.sa chamar-se coerente. em termos de

gosto. F, o ecletismo que domina
— de escolha, de estilos. de géneros. Tem-se a sensaqão de ser quase por acaso

que se encontram, nalgumas delas, obras prtmas no meio de grande número de telas menores
—

menores
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freires cuidavam dessa dependência educativa do seu cenôbio. Na verdade não os

poderemos ter na conta de indiferentes com respeito á galeria doada. Interessavam-se e bem.

A prova está em terem chamado do Pôrto um artista, o pintor Joaquim Rafael. para dirigir as

obras do Museu, encarregando-o também de alguns trabaihos de decoragûo.
" *^

Porém, escassos anos depois. as convulsôes políticas acabariam por desbaratar o

espôlio. não havendo notícia sua depois de 1833; Pedro Vitorino refere com desagrado o

silêncio que se encontra sempre que se procuram informavôes sobre esta galeria, indicando

que apenas Camilo Castelo Branco a menciona ^1. Mas é provável que fosse a esta

"instituivão" que João Baptista Ribeiro se referia quando mencionou, na defesa do "seu"

Museu Portuense. a rara existência de estabelecimentos congéneres no país, dando a crer que

o Museu Portuense não teria sido, de facto. o primeiro. Segundo Pedro Vitorino, portanto, não

se sabe onde terá terminado a maioria dessas obras. desconhecendo-sc o nome dos seus

possuidores depois de 1833 ^2, último momento antes da extinvão das ordens religiosas. "O

Museu de Tibães desapareceu ignaramente ante a indiferenqa aivar do país inteiro. Bastava

ser dos frades para todo o liberalismo aquiescer."
133 O que sobrou acabou no Museu

Portuense, embora sem menvão ao aspecto organizado da galeria precedente, apresentando-se

apenas como parte do espôlio de um convento. A histôria desse museu de Tibães por pouco

elara que esteja não parece deixar dúvidas quanto â sua existência. Nem ao facto de ter

existido antes do Museu Portuense. Simplesmente, não era ainda um museu público.

Aliás. antes de regressarmos ao Museu Portuense. há ainda outra lembranva

importante a fixar: também não existem dúvidas quanto â existência do museu do Padre

Mayne, igualmente anterior. Detenhamo-nos agora, por breves instantes, nesse

estabelecimento e no seu fundador. Padre Frei José de Jesus Mayne, nasceu no Porto a 7 de

Junho dc 1723. Eminente coleccionador. e estudioso de histôria natural, criaria no Convento

de Nossa Senhora de Jesus, em Lisboa, o Museu Maynense, onde instituiu também uma aula

de histôria natural e botânica. que ele prôprio leccionava ^4. A sua ampla colecvão de

pintura seria um dos mais interessantes pontos do seu museu, embora com muitas limitavôes

130 Idem, p. 32.

'3' Idem, p. 32 e segs.

132
Idem. p. 36, onde se cita Lino da Assun^ão, em O Tripeiro, ano 3°, n° 89.

133
Idem, p. 42.

134 Cf. O Panorama. Museus, gabinetes de medalhas, gabinetes de physica, e jardins botanicos. 5 de

Dezembro de 1857. vol. XIV. 1°, 4a série, n° 42, p. 392.)
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Em 1805. Frci Manuel do Cenáculo organizou e inaugurou, em Êvora, integrado na

Livraria Eelesiástica e Pública (actual Biblioteca Pública), um núcleo de pintura no qual fez

integrar a sua colecvão. Três anos depois, eontudo, esse museu sofreria um duro revés. ao ser

vítima do saque das tropas napoleônieas. lideradas pelo general Loison 14°. Julho de 1808

pôs assim fim pareial no fio histôrico desse estabelecimento raro em Portugal. A guerra civil

acabaria com as esperanvas restantes. Assim é que embora o Muscu Regional de Évora ainda

hoje possa determinar muitas das suas obras de pintura como parte desse fundo original da

colecvão de Cenáeulo. é também eerto que grande parte delas se perdeu
14

. No entanto,

gravas a esses golpes, o museu teria ficado abandonado ã sua sorte durante déeadas, faltando

depois, por muito tempo, a vontade e os meios para o voltar a animar, incluindo edifieio

prôprio, pessoal e dotavão ^^. Apesar, portanto, da obra e sonhos de Cenácuío -- "o grande

exemplo português do amador apaixonado e erudito. herdeiro do iluminismo. consciente do

alcance pedagôgico comunitário da sua accão em diversos domínios. dos quais o artístico

não foi seguramente o menor" ^l —

, 0 seu museu acabaria por ser um projecto que se

resumiria. por muito tempo. apenas a núcleo parte da Biblioteea. e não como estabelecimcnto

autônomo ' -

-. além de ter nascido ainda sob o signo eclético do século XVIII, como vimos.

não sendo dotado de um projecto especificamente artístico.

Vê-se assim como o Museu Portuense foi. sem dúvida, o primeiro museu de arte,

público, do país, pensado e concebido como tal. E a sua abertura a esse mesmo público dá-se

no dia 28 de Julho de 1834 -^. Com cerca de 200 painéis colocados na galeria e outros 200

por colocar, pelas 1 1 da manhã entravam as majestades no museu, em visita oficial, de bênvão

régia ao estabeleeimento, numa inauguravão que antecederia em 4 anos a sua abertura

efectiva. Além das pinturas e gravuras, puderam igualmente ver "tres ricas mezas de

marmore, e sobre uma d'ellas afamosa Espada do Sr. D. Affonso Henriques. declarada pelo

''**' Nâo sô a coleccio de pintura sofreu com o saque: "na pilhagem a que f'oi submettdo o Paqo Arquiepiscopal.

desapareceu boa parte da sua colecqão de pinturas. bem como o seu precioso medaiheiro, seguramente um dos

melhores da Peninsula..
"

In MACHADO, José Alberto Gomes, op. cit, p. 9.

149
Cf. idem. p. 41.

150 >ga década de 70 do século XIX, Sousa Holstein citará o estado deplorável do Museu de Évora, chamando a

atencão para o que era necessário fazer para o salvar.

' 5 '
/n MACHADO. Jose Alberto Gomes, op. ct.. p. 39.

'• *-

Segundo Francisco Gama Caeiro, Cenáculo foi o fundador do primeiro museu público de histôria natural.

Cf. Frei Manuel do Cenáculo V'tllas Boas, in Verbo Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, volume IV,

1164-1165.

153 Cf. BAPTISTA RIBEIRO. João. Op. cit P. 8.
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além dessas duas paixôes
—

os livros e as moedas 140 —

para cujas aquisivôes usou "toda a

espécie de agentes. comissionários. comerciantes. etc." 141. muitas obras de pintura 142.

maioritariamente italiana 143
e onde avultavam os retratos 144. Além de comprar muito no

estrangeiro. adquiria também obras nos antiquários e comereiantes de arte de Lisboa 14-\

Iniciando cedo a sua earreira de eoleccionador, e tendo embora um grande amor por esses

objectos. nunca isso o impediu de os oferecer. nem de os deixar "para trás", como sucedeu por

exemplo com várias pevas da sua colecvão. deixadas em Beja quando a vida o levou rumo a

Évora. Semelhante desprendimento jamais obstou, porém, a que não cuidasse da preservavão

das obras, tendo testemunhada preocupavão com o restauro. "É inegável, todavia. que se

sentia orgulhoso da sua coieccão. onde estavam representados artistas como Josefa

d'Ôbidos. Vieira Lusitano. Domingos A. Sequeira e o Morgado de Mateus. para além de

estrangeiros de nomeada. como Ribera, A vercamp, Teniers. de Vries. etc. (aiguns dos quais

sob nomes tão prestigiosos. quanto fantasistas...)" 146. Porém, ainda assim uma relavão de

pinturas por si elaborada teria dado conta da existência, na sua colecvâo, de perto de 500

obras. quase todas de temas religiosos. representavôes de santos e retratos. Havia também

pintura histôrica. paisagem, pintura de género, e naturezas mortas
14/.

evtdentemente. segundo padrôe.s que não eram os dos amadores de arle desse tempo. Mesmo a nivel teôrico, o

ecletismo domina.
"

In MACHADO, José Alberto Gomes, op. cit. p. 22.

140 "Do que fo, a enorme livraria de Cenáculo, podemos hoje avaliar, pelos titulos legado.s á Biblioteca Púhlica

de Évora e d Academia das Ciências de Lisboa. duas instituiqôes que muito Ihe devem; quanto ao famoso

medalheiro. desapareceu. qua.se por completo. na voragem do saque de Évora pelos franceses. em Julho de

1808." Idem, p. 25.

141
Idem.p.25.

142 "Ao contrário do que sucede com os Ihros e moedas, as condiqÔes e circunstâncias de aquisiqão das obras

de arte acham-se escassamente documentadas no diúrio pessoal do prelado. Documento de enorme importánca,

pelo que reveia da personalidade de Cenácuío. suas preocupaqôes e modos de actuaqão. o Diúrio é uma Jonte

valiosa para o estudo da vida portuguesa entre H66 e 1811. Infelizmente, o enorme esjorqo de leitura das

numerosas pastas de cadernos manuscritos que o constituem revela-se muito pouco compensadora para a

obtenqão de dados sobre a origem dos quadros da colecqão. Mais útil é a consulta da volumosa

correspondência dirigida ao arcebispo. também pertencente ao acervo da Biblioteca Pûblica de Evora.
"

In

MACHADO. Jose AÍberto Gomes, op cit, p. 25-26. Existem dúvidas em relacão å atribuivão de muitas dessas

obras. devido aos critérios pouco científícos em vigor na época, por toda a Europa, não sendo uma falha cultural

de Cenáculo, nem representativo de ingenuidade da sua parte. Como muitas delas se perderam, depois, toma-se

impossivel hoje determinar o verdadeiro peso da coleccão original do arcebispo.
Cf. idem, p. 28.

143 Cf. MACHADO, José Alberto Gomes, op. cit, p. 27.

144 O que atesta da importãncia que Frei Manuel do Cenáculo lhes dava, em detrimento de uma escolha feita

pelo exclusivo mérito dos seus autores. "[...] ao contrário do que possa Julgar-se, não é o de.sejo de possuir

obras de autores famosos. o principal motho que move Cenáculo.
"

Idem, p. 30.

■A5Cí. idem. p. 27.

ue
Idem.p. 35.

141 Ci". idem. p. 35-36.
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integridade de quadros, gravuras e até dos estuques da galeria ^íj. pouco ou nenhum efeito

teria causado tal gcsto, pelo menos durante meses. Passou-se mesmo o Inverno. e a 25 de

Abril do ano seguinte. finalmente. Agostinho José Freire 1:)^ assinava uma resoluvão que

punha â disposivão do Prefeito do Douro a quantia mensal de 600S000 '^, destinada ã

eontinuavão das obras no museu e biblioteca. A 28 de Maio seguinte, nova portaria nomeava

uma eomissão fiscalizadora desses trabalhos. Eram os seus membros José da Costa Lobo.

Provedor do Concelho do Porto, Diogo de Gôias Lara de Andrade, primeiro bibliotecário da

Biblioteea Públiea. o nosso já familiar João Baptista Ribeiro, e Joaquim da Costa Lima e

Sampaio, arquitecto da eidade '"' .

I). Maria II não parou aí o seu interesse pelo Museu Portuense. mantendo-se pronta a

apoiar o director do estabeleeimento. nas oeasiôes em que este sentiu neeessidade de Ihe

recorrer: situavâo que demonstra. por um lado. como a autoridade de João Baptista Ribeiro

não era reconheeida nos sectores políticos da velha guarda miguelista, sendo este for^ado a

pedir o socorro da rainha; e, por outro, como o prôprio museu era visto, por parte desses

antigos foragidos. expropriados apôs a vitôria Liberal, como usurpador dos seus patrimônios

familiares. Exemplo da fragilidade da instituivão face aos antigos proprietários das obras, bcm

como a outros que eontinuavam a tcntar alienar patrimônio para o estrangeiro. e do

requisitado e concedido apoio da soberana e a ordem de aquisiv'ão de dois quadros, datada de

27 de Agosto de 1835. Semelhante deeisão complicou a vida do direetor. que chegou a

receber ameavas de morte. De facto. João Baptista Ribeiro fora o autor da sugestao de

eompra, desejando aumentar o acervo do museu
1°2

e^ simultaneamente, impedir a sua saída

' ?°
Idem, documento n° 2 1 , p. 22.

-'

Agostinho José Frcire. Nascido em 1780, morre em 1836. Bacharel em Matemática, militar participante na

Guerra Peninsular, inicia carreira política em 1820. quando é eleito deputado pela Estremadura. Exilado em

Fran^a apôs a Vilafrancada, regrcssa a Portugal em 1826, para retomar o exílio em 1828, fugindo do

Miguelismo, e juntando-se ås tropas liberais de que se torna ministro da Guerra, posto que ocupa duranie todo o

periodo bélico. "e, interinamente. da Marinha. no primeiro Ministério. formado por D Pedro IV (1832)". {In

SFRRAO, Joel "Agostinho Jo.sé Freire". Dicionário de Histôria de Portugal. Direccão de Joel Serrão.

Porto: Liv raria Figueirinhas, s.d. Volume III. P. 76). Em I evereiro de 1835 torna-se ministro do Reino. Cartista.

a Abrilada recondu-lo a essa pasta que mantém até a revolucão de Setembro. Morre na manhã de 4 de Novembro

de 1836, assassinado por populares, no curso dos acontecimentos da Belenzada, quando se dirige ao palácio de

Belém. a pedido da rainha.

'"^ Cf. Joâo Baptista Ribeiro. op. cit, p. 9.

161
Idem, documento n° 22, p. 22.

"«Senhora. VM.F. Dignou-se visitar o Museo Portuense: esta honra so de per si Ja he bastante para se

poder asseverar que elle será lembrado a V.M.F.: as Ordens Generosas que V.M.F. Mandou expedir á

Recebedoria do Douro para e.sta pôr á disposiqão do Prefeito do Douro 600S000 mensaes até que o Museo e

Biblioteca estejam prontos
— he por certo hua Re.soluqao digna da Filha do Augusio Fundador d>> Museo

Portuen.se; e Jetxa antever que V.M.F. Se dignarú continuar a proteger o Museo: agora tem elle ocasião de ser
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Immortal Duque de Braganca propriedade do Museo Portuense" ,54. A espada de D. Afonso

Henriques, declarada, por D. Pedro IV, propriedade do estabelecimento foi outro acto

fundador. ligitimador do poder quer do prôprio rei (que assim a oferecia. sublinhando que era

sua. do legítimo herdeiro do trono, ainda em pleno confronto fraticida), quer do museu.

símbolo da navão
-- ícone reforvado pela presenva da espada do fundador da nacionalidade.

No gabinete ao lado ficaram expostas 32 estampas, e fazia ainda parte do espôlio um núcleo

de outras estampas e livros (poetas clássicos, viagens, eostumes, antiguidades e Histôria de

vários países) considerados de interesse artístico. "Tudo em edicôes acompanhadas de

estampas. aonde os estudiosos podem analisar. comparar, conhecer. e meditar os diversos

modos que os desenhadores e gravadores seguirão para caracterisar, desenvoiver
e expremir

os assumptos que pretendêrão tratar.
" '
"

A ausência de tradivão museolôgica em Portugal e o já conhecido descaso das artes

cedo fariam sentir o seu peso na recém-criada instituivão. O afastamento de D. Pedro IV da

cidade do Porto. e a sua morte em 1 834, levariam a que o museu ficasse "moribundo", paradas

as obras e posta em riseo a preservavão das pe^as já aí depositadas. Foi necessário que

Baptista Ribeiro
156

pedisse a intervenvão do Duque de Palmela 157. então muito prôximo da

rainha D. Maria II. para que o museu recuperasse ânimo e os trabalhos prosseguissem. A 22

de Outubro desse ano de 34, uma portaria da soberana ordenava o prosseguimento das obras,

receando que o mau estado do telhado e a aproximavão do Inverno comprometessem a

154
João Baptista Ribeiro, op. cit, p. 9.

]55
Idem. p. 9.

156 Cf. João Baptista Ribeiro, op. cit, p. 9 e documentos n° 20 e 21, p. 22.

157 D. Pedro de Sousa e Holstein. Nascido em Turim, em 1781, filho do diplomata D. Alexandre de Sousa e

Holstein. Inicia os estudos em Londres, prosseguindo-os em Portugal a partir 1795. Militar, em 1802 acompanha

o pai a Roma, para onde este é nomeado embaixador. Aí se maravilha com as antiguidades. desperta o seu

interesse pelas belas artes e conhece ilustres intelectuais e cientistas como Humboldt e madame de Staêl. Major

durante as invasôes francesas. em 1810 casa e inicia a carreira diplomática, sendo em 1812 nomeado embaixador

de Portugal em Londres, como conde de Palmela. Ministro dos Negôcios Estrangeiros, no Rio de Janeiro, em

1820, demite-se por discordâncias políticas e volta a Portugal, onde as suas posicôes moderadas não são bem

vistas pelos vintistas. Apoiante da Vilafrancada. e nesse mesmo ano tornado marqués, as suas posicôes políticas,

a favor de uma constituivão, garantem-lhe o ôdio da rainha e de D. Miguel. Preso em consequência da Abrilada.

em 1826 é embaixador em Londres, cargo de que se considera demitido dois anos depois, com a vitôria do

Miguelismo. Apoia a luta dos liberais que se encontram na capital inglesa. Organiza a Belfastada. Regressa a

Londres apôs o fracasso dessa tentativa de golpe de Estado. Em 1832, D. Pedro IV torna-o "ministro dos

Negôcios Estrangeiros e interino do Reino" e concede-lhe o título de duque. Nomeado presidentc da Câmara dos

Pares, em 1 834, e "presidente do primeiro Ministério de D. Maria II", apôs a morte de D. Pedro, em 1 835 é

ministro dos Estrangeiros, no governo de Saldanha. O setembrismo fá-lo emigrar mais uma vez; mesmo assim, é

escolhido como embaixador extraordinário em Londres. para a coroacão da jovem rainha Vitôria. Regressa a

Portugal. mas volta a sair devido ao cabralismo. Em 1846, a Patuleia corta-lhe novamente a carreira. voltando a

sair do país. Regressa cm 1849. Falece cm Lisboa, em 1850. Cf. DÔRIA, Antônio Alvaro — "Duque dc

Palmela". Dicionário de Histôria de Portugal. Direccão de Joel Serrão. Porto: Livraria Figuerinhas. s.d.
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eonsequências de tal gesto. Esperava, entretanto, o director do museu, que semelhante espírito

de perdão não fosse desfalcar a pátria de um instrumento de ensino tão nccessário e que tantos

anos tardara. Como notou na sua earta para a soberana: "«Supposto S.M.I. sobremaneira

generoso para com os inimigos da Patria. pôde jxrdoar-ihes os males por eiies causados

durante os tempos calamitosos da Usurjxicão, chegando a Ordenar q. se levantassem os

sequestros de seus bens. que justamente Ihe havião sido feitos. em razão do seu procedimento

poiitico. parece comtudo qi4e nesta accão generosa se não deveriâo nunca compreender

aquelîes objectos. q. emquanto os seus hens estavam sequestrados. isto he. quando îhes não

pertencião. mas sim á Naqão. forũo, em viriude de varias Portarias, doados peio mesmo

Augusío Senhor a esía heroica Cidade. empremio de seus reievantes servicos.
"

E prosseguia:

"«Se estas razoens não fossem sufficientes p.a que V.M. Mandasse desde ja sustar semelhante

procedimento, bastaria a consideracão do quanto interessûo as Artes na conservacão deste

Estabelecimento. p.a q. tendo em vista o bem estar geral se não attendesse a in/ustas

reclamacoens particulares. (...) Se o exemplo se abre, Augusta Senhora. V.M. verá em hum

momento desorganisados esses Estabeiecimentos creados pelo Augusto Pai de V.M.:

apparecerão immensas reclamacôes e justificacôes graciosas, exegindo aquillo q. por

justissimos tituios foi dado para uso publico, quando o procedimento de seus antecedentes

possuidores os havia tornado indignos de possuir como inimigos declarados da Patria e do

Thronode V.M.»". 166

Déeadas volvidas. ainda outros questionariam a legitimidade de o museu tomar. como

suas. pevas de proveniências várias. O caso da eitada espada de D. Afonso Henriques ilustra

bem o tema. Em 1873, esta espada, tida como do primeiro rei e usada por D. Sebastião na

campanha de Alcácer Quibir, donde não há certeza do seu regresso, continuava atravessada na

meméria dos conimbricenses. "«Seja como fôr (o ter ou não voltado de Africa a espada). é

crenca geral que a espada que existia no sanctuario de Santa Cruz era a propria de el-rei D.

Affonso Henriques; e assim, com que jusûqa foi em 1834 esbulhada a cidade de Coimbra

d'esta preciosidade, para ser levada para a cidade do Porto?

«Esta esjxida era propriedade do mosteiro de Santa Cruz, a que tinha inconîestável

direito. Pois está na egreja d'este mosleiro o corpo do fundador da monarchia, e tira-se d'ahi

a sua espada, sem motivo que ojustifique, para ser levada para outro locai?»"
167

]6b
Idem.p. 31-32.

'"' In O Conimbricense. n° 2672, dc 4 de Margo de 1873, citado por José Silvestre Ribeiro, op. cit. Tomo VI.

P. 56.
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do país. A ameava de morte dá a ver a existência de um mercado paralelo para as obras de arte

portuguesas ou existentes no país. então e durante muitas décadas, produtos fáceis de negociar

clandestinamente, devido å inexistência de inventário e ao descaso generalizado
* 6-\ A

recolha de pinturas e estampas de extintos conventos e casas sequestradas ( perteneentes a

rebeldes que haviam fugido) daria também origem a vários problemas, com que o director do

estabelecimento havia de se deparar. sentindo-se sempre na necessidade de procurar o apoio

da rainha. A 28 de Setembro de 1835. escrevia-lhe dando-lhe eonta
164 de que o juiz de

direito do Bairro de Santo Ovídio o intimara a entregar todas as obras pertencentes ao rebelde

J. Luís da Silva Souto e Freitas, ameavando o direetor com o espectro do calabouvo, caso não

cumprisse a ordem 165. João Baptista Ribeiro defendia-se com o facto de ser apenas Lente da

Academia da Marinha e Commercio e, ao tempo desses depôsitos, simplesmente director

interino do museu. sendo D. Pedro IV o verdadeiro responsável por tais expropriavôes.

Nao era apenas um medo pessoal que movia João Baptista Ribeiro a pedir ajuda a D.

Maria II, mas o temor de que, se o mau exemplo pegasse, o museu se desvanecesse em fumo.

O erro
— a permitir semelhantes ordens judiciais, volvido tão pouco tempo apôs a formavão

do estabelecimento — partira de uma suma generosidade de D. Pedro IV que não medira as

enrtquecido com a posse de dous quadros excellentes. representando hum — Aves mortas grupadas. e pintadas

magisíralmente o outro he o feliz resultado do genio de quem ousou representar hua ave de rapina

fendendo os ares e levando empoigado o filho de hua galinha que esprime. bem como hum galo e hum pavão. o

mais energico interesse por seusfdhos:
—

patenteia-se de hua maneira esplendida a grande abundancia de vida

de todas as aves que testemunhão ofacto. exprimido de modo que nada deixa a desejar. 7 "«Fstes quadros estão

á venda nesta cidade em Casa de Raimundo José da Costa, e nas vistas de varios Inglezes amadores que tratão

de os comprar: forão vistos pelo Prefeito desta Provincia e outras pessoas que os admirão, e entendo que valem

cem moedas. comprando-se barato. mas he de crer que os vendão por menos. / "«Seria digno de V.M.F. mandar

compra-íos para o Museo Portuense. ajim de serem ali visto.s e estudados pelos Artistas Nacionaes, evitando-se

deste modo que sahião parafora deste.s Reinos. Deus Guarde a preciosa vida de V.M.F. por muitos e dilatados

annos. Porto 19 de Julho de 1835. João Baptista Ribeiro." Citaremos, ainda o outro documento enviado pelo

director do Museu ao prefeito do Douro, com os mesmos fins: "«lllmo e Exmo S.r O interesse Publico obriga-

me a pôr na presenqa de V. Exa a representaqão incluza á cerca de dous quadros que se achão ú venda nesta

Cide em casa de Raimundo José da Costa, a ftm de que V. Exa se sirva eleva-la á Presenqa de S.M.F. para

evitar que aquelias produqôes d'Arte passem a ser possuidas por mãons estrangeiras: o patriotismo de V F_xa

afftanqa desde Já humfeliz resultado a esta acquisiqão emfavor das Bellas Artes.
Deus Guarde a V Exa Porto

19 de Julho de 1835. Illmo e Exmo Sr. Visconde de S. Gil de Perre. Prefeito do Douro. João Baptista

Ribeiro.»" Documentos citados em VITORfNO. Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas).

Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930. Preâmbulo, p. 29-30. De notar que o director do museu não apenas

tinha já uma consciência histôrica, como se nota nos propositos que o levaram a compilar toda a documentavão

trocada aquando da organizacão do museu, como tambem tinha uma muito clara ncĸ;ão de patrimônio artístico,

que não apenas o levara a propor a criacão do estabelecimento, como também o levava a uma permanente

atencão á disponibiliza<;ão de pecas de arte que tentava, a todo o custo, não deixar sair do país.

163 p assim continuaria durante décadas, como se pode constatar pelos testemunhos de Luciano Cordeiro,

Joaquim de Vasconcelos e Ramalho Ortigão, entre outros. Ver capítulos IV, V e VI desta dissertagão.

164 /í/<?m. p. 31 a34.

165
Idem, p. 33. documento datado de Setembro de 1 835. assinado por João Rodrigues da Fonseca.
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Artes" 17^. Esta observavao isolada poderá levar-nos a pensar tratar-se do reeonheeimento de

mérito eultural da expressão estética. Porém, a continuavão imediata do capítulo lanva-nos

outra luz sobre o tema, eselarecendo que tais artes devem ser "comprehendidas n<> termo

indústria" 17-\ no propôsito de viabilizar o tão necessário progresso industrial do país.

Porém. a sua funvão não se esgotava aí, como veremos. Composta por uma direcvão e uma

assembleia geral 174, de que faziam parte artistas e amadores que deviam propor a realizavão

de quaisquer actos de interesse para o desenvolvimento artístico 17^, cabia å direevão, eleita

pela assembleia geral
' 76, a publicavão de "obras elementares, para uso dos Estudantes de

desenho de figura e paisagem.
" 177 Desconhecemos se tais publicavôes tiveram seguimento,

ou se não passaram de projeeto. A eontribuivão de cada membro desta associavão diferia

segundo o seu estatuto de artista ou amador. Os primeiros deviam contribuir "com a sua

industria". enquanto os últimos eomparticipariam com a entrega anual de "quatro mil e

oitocentos reis, em metal" 17°. Tal como mais tarde sucederia com a Academia, todo o artista

candidato a membro deveria apresentar a sua proposta, sujeita a votavão 17", ofereeendo,

igualmente, uma obra sua para fundo assoeiativo '™. Instituía-se além disso a exposicão

anual, aberta também a participavôes exteriores aos associados. numa tentativa de chamar

público e diversificar interesses ' ^1
. A venda dos produtos expostos reverteria em 10% para a

Associac-âo que, a seu tempo, teria de publicitar a cxposivão e realizar o competente catálogo,

no qual seria mencionada a comissão organizadora, para que o público soubesse em quem

recaíra a "responsabilidade da escolha" 1<>-. A juntar ao trabalho do museu como instituivão

de defesa do patrimônio histôrico nacional, também a Associavão trabalharia "por formar

galerias das Personagens mais conspicuas d'esta Monarchia, em todos os seus tempos; e dos

]'-~
Idem, capítulo 1°, artigo 3°, p. 56.

I7j
Idem, capítulo 1°. artigo 3°. p. 56. Relembremos que artes industriais ou decorativas eram uma e a mesma

coisa.

1 74 Idem. capitulo 2°, artigo 5°, p. 56.

175
Idem, capitulo 2°, artigos 10° e 1 1°, p. 57.

176
Idem, capitulo 2°, artigo 7°. p. 57

1 77
Idem, capítulo 2°, artigo 9°, p. 57.

178
Idem, capítulo 3°, artigo 13°, p. 57.

179
Idem, capítulo 3°, artigo 14°, p. 57.

1 8()
Idem, capítulo 3°, artigos 1 5°, p. 57.

181, „ _

"Ifaverá todos os annos uma Exposiqåo dos productos da Associaqão e de outros. que a Associaqão por

uma Commissão de trez Membros julgue dignos de entrarem na sua exposiqão." Idem, capítulo 4°, artigo 16°, p.

57.

1 °-
fdem, capítulo 4". artigo 19°, p. 58. Cf. tambem artigos 1 7°. 1 8" do mesmo capítulo, p.58.
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O receio do director. nesse ano de 1835, não era, pois, injustifieado. Não se podia

permitir que um estabeleeimento de utilidade públiea, ainda para mais nascido como símbolo

de gratidao para com o apoio política que a cidade concedera ao monarca, fosse desmantelado

para servir precisamente aqueles que haviam traído a causa liberal 16°. Envolver o museu na

comunidade parecia ser a solucão. Foi essa questâo, pelo menos, quc a 2 de Novembro

seguinte D. Maria II tentou resolver, aprovando os cstatutos da nova Associavão Portuense

dos Artistas de Pintura, Escultura e Arquitectura
—

os Amigos das Artes , permitindo-lhe

as reunioes no museu entao também já ehamado Atheneu D. Pedro, protegendo a associavão e

o estabelecimento. sempre com a ênfase de ser este o primeiro do género em Portugal 169.

A Associavão Portuense, dos Artistas de Pintura, Esculptura, e Architectura, ou

Amigos das Artes, criada no ano de 1835, anexa ao Museu Portuense é, também, outro passo

importante no caminho para o ensino artístico, nomeadamente no que diz respeito as

Academias de Belas Artes. Em Junho desse ano, João Baptista Ribeiro, presidente da

Associavão, enviava a D. Maria a proposta de estatutos da instimivão a funcionar nas

instalavoes do museu. Em Agosto esperava ainda resposta, enviando assim nova carta ao

Ministro Rodrigo da Fonseca Magalhâes
] 70. instando-o a que tentasse obter da soberana a

real aprovavão. A 2 de Novembro de 1 835, esses estatutos surgem enfim aprovados.

A Associavão com este nome tinha por fim congregar artistas e amadores. pretendendo

"reunir debaixo de um centro os Artistas dispersos, e procurar fomenlar a sua cooperacão

confuncta, para mutuamente trabalharem por desenvoiver o aperfeicoamento destas Artes"

1 7 1
. de modo a eontribuírem para a "prosperidade Nacional, que necessahamente deriva das

168 Um caso com algumas semelhanvas a este ocorrera em 1777, com Frei Manuel do Cenáculo. Pina Manique,

em carta de 19 Setembro, dá-lhe a conhecer uma decisão de "D. Maria 1 defazer restituir ao marquês de Alorna

asjôias môveis e obras de arte "desencaminhadas" por altura da sua prisão, no reinado anterior, ã ordem dc

Pombal. Apos diversas investigaqôes. apurou o Intendente estarem na posse de Cenáculo grande parte das

pinturas e manuscritos do marqués." In MACHADO. José Alberto Gomes, op. cit., p. 33. Os quadros. nesse

caso, seriam devolvidos. Idem, p. 34.

169 Cf. João Baptista Ribeiro, op. cit. p. 10 e documento n° 24. p.23.

170
Rodrigo da Fonseca Magalhães. Nascido em Condeixa, em 1787; morre em 1858. A "Raposa", como ficou

oonhecido pelos seus dotes políticos. comeyou por estudar leologia em Coimbra, abandonando o curso pela

carreira militar. devido ás Invasôes Francesas. Apôs uma estada no Brasil, regressa a Portugal em 1822,

trabalhando como oficial da secretaria de Fstado dos Negocios do Reino. A Vilafrancada afastá-lo-á do lugar que

recupera mais tarde. com interrup?ão do miguelismo. Depois de 1828 é o exílio em Londres, o trabalho como

jornalista em periôdicos liberais. Apôs a vitôria dos liberais é nomeado director-geral do Ministério da Justiva.

Em 1835 é ministro do Reino, em 1842 conselheiro de Estado, em 1848 par do Reino. Figura forte da

Regeneravão, volta a ser ministro do Reino de 1 85 1 a 1 856.

171 Estatutos da Associacão Portuense, dos Artistas de Pintura. Esculptura, e Architectura, denominada: Dos

Am'tgos das Artes. In VITORINO, Pedro — Os Museus de Arte no Pôrto (Noias Histôricas). Coimbra:

Imprensa da Universidade. 1930 capítulo 1°. artigo 1°, p. 56.
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sublimes. servindo assim a Patria e a Humanidade." '"' Livres do despotismo que as

vineulavam, empobreciam e até prostituíam, scgundo o prôprio Baptista Ribeiro, as Belas

Artes, já não falsificadas pela necessidade de criar galerias de eortesãos disfarvados em

herôis. entronizados pela pintura em retratos que eontavam mentiras 19^, tratariam doravante

de trabalhar para o enriqueeimento da navão e do mundo. E fá-lo-iam com seguranva e brio,

por estarem os artistas então já capacitados dos seus direitos e do seu papel civilizacional, e

por se reunirem com os amadores, buscando a elevavão do espírito através da instruvão, e a

sua consequente dignificavão, além de uma produvão artístiea digna do gosto dos artistas e

dos seus contemporâneos ilustres 1^-\ Tal meritôria tarefa passava pela realizavão de retratos

"dos Cidadãos benemeritos; seus assombrosos feitos, os lugares interessantes á nossa

historia serão fielm.le copiados. Os cinzeis dos Fidias Portuguezes animaråo os marmores

em recompensa de prestantes virtudes. A regra e o compasso dos nossos Vitruvios

demonstrará o fructo de altivos pensamentos, no desempenho de expressivos monumenlos

publicos, q. atravessando o poder dos seculos transmittão a Gloria Portuense â mais remota

posteridade.
"

- ■ 4 Com esta forma de ilustrar a nossa histôria, pretendia-se que até erianvas e

camponeses a pudessem compreender na elareza dos travos, nas cores amigas eom que se

pintariam os nobres e justos, e na negrura convenientemente emprestada no registo relativo ao

vício ^-'. Poder-se-á perguntar agora. e eom razão. o que haveria aqui de diferente, em

termos de objeetivo doutrinário, dos propôsitos do despotismo. Mas João Baptista Ribeiro já

afirmara, por diversas vezes, tratar-se não de servir intentos egoístas, mas de dilatar a

civilizavão. Seja como for, era inequívoeo o objectivo político do estabelecimento, indieando-

se claramente o caminho artístico a seguir, mera ilustravão da histôria e esteticamente

declarado nas significativas indieavôes de modelos tomados de Fídias e Vitrúvio.

A Associavão teria, contudo, vida curta. Pedro Vitorino, apontando a sua ausêneia no

Dieeionario Popular, de Pinheiro Chagas, onde se menciona simplesmente uma congénere

eriada em Lisboa, no mesmo ano de 1 835, a Sociedade dos Amigos das Letras *"", dá-a como

IV|
Idem, p.61.

]í)2
Idem, p. 61.

193
Cf. idem, p. 61. O diálogo entre artistas e amadores, no espírito da elevacão da arte e do desenvolvimcnto

industrial, remete não apenas para questôes estéticas, mas, sobretudo, de técnica, de saberes partilhados para a

boa evolucão da indústria.

m
Idem, p. 61.

195
Idem. p. 61.

I >o Ver 2° volume, "Amigos das Letras".
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factos mais memoraveis da sua Historia passada e presente. e dos feitos do dia."-®-*-. Este

aspecto, aliado â nota do primeiro capítulo, onde se lê que os produtos da associavão não

deverão vituperar politicamente nem o Governo. nem as autoridades governativas '°4. mostra

bem a face politica deste esbovo de eseola de gosto. antes de mais. e finalmente. virada para

escola de histôria.

Aprovada a sua instalavão no Atheneu D. Pedro, nesse mesmo dia 2 de Novembro de

1835 185^ a Assoeiavão ver-se-ia inaugurada ainda no correr do mês. No discurso laudatôrio.

João Baptista Ribeiro exultava. Entre agradecimentos ã patrona, enfatizando o despontar da

"risonha aurora das nossas suspiradas venturas" ^6. afirmava já ser "facil o affianqar aos

Portuguezes que está perto o tempo da sua dezejada emancipaqão nas Beiias Artes" -^'.

acreditando na paz como benéfico terreno para o fiorescimento das artes, como já se vira

noutros países. João Baptista Ribeiro apresentava o exemplo de Inglaterra, e do papel

protector de Jorge IV, pondo â disposivão "o seu proprio palacio para nelle terem lugar as

primeiras sessôes dos Artistas". custeando até as despesas 1°°, comparando o gesto da

soberana ao do monarca inglês
189 D. Maria II sabia, tal como o seu Governo, que "a sua

gloria e a do seu Seculo se identifica com a das Bellas Artes: conhecem o poder da sua

infiuencia. adocando os costumes e embelezando a vida; são o fructo mais grato do

pensamento e o verdadeiro iaqo da sociedade abriihantando o espiendor da Monarchia.
" ]^(>

Se os tempos do despotismo tinham esquecido o valor do saber, as Euzes pretendiam

reinstaurar esse fascínio, cintilando a cultura no alto das suas ambivoes políticas.

Na construvão desse país novo, o papel dos artistas não era de somenos. "Para que as

Bellas Aríes preenchao as vistas que os homens fudiciosos formão dellas, cumpre aos Artistas

eievar as suas concepqôes; dar-ihes vida; que faiiem á intelligencia; que recordem grandes

feitos, e faqão nascer altos pensamentos; infiamem o coracão excitando-o aos sentimentos

183 Idem, capítulo 4°, artigo 20°, p. 58.

' 84
Idem. capítulo 1°. artigo 4°, p. 56.

]*5
Idem, p. 58.

m
Idem, p. 59.

]%1
Idem. p. 59.

'88 No caso da Associacão. esta devia custear-se; embora os estatutos não refiram como. Cf. Capítulo 4°, artigo

21°, p. 58.

189 Idem. p. 5'>-60

m
Idem, p. 60.
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público, um museu mais de ilustravão do mundo fisico do que uma galeria de pintura, ou

museu de belas artes, embora fosse esse o seu principal rosto. O equívoco explica-se pela

dupla falência de um ensino organizado dessas mesmas belas artes, e pelo adiar de uma

polítiea de abertura eonsistente com desejada e anuneiada funvâo pedagogica.

Entre os nomes dos ilustres beneméritos, doadores, além do prôprio João Baptista

Ribeiro. encontramos o de John Allen. personalidade eom quem nos cruzaremos no prôximo

capítulo, a propôsito do scu prôprio museu. No entanto, apesar dessa falta de entendimento do

projecto original, das incapaeidades. dúvidas e adiamentos na abertura, o Museu Portuense

logrou alcanvar um primeiro efeito público importante: o do aumento das inscrivôes na Aula

do Desenho, eom a frequêneia de pessoas de todas as idades e situavôes, obrigando mesmo â

suspensão da admissão por falta de lugares, no último par de anos lectivos. E não é de mais

sublinhar: a curiosidade e a vontade de aprender subsistiam, apesar da incompletude dos

trabalhos do museu e do seu horário irregular 199. pela falta de meios finaneeiros e

consequentes adiamentos das necessárias obras de adaptavão: quase três anos depois da sua

instalavão, trabalhando gratuitamente o seu incansável director e demais pessoal, mantinham-

se fechadas as portas
^00 a situavao era de tal modo estranha que o Governador Civil do

Porto, Manuel de Castro Pereira, deeidiu. a 15 de Abril de 1836, pôr å dispo^eâo do museu

dois empregados do seu Governo Civil (para porteiro, e guarda. e eventuais reparos

necessários aos estuques da abôbada da galeria), de modo a que a instituivao pudesse abrir as

suas portas pelo menos ao domingo e dias feriados (quando esses empregados tinham mais

tempo livre) ^1.

Cinco dias volvidos, o director enviava de volta ponderada missiva. Que a oferta

dessas mãos extra era de agradecer, mas que urgia pagar aos empregados do museu, que o

esperavam havia três anos — tal como ele já havia feito notar em outras ocasiôes, indicando

até valores. As obras da abôbada eram igualmente necessárias. mas não únieas: faltava ainda

velar pela qualidade das janelas, de cuja luz dependia a boa relavão com os quadros, fazer um

anteparo na galeria que separasse o público das obras, defendendo-as de possíveis ataques de

vandalismo. organizar, mesmo que provisoriamente. as pevas e assuntos do museu enquanto

199 Cf. idem.p. 10.

*"" "Em Abril de 1836 ainda o Museu não tinha sido franqueado ao público: os guardas nomeados dois anos

antes. nada vencendo peio seu trabalho, abstiveram-se do serviqo. desalentados; as obras, por seu turno,

lambém prosseguiam vagarosamente, com interrupqôes. Para que a abertura se efectuasse tinha de redobrar de

esjorqos o Director interino... e gratuito." In VITORINO, Pedro, Museus do Pôrto. (Notas Histôricas).

Coimbra: Imprensada Universidade. 1930. P. 36.

-"'
Idem. Cf. o documento anexo, p. 36-37.
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moribunda poueos meses depois, gra<?as å criavão da Academia Portuense de Belas Artes, que

ele afirma instituída a 22 de Novembro de 1835. Sabemos, porém, que semelhante

estabelecimento apenas seria criado no ano imediato. ou seja, em 1836. Mas dele trataremos

em devido tempo.

O Museu Portuense mostra-se. assim, sem margem para dúvidas, como mais que o

primeiro museu público do país. Embrião das Academias de Belas Artes, criou no seu seio a

primeira associavao de artistas com intuitos pedagôgicos, embora sem planos definidos, e.

principalmente, de dignificavão da classe. primeiro passo para a concretizacão do secular

sonho académico. No entanlo. apesar dos esforvos, a vida da instituivão prosseguia com

vários entraves. No termo do seu relatôrio. datado de 1 de Janeiro de 1836, Baptista Ribeiro

dava conta de que, nos últimos dois anos, apesar
das muitas dificuldades. o museu despertara

o interesse do público que o enriqueeia de doavôes (de que uma das mais simbôlicas fora a da

Duquesa de Braganva, ofertando o chapéu emplumado com que o pai saudara as praias do

Mindelo, e o ôculo de que se servira nas campanhas 197). Com objectos tão variados que iam

de trabalhos artísticos a foeas embalsamadas 198, vê-se claramente que, para o público geral,

e mesmo para o mais informado, o estabeleeimento ainda era concebido eomo gabinete de

curiosidades. onde tudo eabia como mostra do mundo, como se o século não tivesse ainda

virado e não houvesse já experiências internacionais de separavão dos espôlios
—

concepvão

museolôgica que se acentuará com o correr da centúria, mas que já se iniciara, como tivemos

ocasião de verificar nos casos internacionais apontados
- -

e, afinal de contas, longe das

intenvôes do seu director e organizador, como tivemos ocasião de constatar. Era, pois, para o

197
Cf. BAPTISTA RIBEIRO, João. op cit. p. II. Até cssa doacão levantaria despesas ao carenciado

estabelecimento. João Baptista Ribeiro ver-se-ia forvado a pedir ajuda ao Visconde de Sá da Bandeira. Veja-se o

conteúdo da seguinte carta. datada de 9 de Outubro de 1837. "Para eu poder pagar a importancia dos objecto.s

da adjuncta folha de despesa feita com o monumento em que está collocado no Museu Portuense o Chapeo e

Oculo do Duque de Braganqa. de saudosa memoria. que doára a este Estabelecimento S. M. I. a Senhora

Duqueza de Braganqa. tenho a honra de rogar a V Exa queira ter a bondade de me mandar pagar a

mencionada folha na importancia de duzentos trinta oito sete centos e quize tsic) reis. pela consignaqão de

300SOOO mensaes destinados para as obras do Museu e Biblioteca desta Cidade." In "Alguns documentos

relativos âs Belas-Artes Plásticas em Portugal". Separata da revista Museu. volume 4. n° 9, Agosto de 1945. p.

11-12.

198 O acervo, além disso, contava ainda com doacôes de vários ilustres do Porto, especialmente pinura e

gravuras. mas também pecas como essas duas focas. um lacrão brasileiro e uma cobra coral (Idem, p. 24). De

todos os doadores salienta-se João Allen que ofereceu ao Museu Portuense "cincoenta medalhas de prata.

Romanas. Imperiaes. e Consulares, entre as quaes se achão algumas mui raras Medalhas Portuguezas de prata

-

a Estatua Equestre d'El-Rei D. José l. a Cidade do Porto beijando a mâo ao Principe Regente D. João -

Clemente XIV, expulsando os Jesuitas — Concordia entre a Corte de Portugal, e a Corte de Roma em 1770 -

D. Maria I e D. Pedro 11/. — dita em cobre. Offereceo mais cinco estampas em magniftcos caixilhos

representando Poscia condemnado a morrcr dc fome entre os seus quatrofilhos
— Abrahâo expulsando Agar

com seu filho Ismael - Belizario —

surpresa do Rei Gelimero no acto de reconhecer no seu hospede o infeliz

Belizario — Banho de diana. por Anibal Caracci.
"

(Idem, p. 24. documento n° 25, de 1 de Fevereiro de 1 836).
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nas necessidades da instituivão, apontando caminhos para a sua urgente abertura.

Estabclccidos. finalmcntc, os vcncimentos dos funcionários ^4, mantinham-se outras

carências a suprir -^: o fim das obras, a determinavão exacta de qual a parte do convento que

deveria eaber ao museu. a instalavão de persianas nas janelas da galeria. o restauro de vários

quadros, a removão do entulho da biblioteea, lanvado pelas janelas do primeiro andar "p.a o

iado do Museo, e alli amontuados ha hum anno communicando a humidade das chuvas para

dentro da galeria. como he patente" e que convinha serem "removidos por quem alli os

mandou deitar em q.10 não entra outro inverno" -*'6: alguma verba para poder dar

seguimento a trabalhos mais miúdos de restauro, e a recolha de obras há muito escolhidas em

Coimbra. A verba, acrescentava o director, podia ser retirada da concedida para a realizavao

das obras do museu -u7.

A entrada em cena, no governo da navão, de um portuense, Manuel da Silva Passos,

interessado não apenas na sua cidade eomo também no seu estabelecimento artístico. viria dar

algum alento ao eurso dos acontecimentos. Como refere Pedro Vitorino. "sem essa

providencial interferência talvez o Museu Portuense fôsse relegado ao abandono" ^°. Foi

através dessa inestimável ajuda que os salários foram finalmente eonferidos e que o museu se

viu também. por íim. emancipado, através da concessão de verbas para a sua administravão

-u9. Porém. o estabelecimento aeabaria por abrir as suas portas apcnas quatro anos mais

tarde, na conclusão das obras da galeria e entrada do edifício ^10 Era o dia 29 de Junho de

1 840. pelas três da tarde. A partir de então, estipulado um horário de abertura sistemátiea que

ineluía domingos e feriados -'*. estava patente ao pũblico o tão adiado museu. Mas.

^04
Idem, p. 42-43, decreto assinado por Passos Manuel, de 12 de Setembro de 1836.

205
Idem. p. 40.

^06
jn VITORINO. Pedro — Museus do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.

P.41.

_()/
"por portarja rfe 25 d'Abril de 1835 forão consignados 6O0S00O mensaes p.a as obras do Museo Portuense

e Biblioteca Publica. até se concluirem segundo o orqamento approvado em 10:200S0()0, em que o Mweo tem

3:20()$000; as primeiras obras J'orão arrematadas por I:60S0()O, as ultimas por 480S0OO, menos a grade, que

me não lembra. mas V. E\.a servindo-se chumur a sua presenqa esses documen.tos, achara que ha dinheiro de

sobrecelente para os objectos que menciono no
7

"

quezito fo transporte das obras de Coimbra para o Museuf. e

para m.10 mais." In VITORINO, Pedro -- Museus do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: lmprensa da

Universidade, 1930. P. 41.

208
Idem, p, 42.

--*
Idem, p. 42-43. decreto assinado por Passos Manuel. de 12 de Setembro de 1836.

^10 Cf. SOARLS, Elisa. "Pintura Portuguesa dos Séculos XIX e XX no Museu Nacional de Soares do.s Rei.s

Constituiqâo de uma colecqao.
"

Catálogo do Museu Nacional de Soares dos Reis.

211
Idem, p. 86.
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não terminavam as obras, dotar a instituivão de um catálogo vendável, e formar um

regulamento policial de quc ficassem cientes visitantes e empregados. Terminava com uma

pequena alfinetada: "«Muitos quadros carecem de restauracão. e a importancia deste

trabalho he reconhecida por V Ex.a, e lanto basta para eu estar certo de que representara a

S. M. sobre a urgencia em que estamos de mandar pagar aos Empregados do Museo pois que

hum Governo justo paga a quem o ser\>e. »
"-uz

Mas voitemos å arquitectura e aos danos anexos. 0 museu. instalado no rés-do-chão

do convento, onde se pretendia ver uma galeria. erescia no seu espôlio. A 31 de Agosto de

1836. o director escrevia nova carta a Antonio Aloísio Jervis d'Atouguia, então Governador

Civil do distrito do Porto. a dar-lhe conta de mais problemas. tentando a sorte com o novo

detenîor do eargo. As pinturas, em depôsito na Aula do Desenho e na Casa da Prefeitura,

deviam sem demora recolher ao museu, sendo para tal necessária a dilatavao dos seus metros

quadrados para mais área do convento, nomeadamente para espavos menos húmidos, logo,

menos prejudiciais as obras. Propunha-se, aí. o primeiro andar (que já sabemos entregue á

biblioteca) para seu alojamento. quedando-se no já ocupado piso térreo as pevas que não

padecessem dos efeitos da humidade. Quanto ás oficinas de restauro deveriam ser instaladas

segundo critério do prôprio director que propunha a antiga sacristia, por ser um espa^o seco,

apropriado ao efeito. Para outros trabalhos de preparavão das telas, carecia-se de outra área

que fizesse de estufa e estivesse bem resguardada de pô. Também a sala de estudo tinha

carências espeeíficas: distância do público geral, que podia prejudicar os trabalhos do

restauro, estabeleeendo assim uma fronteira entre a funvão pedagôgica do museu e a sua

vertente de conservavão patrimonial. Apontava-se ainda a urgência de criar um arquivo do

estabelecimento, espa^o onde funcionaria o expediente e escrituravão, ao lado do qual se faria

o gabinete do director. No que dizia respeito ao espôlio, notava o director que o governador

faria grande servivo ao museu se mandasse cumprir as ordens dadas. anos antes, pelo

fundador, no sentido de aí recolherem as pinturas da área de Coimbra, bem como as do

Convento da Costa, de Guimarães, e de mais existentes nas províncias do Norte, e que ainda

se encontravam amontoadas nos locais onde haviam sido encontradas -°-\ Contudo. a

situavão mantinha-se inalterável. A 21 de Setembro de 1836, João Baptista Ribeiro insistia

202 ldem. Documento anexo, p. 37. "Dois meses antes, em 17 de Fevereiro. o então Governador Civil Conde de

Terena, satisfazendo um pedido do Ministério do Reino, solicitava com urgéncia a relaqão dos empregados. com

os respectivos vcncimentos, para enviar å Cámara dos Deputados. Nao estas'am esquecidos: sô os trãmites eram

longos..." (In VITORINO. Pedro — Museus do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: lmprensa da

Universidade, 1930. P. 38).

203
Idem, p. 38-39.
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Academias, anexo ao seu projecto pedagôgico de ensino do olhar. Será destas filhas naturais

do Museu Portuense que nos ocuparemos agora.

Em 1823, Trigoso de Aragâo Morato, professor universitário e académico (Academia

das Ciências), propusera a criavão de um "centro de belas-artes". temendo que "dai a poucos

tempos acontecesse que quando fosse necessário pintar alguma coisa. não tivessem quem a

fizesse" 212 ^m j #26, já ministro do governo do Marquês de Saldanha, faria sair um decreto

de centralizavão do ensino, buscando ainda uma saída para semelhante crisc. O miguelismo

cortar-lhe-ia as asas. E foi preciso esperar mais sete anos para que, em 1833, já com D. Pedro

IV vitorioso em Lisboa, se pudesse retomar esses sonhos. Nesse ano, Trigoso Morato integrou

a comissão. secretariada por Garrett, que estudaria "a reforma geral dos estudos do Reino que

ia ser liberal. Um capítulo do plano intitulava-se «Das academias de pintura, escultura e

arquitectura», e o fovem arquitecto Possidônio da Silva dirigira å comissão uma «memôria

sohre novos estatuîos para organizar as aulas e casas de risco da capital».
"

-1-\

No início deste capítulo. tivemos ocasião de encontrar a situavão política e cultural do

país. do estado do ensino e das propostas liberais. Em 1834, a extinvão das ordens religiosas

^14 viera dar novo rumo å histôria, já de si convulsionada por acontecimentos políticos

vários. É eerto que as intenvôes políticas tinliam o mérito do espírito revolucionário de luta

contra o obscurantismo que a Igreja, a seu ver, representava; porém, tiveram, por outro lado.

terríveis eonsequências no plano dos bens nacionais. Bem ou mal, até então muitas obras de

arte haviam encontrado no clero simultaneamente patronos e guardiôes ^1-*, mesmo se, na

maioria dos casos, estavam votadas a uma incúria que as condenava a um destino de

destruiv'âo -16. gerador de problemas de conservavão a que as academias e o seu orvamento

2,2FRANCA, J.A. A Arteem Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores, 1990. Volumel. P 218.

213
Idem.p. 218-219.

214
Em 1834 dá-sc a separacão da Igreja e do Estado. iniciando-se um processo de passagem de testemunho

pedagôgico e patrimonial. "No decurso do processo revolucionário. o hloco social dominante desenvolveu uma

política de aniqudaqâo das estruturas de poder periférico. Assim. o.s padroados eclesiústicos foram extintos, a

admissâo a ordens sacras proibida e o Tribunal da Legacia abolido. Joaquim Antônio de Aguiar deu o golpe

decisivo na Igreja de Anligo Regime, ao extinguir as ordens religiosas masculinas (30 de Maio de 1834) e ao

nacionalizar os seus bens". In NETO, Vítor, "O Estado e a Igreja". Histôria de Portugal. Dir. de José Mattoso.

V Volume. "O Liberulismo (1807-1890)". Lisboa: Circulo de Leitores. 1993. P. 267.

2'^ Sobre este assunto ver o testemunho de Monsenhor Elviro dos Santos, do qual nos ocuparemos no capitulo
VI desta dissertagão.

2 ' "
"Depois do abandono e conjisco de certos conventos. no Norte. já em 33. a aboliqão das ordens religiosas,

em 1834 (decreto de 28 de Maio. no dia seguinte ao da assinatura da Convenqão de Evora-Monte. que punha
termo ã guerra civil). deu ao Estado vários milhares de quadros que constituíam as seculares colecqôes dos

mosteiros fechados e espoliados. Com isso deu-lhe a responsabilidade de os guardar e de os conservar. melhor

do que se enconiravam na grande maioria das casas religiosas, em sítios impr7>prios, cobertos de poeira e de
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entretanto, já a histôria das belas artes em Portugal levara novo rumo, com a criavão das

academias dc Belas Artes em Lisboa e no Porto.

5. A criacão das Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto.

Embora a histôria da fundavão e estabelecimento do Museu Portuense nos tenha

ocupado até 1 840, devemos agora voltar alguns anos atrás, para vermos que papel
coube entre

nôs âs Academias de Belas Artes. Lá fora. elas foram a semente patrimonial. chamando a

atenvão para a importância das obras: dignificaram o estatuto do artista e ampliaram o campo

dos conhecimentos estéticos e patrimoniais. reclamando até, no seu papel pedagôgico, a

partilha dos tesouros privados com os olhos do público em geral, e levando mais tarde â

eriavão de museus públicos.

Ao passo que a Franva, apos a Revoluvão. desfez as instituivôes académicas, entâo

consideradas como afirmavôes de indesejável elitismo, defendendo a liberdade do artista, e

propondo o museu como escola livre, em Portugal a consequência dos tempos revolucionários

foi bem outra. Naturalmente que a Franva estava em situavão de se poder rebelar contra uma

instituivão já secular que entao via como detentora de privilégios e afirmavão poderosa de

elitismo. Por cá, pelo contrário, nada havia que justificasse tais acusavoes, ao nível do ensino

artístico. Muito pelo contrário, como sabemos. Assim foi que, entre nôs, as academias

tiveram, em pleno século XIX, urgências de escola que na Franva eontemporânea já sô se

expressavam através dos recém criados museus
— locais de eleivão como guardiôes da

memôria pátria e por se apresentarem como escolas alternativas, eobertas pela auréola de

espavos libertos da disciplina e da hierarquizavão aeadémica, então vista com olhos menos

simpáticos. Em Portugal, a competência da guarda do patrimônio apenas num segundo

momento foi pedida ås academias criadas com um espírito iluminista que não abdicou de

uma estrutura altamente hierarquizada
— tentando impedir que o caos continuasse a lavrar. O

primeiro momento. organizado como cstabelecimento guardião, salvador do caos, foi o

Museu Portuense. E até em termos pedagôgicos se pode afirmar que o museu se consagrou

como o primeiro embrião de eseola. Isso não significa. no entanto, que a necessidade de

existência de verdadeiras escolas tivesse deixado de se sentir. Pelo contrário.
colocava-se cada

vez com maior premência. O processo português é. portanto, inverso ao francês. Entre nos é o

museu que. na ausência de um ensino sistemático das belas artes, traz consigo o germe das
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"Bases para os Estatutos da Academia de Bellas Artes em Lisboa" ■*■*-u. refere-se. no início do

prôlogo. as intencôes da soberana D. Maria II de "estabeiecer nesta Cidade de Lisboa uma

Academia de Bellas Artes, com o fim de promover a civilisacão geral dos Portuguezes.

diffundir por todas as ( 'iasses o gosio do Bello" --', mas a isso. desde logo. se acrescenta o

propôsito principal. bem distinto da salvaguarda dos bens patrimoniais. de assim

"proporcionar meios de melhoramento aos Officios e Artes fahrís pela elegancia das formas

de seus artefactos.
"
*-— A aposta pareeia promissora. No seu artigo 1°. volta a surgir o nobre

objectivo relativo ao "adiantamento das Bellas Artes" 223_ mas |0g0 para ser continuado de

imediato com "a introduqão das suas regras nas Classes fabrís. donde possa resultar a

perfeicâo das manufacturas. e o augmento da industria nacional"
■—4. I-'oi para tais fins que o

estabelecimento desde logo se pensou como escola de instruvão pública e gratuita, cujo nome

devia ser. exactamente, Academia Publica das Bellas Artes de Lisboa.

Portugal tentava. nesse passo. o que a Fran^a já vinha desenvolvendo desde

-Setecentos. através de Aeademias eomo as de Rouen, por exemplo. onde o seu ensino. aliado

ao museu anexo, teve eonsequêneias extraordinárias na produvão têxtil local. e no

desenvolvimento regional, tanto econômico como cultural. E se, por uma vez, o plano tinha

actualidade. inserevendo-se nos modelos que então vigoravam um pouco por toda a Europa,

inspirado no exemplo francês que também a vizinha Espanha seguia. o eerto é que já

padecíamos de um atraso aeadémieo de séculos. cujos custos não tardariam a fazer-se sentir.

Aliás, os esforvos teriam os parcos rcsultados que fariam com que o final da eentúria.

sintomatieamente através da voz e da pena de literatos e não dc artistas, e já nâo do modo

vago como a geravão dos primeiros romântieos o fez, mas de voz muito aetiva e precisa. em

erítica sistemátiea e fundamentada, acusasse o país de uma inabilidade cultural e arlística

gerada pela ignorância estétiea, desconheeimento perpétuo e cada vez mais notôrio dos bens

naeionais, e apontasse, com justa incompreensão, a inexistência perene de um inventário.

Regressados aos anos trinta, observemos essa comissao preparadora dos estatutos

académicos. Nela estavam João Ferreira de Sousa, seu Presidente, então director das Aulas de

- Centenário do Museu das Janelas Verdes. Separata dos «Anais», II série, volume 32. tomo II. I.isboa: s.n..,

1989. p. 81-82.

—-u
In Colleccão de Lcgislacão Portugue/.a. 1° Semestre de 1835.

^■Idem.
22"' / /*•"*■

Idem.

223 Idem.

224 ldem.
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não poderiam também dar resposta imediata. Para além disso, no passo da abolivão das ordens

religiosas, com o fecho dos conventos masculinos 217, o respectivo recheio artístico ficou

inevitavelmente sujeito ao saque, quando não foi desbaratado pelo Estado como fonte de

1 1 ĸ
receitas -10.

A inexistência de inventário tornava impeditivo o controle das obras. E, em alguns

casos, mesmo quando o havia, isso não significaria total seguranva, como se pode concluir a

partir do triste exemplo do Museu de Tibães. Além do mais. o desconhecimento. em termos

de formavao estética no país, dilatava o prejuízo. possibilitando a. ainda que involuntária.

eumplicidade no furto e tráfico de centenas de obras. Vimos como o Museu Portuense se

bateu pela defesa desse patrimônio. mas ficou igualmente ciara a ausência de meios capazes

de dar resposta a tão justificáveis anseios. Esperava-se assim que a criavão de Aeademias de

Belas Artes pusesse travão no problema. Contudo, na portaria que marca essa inquietavão

política, nada transparece quanto ao assunto dos desvios de obras de arte. Podemos. de acordo

com esse texto. perceber que, mesmo então. para o poder, as motivavôes para a criavão de

uma comissâo instaladora da Academia passaram mais por um desejo iluminista generalizante

e por uma premência comercial do que por preocupavôes maiores no plano estético.

E assim é certo que desde o início nada constou na portaria, datada de 18 de Fevereiro

de 1835, e assinada pelo ministro Agostinho José Freire, sobre o papel da Academia na defesa

do patrimônio -19. Os objectivos são outros e precisos. Nos artigos que haviam de servir de

humidade, rotos e desfazendo-se, sem probabilidade de acertado restauro, que pouca ou nanhuma importúncia

se Ihes ligava.
"

In FRAN^A, José-Augusto A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores,

1990. Volume I. P. 233. 3a edicão.

217 Os conventos femininos e a sua populacão, que causava ã classe política embaracos diferentes, foram

fechados apenas â medida que as suas ocupantes foram morrendo.

1]%ldem. P. 218.

2,9 Porém. a intencão de defesa desse patrimônio já existia. A lei de extincão das ordens religiosas. promulgada

a 28 de Maio de 1834 e publicada a 31 desse mesmo mês, seria seguida de uma portaria, datada de 16 de

Outubro, em que o Ministério do Reino criava um Deposito das Livrarias. Cartorios, Pinluras e mais

preciosidades Litterarias e Scientificas dos extintos conventos de Lisboa e área da Estremadura, a instalar no

Convento de S. Francisco da Cidade. 0 responsável Antônio Nunes de Carvalho, nomeado director. escolhera o

edifício dada a sua situavão central e "«escolhida conslruqão»". E, "logo no mês seguinte. a ele comeqaram a

afiluir, para arrecadaqão os núcleos de quadros de muitas casas religiosas, elaborando-se o respectivo

inventário em relaqôes sumárias das existências. Em 26 de Dezembro foi a recolha tornada extensiva aos

Conventos da Província do Alente/o e, em 24 de Marqo de 1835, alargada a todo o país, a ftm de acelerar. por

modo regular e uniform a arrecadaqão. classificaqão e invetário das preciosidades dos exttntos hospicios.

Para guarda e seguranqa do espôlio livresco e artistico que se ia acumulando em S. Francisco da Cidade.

reconhecia a portaria de 17 de Janeiro de 1835 a conveniência de ali residirem o encarregado. Dr. Nunes de

Carvalho. e outros empregados. i E. a 1 1 de Feveretro. três semanas mais tarde. foi nomeada uma Comissão de

personalidades competentes para proceder á selecqûo dos mais de mil quadros já arrecadados, assentando em

comum no plano de classiftcaqão e colocaqâo, a flm de a seu tempo servir â fundagão do Museu Nacional de

Bellas-Artes. Importa assinalar que a realizaqao desta empresa å escala nacional se modelava nas diligências

que João Baptista Ribeiro efectuara para afundaqão do Museu Portuense." In GONCALVES. Antônio Manuel
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Obras Públicas), Francisco d'Assis Rodrigues
^1 (escultor, professor substituto da Aula e

Laboratôrio de Escultura), João Vicente Priaz ~5--
(empregado em Gravura no Jardim

Botânico, gravador de Histôria) e Benjamim Comte 234
(professor da Aula de Gravura e

Paisagem, e Arquitectura) 2-^. Estabelecia-se ainda uma relavão de outros artistas que.

embora nao tendo ordenado. podiam ser convidados a opinar
—

e o verbo não é casual, já que

é de "dar a sua opiniûo na Commissão encarregada"
2^6

que se trata. Essa relavão

compreendia os seguintes nomes: o pintor de Histôria Antônio Manuel da Fonseea, os

pintores miniaturistas de retrato Luís José Pereira Resende, e José Joaquim Primavera, o

desenhador de Histéria Maurício José Sendim, os arquitectos civis Joaquim Possidônio

Narciso da Silva e Francisco Antônio de Sousa, o escultor João José de Aguiar e o gravador

de Histôria, Domingos José da Silva
23 '

.

Era ainda o projecto, mas aí já se encontravam as principais linhas pretendidas. Os

artigos, desde logo colocados como premissas para a criavão dos estatutos definitivos, não

deixam de ser interessantes. Como já vimos acima, o objectivo principal da nova instituivâo

era o "adiantamento das Bellas Artes, e a introduccão das suas regras nas Classes fabrís.

donde possa resuitar a perfeicão das manufacturas, e o augmento da industria nacionai" 2-'*\

oferecendo. para o efeito, instruvão pública e gratuita e a protecvão e concessão de prémios de

232
Francisco d'Assis Rodrigues. Nasce em 1801, morre em 1877. Escultor, discípulo do pai, Faustino José

Rodrigues, e de Machado de Castro. Trabalha nas obr&s da Ajuda (a estátua Piedade, do átrio, é sua); são suas

também pepas do Teatro Nacional D. Maria II (Gil Vicente, no frontâo), e outras. Pela morte de seu pai, e por

coneurso, ascende â posivão de professor substituto de cscultura em 1829. Em 1836, na Academia de Belas

Artes. é professor de escultura, e em 1 845 é aí nomeado director geral da Academia.

23 J
João Vicente Priaz. Nascido no Piemonte, c. de 1785. A data da morte é indicada como sendo 1839.

Gravador, vem para Lisboa com 14 anos, matricuiando-se na Fscola de Desenho de Eleutério Manuel de Barros,

em 1799. Em 1802, junta-se ã aula de Bartolozzi. tornando-se, com a mortc deste, adido ao Jardim Botánico e

Real Museu na oficina de gravura. Permanece no cargo até â fundavão da Academia de Belas Artes.

234
Benjamim Comte. Pintor e gravador sui<;o, nascido em Payeme em 1760 ou 1762; morre em 1851. Estudou

em Londres, com o gravador régio I^andseer. Dedicou-se sobretudo ã pintura de paisagem e arquitectura,

especializando-se em gravura. Lm 1804 (de acordo com Xavier da Costa) ou 1806 (de acordo com Cyrillo.

segundo dados de Pamplona, Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que trabalharam em

Portugal, vol. I, p. 240) é chamado a Lisboa como professor, pagando-lhe 500S000 reis anuais. Mestre de

Gravura de Paisagem na Academia Real de Belas Artes.

235 Cf. Colleceão de Legislacão Portugueza. Portaria de Agostinho José Freire, 1° semestre de 1835, 18 de

Fevereiro. p. 72.

23"
fdem, p. 73. Aliás este verbo surge com insistência. Considerando que o estabelecimento iria despertar o

interesse de várias individualidades, considerava-se entao que a citada comissão poderia "convidar e dar logar

em suas Sessôes a quaesquer outros Artistas conhecidos. e em especial aos que constam da segunda Relaqãi>. os

quaes por sua pericia e applicaq7ĸ>s merecem ser admitidos a dar a sua opinião sobre os objectos relativos ás

Bellas Artes" (In Colleceão de Legisla^ão Portugueza, 1° semestre de 1 835, p. 71 .)

237 Cf. tdem, p. 73.

2™
/dem, p. 71.
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Desenho de Figura e Arquitectura Civil, os artistas que recebiam ordenados ou pensôes,

Joaquim Rafael 225 e José da Cunha Taborda
226

(pintores de histôria), André Monteiro da

Cruz --7 (Enearregado nas Obras Públicas e pintor de Paisagem. Flores e Ornato). José

Antônio do Vale e Francisco Vasques Martins 228 (respectivamente professor e substituto da

Aula de Desenlio e Figura), Joâo Maria Feijô
229

(professor da Aula de Arquitectura Civil),

José da Costa Sequeira
23°

e João Pires da Fonte 231 (ambos arquitectos e empregados nas

225
Joaquim Rafael da Costa. N. Porto em 1783; m. em Lisboa, em 1864. Filho de Bento José Rodrigues,

cocheiro do bispo do Porto. D. Frei João Rafael de Mendonca, adoptou o Rafael para nome profissional. Da sua

forma?ão artística sabe-se ter sido aluno da escola de Jean Pillement, tendo-se matriculado na Aula de Desenho

em 1802. que em 1083-04 foi integrada na Academia Real de Commercio e Marinha do Porto. Além de pintor de

historia, foi também cscultor. Em 1824 muda-se para Lisboa, tendo-se tornado, um ano depois, pintor régio.

Ligado âs obras da Ajuda. teve aí largo número de discípulos. Também assinava como Joaquim Rafael

Rodrigues.
226 José da Cunha Taborda. N. Fundão, em 1766, m. Lisboa. segundo a Grande Enciclopédia Portuguesa e

Brasileira, a 1834. mais de dois anos antes de ter sido nomeado professor da Academia de Belas Artes de

Lisboa... aparte este estranho "pormenor", não podemos deixar de mencionar os factos conhecidos da sua

biografia e que também aí se encontram: casapiano, foi bolseiro em Roma, onde ficou até á entrada dos

franceses, tendo então voltado para Portugal (1796), sendo nomeado professor na escola quc Pina Manique criara

no Castelo. Tornado pintor régio em 1803, para as obras da Ajuda, está também ligado ao convento de Mafra.

Dos poucos artistas em Portugal a escrever sobre Arte e artistas, publicou Regras da arte da pintura com

breves Reflexôes Criticas sobre os caracteres distinctivos de suas Escolas. Vidas e Quadros de seus mais

celebres Professores. Escritas na Lingua Italiana por Michael Angelo Prunetti. Dedicadas ao

Excellentissimo Senhor Marquez de Borba Fernando Maria José de Sousa Coutinho CastelloBranco e

Menezes, um dos governadores do Reino, &c. &c. &c. por José da Cunha Taborda, Pintor ao Servivo de

S.A.R. o Principe Regente N. Senhor. Accresce Memoria dos mais famosos Pintores Portuguezes. e dos

melhores Quadros seus que escrevia o Traductor, em 1 815.

227 André Montciro da Cruz. Nasce em 1770. morre em 1851. Discípulo de Simão Caetano Nunes. Trabalhou.

em 1820, no Palácio de Queluz (dirigindo a pintura da Sala do Lantemim) e no Palácio da Ajuda. como mestre

de Ornato. Pintou quase sempre cenas de caca. Foi também major do Exército.

228 Francisco Vasques Martins. Pintor do século XIX; agregado de 4a classe ás aulas de pintura da Academia

Real de Belas Artes de Lisboa, em 1836, acabaria por se tornar substituto de Desenho Histôrico.

229 João Maria Feijô. Nasce em Lisboa em 1801, e aí morre em 1864. Oficial do Exército, reforma-se com as

comendas de Cristo e Santiago, como Cavaleiro de Avis, e medalhado com as Campanhas da Liberdade. Aluno

da Academia de Fortificavão, Artilharia e Desenho. Alia-se âs tropas liberais, em 1833. Lente susbtituto

estraordinårio da Academia de Fortificavão e docente da Escola do Exército. Membro da comissão que formula

os estatutos da Academia de Belas-Artes, de que será sôcio de mérito; vogal do concelho Superior de Instruccâo

Pública, escolhe o projecto para o teatro nacional de D. Maria II. e erige o monumento a D. Pedro IV; instala na

Luz o Colégio Militar, cujos estatutos reformula. bem como os da Escola do Exército. Vice-Presidente da

Associacão dos Arquitectos e Engenheiros Civis.

2-'° José da Costa Sequeira. N'asce em Lisboa, em 1800; morre em 1872. Sobrinho de Domingos Antônio de

Sequeira, é aos 15 anos admitido na Casa do Risco, do estaleiro da Ajuda. Discípulo de Francisco Xavier Fabri, e

de Antônio Francisco Rosa. Em 1821. é ajudante arquitecto supranumerário e em 1824 vê-se transferido para as

Obras Públicas. Membro da comissão encarregue de redigir os estatutos da academia de Belas Artes. Em 1836.

inicia a doceência de arquitectura na Academia de Belas Artes, aí ensinando até morrer. Membro da comissão

que delineou o Panteâo. é seu o projecto do jardim de S. Pedro de Alcåntara. Autor de vários manuaus de

arquitectura, como No^ôes teoricas de architectura civil, seguidas de um breve tratado das cinco ordens de

architectura de J.B. Vinhola, traduzidas e compiladas; e também Compendio de geometria pratic^,

Lisboa. 1839). Sôcio fundador da Associavão dos Arquitectos Civis Portugueses, está ligado â comissão que

planeia as obras de conclusão da Ajuda. ao Panteão de S. Vicente. ao observatôrio astronômico de Lisboa.

Redactor-chefe da parte artistica da Enciclopédia Portuguesa.

2-^' João Pires da Fonte. Arquitecto, professor de arquitectura em Lisboa, nos meados de Oitocentos.
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Passaria, entretanto, ano e meio. A 25 de Outubro de 1 836, já iniciado o processo

setembrista que repusera em cena, actualizando-a e aperfeivoando-a, a Constituivão de 1822 e

os objectivos liberais mais abertos 24^. o então seeretário de Estado dos Negôcios do Reino,

Manuel da Silva Passos (1801-1862) 249, iniciava a apresentavão de três decretos com um

pequeno mas eloquente rclatôrio no qual se esfor^ava por tocar o coravâo da rainha,

sensibilizando-a diplomatieamente para a abertura da Academia, referindo a falta que ela fazia

ao reino, e fazendo um brevíssimo historial dos fracassos. a sublinhar a urgência de tal

instituivão. Sem ela se via que padeciam as artes e os artistas em Portugal. perecendo mesmo

alguns dos filhos mais dilectos da navão em "cruel indigencia" 2^0. A honra de acabar com

tão inglôria situavão caberia. pois. a D. Maria II. E que não receasse a soberana as múltiplas

despesas a exeeutar com tal projecto. Feitas as contas, Silva Passos apresentava um quadro de

poupan^a, a sublinhar a irrecusabilidade do projecto 251. A instituivão protegida das

majestades 2^2, como rezava o artigo 3°. fazia igualmente com que se suprimissem a Aula de

Desenho de Figura, Arquitectura Civil, e Gravura; as Casas do Risco e de Escultura (na

Repartivão das Obras Públicas). Ficaria também dependente da Academia a Oficina Nacional

248 Cf. ALMEIDA LANGHANS. Franz Paul de "Constituiqão de 1838". In Dicionário de Histôria de

Portugal. Direccão de Joel Serrâo. Porto: Livraria I iguerinhas, s.d. Volume II. P. 164.

249
Manuel da Silva Passos. Nascido em S. Martinho de Guifôes. distrito do Porto, a 5-1-1801. Morre em

Santarérn, a 16-1-1862. Como o seu irmão José da Silva Passos, notabiliza-se na carreira política. Formado em

leis, em 1822, está na Universidade, com Garrett. quando ocorre a revolucão de 1820. Fxerce advocacia até

1828, quando foge para Plymouth. por apoiar D. Pedro. Regressa ao Porto com o restabelecimento do regime

constitucional, sendo eleito para a câmara dos deputados pela circunscricão do Pono. em 1836. Com a

Revolugão de Setembro é chamado ao Poder. dedicando-se especialmente á instrugão pública, lan^ando as bascs

da renovacão do ensino público, desde o primário ao superior. Cria liceus (decreto de 17/1 1/1836), funda escolas

politécnicas e academias. Em Maio de 1837, demite-se e afasta-se do poder. Todavia, é ainda senador em 1838, e

deputado setembrista durante o cabralismo e a vitôria do cartismo. em 1842. Em 1846. no curso da revolta da

Maria da Fonte, é govemador de Santarém, apoiando a Junta Provisional, liderada pelo seu irmão José. Em 1847,

retira-se da vida pública. a que regressa de 1851 a 1858. como deputado. Par do Reino, em 1861. não chega a

tomar posse, falecendo em Janeiro de 1862. Cf. SERRÂO, Joel — "Manuel da Silvu Passos". Dicionário de

Histôria de Portugal. Porto: Livraria Figueirinhas, s.d.. Volume V. P. 11-12.

2-^ Colleccão de Legisla^ão Portugueza, 2° semestre de 1 836, p. 79.

2^ '
"Tenho poi.s a honra de apresentar a Vossa Magestade tres Decretos sobre este objecto. que são fructo dos

trabalhos. e dus informaqoes colligidas por diversas Commissôes de Artistas e Litteratos; e permitta-me l-'ossu

Magestade ponderar que, despendendo-se com o.s Architectos, Pintores e Esculptores das Obras do Palacio da

Ajuda. suspensos em 1833, a soma annual de 16:0005000 rs.. por aproximaqão, e custando actualmente a Aulu

de Desenho. a Casa do Risco d'E.scutptura, quc oru vão supprimir-se, muis de 10:0005000 rs.. a Fazenda

Publica não ficará onerada. antes lucrará. com a creaqão da Academia de Bellas Artes. na importancia total de

22:7885400 rs.. ainda tomando em consideraqao a pequenu despeza das gratijicaqoes temporarias áquelles

Artistas que venciam pelas Repartiqôes em que e.stâo empregados mais do que Ihes concede a tabella da

Academia." Idem, p. 79.

252
A 12 dc Dezembro de 1836, sairá uma portaria dando conta de que os membros da Academia de Belas Artes

de Lisboa tinham decidido fazer as efígies dos soberanos, e expô-las como parte preciosa do acervo da

instituivão. em homenagem e gratidão dos artistas. Cf. Colleccão de Legislacão Portugueza. 2° Semestre de

1 836.
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mérito. Esclarecia-se também sobre quem poderia beneficiar de tais servivos: "Todos os

individuos nacionaes. ou estrangeiros. que quizerem applicar-se" -39. Contudo. tendo

sempre em eonta as limita^ôes de um país pequeno como o nosso, o envio de bolseiros para

estudos no extcrior não poderia tomar as proporvoes que atingia em navôes eeonomicamente

mais privilegiadas. Igual preocupacão econômica se verifica na reciclagem das Aulas já

existentes. doravante parte da Academia. como as de Desenho. agora a estudar "nos seus

diversos ramos" 24°, Arquitectura Civil, Eseultura, "nas suas differenles materias" z*1. e

Gravura de Paisagem e Arquitecmra. Agrupando todas sob um "systema regular"
242

a que

se juntariam outras cinco — Pintura (a seguir "no seus principais generos" 243). Ornato,

Gravura de Figura ou Histôria ("segundo o gosto dos melhores gravadores" 244), Cunhos e

Medalhas, e Estudo do Natural (a partir da observavão de dois modelos vivos)
—

, a Academia

Públiea de Belas Artes de Lisboa ficaria com um completo programa de estudos. apoiado em

"modélos de gesso. Estampas. Ouadros. Livros. etc."-^.

Compondo-se a instituivão de um Inspector, um Vice-Inspector. um Director-Geral,

um Secretário. Professores e Substitutos, e Académicos de mérito, contava-se ainda com os

dois porteiros, dois guardas. um eontínuo para necessidades de expediente. um formador e

dois modelos. que deveriam ser "dois homens bem proporcionados" ~46. Quanto aos modelos

femininos. ainda nada se referia.

Os resultados do trabalho desenvolvido na academia teriam também de sofrer provas

públicas, instituindo-se o dever de realizar, cada três anos, "uma exposicão publica das

differentes obras de Bellas Artes. que na Academia se tiverem executado". Tal propôsito

visava simultaneamente um objectivo comercial, financiador da instituivão, já que logo se

afirmava que a exposivão deveria mostrar os trabalhos, "ou seja parafazer conhecer os seus

jjrogressos, ou mesmo para expor á venda aquellas que se determinar, applicando-se o seu

*) A~7

producto para as despezas da Academia.
" -*+

239
Idem, p. 71.

240Idem. p. 71.
241

Idem.p.7}.
242

Idem, p.7\.

243
Idem, p. 71.

244Idem,p. 71.

245ldem,p.l\.
246 Idem. p. 7 1 .

247 Idem. p. 72.
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nível das navoes mais cultas da Europa, sob a proteevão de D. Mana II e de D. Fernando II,

também os decretos da Academia estabeleciam os estatutos que faleciam ao progresso das

artes em Portugal, desejando-se que nesse complexo de estudos se desse uma "instruccão

theorica elementar". se insistisse nos "estudos da Natureza e do Antigo" e. como já foi

referido, que tal se apoiasse na "pratica das Bellas Artes, e na sua applicacão ás Artes

Fabrís"256.

O ensino punha. porém. alguns problemas. Como vimos, a maior parte dos nomes

convocados para mestres da Academia já os encontrámos na Ajuda -^'. Eram eles. na ordem

de professores e substitutos: Aula de Desenho de Figura, Joaquim Rafael e Caetano Aires de

Andrade; Aula de Pintura Histôrica, Antônio Manuel da Fonseca e Máximo Paulino dos Reis;

Aula de Pintura de Paisagem e Produtos Naturais, André Monteiro da Cruz e José Francisco

Ferreira Freitas; Aula de Arquitectura Civil, Joaquim Pires da Fonte e José da Costa Sequeira;

Aula de Escultura. Francisco d'Assis Rodrigues e Constantino José dos Reis; Aula de Gravura

Histôrica, Domingos José da Silva e João Vicente Priaz; Aula de Gravura de Paisagem,

Benjamim Comte; Aula de Cunhos e Medalhas. José Antônio do Valle. A todas as aulas havia

ainda um elevado número de artistas agregados, de primeira, segunda, terceira, quarta e quinta

classes 25%. Apesar destas nomeavôes, ficava também esclarecido que os professores, fossem

proprietários ou substitutos, seriam todos escolhidos por eoneurso, aberto por seis meses,

baseando-se as preferências no mérito moral e eientífico. de acordo com os documentos e

obras apresentadas a julgamento, podendo eandidatar-se indivíduos portugueses de

nascimento ou naturalizados. É fácil eompreender que a inexistência de outros professores e a

ausência de meios para contratar novos, pelo menos em grande número. fora do país, obrigava

a recorrer, na formavâo de uma nova instituivão, as velhos mestres de sempre. E a essa

permanência de pessoal juntavam-se os eternos vícios e as parcas exigências de sempre.

Como seu primeiro dever, pedia-se-lhes que inspirassem "a seus Discipulos o amor do estudo

e das Artes, e os sentimentos de honra. e de virtude, que são proprios da sua nobre profissão.

--'" ln Colleccão de Legislacão Portugueza. 2° semestre de 1 836, p. 80.

2^7
"Para este ensino novo. contavu lotulmente Pussos Munuel com gente velha. vinda em grunde parte da

A/uda. Da comissão nomeada por Agostinho José Freire, ela transitava. como pequenos mas curiosos afustes,

para o corpo docente escolhido por Pa.ssos Manuel
"

In FRAN^A, J.A.
— A Arte em Portugal no século XIX.

Lisboa: Bertrand Editores, 1990. Volume I. P. 221 . 3a edicão.

258
Cf. Colleccão de Lcgislacão Portugueza, 30 dc Dezembro de 1836, 3° decreto, p. 93-94. Claro que. neste

caso, dos professores. titulares e substitutos, já não se esperava que exercessem a sua profissão graciosamente.

Cf. tabela de vencimentos na p. 94.
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Litográfica 255. No artigo 2° dos Estatutos propriamente ditos, esclarecia-se que o

estabelecimento tinha como objectivo imediato "unir em um sô corpo de Escôla todas as

Bellas Artes. com o fim de facilitar os seus progressos. de vulgarizar a sua pratica. e de a

applicar ás Artes Fabris." Para tal. a eseola deveria ensinar desenho, pintura. arquitectura.

escultura e gravura, num estudo que seria, significativa e infelizmente, de "instruccao

theorica elementar", a partir da natureza e do antigo, e insistiria na prática das belas artes e na

sua aplicavâo industrial. Referia-se a pouca ajuda que os cursos existentes tinham dado para o

avanco das artes em Portugal 254, estabelccia-se a existência da nova academia, os seus

estatutos. os vencimentos dos professores, substitutos e artistas agregados "a cada uma das

Aulas de Desenho. Pintura. Architectura Civil. Esculptura. e Gravura", os salários dos

restantes empregados e outras despesas académicas. E. finalmente. num passo que cruzava

enfim linhas com a fundavão de museus em Lisboa (o Porto já tinha o seu. eomo vimos),

estabelecia-se na lei o que faltara ao projecto anterior: ficava â guarda desta nova instituivão o

espélio artístico proveniente dos conventos extintos em 1834 ZDD.

Ainda no mesmo ano, Passos Manuel criou, a par das Academias de Belas Artes. o

Conservatôrio de Artes e Oficios. cujo decreto surgiu a 18 de Novembro de 1836. 0 insígne

portuense voltava a insistir eom a soberana no tema do desenvolvimento da navão, desta feita,

louvando-lhe as medidas já tomadas com a regulamentavão do ensino primário e secundário, e

acrescentando a necessidade de aperfeivoar a indústria nacional. Para isso o seeretário de

Estado apontava a urgência da eriavão dessa escola dedicada å instruvao dc outro tipo de

artistas, da qual adviriam grandes proventos ao país. Assim, e de modo a colocar o país ao

2-3
Idem, decreto de 6 de Dezembro de 1836.

2-S4 "líavendo moslrudo a experienciu. que apezar do estabelecimento, e con.servaqão dus Aulas de Desenho de

Figuru. e de Architectura Civii, e das de Gravura. e Esculptura. poucos progressos tem feito as Artes em

Portugal; sendo o seu atrazamento devido principalmente á falta de um Estabelecimento com Estatutos

adequados para desenvolver o genio daquelles que se applicam a tão interessantes estudos: e Querendo Eu [a

rainhaj promover a civilisaqão geral dos Portuguezes, diffundindo por todas as classe o gosto do Bello, e

proporcionando meio.s de melhoramento aos Officios. e Artes, pela elegancia das fôrmas dos seus artefactos, a

fim de que sc goze quanto antes das incalcuíax'ets vantagens que as Naqôes mais cultas da Europa estão

colhendo deste rumo de Instrucqão Publica.
"

Idem, p. 79.

255 Cf. também portaria de 30 de Dezembro de 1836 — nomeacão da comissão encarregue de estabelecer um

inventário dos bens provenientes das livrarias dos extintos conventos, existentes em depôsito no convento de S.

Francisco. e a cargo da Academia de Bellas Artes de Lisboa, com vista também á organizavão de diversas

bibliotecas especiais. Membros da comissão: Conde de Taipa (presidente). Vasco Pinto Balsemão, Francisco de

Sousa Loureiro, Antônio Nunes de Carvalho, Antônio José de Lima Leitão. Luiz Duarte Villela da Silva, André

Monteiro da Cruz (professor da Aula de Pintura de Paisagem e Produtos Naturais), Manoel Sergio da Silveira, e

José Gregôrio Lopes da Câmara Sinval (secretário), Collec^áo de Ugislaqão Portugueza, 2° Semestre de 1836.

A atestar tal actividade, Antônio Manuel Gonvalves dá-nos conta do seguinte:'W/Wo nesse ano da funduqũo,

desenvolveu u Academia intensa actividade, chamundo u si a fiscalizaqão do patrimônio artistico já recothido

no Depôsito, como denotam as catorze sessôes ou conferéncias efectuadas.
"

Op. cit.. p. 85.
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havendo entre elas. estatutariamente, nenhuma relavao de precedência ou preferência. Porém.

como veremos oportunamente, não era bem assim. E. como podemos constatar desde já, nada

que indique a vocacão da Academia no desenvolvimento das artes fabris.

Para garantir o ensino. o eorpo aeadémico seria constituído por um inspector-geral,

sempre o Ministro e Secretário de Estado dos Negôcios do Reino, a quem competia nomear os

membros académicos que julgasse indispensáveis, governar a academia e fazer cumprir os

seus estatutos. "promover por si. e perante o Governo, o adiantamento de todas as Artes" e

presidir. com voto decisivo, a todos os actos oficiais; um vice-inspector. nomeado pelo

Governo. e ao qual competia subsitituir o inspector-geral em caso de ausência, assistir ås

conferências e deliberar sobre temas econômicos. resolver easos propostos pelo director-geral

que não carecessem de subir ao juízo da conferência — ou levá-Ios até ao governo se assim

entendesse — , além de outras funvoes relativas aos empregados e contabilidade; um director-

geral, também nomeado pelo governo, "escolhido d'entre as pessoas mais distinctas pelo seu

merecimento e amor ús Beiias Artes. e pelo seu zelo, prudencia. e probidade", deveria

fiscalizar as repartivôes do estabelecimento. fazer cumprir os estatutos e ordens superiores.

fazer propostas que visassem o benefício da academia, e substituir o viee-inspector em caso

de ausência.

Em caso de necessidade. o director-geral poderia ser substituido pelo professor

proprietário mais antigo do estabeleeimento. Haveria ainda um secretário. sendo tal cargo

atribuído por concurso a concorrentes que se achassem hábeis, escolhendo-se entre todos o

mais digno. Se fosse artista, poderia também opinar administrativamente quanto aos estudos,

fazer a acta das reuniôes e tratar de todas as questôes de correio e demais papelada

burocrática, incluindo o cadastro dos alunos, tratar do arquivo e vigiar a biblioteca. quadros.

modelos. môveis, etc., fazendo o inventário da instituivão. Havcria ainda os proíessores

"jiroprietarios das differentes auias" e os "professores substitutos" -6-\

Do corpo da Academia fariam ainda parte seis académicos honorários, tal como o

director. "escolhidos d'entre as pessoas mais insignes por sua litteratura, credito publico. e

amor ás Beilas Artes" 266, papel importante na prôpria defesa da imagem mais nobre das

265 ln Colleccão de Legislacão Portugueza, 2° semestre de 1836, p. 82. Todos os professores eram escolhidos

em concurso aberto por seis meses, podendo concorrer também estrangeiros, desde que nacionalizados. Ao

concurso deviam submeter documentacão sua e obras de arte. de modo a provarem "a sua idoneidade moral.

scicntifica" (Idem, p. 82). Deveriam ainda ser sujeitos a jm exame, tanto teôrico como prático. Uma vez dentro

da academia, teriam peso institucional por antiguidade e idade. devendo apresentar cada três anos produtos

artisticos da sua disciplina.
266

Idem, p. 82.
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e Ihe dão lustre e crédito.
" 259 Além disso, pouco mais. O ensino, que já vimos como muito

centrado no desenho, assentava especialmente na côpia
260

e na passagem de conhecimentos

técnicos, sô havendo referência å importância do pensamento do artista na aula de pintura.

Mesmo assim. nenhuma menvão ao apoio teôrico, exceptuando na Geometria. No referente â

arquitectura. depois do estudo da aritmética, geometria teôrica, prática e descritiva,

perspectiva, mecânica e química, iniciava-se o das "differentes especies de Architectura

usadas por differentes pôvos, especialmente as cinco Ordens Gregas. e Romanas" 261, os

seus defeitos e virtudes e aplicavâo aos diversos edifícios, preparando assim os alunos para

desenhar, mais tarde. depois das côpias e de dominar o uso dos materiais como a pedra, a

madeira e o ferro, edifícios "da sua propria invenqão". fossem eles rústicos, urbanos,

"templos. palacios. jmĸ-'as. theatros. e toda a variedade de edificios"
^6-.

O ensino dividia-se, portanto, num conjunto de oito aulas que seguiam as normas

académicas suas contemporâneas internacionalmente
263

e que introduzem já uma novidade

importante entre nôs: o estudo da pinmra de histôria e do natural. com o sublinhado

necessário dos modelos de nu. As disciplinas eram então: Desenho de Historia. Pintura de

Histôria 264 (finalmentc). Pintura de Paisagem e de Produtos Naturais, Arquitectura Civil,

Escultura, Gravura de Histôria. Gravura de Paisagem, e Gravura de Cunhos e Medalhas, não

259 Idem. p. 84.

260 O interesse das côpias era generalizado e manteve-se por largas décadas. Veremos adiante (nos capítulos IV,

V e VI) como essa questão se coloca. Neste momentos, interessa-nos referir apenas a questão das côpias posta

em relacão ao ensino académico. Um dos principais "ideolôgos" do museu universal, em Franva, Charles Blanc,

reuniu várias côpias e encomendou outras, tentando manter uma política inspirada em Colbert. Em 1873.

instalava-se. debaixo de uma chuva de críticas, é certo, no palácio das Indústrias de Paris, um museu de côpias.

(Cf. MONNIFR, Gérard — L'art et ses institutions en France. De la Révolution â nos jours. Paris:

Gallimard, 1995. P. 64-65.) Como verificaremos no capítulo IV. a década de 70 de Oitocentos ainda coloca com

muita ênfase a importáncia das côpias. O ensino académico que se instala em Portugal na década de 30 não

estava longe do modelo internacional contemporâneo, como se vê —

e que ainda por cima se manterá com

algumas dessas linhas durante décadas.

261 /n Colleccão de Legislacão Portugueza. 2° semestre de 1 836, p. 85.

262 Idem. p. 85.

263 "Os meios a usar. de educaqão artística, foram cuidadosamente agenciados nos estatutos, programando-se

melhor os estudos indicados na portaria de Freire — mas sem alteraqão do esquema dum ensino. sô de «beías

artes». que se internacionalizara. O desenho de Histôria, a arquitectura civil. a escultura e a gravura de

paisugem e de arquilectura já eram ensinados nas aulas mais ou menos reformadas; a gravura de Histôria e a

de cunhos e medaihas pas.savam a ser também professadas
— mas sobretudo aparecia o ensino da pintura. de

Histária e de paisagem e uprodutos naturais» (natureza-morta). O estudo do naturat (ou de nu), sugerido no

esquema de 35, era absorvido pelos cursos de desenho e de pintura de Hislôria, baseados nele. e no estudo do

antigo; e uma aula de ornato desaparecia do programa, integrávei como era no ensino geral.
"

In FRAN^A,

J.A. — A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores. 1990. Volume I. P. 220. 3a edivão.

264
"A pintura de Histôria, a «grande maniére» que lão mísera tradiqão tivera na Ajuda, assomava agora no

horizonte aos pintores portugueses. capaz de ilustrar acontecimentos. recentes ou antigos, duma histôria que

podia tomar-se em consideruquo. para além dos imediatos e ingénuos efeitos vintistas.
"

Idem. p. 220.

109



uma tentativa de enquadramento histôrico e contextualizavao estética que antes não

havíamos eneontrado nos programas de ensino artístico.

Semelhante contextualizavão estétiea tinha. porém, outras limitavôes. já que a idade

dos alunos e as habilitavôes minimas necessárias para ter acesso å Academia eram impediti\ as

de grande debate. Os estudantes podiam ser nacionais ou estrangeiros, ordinários ou

voluntários (estatuto que poderia sempre mudar, em caso de necessidade), e deviam

frequentar por cinco anos o curso regular de qualquer uma das aulas. A base era, eontudo,

como vimos, o desenho, deitando por terra o argumento da ausência de precedências ou

preferêncas pedagôgicas já mencionada. Na falta de aproveitamento nesta disciplina nenhum

estudante poderia ser admitido em pintura. arquitectura, gravura ou escultura. Ao cabo dos

cineo anos, quem quisesse aperfeivoar-se na sua área específica poderia fazê-lo eom a ajuda

de um professor especializado. Para estimular o trabalho dos estudantes, estabelecia a

aeademia concursos anuais. premiando o resultado do esforvo de quatro diseípulos ordinários

e de dois voluntários. com prémios no valor de trinta mil réis cada. Além disso. cada três

anos, haveria um outro concurso "em que se publica e solemnemente se adfudiquem e

distribuam Premios aos Discipulos mais benemeritos das Bellas Artes" -■7-, atribuindo dois

em Pintura. Arquitectura e Escultura (medalhas de ouro e prata), concurso esse ganho ou

perdido através de exame. As obras resultantes seriam depois dadas ao público através de uma

Exposivão Publica das Obras das Bellas Artes. patente por dois meses, onde se mostrariam

não apenas as dos alunos premiados, como a de toda a gente exterior ã instituivão que

quisesse participar no evento - - uma forma de envolver a Academia com a populavão de

amadores das Belas Artes — , sendo as obras "descriptas com a devida separacão em um

foiheto. que se jntbiicará peia imjwensa.
"
*'-

Quanto âs idas para o estrangeiro, para aperfeivoamento, estavam limitadas aos

estudantes de Pintura. Arquitectura e Escultura. ås disciplinas consideradas como mais

importanles, atribuindo-se bolsas a um aluno de cada área, podendo este número ver-se

aumentado se assim se justificasse. Patrocinados pelo governo e devendo sempre observar um

conduta que estivesse â altura do esforvo financeiro que o Estado fazia pelas suas pessoas. os

bolseiros fieariam no exterior o tempo que ao governo aprouvesse, estando obrigados a enviar

todas as suas provas (côpias do antigo ou originais seus) para a Academia.

1
Idem. p. 88.

2
Idem; p. 88.
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antigas artes mecânicas 267, académicos de mérito (sem número determinado), sendo estes

artistas nacionais ou estrangeiros que merecessem tal distinvão, podendo não so participar nos

cursos como estudantes, como até leceionar em qualquer disciplina, no easo de faltarem

professores (proprietários e substitutos); e funcionários subalternos. Estes
últimos resumiam-

se a um fiel, dois porteiros, um contínuo e dois modelos, devendo os últimos ser "escolhidos

de boa figura. e bem proporcionados. Servirão nos estudos do Nú alternadamente ás

semanas. executando o que ihes fôr determinado pelo Director deste estudo. Concorrerâo

porém ambos para a formacão do grupo. quando necessario fôr. e estarão sempre promptos

para qualquer particular Estudo, que haja defazer-se nas Aulas de Pintura,
e Esculptura. No

resto do tempo que tiverem vago, prestarão o possivei servico nos outros trabalhos da Casa.
"

26$
Aqui não se referem os modelos femininos, mas estes lá estão também, como necessários

que eram, embora. na lei. pudicamente escondidos, eomo apontou José-Augusto Franva, para

um recanto de uma alínea do orvamento 269, desprovidos de mais explicitavôes quanto aos

seus deveres académicos.

Para frequentar a academia enquanto estudante era necessário haver completado já os

dez anos de idade, ter "sufficiente instruccûo nas artes de ler. escrever e contar" ^/{J, contar

com bons costumes "attestados pelo Parocho, Magistrado, ou pessoa authorisada da sua

Freguezia" e urbanidade de comportamento
— situavão a manter, se se desejasse permanecer

na academia. Podemos facilmente verificar. por estes requesitos, não estarmos longe das

exigências postas aos candidatos ao Real Collegio dos Nobres. Mas, neste programa, surgem

enfim exigências histôricas e a atenvão conferida a questôes estéticas dá finalmente resposta

as carências que Cyrillo e Machado de Castro encontravam no seu tempo: as referências aos

estilos antigos e o seu conhecimento profundo apresentam-se como garantia de crescimento e

avanco estético dos eriadores. Há. enfim — compreensivelmente como fruto do Romantismo

267 A figura do académico honorário foi também uma inovacão importante, como apontou Nathalie Heinich:

"accompagnunt l'ouverture hors de lu sphêre artisanale en direction d'un univers de référence relativement

aristocrutisé. Inconnu dans le monde corporatif ce statut d«'honoraires» permettait á des nobles, même s'ils

n'étaient que de petite noblesse. de fréquenter l'Académie suns déroger. N'impliquant plu.s
l'exercice d'un métter.

l'«intérêt désinteréssén pour les arts du dessin contribuait â conférer á la peinture le statut d'occupatton

libérale. dégugée de l'opprobe attachée aux fonctions rémunérées et, plus encore, manuelles." HEINICH,

Nathalie — Du Peintre ã l'Artiste Artisans et Académiciens á l'Âge Classique. Paris: Les Éditions de Minuit,

1993. p. 30.

268
in FRANCA, J.A.

— A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores, 1990. Volume I. P.

83. 3a edicão.

269 Cf. idem.p. 220.

270
Collec?ão de Legisla?ão Portugueza, 2° semestre de 1836, p. 86.
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por toda a Europa. Um pouco por todo o lado. as obras albergadas em espac-os originalmente

religiosos traziam a marca do descaso. cicatrizes do tempo
— nem sempre escultor benfajezo.

Em Franva também se colocara a questão de dar rápido destino a pevas que, arrancadas dos

seus lugares de origem. apodreciam então em espa^os inapropriados. A criavao dos museus

deparou-se, assim. eom um patrimônio deteriorado não apenas pelas vieissitudes

imediatamente vandálicas do período rcvolucionário, como pelas suas consequêneias, eomo

"(...) la urgencia de j?reservar ias obras de su deterioro. encerradas como estaban.

amontonadas en sôtanos insalubres y oscuros. ia conveniencia de mostrar a los visitantes

extranferos ias grandezas de la propia nacion.
" 2 ' 6

Em Portugal, a situavão não era muito diferente, mas tinha agravantes várias. Para

além de muitos dos quadros terem um valor artístico diminuto, não tendo as ordens empregue

nem esforvo nem dinheiro para que nascessem do engenho e arte de criadores meritôrios.

muitos outros encontravam-se. å data do assalto das instituivoes religiosas, num estado de

conservavão lastimável. O espôlio sofreu, além disso, desvios de que existem sobejos

testemunhos, embora nem sempre aeompanhados de explicavôes
-' '

. 0 marquês de Sousa

Holstein, espírito interessado e, no caso, algo compreensivo
2'° escreveria: "Muitos dos

276 /n BOLANOS, Maria. op.cit. P. 138.

-77 I'al situavão verificava-se por todo o país. Um scculo mais tarde, Pedro Vitorino referindo-se â furdacão do

Museu Portuense, notaria: "Pela inventariaqão feita apôs a supressão das ordens religiosas. publicada em 1842.

verificu-se u existência de mu'ttas pratas. sem dúvida, aígumas delus. de valor artístico. "; Nem uma sô foi
recolhida ao Museu Portuense! < "O Pôrto. a cidade eterna, como Ihe chamam os liberais. a-pesar-da sua Serra

do sangue. no dizcr dc Castilho, baluarte do sacrificio. sôbre o qual bebeu até ã última gota o cálicc da

amargura. nũo logrou obter quuquer misero cálice ornamentudo para o seu novo templo da Arte. ■■' "Mas cáliccs

houve disponiveis puru vuidades e complacêncius. Um foi cedido ao nosso cônsul em Londres para o utilizar

simplesmente na missa que dizia em sua casa. Outro. pertenqa da Casa do Espirito Santo, de Lisboa, levava o

ministro espanhol puru o seu país. com a promessa ingénua de decifrar uns dizeres, de dificil lettura, que

conttnha. Outro ainda. de oiro. com esmaltes, figuras em relevo e pedras engastudas. era entregue aos cuidudos

da Biblioteca Pública (Lisboa). donde J'oi misteriosumente roubudo. 7 "0 novel museu nuda de semelhante viu.

Seria luxo demasiado paru u sua apurente modéstiu... "Quási exclusivumente de pinturas se procurou recheá-

lo. £ diga-se com Jranqueza que muttas delas eram das que deveriam agradar ao bondoso Arcebispo Fr.

Bartolomeu dos Mártires. que, olhos postos na pobreza, desdenhava dos primores artísticos e obras de preqo,

em seu entender. uma riqueza inútil... 7 "Paralelamente, as louqas, os cristais. os veludos, as sêdas... Desprezo
absoluto. 7 "Nada ainda que recordasse a cidade, através de tantos séculos, sob os aspectos histôrico, civil e

milttar /.../". /n VITORINO, Pedro — Os Museus de Arte no Pôrto (Notas Histôricas). Coimbra: Imprensa

da Universidade, 1930. P w-xvi.

- 'o
'>[je algumas se suhe onde ho/e existem, uté mesmo fôra do paiz. mas sũo tgnoradas as vicissitudes porquc

passaram até chegar á.s måos dos seus actuaes possuidores. No meio da geral confusão, impossivel de evitar em

épocus de crise politica ou sociul. extes extravios expíicam-se, aquellas ruinas desculpam-se. Nao havia tempo

nem occasião paru tratar de uma arrecudaqão systematica e completa de todas as obras que pertenciam aos

conventos e que haviam s'tdo convertidas em propriedade da naqão. E de Justiqa dizer-se que. attendendo a

todas as preoccupaqôe.s e embaraqos d'aquelle tempo. se tratou ainda assim de similhante arrecadaqão de um

modo mais satisfactorio do que seria talvez de esperar. Louvem-se pois os homens que paru este resullado

concorreram, e citem-se com honra os nomes de Garrett, Nune.s de Carvalho, A.M. Fonseca. André Monteiro, o
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Organizados eníim os estatutos, faltava dar â escola um edifício. A laicizavão de

espavos arquitectônicos voltava mais uma vez, agora para ensombrar as escolas. Estando o

reino repleto de edifícios devolutos, apôs a extinvão dos conventos masculinos. em 1834.

como vimos, ficava a Academia entrcgue, de acordo eom o texto do 2° decreto. aos muros do

laicizado espavo que fora o Convento de S. Francisco da Cidade, onde se criava uma

biblioteca especial de belas artes, com livros de igual proveniência religiosa, a que se

juntariam, ao longo dos anos, outros julgados úteis ao aperfeivoamento escolar por um

bibliotecário responsável. Anexo, ficava, dentro do espírito da guarda patrimonial, um espavo

onde repousariam obras de arte nacional, provindas também dos conventos extintos. Essa

"galeria", como foi chamada, ficou primeiro "installada nos barracôes da Academia

decorados com o nome de salas, passou depois para as cellas do velho convento de S.

Francisco, ahi por I8r5 e alli esteve até ser removida para o paiacio das Janellas Verdes

í...)."2^

As funvôes originais eram duas: a da salvaguarda desse patrimônio artístico e a de

ilustravão dos académieos. ambas pelo eonvívio com obras de pintura. Porém, cedo a vocavão

dessas salas se alteraria. "A primitiva gaieria de quadros de 1836 alargou successivamente as

suas funcôes educativas. enriquecendo-se com colleccôes de specimens d'artes decorativas.

ourivesaria. estofos. ceramica. etc. e transformando-se n'um museu de beiias-artes e artes

industriais.
" 274 Na opinião de Pedro Vitorino, semelhante confusão de espôlios, aumentando

de ano para ano, teria mais contras do que benefícios. "Perde até. talvez um pouco. pela sua

organisacão demasiado eosmopolita: a par dos quadros, das esculpturas. vêem-se alli os

coches de D. João V e outros vehiculos antigos; collecqôes d'arreios. taheios d'azulejos

portuguezes e hespanhoes, loucas peninsulares e orientaes, (e alguns medalhôes de Lucca

Della Robbia), vasos antigos, amphoras romanas. alfaias e paramentos. ourivesaria

religiosa. bronzes, reproduccôes galvanoplasticas. mobiliario, tapecaria, ferragens, etc.

Como museu de pintura. a sua riqueza caracteristica, a sua
maior preciosidade documental é

a colleccão dos quadros gothicos quinhentistas da chamada escola portugeza
de pintura

"
- -

O "sortido" instalou-se, a fazer pensar no que já sucedera no Porto. com o seu museu.

E os problemas de conservavão viriam acima com inevitável forva. Estas questôes que, ao

longo da pesquisa, iremos encontrando como triste constante histôrica, puseram-se um pouco

273 ln VI IORINO, Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. (Notas Histôricas). Coimbra: Imprensa da

Universidade. 1930. P. 180.

214 Idem, p. 180.

275 Idem. p. 1 80.
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caso o desejassem 281. Além disso, também aos oficiais e aprendizes das artes fabris era

facultada a entrada em qualquer aula da academia, desde que observassem o devido

comportamento. A mcsma faeilidade era dada, em certos dias da semana e em horário

noctumo. "a algumas pessoas curiosas" 282
que nâo pudessem frequentar o curso diurno.

Esta nota de excepvão é de facto digna de reparo, porque, eomo teremos ocasião de ver

adiante 2^. uma das críticas mais justas feitas ao ensino artístico da capital será exactamente

o da inexistência de um horário nocturno que possibilitasse a frequêneia das ai:las aos

membros das classes fabris. No restante, poucas alteravôes se apresentavam. Uma delas

remetia para os prémios do concurso anual (apenas duas medalhas de prata, nenhuma de

ouro). e outra para um concurso a estabeleeer cada três anos, onde se confeririam três prémios

(Pintura, Escultura e Arquiteetura) a distribuir por seis estudantes, eom igual número de

medalhas de ouro. fazendo uma simples diferenva de peso dos primeiros para os segundos

lugares. Quanto ás exposivôes trienais e å política de bolseiros, o processo era idêntico ao de

Lisboa, apenas evidenciando mais claramente a falta de meios financeiros do país. De facto,

em toda a ideia de eriacão da Aeademia Pon.uense paira um clima de poupanva. A Aula

Pública de Debuxo e Dcsenho. já incorporada em 1803 pela Academia Real de Marinha e

Comércio, havia mantido o seu funcionamento como mais uma escola da cidade. A sua

integravão pela Academia Portuense de Belas-Artes, em 1836, garantia economia de meios,

tal como já sueedera em Lisboa. Para o estabeleeimento das duas academias de Lisboa e

Porto, as "intencôes eram as mesmas. os estatutos rej)etiam-se, apenas o ãmbito do ensino era

mais reduzido: cinco cadeiras em vez de oito (não havia pintura nem gravura de paisagem,

nem gravura de medalha) e um estado-maior mínimo. de somente quaíro «agregados». dois

em desenho e dois em pintura «de histôria» -- tudo isso por 9 conlos. 40% do orcamento

lisboeta.
" 284

Da portuense diria Raczynski, mais tarde, ter poucos quadros, mas muito bem

conservados, sendo o efeito geral satisfatôrio 2%5. Também a sua biblioteca, sob a orientavão

281 Cf. Colleccão de Legislacão Portugueza, 2° semestre de 1836, p. 148.

2*2
Idem, p. 150.

28^
Ver capítulo V desta dissertavão.

284 In FRANCA, J.A. A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores. 1990. Volume I. P.

230-231. 3aedivâo.
285 Cf. RACZYNSKI. I e Comte A.— Les Arts en Portugal: Lettres addressées â la société artistique et

scientifique de Berlin, et accompagnées de documents Paris: s.n.. 1846.. P. 386.
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quadros ora expostos. provenientes do deposito. estavam, e alguns ainda estâo em más

condicôes de conservaqão. Varias causas contribuiram para os reduzir a este estado. A maior

parte d'aquelîas pinluras sendo retahulos
de altar. achava-se quotidiuna e permanentemente

exposia ao fumo das vélas e do incenso. o que pelo decurso dos annos foi ennegrecendo umas

tintas e aiterando outras: as paredes sobre que se apoiavam os quadros eram, em muitos

casos. humidas; os telhados que as cobriam nem sempre andavam bem reparados, e os

quadros, sobretudo os de madeira. soffriam bastante n'estas condicôes. Em outros casos era

a exposiqão muito directa aos raios do sol que fendia a madeira, gretava as tintas e causava

outros estragos irreparaveis." E acrescentava: "Finalmente não faltam tambem exemplos de

quadros damnificados exclusivamente pelo processo de restauro a que foram sujeitos.

Sobram casos d'estas restauracoes tão pouco inteiligentes na parte technica como na

artistica.
" 2^9

Ora, a instalavão de tais objectos, já de si tão sacrificados na sua histôria, em

instalavôes húmidas, inapropriadas, apressava (ao
invés de impedir ou, pelo menos, retardar) a

deterioravão. A recém formada galeria não seria assim eficaz guardiã do patrimônio colocado

sob a sua alvada. Na realidade. não seria sequer digna do nome de galeria. como a seu tempo

veremos 28°. Situavâo que nos faz colocar em dúvida, no caso específico da defesa

patrimonial, o papel das academias em Portugal, no campo da acvão prática. E se usamos aqui

0 piurai
_ academias — é porque também o Porto veria a histôria repetir-se.

A partir de 22 de Novembro. por decreto de D. Maria II, a Invicta teria a sua

academia. Seria a Academia Portuense de Belas-Artes, e íĩcaria
— como a de Lisboa — sob

idêntica protecvão de suas Majestades. A instituivão trazia grandes semelhanvas com a da

capital. Os objectivos e as aulas eram basicamcnte os mesmos, exceptuando aqui o acrescento

da arquitectura naval. visto o direetor da academia poder ser o mesmo que o da Academia de

Marinha e Commercio, e de os discípulos desta última poderem frequentar as aulas daquela.

dr. F. de S. Loureiro e de outros a quem muito de deve n'este particular." fn HOLSTEIN, Marquês de Sousa.

Opcit.. P. 10.

279 In HOLSTEIN. Marquês de Sousa — Catalogo Provisorio da Galeria Nacional de Pintura existente na

Academia Real das Bellas Artes de Lisboa. l.isboa: Publicavão da Academia, 1872. P. 11. 2' edicão. O

restauro parece ter continuado a ser um problema sem resolucão. Pelo menos, a avaliar pela carta que o Conde de

Melo escrcveu a Francisco d'Assis Rodrigues, a 10 de Junho de 1857, dando-lhe a conhecer a existência. em

Lisboa, de um pintor italiano (não nomeado), exilado político, muito bom em restauro, e propondo-o para

restaurador dos quadros da Academia. "Parecendo-me que na Academia ha preczûo de quem restaure sem

estragar. no que não se fará offensa aos profcssorcs nacionaes ajuntando-lhe este artista de uma especaitdade

que aqui não ha". (ln LIMA, Henrique de Campos Ferreira — "Alguns Documentos Retativos ãs Belas-Artes

Plásticas em Portugul". Documento 15. Separata da Revista Museu, volume IV, n° 9 de 1945.)

280 Sobre este assunto, ver o capítulo IV desta disserta^ão.
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Capítulo III— Apogeu e queda de um sonho enciclopedista: o Museu

Allen e o Museu Municipal do Porto

1. O Porto liberal e o interesse pela arte

O Porto foi, sem sombra de dúvida, o grande espavo de eultura artística e museal das

primeiras décadas de Oitocentos. A cidade portuguesa mais permeável aos ideiais da

Revoluvão Francesa e ao pensamento liberal ', como bem observou o historiador Magalhães

Basto -, contrastou pela positiva eom o desinteresse da capital pela eultura em geral e pelas

belas artes em partieular. Aberto âs novas correntes políticas e aos novos ventos culturais.

estava em condivôes de oferecer ao país aquilo que a Lisboa falecia. "Terra essencialmente

comerciai e orgulhosamenie burguesa, o Pôrlo reilnia condicoes especiais que o

predispunham para aceitar com faciiidade as modernas doutrinas.
"

-> A constante relavão

com o estrangeiro, num cosmopolitismo que faltava â capital, por aí não existirem tão

infiuentes comunidades alienígenas (sobretudo inglesa e francesa), era uma das razôes; a

outra, não menos importante, reflecte o culto dessas novas ideias liberais. que se espelham

não apenas no interesse político como na aposta cultural. Naturalmente, o aspecto econémico.

o prôspero fluxo comercial aí existente. não foi alheio ao progresso da cidade. como bem

sublinha o mesmo autor. "Em primeiro lugar, os Portuenses estavam em relacôes constantes

com o estrangeiro; não sô eram numerosas no Pôrto as colônias ingiêsa e francesa, atrax'és

das quais eram filtradas as ideias políticas em voga na Inglaterra e Franca. mas também o

importante comércio. jyrincipalmente de vinhos, que se fazia entre a barra do Douro e os

países do norie, onde muitos Portuenses passavam iargas temporadas por motivo da sua

Os liberais eram, contudo, poucos em Portugal. "Liberuis eram, em gerai, apenas os burgueses. A grande
massa do povo, por ignoránciu ou por misoneismo devoto. u grande maioriu do clero e du nobreza. ou por

princípio ou por temor da perda dus suas regaiias, eram hostts ii.s doutrinas da Revoluqũo. Mesmo ussim. os

íiberais nas vésperas de 1820 representavam uma fôrqa. nao pela quantidade, repetimos, mas pela qualidade,

pois constituíam uma élite de homens activos, patriotas, cultos e sinceros.
"

In BASTO, Artur de Magalhães
O Pôrto do Romantismo. Coirnbra: Imprensa da Universidade: 1932. P. 5.

2
Artur de Magalhães Basto (1894-1960). Escritor e historiador nascido no Porto, advogado. e académico

corrcspondente da Academia Portuguesa de Histôria, dedicado cultor da histôria da sua cidade natal.

desdobrando a sua actividade escrita entre opúsculos, ensaios e artigos de divulgavâo.
■

Idem, p. 5.
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do Sr. Gandra, estava numa perfeita ordem -86. Parece até existir uma instalavão quase

perfeita, sobretudo quando comparada com a de Lisboa. que já eneontrámos remetida para os

corredores húmidos do Convento de S. Francisco da Cidade. Porém. não deixam de nos

parecer curiosas estas afirmavôes, sobretudo se pensarmos que a Academia Portuense ficou a

ser o terceiro parceiro do Museu Portuense. também ensombrada pela "pobreza franciscana"

2$7, no mesmo reduzido e pouco adequado Convento de Santo Antônio. O historiador

portuense Artur de Magalhães Basto descreveria a histôria com menos optimismo que o

diplomata prussiano. "A título de curiosidade recordaremos que a [academia de belas artes]

do Pôrto lutou com muitas dificuidades; não ihe deram casa conveniente, nem estampas, nem

gêssos, não havendo ao menos, quem se prestasse a servir de modêlo vivo para os estudos.

Parece. porém, que nada disso era imprescindível. pois, mesmo assim, formaram-se ali

aj?reciáveis artistas.
" "-°°

Apesar de todas as dificuidades, o caminho do ensino artístico em Portugal parecia,

finalmente. abrir-se em direcvâo a uma histôria quase feliz. Mas, logo a 14 de Dezembro de

1836, o recém fundado 289
jornal lisboeta O Correio. num artigo intitulado "Cona-adiqôes

politicas"
290 dá a primeira alfinetada å política artística: "Promovem-se as beilas artes.

quando não há quem possa pagar um painel. nem comprar uma estatua!"
^9

Enfim. Por verdadeira que essa situavâo fosse. é incontornável que o ensino artístico

era uma necessidade de primeira ordem em Portugal. E, pelo menos, depois de tantas

tentativas falhadas de o estabelecer como programa e projecto nacional, o mínimo que se pode

dizer é que o Romantismo conseguiu levar a cabo a realizavão desse velho sonho. Os anos

seguintes. contudo. viriam desenrolar outro tipo de eventos; e. tristemente. menos cintilantes

que as esperanvas de 1 836.

286 Idem. p. 387.

287 In FRANCA, J.A. A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editores, 1990. Volume I. P.

231. 3a edivão.
288

In BASTO. Artur de Magalhães
— O Pôrto do Romantismo. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1932. p.

97-98.

289
Comeca a ser publicado a 3 de Dezembro de 1 836.

290
Nesse artigo se critica o estado geral de desgraca do pais, apontando-lhe a miséria dos empregos, das

manulacturas, as constantes importavôes. a deturpagão da língua aviltada com estrangeirismos, e até a criavão de

"um Pantheon para monumento do heroismo lusitano". ao mesmo tempo que se queria "alheando quanto nos

restu na India. acabar com os monumentos da nossa glôria'." . In O Correio. 14 de Dezembro de 1836. p. 15.

291 O Correio. 4°-feira, 14 de Dezembro de 1836. P. 15.
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Portugal, tese já sustentada por Joaquim de Vasconcelos '
. Sendo o terreno tão fértil, não

espantará, então, o nascimento de um segundo polo eultural museolôgico na mesma cidade,

logoem 1838.

Pedro Vitorino sublinha essa criavão quase simultânea de dois museus na mesma

eidade. "A criacão do museu público imaginado por Baptista Ribeiro e a expansão do museu

particular de João Allen correspondem â mesma época. apôs as amarguras da guerra civil;

coincidéncia singular bem demonstrativa da ânsia de progresso de uma lerra, que

regressando ao labor pacifico com energias novas, a-pesar-de essencialmeníe comercial não

era destituída de sentimentos artísticos.
"
°

Mesmo apôs a eriavão das academias e apesar da visão do historiador e crítico José de

Figueiredo 9. que Ihes atribui para as artes um papel mais importante do que o realmente

exercido ^, foi o Porto quem se manteve na primeira linha. Iniciando o movimento com o

Museu Portuense, em 1833. como vimos no capítulo anterior, eontinuou-o depois com o

Museu Allen, criado em 1838. dois anos apôs a fundavão das academias, ocupando ainda um

vazio que aquelas e o projeetado, mas não coneretizado, museu de Lisboa não conseguiriam

preencher antes dos anos 80 de Oitocentos.

José de Figueiredo. misturando todos os eventos num ficcional ano de 1833,

eonsiderando de então a extinvão das ordens religiosas e a eonsequente eriavão das

academias, apontava-lhe igualmente a fundavão do museu lisboeta, aberto todavia muitos

"(...) o germen d'onde nu.scerum us academias de bellas-urtes de Lisboa e do Porto, fundadas em 1836 por

Pas.sos Munuel". In VASCONCELLOS, Joaquim de Museu Municipal do Porto o seu estado presente e o

seu futuro relatorio apresentado ao III.
mo

e Exc.mo Snr. Luiz Ignacio Woodhouse presidente da

commissão encarregada de estudar a reorganizacão do Museu, pela Sub-Commissão, encarregada das

SeccÔes de Bellas-Artes, Archeologia e Numismatica. Porto: s.n.,1889, p. 3.

8 In VITORINO, Pedro. Os Museus de Arte do Pôrto. Coimbra: imprensa da Universidade, 1930. P. 92.

9
José de Figueiredo (1872-1937). Historiador e crítico de pintura, nascido no Porto, forma-se em Direito na

Universidade de Coimbra, mas o seu gosto pela arte fá-lo seguir para Paris onde fica durante seis anos.

estudando arte, frequentando museus e artistas, fazendo amizades (foi amigo de Rodin, entre outros). Reg-essado
a Portugal, dedica-se â pintura portuguesa renascentista. Em 1911 torna-se director do Museu Nacional de Arte

Antiga, cargo que ocupará até â morte. Em 1935 ainda e nomeado director dos Museus Nacionais de Arte

Antiga, nomeacão quc engloba o anexado Museu Nacional dos Coches. Entre outras obras, publicou Portugal
na Exposi^ão de Paris (1901), Algumas palavras sobre a evolu^ão da Arte em Portugal (1908). Organizou

e\posit;ôes de arte portuguesa no estrangeiro e dedicou-se â escrita de vårios opúsculos sobre museus e

museologia. Cf. CASTRO, A. "José de Figueiredo". Fnciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. volume 8.

col. 79 1.

'" In FIGUEIREDO, José de -- O Museu Nacional de Arle Antiga, de Lisboa. [Angra do Heroismo]:

Atlântida. Separata da revista Atlántida. n° I, 1915, 15 Dez. P. 145.
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profissão, punha em contacto directo o Pôrto com tôda a Europa progressiva."
4 Já

vocacionado historicamente para oferecer um bom acolhimento a ideias novas. ainda segundo

Magalhães Basto, o Porto nutria um espírito aberto 5.

Assim, até a imprensa veiculadora de tais mudanvas florescia na Invicta. Se aí havia

um sem número de jornais literários, políticos e outros, o apetite intelectual dos seus

habitantes não se esgotava na leitura. O apelo cultural, que a cidade sentia, estendia-se

também âs belas artes, como aponta ainda o historiador portuense. "Se êste interêsse pelas

letras é digno de regislo numa cidade essencialmente, esiruluralmenie mercantii e burguesa.

mais notável. a nosso ver. é a observaqão de Raczynski a respeito das preocupaqôes artísticas

da gente tripeira. Êste diplomata prussiano que habitou no nosso país, como é sabido, na

última década da primeira metade do século XIX. afirmou que no Pôrto o cuho das artes

estava mais espalhado do que em Lisboa; o Porîuense, mais geraimente do que o Lisboeta.

gostava dejuntar. de acumular em sua casa coisas de arte.
" 6 Como Magalhaes Basto deixa

implícito, o papel do lucro comercial no investimento artístico não foi de menosprezar,

alimentando com sucesso uma vocavão coleccionista que fazia criar pequenas galerias e

museus privados nas habitacôes dos mais influentes burgueses portuenses.

Essa vocavão coleccionista já a encontrámos antes, tendo tido ocasião de a apontar

quando referimos a criavão do Museu Portuense e notámos a presenca de um vasto espélio

artístico retirado das muitas casas particulares abandonadas e saqueadas em consequência da

guerra civil. Vimos que não apenas a conventos foi beber o precioso acervo da nova

instituivão, criada pela vontade de D. Pedro IV e pela orientavão de João Baptista Ribeiro.

Constata-se. assim, facilmente, que o coleccionismo particular era. no Porto. uma realidade

com tradivôes significativas, â escala do país. que havia de infiuenciar beneficamente o

surgimento desse primeiro museu, ponto de partida para a instauravão do modelo académico

entre nôs. Vimos como o Museu Portuense foi motor do desenvolvimento académico em

4
Idem. p. 5.

5
"Aíém disso o cuito das regalias e liberdudes civicus estava na velha tradiqão do Portuense, ferranhumente

cioso dos seus amplos privilégios e direitos.
"

Idem. p. 5.

6
Idem, p. 96.
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comparável â do Sr. Allen, negociante inglês l4, residente na segunda cidade do reino. De

facto. o Porto tinha uma atitude bem diversa e por notôria influência inglesa.

Aqui chegados, vale a pena determo-nos nessa influência. Ao contrário do que

aconteeeu em Franva. os museus em Inglaterra não se formaram a partir de uma revoluvão,

tomando de assalto as eolecvoes privadas dos palácios e tentando salvar essas obras da

destruivão. Por lá, os museus públicos naseem da compra de eolecvôes particulares
' 5,

existentes pelo menos desde o século XVIII, devido ao gosto dos ingleses pela viagem e

consequente reeolha de objeetos pitorescos e artisticos, perfeitamente legíveis no quadro da

época.

Vimos. no capítulo anterior, como se fundou o Museu Britânico, formado a partir da

enorme e importantíssima colecv'ão do médico Hans Sloane. Impôe-se agora. contudo. um

esclarecimento, para que não se julgue que existiria desde muito cedo, em Inglaterra, um

espírito de ilustravão prévio ao século XVIII e â vontade de generalizar e democratizar o

acesso ao saber. Tivemos já ocasião de mencionar os problemas que os visitantes sentiam nas

visitas guiadas ao Museu Britânico, em pleno século XVIII, devido â rapidez a que eram

obrigados nesses percursos. Porém, esse era um mal menor. Antes de essa situavão

relativamente demoeratizante ter sido instituída. a histôria apresentava contornos bem mais

elitistas. Kenneth Hudson rcfere o carácter exclusivo dessas colecvôes europeias, apontando o

seu surgimento num tempo em que os seus proprietários e gestores não tinham o mínimo

interesse em franquear as portas das suas casas a não pares. Esse desprezo pelos populares
'"

14
"Lisbonne ne possêde pas de collection particuliêre qui puisse être comparée á celle de M. Allen. négociont

anglais. Les tableaux sont repartis avec ordre et avec goût dans plusiers grandes salles.
"

(...) "Vous voyez,

Messieurs, d'aprés ce que viens de vous dire, que le goũt des arts est plus répandu ici qu'â Lisbonne. On y aime

plus généralement â s'entourer d'objts d'urt. On ne laisse pas les tableaux se couvrir de poussiêre. On s'en fuit

gloire. on les smpend. on les conserve. Je rapporte le fa'tt sans en tirer la moindre con.séquence; car quoique

l'aime les arts. je ne fais un crime ã ptersonne de ne pas avoir ce goût. C'est une tendance qui n'ajoute pas au

honheur d'un puys. et celui-ci réclume d'uulre soins et d'autres améliorations." In RACZYNSK.I, Le Comte

A.— Les Arts en Portugal: Lettres addressées â la société artistique et scientifique de Berlin, et

accompagnées de documents. Paris, Jules Renouard, 1846. P. 384-385 e p. 390.

'5 Cf. BOLANOS, Maria, op. cit.. p. 137 e segs. Ver também o nosso capítulo II e o exemplo paradigmatico do

Museu Britânico.

'" "In Europe, museums and art gulieries began at a ttme when the people who owned and ran them had a

contempt for the masses. Collections were formed by men who wished to display them to others with the same

la.stes and level oj knowledge as themsetves, for connoisseurs and scholars. Any idea thal there might be a duty
to muke this material attractive or inteligible to a broader runge ofpeople would have seemed ludicrous.

"

In

IIUDSON, Kenneth A Social History of Museums: what the visitors thought. London: The Macmillan

PressLtd, 1975, p. 3-4.
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anos mais tarde. a 1 2 de Junho de 1 884, nas Janelas Verdes. A sua vontade de ver instalado

um museu, "embora mal acomodado e sem edificio j~rôprio"
' ', deixa bem clara a sua novão

do que era a concepvão museolôgica do século XIX: um amontoado de pe^as, sem

organizavão nem sombra de critério 12. Essa concepvâo é, eontudo, errada, como já pudemos

verificar, ao acompanhar a instalavão do Museu Portuense e, como teremos também

oportunidade de corroborar em seguida. ao desenrolar a histôria da instalavão do Museu

Allen. De facto. se é certo que os critérios desse início de século eram ainda Setecentistas. em

muitos pontos
—

e já vimos que, também neste aspecto, o Museu Portuense, na sua génese, se

afastou já dessa concepvåo de gabinete de curiosidades —

, não podemos, contudo, afirmar

que aos organizadores desses estabelecimentos era indiferente o que
e como ficava exposto na

galeria. Assim. enquanto o Porto, embora com critérios já na época discutíveis

internacionalmente, por ultrapassados
—

porque aceitava no seu Museu toda uma mistura de

espôlios
—

, conseguiu uma organizavão com logica e algum rigor científíco, nada disso teve

paralelo em Lisboa que ainda teria de esperar largas décadas até ver colmatada essa falha

museal. Apesar, pois. desta confusão de datas, e dessa visão entre o optimista e o conformista,

a realidade foi bem diferente. e pese embora a boa vontade de José de Figueiredo em relavão â

capital, o facto é que a nossa histôria mantém, de momento,
um rumo nortenho incontornável.

Na verdade, Lisboa levaria muito tempo a interessar-se pelo coleccionismo de obras

de arte. É já um lugar-comum citar-se a observavão de Raczynski, acusando a capital de

desinteresse pela arte, afirmando não haver em Lisboa colecvão particular alguma
13

1 ' Idem. p. 145.

12 "Se bem que aberto ao público em 12 de Junho de 1884. no Palac'to das Janelas Verdes. o museu existia já.

embora mal acomodado e sem edificio proprio. desde 1833. pois desde que, n'esse ano, foram extinctas as

ordens religiosas, comeqou-se. ainda que com pouquissimo cutdado e criterio, a recolher dos conventos de

frades o que se supunha ter valôr artístico. O recheio dos conventos de freiras sôfoi arrecadado mais tarde e a

par e passo que, as respecthas casas. iafalecendo a ũltima monja. Creadas, em 1833. as Academias de Bellus

Artes de Lisboa e Porto, foi aquele espolio artístico entregue á primeira d'estas Academias. surgindo então a

ideia de uma galeria nucional quc, por vurios motivos. så em 1869 se veio a instaurar. pubiicundo então o

Murquez de Souzu Holstein o primeiro e provisorio catálogo de pintura.
"

Idem, p 145.

13
Como já tivemos ocasião de verificar, também não existia organizada qualquer colecvão pública; mesmo

tomando em consideracão a da Academia, como fez José de Figueiredo, pois nem essa era visitável, devido ao

estado de abandono e descaso de que padeciam as obras de arte.
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não acrescenta mais dados - '
. Artur de Magalhães Basto reforva esta ideia, apontando os

mesmos nomes de eoleccionadores e mais alguns outros: "Êste reiativo desenvolvimento do

gôsto pela beieza artistica devia-se. em parte, ao exemplo dado peias famílias estrangeiras

ou nacionaiizadas, nas quais havia, em geral, grandes amadores e crtticos de arte. Os Van-

Zeller. Woodhouse, Graham. Forrester, Alîen e oulros. possuíam vaiiosas coleccôes de

quadros, obfectos de arte. desenhos. etc.
" LL

De todas essas famílias, a mais famosa é, sem dúvida, a de Joâo Allen. Por um lado.

pela importância do espôlio reunido, numa multiplicidade quc daria para, a partir daí, criar

uma meia dúzia de outros núeleos museolôgicos, como os anos 70 e 80 do sécuio XIX

acabarão por propor; por outro lado, pelo facto de ter decidido pôr esses bens ao servivo do

público. É ele o maior protagonista desta parte da histôria. Vejamos então quem era esse

homem e o que teria levado a reunir tâo importante e tão alargado espôlio que lhe permitira,

ainda â data da fundavão do Museu Portuense e num momento em que organizava o seu

prôprio museu, ser um dos mais significativos doadores daquela instituivão 2^.

2. A aventura de João Allen

Este súbdito britânieo, nascido em Viana do Minho ^4
a 1 de Maio de 1781, e

baptizado como John Francis Allen — também conhecido como João Franeiseo Allen ^ —

.

^1
Idem, p. 385 e segs. Pode tratar-se de Robert William Woodhouse. um nobre inglês que se estabeleceu

eomercialmente no Porto nos anos vinte de Oitocentos, representando a fĩrma inglesa Smith, Woodhouse Bros &

Co. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Lisboa; Rio de Janeiro: Edicão Enciclopédica Lda,

1945, vol. XXXVI, p. 917.

*—

BASTO, Artur de Magalhães. op. cit.. p. 96.

— Á data de criavão do Museu Portuense, J. Allen foi um dos principais doadores, constatando-se que apesar de

estar ele prôprio a instalar o seu museu, "ainda Ihe sobejavam objectos raros e de valor paru oferecer ao Museu

oficial, que então se formara". In ALLEN, Alfredo Ayres de Gouvêa —

Apontamentos sobre a familia de

João Allen (Incluindo correspondência e algumas notas sobre a guerra peninsular). Porto: s.n..l959. [\

192.

-4 Esta c a naturalidade indicada por VALENTE. Vasco João Allen (1781-1848) Soldado, negociante,
artista e amigo das artes. Comemorando o 1° centenárío do seu falecimento. Porto: s.n.. 1948. p. 5. Ha.

porém, autores que afirmam ter João Allen nascido em Gaia. Vasco Valente justiFica-se do seguinte modo:

George Allen "morreu no Porto em 1772, deixando 12 Jilhos. Dalguns não houve descendênca, mas doutros

vamos encontrá-la. nuo Julundo Jú da varonia. em familias bem conhecidas do Porto. de Lisboa e uté do Brasil:

Rangeis, Archers, Van Zellers, Perrys, Urculus, Vieiras de Castro. BarÔes da Regaleira. Pinto.s Bastos. Veloso.s

de Oliveira. etc, etc. 7 "Os deveres de seu cargo e decerto tumbém o negôcio de exportaqão de vinho. então

muito importante em Viana do Minho levaram o filho, Duarte Gutlherme Allen, ajixar a suu residência nuquela.
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teve vida longa e, em especial, em Inglaterra
- - segundo testemunho de Winckelmann.

habituado a outro tipo de acesso â cultura no seu país
17

e por terras de Itália. sobretudo em

Roma. onde era fácil ver as colecvôes de pintura do Palácio Quirinal, embora em dias

previamente estipulados '°.

No entanto. em Inglaterra. apesar de o acesso âs colecvoes privadas de Setecentos não

ser fácil, a situav'âo parece estar alterada nos anos trinta de Oitocentos; havia muito que o

Museu Britânico funcionava de portas abertas ao público (desde 1759. como vimos no

capítulo anterior), apesar dos contras acima indicados. E, pesem embora as críticas de

Winckelmann, essa apetência coleccionista inglesa e a instituivão de um vasto espavo

museolôgico em Inglaterra, como o do Museu Britânico, fizeram mudar a forma como os

ingleses encaravam a arte.

Fora essa infiuência britânica que passara para a Invicta, alimentada economicamente

pelos interesses da colônia no comércio do vinho do Porto. Assim, e de acordo com

Raczynski. havia na cidade uma série de famílias em cujas casas figuravam, orgulhosamente,

e sem que o pô aí se acumulasse. obras de arte -9. Seguindo o testemunho desse mesmo

cn'tico prussiano. essas eolecvôes pertenciam ao pintor Silva Oeirense, ao negociante

Francisco Venzeller (ou Van Zeller). ao comerciante e pintor amador Forrester, que também

tinha casa em Lisboa, ao negociante de vinho do Porto, Antônio Bernardo Ferreira, cuja casa

estava forrada de quadros, da cave até ao sôtão 20. e a um tal Woodhouse, de quem o autor

1 7
"England had a particulary bad name for the secrecy and possessiveness of her collectors. As the German

scholar and traveller, Winckeimann, put it, after a v'tsil to Engiand in 1760. <<those barbarians, the English, buy

up everything and in their own counlry nobody sees it but themselves». The accusation was not unfair. The

wealthy English. who bought extensively in Italy and other continental countries during the seventeenth and

eighteenth centuries. had nofeeling at all that their collections might. as cultura
assets. belong to the nation us a

whoie and that it was irresponsable to prevent other people from enjoying them. Some at leust of the German

courts took a much more progressive view. The gallery- at Dresden could be viewed without difftcuity from 1746

onwards. It was housed in a building outside the palace, which made public admission easy to orgam.se; and at

Sulzduhlum. near Brunswick, there were conducted tours. lasling two hours. 7 "One shouid not be too hard on

either the English collectors or the eighteenth centurv. a wish to keep the public awuyfrom one's treusures is not

peculiurly English and, tfthe weullhy eighteenth-century English collectors seemed purticularly selftsh, this was

to some extent because there was. compared with other Europeun countnes, such u number of them and,

perhaps even more important, because a high proportion ofthe English collections were nol inherited." Idem, p.

4-5.

18 Cf. idem, p. 4.

19 Cf. Raczynski, op cit., p. 390.

2^
"Dont la maison depuis la caveJusqu'au grenier est garnie de tableaux" Idem, p. 389.
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Foi aí que viveu de 12 de Outubro de 1795 :>*~
a 28 de Fevereiro de 1799. estudando.

além das disciplinas normais do curso anual, esgrima, desenho, danva e música 3-\

Terminando o curso com a patente de oficial
-'
\ demorou-se a viajar. A tradivão museolôgica

nos Estados Unidos, enraizada numa novão de bem público c servivo å navão, destinado ao

engrandecimento de todos, num espírito iluminista -^, deverá ter eontribuído para o seu

prôprio projecto museolôgico. A paixão das viagens, aliada a um forte poder econômico, faria

o resto.

Desconhece-se quanto tempo se terá demorado pelo Novo Mundo, antes de voltar å

sua terra adoptiva. Desse hiato informativo nos dá conta Vasco Valente, referindo que apenas

o voltamos a eneontrar já em momentos em que a sua aprendizagem em Georgetown lhe

permite alcan^ar honras militares. "Antes de regressar a Portugal, João Allen viajou durante

algum tempo pela América. não existindo na família Allen qualquer indicacão segura de

quando saira do Colégio nem mesmo da data do regresso á pátria adoptiva embora.

admitamos, cerca de 1799. No ano trágico de 1808, é que dele enconiramos referências e

essas ojiciais e tão honrosas que ihe valeram a Torre e a Espada.
"36

No regresso conhecido, a sua biografia prende-se portanto com a carreira militar.

Soldado resistente âs invasôes dos exércitos napoleônicos, organizou no Porto um corpo de

voluntários que ele prôprio armou e manteve na luta •*'
contra a coluna liderada por Loyson,

em 1808. Foi membro do Real Corpo de Voluntários de Mar e Terra da cidade do Porto, â

ordem do príncipe regente, ainda no mesmo ano de 1808 ™. participou na batalha do

Vimeiro, a 19 de Agosto de 1808, e assim se tornou Comandante do Corpo de Voluntários.

S1
De acordo com Paula Santos, o periodo vivido nos EUA foi de facto de 1793 a 1799. A data de 12 de Outubro

de 1795 corresponde â sua entrada em Georgetown, antes da qual se desconhece a localizavão de João Allen no

Novo Mundo. Cf. SANTOS, Paula, op. cit., p. 33.

Cf. ALLEN. Alfredo Ayres de Gouvêa —

Apontamentos sobre a família de João Allen (Incluindo

correspondência e algumas notas sobre a guerra peninsular). Porto: s.n., 1959. P. 47.

34 Cf. VALENTE, Vasco. Op. ct. P. 7.

35 Cf. HUDSON, Kenneth, op cit., p. 33 e 50; e TONELLI, Edith A. 'The Art Museum". in The Museum A

Reference Guide. Michael Steven Shapiro e Louis Ward Kemp editores. Greenwood Press. New York,

Westport. Connecticut, London: 1990. P. 33.

36 In VALENTE. Vasco. Op. cit., p. 7.

37
Idem, p. 7.

38
Idem, p. 9.
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foi o décimo primeiro
26 filho de Edward William Allen (Duarte Guilherme Allen. como

muitas vezes surge referido 27
segundo o seu biôgrafo Vasco Valente *•"). eônsul inglês em

"Viana do Minho e nas Ilhas Adjancentes" 29. e de D. Joana Josefa Dorotea Felicidade

Mazza.

O primeiro membro do clã a chegar a Portugal fora George Allen. avô de John. ou

Joâo eomo optaremos por lhe chamar. por ser esse o registo mais comum. Fugido de

Inglaterra por motivos políticos (era apoiante de James Stuart -*°), antes de passar a viver de

rendimentos. esteve envolvido na exportavão vim'cula. Esse negôcio fundaria a fortuna da

família. permitindo a educavão cosmopolita de Joâo Allen que, em 1793, no rescaldo das

decapitavôes que se sueediam em Franva, seria enviado pelo pai para Washington, para

estudar no colégio de Georgetown, estabelecimento catôlico, de currículo militar. dirigido por

clérigos franceses
■* *

.

então vila. onde nasceu, como vimo.s, João Allen que. aos 12 anos. partia para os E.U. da América do Sorte

afim de se matricuiar no Colégio Militar de Georgetown. perto de Washington. dirigido por clérigos catôlicos

franceses. Passava-se isto em 1 793.
"

Idem, p. 6.

25
Segundo Paula Santos. o nome de baptismo seria na realidade este. na sua versão portuguesa, João Francisco

Allen. Nome de baptismo, "registado nafreguesia vianense de Monserrate", In SANTOS, Paula Maria Mesquita

Leite — João Allen (1781-1848)
— Coleccionador e Fundador de um Museu. Lisboa: s.n., 1996.

(Dissertacão de Mestrado em Museologia e Patrimônio apresentada â Faculdade de Ciências Sociais e Humanas

da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada). P. 33.

26
De acordo com a informavão reunida In FERREIRA. Pedro Augusto; LEAL, Augusto Soares de Pinho

Portugal Antigo e Moderno: diccionario geographico, estatistico, chorographico.... Lisboa: Mattos Moreira,

1873-1890: volume V, p. 253. João Allen era o décimo fllhoe nãoodécimo primeiro.

27
Cf. VALENTE. Vasco, op. cit., p. 5.

28 Vasco Valente (1883-1950), de seu nome completo Antônio Vasco Rebelo Valente. nasceu e morreu no

Porto. Escritor e critico de arte. licenciou-se em Direito pela Universidade de Coimbra, seguindo depois a

carreira diplomática, preterida, em 1910, pelo estudo da arte e da histôria. Grande viajante, conhecia bem os

grandes museus europeus. Em 1932 tornou-se director do Museu Soares dos Reis, ao tempo ainda instalado no

piso térreo do Convento de Santo Antonio, sendo um dos maiores entusiastas da mudanca para edificio mais

digno, mentor da adaptavão do Palácio dos Carrancas a museu. Deixou vasta obra publicada, de que salientamos:

Á margem dos nobiliários; O Museu Nacional de Soares dos Reis; várias monografias de artistas e obras

sobre cerâmica e vidros. Conferencista de relevo, teve também ampla colaboracão em jornais e revistas. Director

artístico da Fãbrica de Porcelanas Vista Alegre. foi além disso membro da Associaclo de Arqueôlogos

Portueueses, Junta Nacional de Educacão, socio da Academia Nacional de Belas-Artes, do Instituto de Coimbra,

da Real Academia de Espanha, e da Real Academia de Belas Artes de Madrid. Cf. Enciclopédia Portuguesa e

Brasileira, volume 24, p. 541-542.

--

Idem, p. 5.

30
Idem, p. 6.

31 Cf. In FERRFIRA, Pedro Augusto, op. cit., volume V. p. 253.
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dos sitiantes, abandonava essa habitavão, mudando-se para a Rua de Cedofeita 46. Mas.

escassos anos apôs a guerra, daria início å recuperavão da sua antiga morada. Data igualmente

desse período a construvão da galeria destinada a albergar a sua colecvão de obras de arte e

demais objectos reunidos em tantas viagens. E ainda Vaseo Valente quem nos dá eonta desses

passos. "«João Alien. dotado dum requintado tacto e gosto artístico. comecou, de muito novo.

a coleccionar armas. medaihas e curios vários e, nas suas repetidas viagens a Inglaterra.

Franca e Itália, foi adquirindo a maioria dos quadros e preciosidades com que enriqueceu o

seu Museu. Também comprou. em Lisboa. a galeria da Casa de Abrantes.»
47

Coleccionador, amigo c protector de artistas 4&, facto documentado quer pela sua

correspondência quer pela de artistas como Sequeira 49, João Allen soube tirar partido do

nada mais indicando do que essa proximidade. O mistério, aparentemente de solucão simples, de acordo com a

explicacão de Alfredo Allen, seria assim resolvido: entre a rua dos Carrancas e a da Restauravão, eram, na

realidade, duas casas que ele possuia; uma de dois andares e águas turtadas sita na Rua dos Carrancas e com uma

frente para a da Restauracão; e outra, de um andar com águas furtadas, no n° 1 da R. da Restauravão, com uma

frente para a dos Carrancas. Cf. ALLEN, Alfredo Ayres de Gouvêa. Op. cit., p. 180-181. Ver nessas páginas

documentos sobre os estragos causados nessas moradas por ocasião do cerco do Porto. Porém, segundo os dados

fornecidos por Pedro Augusto Ferreira, citado por Pedro Vitorino (Os Museus de Arte do Pôrto, p. 92-94), o

número de porta da Rua da Restauravão não seria o 1, mas o 281... (Cf. VITORINO. Pedro. op. cit., p. 93.). O

mesmo numero 281 é referido por Pinho Leal, Portugal Antigo e Moderno, volume V, p. 254. Ai o autor

afirma ser esse o número de polícia da casa de João Allen. e funcionar o seu museu no número 275 da mesma

Rua da Restauracão. Paula Santos acrescenta alguns dados que facilitam a leitura da escolha dessa localiza^ão

urbana para morada. "O ángulo Carrancas-Restauraqão esolhido por J. Allen para suu morudu de famílta. bem

como para instalaqão das casas de negôcio, liga-se, sob o ponto de vista urbano, å valorizaqão de novas zonas

residenciais fora da cinta muralhada, que remonta ao rompimento da muralha entre a Porta de Carros e a

Portu dus Virtudes. emfins do século XVIII. [...] Em termos de enquadramento sociolôgico no tecido urbano, a

freguesia de Miraguiu (antigo bairro de Miragaia. outrora extra-muros) era local de mareantes quase na sua

totalidade [...] sendo, de entre a.s demais freguesias existentes na cidade a que contavu muior número de

pobres. Todavia, a moderna R. da Restauraqâo. estritumente residencial, viria a tornar-se na 'flor du freguesia'

não contando com uma única família pobre por volta de 1875 [...]. Morar na Restauruqão-Carrancas nos anos

20-40 do século passado signiftcava enjim habitur num arruamento em construqão. arejado, com vista

panorámica sobre o rio Douro e afronteira Gaia.
"

In SANTOS, Paula, op. cit., p. 46-49.

46
Cf. idem. p. 18-19.

47 ln ALLEN, Alfredo op. ci., p. 177, citando Vasco Valente, na obra Á margem dos nobiliários, publicada

em 193 1 . Em relacão a esta colecvão da Casa de Abrantes, parece ter sido a compra efectuada nos anos a seguir â

guerra civil, com a ajuda de Joaquim Rafael. Cf. ALLEN, Alfredo Ayres de Gouvêa. Op. cit., p. 192-193.

48
"Por ocasião da visita de S.A. Real o Príncipe Consorte D. Fernando ao Porto. em 1836, João Allen

qtterendo auxiliar um artista cinzelador que se encontrava a braqos com sérias dtftculdudes por Jaita de

trabalho. encomendou-lhe um espadim de Côrte" (In VALENTE, Vasco — Joåo Allen (1781-1848) Soldado,

negociante, artista e amigo das artes. Comemorando o 1° centenário do seu falecimento. Porto: s.n.. 1948.

p. 23-24), com desenho seu, e com o qual se apresentou na recepcão real, fazendo notar a excelência do trabalho

do artista, e conseguindo assim que jamais lhe voltasse a faltar trabalho.

49
A amizade dos dois está além do mais documentada por uma carta que o pintor enviou ao seu amigo João

Baptista Ribeiro, em 1827. então ainda Professor da Real Academia de Desenho do Porto, recomendando o seu

outro amigo João Allen, amador das artes, no regresso deste â cidade. "«Na ocasião em que parte o Illm Senhor
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Seria, enfim, dispensado do servivo a 4 de Outubro de 1808 39. A 23 de Marvo de

1825. D. João VI agraciava-o com o grau de Cavaleiro da Ordem da Torre e Espada 40.

Sempre interessado na política nacional, como demonstra alguma da sua correspondência K

João Allen não descurou. contudo, os seus afazeres pessoais e comerciais. Entre os períodos

das invasôes das tropas napoleônicas, ocupou-se também a viajar até Inglaterra (1810).

dedicando-se aos negcSeios. estabelecendo um comércio entre o Tamisa e o Douro e

alargando-o mesmo â Terra Nova 42. Regressado ao Porto em Fevereiro de 1814, manteve

essa estreita relavão comercial com Londres, sempre ligado ao vinho do Porto 43.

Em 1823, no dia 7 de Junho, casou com D. Leonor Carolina Amsink (1 803-1 87744),

filha do cônsul sueco Rodolfo Amsink e de D. Maria Helena Archer. Recomevou, então, a

viajar. Os anos seguintes seriam conturbados. Já passámos pelas notas biográficas referentes â

sua carreira militar. Detenhamo-nos, agora, em pormenores ligados ao seu futuro papel

cultural na cidade. No ano de 1 827 já se encontrava a residir â Rua da Restauravão,
numa casa

de esquina com a Rua dos Carrancas 45. Em 1833. devido aos estragos causados pelos tiros

39 /n VALENTE. Vasco. Op. cit.. p. 1 1-13.

40
Idem,. p. 14

41 Cf. idem, p. 14 a 17. As versôes sobre a paixão ou desgosto de João Allen pela política, apesar do seu ôbvio

envolvimento e evidência de participa<;ão militar, não são coincidentes em todos os seus biôgrafos. Um seu

familiar, Alfredo Ayres de Gouveia Allen, apresenta a questão de modo algo diverso. "No entanlo, JOAO

ALLEN embora com tendências liberais. não se imiscuirá nas discôrdias internas e prosseguirú na sua vidu de

trubulho intenso. desejando apenas o progresso e o bem-estar da naqão onde nascera e a que tanto se afeiqoara.

Assim. ncsic ano de 1822, foi um dos sôcios-fundadores da «Sociedude Promotoru du Indústria Nacional».

instituiqâa com sede em Lisboa. Segundo se lé nos respectivos «Anais», era destinada «a instruqão sobre todos

os objectos que interessão a agricultura. as artes e o commercio» e para ela contribuíam os seus sikios «com

fadigas e sacrificios».
"

(In ALLEN, Alfredo Ayres de Gouvêa
—

Apontamentos sobre a família de João Allen

(Incluindo correspondência e algumas notas sobre a guerra peninsular). Porto: s.n., 1959. P. 169.) "Joâo

Allen. emhoru nascido em Portugal e tuo afeiqoado a esta boa terra portuguesa. era cidadão británico e

inteirumente dedicudo aos seus negôcios e entretido com as suas predilecqôes artísticas. aborreca a

intrigalhada política que fervilhava por toda a parte e â qual se queria manter absolutamente estranho. embora,

comojá dissemos, as suas tendêncas fossem liberais. 7 "Enquanto os ânimos aqui se vão. dia a dia. azedando

cada vez mais [estamos em 1 826], João Allen aproveita para irfazer uma longa viagem de recreto e estudo das

coisas de arte. que tanto o apa'ixonavam.
"

Idem, p. 1 76.

42
Idem. p. 1 7.

43
Um dos fundadores do Banco Comercial do Porto, primeiro estabelecimento deste género existente na cidade,

João Allen foi, sem dúvida, um proprietário de grande relevância na economia da cidade. O sem número de

retratos, camaféus, baixos-relevos e até o tamanho do seu mausoléu (desenhado por ele proprio para a Igreja da

Trindade, no Altar de S. João Baptista) atestam essa importância social. Cf. ALLEN, Alfredo, op. ct.

44
Cf. SANTOS, Paula, op. ct., p. 45.

45 As diferentes notas quanto â morada de João Allen prestam-se a confusôes. É por vezes referido o endereco

como Rua dos Carrancas; outras vezes como Rua da Restaura<;ão. Outras, ainda, como â Rua da Restauravão,
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Esta atitude, além da do prôprio Sir Hans Sloane (e conservando sempre as devidas

distâncias, em termos da importâneia do espôlio recolhido), lembra sobretudo a do pintor

norte-americano Charles Wilson Peale que. em Filadélfia, no ano de 1782, durante a Guerra

Ja Independência, criou o Peale's Museum, numa galeria anexa a sua casa. dc modo a poder

expor os seus trabalhos, até entao visitáveis pelo público na sua prôpria casa. A afiuência era

de tal modo grandc que o artista resolveu construir um espaco independente onde a sua

colecvão
—

originada em 40 telas — ficasse patente ao públieo.
^4

O mesmo fez João Allen. Não que as portas de sua casa estivessem franqueadas ao

público. Mas os seus tesouros seriam já demasiados para os guardar sô para si mesmo. Essa

paixão inicial que o levara a recolher objectos por onde passara. levara-o, finalmente, a criar o

museu, esse sim aberto ao público. Como aponta Pedro Vitorino. "Um simples agregado de

objectos adornando os saloes da hahitacao de um homem de gôsto e de fortuna. dia a dia

acrescido nas suas espécies componentes, tal fôra o inicio do museu que o negociante Joâo

Allen, filho do antigo cônsul britânico em Viana do Castelo Duarte Allen organizou na casa

em que residia. â rua da Restauracão.
" ^

Corria o ano de 1836. A galeria destinada a museu comevou a ser construída ^.

Contava com "três salas com luz vertical; nele se amontoavam as obras de Arte e as variadas

coleccôes de bugigangas desde os cabelos de D. Inês até um punhado de areia da praia do

cotecqôe.s —

que iam crescendo de dia paru diu. 7
"

— Em 1841, José Ferreira Pinto Basto. de Lisboa manda a

seu cunhado João Allen nota de vários pagamentos efectuados a artistas. entre os quais figura um. de 998S800

réis. feito ao pintor Jouquim Rafael. 7
"

- Em Novembro de 1842. o nosso biografudo e.steve novumente em

I.isboa, visitando us pessous de família ali residentes e, como de costume, tratando de efectuar novas aquisiqôes

de diversas produqôes artísticas. Depois, chegado ao Porto. nas horas vagas dos seus trahalhos. aprazia-se a

seleccionur e catulogar esses «recém-chegudos ». que seguidamente dispunha, carinhosamente, no Museu que

era todo o seu enlevo e que Já estava então cheio como um ovo, apesar do espaqo relativamente grande de que

dispunha.
"

In ALLEN, Alfredo Ayres de Gouvêa. Op. cit., p. 193-194.

54
In HUDSON, Kenneth, op cit., p.33.

-

In VITORINO, Pedro — Os Museus de Arte do Pôrto. Coimbra: Imprensa da Universidade. 1930. P. 89.

-" "A instalaqũo do museu fez-se no quintal da moradia permanente da família, onde se construirum para o

efeito modestus defwndêncius, compostus por um andar e aguas-furtadas, voltado para a Restauruqão, comojá
se disse. Em certos dias da semana podia ser visitado pelos artistas e estudiosos permitindo-se ao público

percorrê-lo aos domingos, f'acto que deve ser sublinhado num tempo em que o Porto oferecia poucas
—

dirtamos mesmo que quase nenhumas — distracqães aos seus habitantes: a Assembleia Portuense, fundada em

1834 peios homens cativos no L7erco, na alu ocidental do Palácio du Trindade; a Ftlurmonicu Portuense. na rua

das Hortas, n" 66; a Feitoria Inglesa, na rua dos lngleses, privativa da colônia británica; o Ateneu D. Pedro

(Museu Portuense). aberto ao público apenas em 40. na zona oriental da urbe. a S. Ldzaro.
"

In SANTOS. Paula.

op, cit., p. 55.
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mundo em que vivia 50. Luiz Xavier da Costa menciona esse facto. "«Em Itália relacionou-se

com os melhores artislas da época, tendo convivido intimamente com Domingos Antônio de

Sequeira: da autoria deste artista ainda existe em Villar d'Allen, um desenho com que o

presenteou. tendo, funto. um bilhete de visita com os seguintes dizeres gravados: «Le

Chevalier de Sequeira
- Premier Peintre de la Chambre de S.M.T.F.» e escrito pelo prôprio

punho de Sequeira: «Via Condutti n° 56».
" 51 O seu grande interesse pelas artes e as várias

amizade cultivadas com artistas faria com que, em 1837, por sugestão de Joaquim Rafael,

Joao Allen se tomasse Académico Honorário da Academia de Belas Artes de Lisboa
-

-. Mas

regressemos ås suas tantas viagens. Tantas viagens e tantos objectos
53. Tantos que acabaram

por já não caber nos salôes da sua casa. Daí a construvão da galeria.

João Allen para essa cidade. e tendo feito aqui a compra de alguns quadros e esbocetos. e supondo que no seu

desembarque posa ter soffrido algum damno. por cujo moth'o. e não podendo eu em pessou obsequiulo. Ihe

offerec pessoa que fizesse as minhas vezes em assistir a tudo quanto seja necessario para qualquer reparaqão

que seja precisu; e conjiando so no meu João Baptista, tanto na sua amisade e talentos, me persuado que serei

plenamente satisfeito no obsequiar o lllm" Senhor João Allen, e na renovaqão da amisade e acatamento que

conserva em mim. lembrando-lhe que em tudo que me queira occupar aqui em Roma. sempre. sempre achará o

mesmo que fui. e tenho sido e serei para com o meu predilecto João Baptista Ribeiro. o seu maior amigo»"
—

assinado D.A. de Sequeira. In COSTA. Luiz Xavier — Cartas de Domingos Antônio de Sequeira, da Filha e

do Genro, depois da Emigraeão de 1823. "Carta de Domingos Antonio de Sequeira, dirigtda para o Porto a

João Baptistu Rtbeiro e recomendundo o amador de Belas-Artes João Allen", citado por Alfredo Allen, op. ct.,

p. 178.

50
Para um retrato organizado, mais detalhado, sobre este coleccionador e o reflexo da sua vida e personalidade

no seu museu, ver SANTOS. Paula Maria Mesquita Leite — João Allen (1781-1848)
— Coleccionador e

Fundador de um Museu. Lisboa: s.n., 1996. (DissertaQão de Mestrado em Museologia e Patrimônio

apresentada â Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada). P.

73-102.

51
Idem.p. 177.

52 Cf. portaria de 1 de Maio de 1 837, assinada por Passos Manuel. Referido por Vasco Valente, op. cit.

53
Os biôgrafos são, aliás, unânimes e as mesmas histérias, sobre a aquisi<;ão de coleccôes, encontram eco de

publicavão para publicacâo. "Em Junho de 1836. adquiriu um Lishoa. a D. Brites Adelaide Geraldes Barba. uma

«colecqâo de pinturas» pela soma de 1.200S000 Rs. 7 "Outra compra importante de João Allen, foi a que ele

realizou tumbém em Lisboa, por ocasião do leilão da Casa Abrantes. transacqão em que Ihe prestou valiosos

senJqos o pintor Joaquim Rafael. a quem em 1841, Joâo Ailen mandou pugur por intermédio do seu cunhudo

José Ferreiru Pinto Busto a quantia de 998S800 Rs, presumivelmente o montante dessa transacqûo.
>' "Em 1842.

esteve Juũo Allen em Lisboa a fazer novas compras de obras de arte.
"

In VALENTE, Vasco João Allen

(1781-1848) Soldado, negociante, artista e amigo das artes. Comemorando o 1° centenário do seu

falecimento. Porto: s.n.. 1948. p. 22. Alfredo Allen, que segue muito a informavão dada por Vasco Valente,

sublinha igualmente essa faceta, repetindo alguns dos dados. "Sempre que se Ihe deparava uma oportunidade.

Joâo Allen trutava de enriquecer a sua guleria com mais obras de urte, que ele procurava com entusiasmo. f

"Assim, vemos que em Junho de 1836 adquiriu, em Lisboa, uma boa «colecqão de pinturas», a D. Brites

Adelaide Geruldes Barba, pela importáncia de um conto e duzenlos mil réis. 7"E, embora afastando-nos da

ordem cronolâgica que temos seguido, apontemos aqui, ainda mais uns dados sobre aquisiqôes para o Museu,

colhidos em apontumentos daquele coleccionador: /
"— Em Agosto de 1840 fez em Lisboa uma nova escolha e

compra quadros e outros objectos de valor artístico —

sempre no desejo de completar quanto possível as suas
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em evidente separavão de espôlios. como tivemos ocasião de mencionar no capítulo II — . é

indesmentível que dessa riqueza original do Museu Allen, feita de muitos núcleos, poderiam

ter saído vários museus especializados. Não era esse, contudo, o espírito do seu fundador — e

a avaliar pela alteravao da vocavão do Museu Portuense, como vimos, também não seria tão

cedo a do país. As razôes prendiam-se, certamente, com o escasso número de instituivoes

museolôgicas
- o que justifica o aglomerar de tal diversidade de espôlios num único local.

Mas talve/ tenha sido também essa grande variedade de pevas expostas uma das razôes do

grande sucesso de público do estabelecimento, levando até ås suas salas um grande número de

euriosos.

Em 1839, um artigo do periôdico enciclopedista O Museu Portuense 62, intitulado

"() Museu do Snr. Ailen", travava do estabelecimento um quadro de enorme admiravão.

Embora o tcxto não viesse assinado, sabe-se ser da autoria do escritor espanhol José de

Urcullu 63
que repetiu essas linhas a partir do seu Tratado elementar de geographia

astronomica, física, historica ou politica, antiga e moderna 64. Nessa obra. Urcullu

subscrevia algumas teorias que hoje nos parecem algo risíveis 65. No entanto, o mais

interessante é notar a boa vontade e a admiravão pela empresa museolôgica de João Allen.

Não esquevamos que, sendo espanhol, Urcullu, relativamente a museus. não estava na mesma

62
O Museu Portuense, jornal de historia, artes, sciencias industriaes e bellas lettras, publicado pela

Sociedade de Typographia Portuense, teve vida curta: 1838-1839. O primeiro número saiu a 1 de Agosto de

1 838 e o ũltimo a 1 5 de Janeiro do ano imediato, com o número 12 da publicacão.

63 José de Lrcullu. Desconhecendo-se embora a data do seu nascimento, sabe-se que morreu em Lisboa, 1852.

Este escritor espanhol, capitão miliciano, refugiou-se em Portugal apôs ter intervindo na Guerra Peninsular.

Perseguido por motivos políticos, escolheu deixar o seu país natal. Tradutor de francês, inglês e castelhano,

dedicou-se também á escrita, nomeadamente de textos de hislôria. Entre outras obras conta-se a Relaciôn

Histôrica de los Acontecimentos más principales ocurridos en la Corufta y en otros puntos de Galicia, con

el objeto de restabelecer la Constituciôn política de la monarquia espaftola, Corunha, 1820; Lecciones de

Moral, Virtud y Urbanidad; Tratado elementar de geographia astronomica, fisica, historica ou politica,

antiga e moderna; Cantata Pelo Motivo Da Visita Feita Â Heroica Cidade Do Porto por sua Majestade

Fidelíssima a Senhora D. Maria II, e suas Majestades Imperiais o Senhor D. Pedro e sua Augusta Esposa,

Porto: 1834. Cf. Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 33, p. 487.

64
Seguimos a indicacio de Pedro Vitorino, na já referida obra Os Museus do Pôrto, p. 89. para veriftcar a

autoria do texto de "O Museu Portuense". Comparando. depois. com o Tratado elementar de geographia

astronomica, flsica, historica ou politica, antiga e moderna. Porto: s.n., 1837. 2a edicão: 1841. da autoria de

José de Urcullu, dedicado a John Allen, confírmou-se a veracidade dessa atribuicâo. A la edicão dessa obra data

de 1835.

65 A obra inicia-se com a criavão do mundo, em 4004 a.C, e prossegue, calmamente, até aos seus dias, passando

pelo dilúvio e outros acontecimentos biblicos, em rigorosa cronologia. Cf. URCULLU, José de — Tratado

elemcntar de geographia astronomica, fisiea, historica ou politiea, antiga e moderna. Porto: s.n., 1837. 21

edivão: 1841. P. xxx.
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Mindelo 57 Os quadros cobriam as paredes de aito a baixo, d moda dos Museus e coiecqôes

dos Sécuios Xl'III e XIX" 58 conta-nos Pedro Vitorino. Outra nota curiosa e inescapável.

nesta galeria, â parte o facto importantíssimo da decisão da sua construvão. como elemento

arquitectônico independente da morada do coleccionador e da prôpria colecvão (ou, melhor

dizendo. coleccoes), é a iluminavão. Três salas com "luz vertical". Mais uma vez é Charles

Peale quem vem ã memôria. com o seu Peale's Museum, em Filadélfia, já que nesse ano de

1782, a sua galeria de pintura exibia já um sistema de iluminavão por clarabôia. "It had

overhead lighting, thefirst gaiiery in the United States to be so designed.
" 59

A personalidade e os interesses de João Allen moldariam o cunho específico do seu

pequeno museu, como os seus biôgrafos nunca se cansaram de sublinhar: a sua instruvão, o

pansofismo, a paixão das viagens, numa palavra, o ecletismo da colecvão onde cabiam

minérios, moedas, quadros. camafeus, medalhôes 60. "Um tal museu continha hem o germen

d'onde, por desdobramento. podiam sair os nucleos de differentes museus especialisados:

d'arte. de sciencias naturaes. artes industriaes e commercio. Aquelle cosmopolitismo estava

no espirito do tempo e sá recentemente, pode dizer-se, comecou na Europa o movimento de

especialisacão que deu origem á prodigiosa variedade dos museus modernos, considerados

poderosos instrumentos de educacão.
" 61 Passe embora o entusiasmo de Pedro Vitorino -

parecendo esquecer, nessa afirmavão de ser recente o movimento de especializavão. que já

então, na vizinha Madrid, o Museu do Prado fora concebido como espavo destinado ås artes,

57 Esta nota romântica é curiosa. Mais uma vez. a histôria museolôgica do Porto se cruza com a figura de D.

Pedro IV. Mas é igualmente interessante veriílcar como essa particularidade da coleccão, da mecha de cabelos

de D. Inês e da igualmente mítica areia do Mindelo, é repetidamente citada por todos os "biôgrafos" do Museu

Allen. mesmo já no século XX, num reiterado visitar do espírito romântico.

58 In VAI.ENTE, Vasco, op. ct. p. 22.

59 In HUDSON, Kenneth, op. cit, p. 33.

60 "Joâo Allen. de familia tngleza. era um homem instruido. dotado do pansophismo um tanto desconexo dos

espiritos irrequietos mas destituidos d'uma educaqão disciplinada. organtca. Viajou muito. foi pnncpalmente

nas suas viagens que o seu gosto de colleccionador se desenvolveu. comeqando a agglomerur. um tunto

promiscuumente. recordaqôes de Herculanum e Pompeia com paineis. quadros cêlebres. camafeos. medalhôes.

instrumentos agncolas e de jardinagem, marmores da Iberia e da Italia, conchas, productos da Asta, Afrtca,

America Jios do cabello de Ignez de Castro. e a celebre caixinha de areia do Mindelo, colhida por algum dos

7;500 bravos." Este trecho é assinado por Mosar, pseudônimo de Manuel Ramos; vamos assim dar a nota

biblioeráfica de acordo com as indicacôes que Ihe são anotadas em rodapé, referente ao título: /w RAMOS.

Manuel — "As nossas galerias d'arte". Publicado originalmente na revista Branco e Negro, ano 2, n° 65, de 27

de Junho de 1897. Organizado por Pedro Vitorino, sob o título geral de Os Museus de Arte do Pôrto (Notas

Histôricas). Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.
P. 181.

61 Idem, p. 182.

131



artigo era grandes, mas, considerava o autor, poderiam ser maiores se a seu tempo, ao tempo

das grandes conquistas, tivessem pensado mais na recolha das pevas importantes para as suas

colevôes europeias. do que na destruicao do que eneontraram. Finalmente, reeonheeia-se o

mesmo erro aos governantes portugucses
— embora com a desculpa do "gosto do tempo".

Essa abertura para a histôria prôpria e para as culturas ex-cêntricas, que cursava já livre

caminho em navôes eomo a Inglaterra e a Franva, nesses anos trinta de Oitocentos, não

ehegara a tempo de iluminar os monarcas e os navegadores portugueses, assim se pereebendo

a ausência de um grande museu nacional em terras lusas, segundo a pena benévola de Ureullu.

"Outro tanto jxufemos dizer a respeito do nosso paiz quando os reis de Portugal erão

respeitados e iemidos em muitas partes da Asia. e da Africa, e da America. íiverão a ocasião

de formar um riquissimo Museu em Lisboa; porem não era este o gosto do tempo.
"

E

prossegue: "A inglaterra. a Franca e outras nacoes poderosas enriquecem hoje seus Museus

com as colleccôes que trazem das suas expedicôes os que vão por sua ordem circumnavegar

o globo. Os Governos além d'isso têm sobre os particulares entre outras muitas vantagens a

d'uma longa vida, porque a naqão nûo morre, e quantos mais annos passão. tanto mais um

Museu Xacionai vae crescendo em riqueza e formosura.
" ""

Os museus ao cuidado das navôes tinham, pois, de acordo com o escritor espanhol, a

vantagem da imortalidade. Era em confronto com tais situavôes que urgia então elogiar o

esforvo titânieo de um partieular. ao qual não bastariam os prodígios da fortuna para a

realizavão de um tão meritôrio objectivo. Acima de tudo, sublinhava-se o valor pessoal, o

gosto refinado e a "alma grande" eapaz de pôr ao servivo dos demais a riqueza prôpria.

adquirindo objectos destinados ao museu. Desde logo se apontava tal feito eomo investimcnto

econômico perdido. "Capital morto". nada mais daí adviria que a admiravão de um punhado

de ilustres, capazes de reconher o mérito de beneficiar o país e as artes.

Urcullu lanvava-se então no elogio elaro do súbdito britânico. "Para que um

particular possa formar um Museu quantas cousas são necessarias que se combinem! Não é

bastante que a fortuna ihe lenha prodigalizado seu.s favores. se ao mesmo tempo ncto tem

valor para empregar as avultadas sommas de dinheiro na compra dos objectos que luto de

servir para o Museu: é um capital morto, que nûo rende ao dono senão os elogios que Ihe

°*
As notas referentes a esse texto, que apresentaremos doravante, reportam-se â sua edicão em "O Museu

Portuense". In p. 153.
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situavão cultural que os portugueses. Em Madrid. ao tempo em que o escritor redigiu o tão

apreciativo artigo sobre o pequeno museu particular da Invicta. o Museu do Prado já contava

com vinte anos de vida. Para o autor é já clara a diferenva entre um gabinete de histôria

natural, um museu e uma galeria de pinturas. Todavia, a sua admiravão pelo esforvo de João

Allen é imensa. No volume I do Tratado. o prefácio dedica-lhe a obra. Aí se tecem rasgados

elogios ao coleccionador. demonstrando o autor ser um bom conhecedor da sua vida. Refere

inelusivé que a sua visita ao Vesúvio data de 1826-27 66. E, no volume III da mesma obra.

em nota. pode ler-se, com pequenas alteravôes, todo o texto já publieado no periôdico

portuense 6^.

A admiravão do escritor espanhol tem fácil legibilidade, não apenas â luz da histôria

dos museus em Espanha. Como eidadão de uma navão dotada de tais instituivôes, Urcullu

estava em condivôes de perceber os seus mecanismos, necessidades e utilidade.
Não espanta

assim que, sabedor dos muitos meios
necessários para a fundavão de um museu nacional, se

surpreenda com a fundavão de uma instituivão do género por um particular. Mas, entende-se

muito especialmente o seu elogio para a criavão de uma galeria particular em terra onde não

existia ainda um grande muscu nacional, facto que o autor diplomaticamente desculpa. como

veremos adiante.

O artigo comeva, assim, por referir a fundavão de museus por navôes. Os meios postos

â disposivão de um governo são grandes, bem como as riquezas, proporcionais ao poder das

navôes. Os grandes países colonizadores, ou com poderosas Marinhas, podiam facilmente

criar grandes gabinetes de histôria natural. do mesmo modo que seria fácil aos príncipes

enriquecer as suas galerias de pintura. Assim acontecera em Espanha com o seu museu (não

nomeado) e o gabinete de histôria natural. aos quais o autor reconhecia o mérito de existirem.

embora considerasse que nem um nem outro estavam â altura do poderio da Espanha 6°. Essa

crítica â Espanha é alargada a Nápoles. Assim, tanto o país vizinho como a cidade italiana

eram vistos nos mesmos moldes: grandes e poderosos outrora, senhores do mundo e grandes

viajantes. poderiam ter criado grandes museus e galerias. As existentes å data de redavão do

&f> Cf. idem, p. xxxii.

^ Cf. idem, p. xv.

68
Por estas consideracôes se vê que o autor, paradoxalmente, parece desconhecer — ou prefere ignorar

— a

pilhagem efecutada em Espanha pelos exércitos napoleônicos.
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João José Braga). Contava, além disso, eom 126 quadros de vários autores. "entre os quaes

merecem ser citados as Nupcias de Thetis e Peleo (...) que se supôe ser de Rubens. (...). uma

pintura de Tenniers (...). uma cabeca d'um rapaz, do pintor hespanhoi Murilio; um S.

Sebastiao de Guido, uma lindissima paisagem de Rembrand, um S. Francisco penitente por

Carraccio. um Floreiro por Picart, um Jesus no Horto, por Pedro de Cortona, dous quadros

a pastel por Pillement, e um quadro obra de Vieira Portuense são as pinturas que mais se

distinguem n'esta [primeira] sala.
" 74 Havia ainda mais obras, nomeadamente de Vieira

Portuense, Caravaggio. van Dyck, Cades. van Tulden. Tenniers, Pillement. Salvador Rosa,

dividindo-se num total de 170 quadros na segunda sala e 140 painéis na terceira e última sala

75

O rosto multifacetado do Museu Allen, num tempo em que por toda a Europa já se

comevavam a dividir e a agrupar os espôlios de modo mais sistemático, é portanto uma das

suas caraeterísticas mais marcantes; o que aliás todos os seus estudiosos, cientes ou não dessa

escolha especializadora na apresentavâo das colecvôes, não deixaram de apontar. Contudo.

parece-nos, o aspecto mais importante desta histôria é. na realidade, a construvao, de raiz, de

um edifício com fins museolôgicos. se bem que modestos e â escala privada. Não esquevamos

que apesar dos vários sonhos relativos â edificavão de museus, o prôximo a ser pensado de

raiz será o Museu Monográfico de Conímbriga, cuja construvão, com projecto do arquitecto

Amoroso Lopes, se iniciou em 1960 76. Depois disso, teria de ser novamente â iniciativa

privada que um espélio via um edifieio ser criado especialmente para o acolher: o Museu

Calouste Gulbenkian, com uma proposta apresentada pelos arquitectos Alberto Pessoa, Pedro

Cid e Ruy Athouguia, em 1969 77. Uma nova intervenvão estatal sô teria lugar em 1975,

quando o Museu de Etnologia (actual Museu Nacional de Etnologia, projecto do arquitecto

Antônio Seabra) foi transferido para um novo edificio, construído de raiz para albergar o

projecto museolôgico e científico que envolvia o seu espôlio. A construvão dessa pequena

74/ém, p. 153.
15 Cf. idem, p. 153.

76
Cf. ALARCÃO, Adília; MAYET, Francoise; NOLEN. Jannette -- Ruínas de Conímbriga, Roteiros da

Arqueologia Portuguesa. 2â edii;ão trilingue. Lisboa: IPPC, 1989.

77 Cf. LOBATO, Luís de Guimarães "A concepqão e a realizaqão do compiexo de edificios da Fundaqũo

Caiouste Culbenkiun". Centro de Arte Moderna e Acarte Lisboa Antecedentes, novos edificios 1983-34 e os

primeiros cinco anos. Lisboa: Fundacão Calouste Gulbenkian, 1991. P. 11.
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deve resuitar de possuir uma cousa rara no paiz. e que serve para animar as Bellas-Artes.

Alem dos meios pecuniarios e d'uma alma grande para os empregar. é um requisito

indispensavel ter viajado muito. e visto o que ha de meíhor relativamente a Museus. para que.

observando e comparando, possa adquirir um gosto delicado, accompanhado de inlelligencia

e criterio. Finalmente. n'isto como em quazi todas as cousas humanas. uma grande parte

depende dafortuna do individuo. Porque de que serve que elle se desvele. e trabalhe. e queira

gastar se nâo se Ihe apresentâo boas occasiôes de adquirir objectos dignos da inspeccão

publica?

"Temos feito esta introduccão para apontar as difficuldades com que tem tido que

lutar o Sr. Allen para poder ter a satisfacão de formar o seu Museu [...]"
70 O esforvo de

João Allen ficava assim reconhecido. mérito revelado e testemunhado na e pela imprensa. 0

relato de Urcullu sobre o Museu Allen -

que nos parece ter scrvido de base a muitos estudos

posteriores 7Í. dada a colagem å informavão aí eontida —

, inicia-se com as vicissitudes

políticas da época, referindo o cerco do Porto, seguindo com a decisao da construvão do

museu, e sua localizavão. para sô em seguida se dedicar â descrivão das salas da galeria. "Sô

depois de concluido o prolongado cerco d'esta cidade é que o Sr. Allen se resolveu a fazer

uma casa destinada exclusivamente ao Museu. Teve a fortuna de que os profectis que

lancárûo os sitiados não caissem onde estavão guardados os objectos raros e preciosos que

em muitos annos tinha afuntado. O edificio que serve de Museu é situado nofundo dojardim

da casa em que mora o Sr. Allen: consta de tres saloes iguais de 22 palmos e meio de altura,

47 de comprimenlo, e 26 e meio de largura. A iuz entra em todos elles por claraboias bem

dispostas no tecto.
"
'■-

Pequeno mas rico museu. o seu já muito sublinhado carácter enciclopedista ficava bem

patente na descric-ão dos muitos ramos do seu espôlio, dividido entre conchas e outras

"curiosas produccôes maritimas dignas da attencão d'um naturalista" 73, minerais,

mármores. lavas do Vesúvio. pedras preciosas (em bruto e lapidadas) e algumas curiosidades

mais. além de mobiliário. ourivesaria. esculturas em mármore e em barro (estas últimas de

70
Idem, p. 153.

^' É o caso dos biôgrafos. por exemplo, e até de Pedro Vitorino.

'*- Idem, p. 153.

■7-'
Idem, p. 153.
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mistura de espôlios, deixa claro que embora o movimento de especializavão já se tivesse

iniciado, era ainda muitíssimo aeeitável o rosto multifacetado de um estabelecimento

museolôgico.

Tendo, inegavelmente, pouco intercsse para um observador francês, habituado a

cenários de maior opulência, o museu revestia-se, para os visitantes portugueses, de outros

damascos. Contudo, é impossível não concluir que, apesar do interesse do público, o

estabeleeimento viria a sofrer reveses vários. Tinha grande razão Ureullu. quando apontava,

com gosto, os muitos méritos do seu eriador. De facto, a histôria do Museu Allen aeaba por se

fundir, até no destino, com a do seu organizador e fundador, entrando em declínio com a sua

morte. João Allen acabaria por falecer vítima de problemas cardíacos, agravados pela traivão

do seu sôcio Morgan que, aproveitando a sua ausência em Inglaterra, o enganara nos negôcios

84. Teve ainda tempo de regressar ao Porto, onde morreu, poucos dias depois, na sua casa na

Rua dos Carrancas. Era o dia 19 de Maio de 1848. Essa perda iniciou um novo ciclo na vida

do museu. O comeco de várias décadas de dificuldades e esperanvas adiadas.

3. As desventuras de Eduardo Allen

O desinteresse cultural ou os interesses econômicos moveram a família Allen ao

descaso das eolecvôes, ficando decidida, em eonselho familiar, a venda desses bens. Alguns

tiveram alienavão rápida, desbaratados em leilôes. perdendo-se, para sempre, para o museu. 0

medo de que todos os objectos sofressem o mesmo rumo eongregou. enfim. as paixoes dos

mais diversos sectores da cidade. Foi então que os notáveis portuenses se uniram numa

batalha pela não fragmentavão do espôlio (a que anos mais tarde ainda ehamariam

"monumento") que tanto enobrecia e ilustrava a Invicta 85.

84 Cf. ALLEN, Alfredo op. cit. P. 226 e 227. Para mais informavôes, ver SANTOS, Paula Maria Mesquita Leite

- João Allen (1781-1848)
— Coleccionador e Fundador de um Museu. Lisboa: s.n.. 1996. (Dissertavão de

Mestrado em Museologia e Patrimônio apresentada â Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade

Novade Lisboa. lese policopiada). P. 59-60.

8^ "Pussudos dois unnos depois dofallecimento do fundador do Museu. e tendo o respectivo conselho de familia

ordenado a venda do mesmo. todas as pessoas mais nota\'eis do Porto, mostraram o mais vivo desejo de que este

monumento não sahisse da cidade, nem se desjizes.se n'uma venda em almoeda, e os dois corpos administrativos

[Govêrno Civil e Câmaral, de quem dependtu u sua acquisiqão, apesur de se acharem em guerra aberta no

momento, depozeram uttritos e unimosidudes. e unanimemente accordurum em comprul-o á viuva e filhos do sr.

138



galeria privada, em 1836, foi pois de grande relevância na histôria dos museus de arte em

Portugal, como se pode verificar.

Em 1839, dias depois de escrito o artigo de Urcullu. e tendo em conta a euriosidade

que o público vinha experimentando face ao jovem museu Allen, aumentava a seguran^a no

estabelecimcnto que se via também dotado de vitrines, destinadas ao duplo objectivo de expor

a proteger as antiguidades. os fôsseis e todas
as demais curiosidades patentes.

Quanto aos visitantes, a quem o museu estava franqueado ao domingo 78, Urcullu

referia ainda que não "podem deixar de admirar o gosto, a elegancia, o asseio. e a ordem que

reina no Museu. Os Estrangeiros e os Nacionaes que o tem visto convem unanimemente em

que não formávão idéa de que na cidade do Porto houvesse uma cousa que mesmo nas

capitaes das nacôes mais civiiizadas
seria digna de admirar-se.

Durante os anos que medeiam a abertura do Museu e a sua venda â edilidade, nada

mais parece ter sido escrito 80 sobre a sua existência, ou sobre os ecos e efeitos da sua

abertura nos amadores e profissionais das artes, da cidade do Porto. Os únicos apontamentos

parecem ter sido fruto de penas estrangeiras. Pelo menos, assim nos permitimos concluir. com

base nas citavocs fornecidas por José Silvestre Ribeiro 81
que cita Ferdinand Denis,

conservador da Biblioteca de Sainte Geneviêve, autor de uma obra intitulada Portugal 82.

Nessa obra. o escritor francês afirmava que um estrangeiro, o Sr. João Allen, dotara

recentemente a cidade do Porto com um Museu que, embora não sendo nada de especial,

respondia a uma série de necessidades, quer pela qualidade de alguns quadros aí existentes,

quer pela boa elassificavão de algumas colecvôes de histôria natural 83.
Esta observavão tem.

para nôs. um outro valor: o facto de um bibliotecário francês, em 1846, não achar estranha a

78
Nojornal "A Monarchia Portugueza" também falam muito de J. Allen. afirmando ser o museu a obra que o

imortalizou; aí se escreve ter sido em 1836 que Allen mandou iniciar a construvâo da galeria destinada a museu;

museu aberto ao publico aos domingos. Cf. ALLEN, Alfredo. Op. cit.
P. 190-191.

79
URCULLU, José de

— "O Museu do Snr. Allen", p. 1 54.

80 Ou pelo menos os seus historiadores não o mencionam.

81 RIBEIRO, Jose Silvestre, op. at., volume VIII, p. 179-197, páginas dedicadas ao Museu Allen e Museu

Municipal do Porto.

82 Editada, de acordo com José Silvestre Ribeiro, em Paris, em 1846. Cf. idem, p. 188-1 89.

83 'Vn étranger M Jean Allen. a doté recemment la ville d'un Musée qui. sans être absolument spécial, répond

â unefoule de besoins; non seulment on y remarque quelques tableaux d'un haut prix, mais certutnesbrunches

d'histoire naturelle y sont représentées par de.s collections habilement classés." In DENIS, Ferdmand -

Portugal. Paris: s.n.. 1846. P. 381.
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pennas do paiz" ^. Gravas a esse conjunto de eventos, concluía Vasconcelos, as "discussôes

historicas e o movimento afavor das belias-artes continuaram até á apparicão dos trabaihos

de Raczvnski em 1846 e 1847, que forneceram novo alimento de discussão aos artistas e

amadores.
" ^- A estima em que o conde prussiano tinha a coleccao de João Allen, aliada ao

aprevo que a intelligentzia portuguesa nutria pelo diplomata, terá por certo eontribuído para

essa novão de patrimônio municipal a preservar. logo que se comevou a tentar desmembrar o

museu. 0 facto também de já haver no Porto alguma tradivão museolôgica fez. seguramente.

o resto.

Pedro Vitorino sublinha esse interesse da populavão. "A propôsito da compra hã um

episôdio curioso referido por Eduardo Alien a Siivestre Ribeiro: «Deu-se por occasião d'essa

compra um facio notaveí. que sô páde explicar-se pela intima conviccao que a todos

dominava. da consciencia de ncio ser desperdicuda uma tão favoravel opportunidade de se

enriquecer o municipio com tão vaiioso estabelecimento: foi esta a unica vez em que obraram

de accordo auctoridades n'essa época tão desavindas. como estava a camara de entâo e o

conselho do districto. »
" "*•

O interesse da cidade é testemunhado pela apresentavão â Câmara de uma

representavão com data de 27 de Julho de 1849, eom cerca de trezentas assinaturas ^. entre

as quais se encontravam os nomes mais importantes do Porto 94. Assim. dois anos apôs a

morte de João AUen, a viúva e os herdeiros resolveram, enfim, aceitar a proposta da Câmara

Municipal do Porto para a eompra do museu. Como sublinha ainda Joaquim de Vasconcellos,

a colecvão estava "muito bem recommendada á attencão da cidade e do municipio. quando

conslou que a familia do possuidor a desejava vender em bloco. O conselho de familia tinha

90
ln VASCONCELLOS. Joaquim de, op. cit., p. 5.

91
ldem.p.5.

9- Citado por Pedro Vitorino, op. cit., p. 119.

9^ "Foi então [apôs a morte de João Allenj que no Pôrto se comeqou u desenhur um movimento de opinião no

sentido de a Câmara Muntcipal udquirir para o Museu Público aquela galeria. inegávelmente valiosa. Com êsse

Jim f'oi entregue å edilidude portuense. em 1849, umu curiosa mensagem, uma representa?ão-monstro, de

interêsse especial ne.ste livro por conter as assinaturas de aigumas das principais individualidades do Pôrto do

Romantismo. "(In BASTO, Artur de Magalhães, op. cit., p. 100). Para a lista de cerca de trezentas assinaturas ver

idem, p. 100-104.

94
Cf. Pedro Vitorino. op. cit., ,p. 119.
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Alguma coisa se tinha. de facto, passado no país. Joaquim de Vasconcelos, na obra já

mencionada sobre o Museu Municipal do Porto, datada de 1889, faz um breve balanvo desde

os anos 30 de Oitocentos. Depois de referir a importância do Museu Portuense e da

Associavao dos Amigos das Artes, de que nos ocupámos no capítulo anterior. menciona a

criavão das Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto, frutos desse primeiro espevo

museolôgico, e também a fundavão, em 1838 86. do Museu Allen. Aponta igualmente o brado

de Herculano contra o vandalismo da época. O historiador romântico insurgira-se em 1838.

repetindo o tom indignado um ano depois, nas páginas da revista O Panorama, por si eriada

em 1837, para propagar os conhecimentos úteis, como
se auto-definia. Em artigos inflamados,

Herculano denunciara o atentado patrimonial de que o país vinha sendo vítima, lembrando

87

porém que ainda havia quem lutasse "contra a torrente de barbárie" que alagava a patna
°

.

Segundo Joaquim de Vasconcelos, tal brado "produziu funda impressâo" 88. A ajudar

ao trabalho em prol do nosso patrimônio, Vasconcelos apontava a chegada a Lisboa do

diplomata prussiano conde de Raczynski que pusera as questôes de arte nacional na ordem
do

dia. Como ele, também Herculano. o visconde dc Juromenha, Vasco Pinto de Balsemão.

Cunha Rivara, o abade de Castro. Varnhagen e muitos outros eruditos nacionais. que se

haviam colocado å disposivão do conde. haviam dado incontornável contributo para a

mudanva da situavão cuitural e artística em Portugal. Por outro lado, havia ainda Garrett, com

a reforma do Conservatôrio e o novo e tão urgente fôlego dado ao teatro nacional, que viu até

edifício construído 89. E, entretanto, frutavam igualmente as exposivôes da Academia de

Lisboa —

a primeira foi em 1840. Creara-se também o Jornal das Bellas-Artes (1843), o

primeiro no género, "com certo iuxo e certas pretenqôes, gra^as ao auxilio das melhores

J. Atlen." In FERREIRA, Pedro Augusto Portugal Antigo e Moderno. Citado por Pedro Vitorino — "Os

Museus do Pôrto", p. 94. Cf. Portugal Antigo e Moderno.... Lisboa: 1875, volume V, p. 255.

86 De acordo com Paula Santos. a abertura do Museu Allen dá-se logo em 1836. Cf. SANTOS. Paula, op. cit.. p.

55.

87 In HERCULANO, Alexandre — "Mais um brado a favor dos Monumentos", O Panorama. N° 93, Fevereiro

de 1839, p. 44.

88 In VASCONCELLOS. Joaquim de, op. cit.. p. 4.

89 Para as vicissitudes do teatro em Portugal. e problemas levantados pela necessidade e construcão de um

edificio de raiz. para Teatro Nacional, ver a obra de SEQUEIRA, Gustavo de Matos Histôria do Teatro

NacionaldeD. Maria II. Lisboa: Publicacâo Comemorativa doCentenário 1846-1946, 1955. 2 volumes.
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Carneiro. e mais alguem. sem que eu interviesse de maneira algua nessa avaliacão que deiles

tizerão."m

Pese embora os prohlemas quc possa ter havido com a avaliavao de Manuel José

Carneiro. c também eerto que a realizada por Baptista Ribeiro nâo estava isenta de falhas.

sendo a mais eomumente apontada a da falsa atribuivão de, pelo menos. 50 obras 1U-. As

últimas contas relativas ao valor desse patrimônio datam de 30 de Novembro de 1849 e

apontam para um quantitativo de 1 1.660S480 réis lo:\ Porém. esse inventário não eoincidia

em absoluto com as preferências e indieavoes de compra de João Baptista Ribeiro. Na

verdade. de entre esses 599
1()4

quadros. apenas 30 mereciam o conselho de eompra para a

edilidade 1()5.

Iao parea eseolha teria. porventura. causado alguma estranheza. pelo que Baptista

Ribeiro acabaria por criar nova listagem com mais de uma eentena de obras, a que chamou

"Relavão das cento e oito pinturas do Museu Allen que me parecem dignas de ser

compradas pela Ex.ma C amara Municipal desta invicta cidade do Porto para organisar

um Vluseu Publieo, as quaes estremei de quinhentas e noventa e nove que achei naquelle

Museu na oecasião em que fiz a sua louvavão."
1()6 Esse acréscimo importaria â edilidade

um custo extra desconheee-sc o orvamento previsto para essas cerca de três dezenas de

1 0*7

obras da primeira escolha - de "sete contos cincoenta e nove mil e seis centos reis."

Tanta seleevão acabaria. por fím, por se perder nos interesses camarários. E a cidade

eompraria. afinal. toda a galeria de pinturas 1('8.

As restantes eolecvôes foram também objecto de interesse. Baptista Ribeiro tomou

igualmente a seu cargo a de escultura (aí compreendidos baixos-relevos e medalhas).

101
ldem.p.95.

102 Conferir idem. notas de rodapé das p. 103-104. 105 e 106. "'...) entre os 599 quudros inventuriudos em 50

havia muita câpia e muitu atnbutqãofalsa (...)". ln FRANC \. José-Augusto. Op cit.„ p. 415.

103 Valor indicado por João Baptista Ribeiro. citado por Pedro Vitorino. idem, p. 1 13.

"^ Lista completa das obras citada em idem. p. 95 a 1 13.

105 Cf. idem, p. 1 13-1 15. Desta lisia é interessante notar que apenas três das telas têm autor indicado. sendo

todas de Vieira Portuense.

106 Citado em idem. p. 115.

^7 Citado em idem. p. 115.

mCf.idem. p. 116.
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nomeado os periíos Villa Xova 95
e João Baptista Ribeiro para avaliarem os objectos de

bellas-arles."
96 A esses especialistas juntaram-se os lentes da Academia Politécnica.

Joaquim de Santa Clara Sousa Pinto. José Vitorino Damásio, e o desenhador, arquitecto,

professor da Academia de Belas Artes do Porto e crítico de arte, Manuel José Carneiro ( 1 804-

1865). Foram também ehamados marceneiros para a avaliavao das mobílias 97. E além desses

também Carlos Ribeiro. autoridade em mineralogia e geologia 98. Dado o carácter

diversifieado do espôho, foram divididas as tarefas. João Baptista Ribeiro ficou,

compreensivelmente. com a coleevão de pintura, de que imediatamente excluiu a avaliavão

das suas prôprias obras. que se desdobrava em "599 pinturas com as respectivas molduras"

99

Assim se dava inicio ao inventário. As contas prestadas pelo avaliador do que lhe tinha

sido dado ver
— e que depois descrevia "pela mesma ordem numerica em que as vio no dito

Museu. e bem assim a materia em que estão pintadas, assumpto que representão. nomes de

seus autores. certos ou por elie presumiveis"
10° — nao seriam isentas de polémica. Manuel

José Carneiro avaliaria os mesmos objectos eom outros olhos, apresentando valores diferentes

dos de Baptista Ribeiro. Este não deixaria de o referir, sublinhando a seriedade do seu prôprio

trabalho. Afirmava, então. que o avaliador (ele mesmo) "cumpre por esta fôrma os dictames

de suas conviccôes: em firmeza e vaiidade do que dito he assigna o encerramento desta

descripcão e avaîiacão que servirá para todos os effeitos em Direito necessarios: Declara

outrosim que os valores dos quadros que ha no Museu Allenfeitos pelo avaîiador e por elle

pintados para Francisco Ramos de Queiroz vão aqui avaliados pelo Snr. Manoel José

95
Joaquim Cardoso V'itôria Vila Nova (7-1850). pintor. desenhador e gravador portuense. geralmente

conhecido por J. C. Villa Nova. foi agregado de Pintura llistôrica na Academia Portuense de Belas Artes, â sua

fundacâo. passando dois anos depois a lente substituto de Desenho, cargo que ocupou até falecer. Deixou do

Porto importantes documentos em desenhos de aguada de nanquim, reproduzindo edifĩcios e monumentos da

cidade. Cf. PAMPLONA. Femando Dicionário dos Pintores e Escultores Portugueses ou que

trabalharam em Portugal. Edicão dirigida e prefaciada por Ricardo Espírito Santo Silva. Lisboa: s.n., 1954-59.

Volume IV, p. 198. Cf. tambem VITORINO, Pedro - "Museus. galerias e colecqôes: J.C Vila Nova.

desenhador. gravudor e litôgrufo". Revista de Guimarães. Guimarães. volume 51.

96
In VASCONCELLOS. Joaquim de, op cit., p. 5.

97
Cf. idem. p. 5.

98 Cf. FERREIRA, Pedro Augusto, op. cit.. volume V. p. 255.

99
João Baptista Ribeiro citado por Pedro Vitorino, idem. p. 95.

m
Idem, p. 95.
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que seria paga em letras de um conto cada uma. a vencer de 3 em 3 meses. ficando portanto

integralmente paga sô ao cabo de 4 anos!" 1 ! 5 Nesse processo de pagamento. a família

haveria de perder um total de dois contos de reis. como bem aponta Pedro Augusto Ferreira

1 16. Alfrcdo Allen sublinha igualmente as condivôes desfavoráveis do negôeio para a sua

família. "A transaccão. feita em condicães muito precárias para familia Allen (como

inúmeras vezes tem sido escrito por diversos peritos de arte). efeciuou-se em 19 de Junho de

1850, jĸissando então a coleccâo a ser designada por Xovo Museu Portuense
"

Também

ele aponta a situavâo de arrendamento do espavo. "Pediu depois a Câmara ã familia Allen

para conservar o Museu no edificio onde eslava. até arranjar instalaqão apropriada; e ali

ficou ainda por muitos anos.
"

- [ °

Embora com problemas vários, como vemos, desde a carência de área expositiva, ao

facto de não se tratar de um espavo prôprio (da Câmara). até å qualidade desigual das pevas

expostas. foi um momento feliz aquele em que a municipalidade comprou a colecvâo. O pre^o

pag0
_

os já referidos 19 contos — não indica, contudo, grande no^ão dos bens adquiridos.

Mesmo sabendo que Portugal não possuía entâo grandes meios econômicos e que a Câmara

do Porto nâo devia deter fortunas para "esbanjar" em arte. a soma nao deixava de evidenciar o

pouco caso que em Portugal se continuava a fazer do patrimônio artístico. Já no dobrar do

séeulo, Manuel Ramos. crítico de arte e professor da Faculdade de Eetras de Lisboa. faria uma

comparavão entre Portugal e a Alemanha. que nao deixa de ser esclarecedora quanto ao grau

de "civilidade" das duas navoes. Diz cle, sobre os 19 contos que custaram ao município todo o

espôlio do Museu. em comentário ao que denomina como "ridicularia" de prevo: "Por 18

contos adquiriu o Aquarium de Berlim um exemplar do «Archeopierix macrura», exemplar

paieontologico de um vaior scientifico decisivo na debatida contenda dos typos

intermediarios. cufa ausencia eonstituia um dos mais (eimosos argumentos contra o

cvolucionismo. É innegavel que uma acquisicão feita em taes condicôes implica uma

^
ln ALl.FN. Alfredo. op. cit., p. 230.

()
Cf. I ERRFIRA. Pedro Augusto. up cit.. volume V. p. 255.

7
In Al.LEN, Alfredo. op. cit., p. 230.

8
Idem. p. 230.
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considerando os objectos que estavam tanto dentro como fora das vitrinas da última sala do

museu, e atribuindo-lhcs o valor dc "duzentos e vinte e seis mil trezentos e viníe Reis" l0 .

Um outro documento registou as "coleccôes de conchas. minerais, moedas e outros objectos

de valor ou curiosidade" llf). "A coleccão de conchas, «exceptuando as lavradas e

goarnecidas de prata». foi valorizada em I.659S280 réis ] ! ]. Com a coleccão de minerais.

1 1 7

fôsseis. e objectos vários. constituiu-se um lote num total de 3: 244$280 réis.
"

-

Com mais ou menos problemas, a edilidadc compraria. portanto, o Museu Allen.

Todavia. quando se refere a compra do museu. não se quer dizer a aquisiv'ão do todo,

incluindo o edificio. Na verdade. foi sô o espôlio: quanto ã moldura. ou seja a galeria, a

Câmara celebrou com a viúva de Joâo Allen um contrato de arrendamento. Essa situavão
-

que se manteve até aos anos trinta de Novecentos, quando as colecvôes do Museu Municipal

se viram, enfim. transferidas para o Museu Soares dos Reis, se bem que ainda a título de

depôsito
— causaria a indignavão de Pedro Augusto Ferreira, em artigo do Portugal Antigo e

Moderno. onde o autor se insurgia eontra o laeto de. ainda em 1875. o museu se eneontrar em

"casa de renda. e exposto a que Ihe intimem despejo de um momento para o outro
"

-\

Apesar desse ôbice. no ano de
1850. o ânimo era outro. Mesmo em edificio arrendado.

o Museu Allen. agora tornado Municipal. tinha sobrcvivido å venda em hasta pública.

Joaquim de Vaseoncellos. no opúseulo intitulado A Reforma das Bellas-Artes
114

elogia

esse esforvo do Porto. sem paralelo em Lisboa. Parece até que o rumo será de gloria. Mas o

interesse político pelas artes em Portugal não adquirira ainda poder econômico nem vontade

suficientes para grandes voos. A situavão financeira da família Allen não teve. aí. grande

fortuna. como mencionam todos os historiadores. Alfredo Allen dá-nos conta dos valores

envolvidos na transacvão. "Foi a venda efectuada pela quantia globai de 19 contos de réis.

109 Citado em idem. p. 117.

uo
Idem.p. 117.

1 1 1 Pedro Vitorino nota ainda que o documento. assinado por José Vitorino Damásio e Joaquim de Santa Clara

Sousa Pinto. termina com uma nota sobre a ausência de classificacão das conchas. facto que levou a uma

subvalorizacão da coleccão. Idem. p. 117.

[[2Idem.p. 117.

1 '•' Cf. FERREIRA. Pedro Augusto, op. cl . \olume V. p. 256.

1 14 Cf. VASCONCELOS. Joaquim de — A Reforma das Bellas Artes (Analyse do Relatorio e Projectos da

Commissão Off.cial nomeada em 10 de Novcmbro de 1875). Porto: Imprensa Litterario-Commercial. 1877. P.

28-29.
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percurso profissional, juntava-se. nesse ano de 1852. o eargo de Director do Museu Municipal

do Porto ' —
.

0 estímulo dessa oferta de organizavâo e trabalho parece tcr surtido efeito e a Câmara

1 *)
">

decidiu-se enfim a abrir o museu. o que aeonteeeu no dia 1 1 de Abril de 1852 [~-\ Eduardo

Allen via-lhe conhada a direcvão. interina e gratuitamente, um mês passado sobre a abertura

do estabelecimento 124. A 19 de Abril. o Periodico dos Pobres no Porto. um jornal local.

eoncedia muito do seu espavo ao novo estabelecimento. Com o título de "Abertura do Mu.seu

Allen" iniciava-sc uma acusaciĩo ao município, sublinhando desde logo a ansiedadc. mágoa e

ímpaciência eom que a populavão. euja memôria não deixaria apagar a glôria desse

eoleccionador que tanto benelieiara a cidade. vira tardar a abcrtura do museu eomprado havia

quase dois anos e. sobretudo, a ingratidâo da Câmara que apagara o nome do fundador.

substituindo-sc com ligeire/a \.o novo nome do museu '~-\ "«Abriu-se poi.s o «Museu

Portuense da rua da Restauraqão» (para usar da phrase official do segundo annûncio. que a

Camara em sua aita sabedoria \7referiu á de «Museu Portuense Allen»).
" ' -6

A crônica segue. Abriu-se o museu. enfim. E abriu-se apôs einco horas de espera. sem

filas ordeiras como no estrangeiro, antes num amontoado de gente. onde se acumulavam cerca

de trezentas pessoas. na esperanva de ver chegar o Governador Civil e o Secretário (îeral.

Estes chegaram no meio das expressôes de cnfado dos vereadores, segundo o cronista.

contrastando com o scmblante de satisfavão do Govemador. "a satisfaqåo que parecia haver

tido de reconhecer que aquelle estabelecimento correspondia á sua fama. e era digno da

-egunda Cidade do Reino" [-' .

A simples curiosidade ou o interesse e satisfavao artística moveram também as eerca

de três eentenas de visitantes. de todas as classes sociais. nesse primeiro dia de abertura do

novo museu municipal, que o jornalista insistia em nomear pelo apelido do fundador.

'" Alem destes dados biográficos. resta acrescenlar que foi agraciado por D. Luís com o Mabito da Ordem de

Cristo. Morreu a 29 de Maio de 1899. Dados de acordo com VITORÍNO. Pedro, op. cit., p. 129 (dados em nola

de rodapc) c. sobretudo, ALI.FN. Alfredo. op. cit., p. 234.

'^ Eduardo Allen. citado por Alberto Meira (in Museu Municipal do Pôrto, bibliografia e notas. Porre: s.n..

1940.. p. 8) refere a abertura do Museu como datada de 12 de Abril.

124 Cf. VITORINO, Pedro, op cit. p.129.
'--' Cf. idem, p. 120-121. Todo o artigo vem reproduzido das páginas 120 a 129.

[2(>
idem.p. 121.

127
Uem.p. 122.
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preoccupacão d'intellectualidade de que
sô é capaz um grande povo culto. Entre nôs seria um

escandalo.
" ' ' y

Mas voltemos ao museu. A époea da compra pela edilidade, o Museu Allen manteve-

sc. portanto. no edificio da Restauravão. Das suas seis centenas de quadros. quedaram-se

expostos 430 120. indo os restantes para a casa da Câmara. Na Restauravão. enlre outros

descalabros. o espôlio iria sofrendo agravos de incúria e entregando. com azedume dos

críticos e demais intelectualidade. o corpo â passagem do tempo e sua consequente destruivão.

Ocasionais "restauros" de obras. levados a cabo por mãos ignorantes, ajudaram a essa morte

adiada. As décadas do fim do séeulo seriam prôdigas em acusavôes a estes crimes

patrimoniais. como a seu tempo veremos 121. Por enquanto, fiquemo-nos pelo

estabelecimento das primeiras tentativas museolôgicas no país, e de como a sua instauravão

teve, mais uma vez, o sonho do desenvolvimento eultural da navão.

Comprado o museu em 1 850. seguiram-se dois anos de descaso. Entrado já
1 852, nada

sucedia quanto a rumo a dar ao estabelecimento que tanta paixão tinha movido. Foi então que

um dos filhos de João Allen. Eduardo Augusto Allen. se ofereeeu â edilidade. deeidido a

arrancar o museu do esquecimento. Eduardo Allen apresentava um curriculo de peso. Nascido

a 19 de Novembro de 1824. tivera educavão francesa. As suas habilitavôes literárias ilustram

um espírito simuitaneamente prático e eunoso: primeiro iieenciou-se em Direito pela

Universidade de Coimbra; depois, formou-se bacharel em Letras, em Paris. Ao longo da sua

vida foi também sôcio-correspondente da Academia Real de Ciências de Lisboa, Director-

Bibliotecário da Biblioteca Pública do Porto. e director e proprietário do Colégio de Nossa

Senhora da Divina Providência, instalado na casa grande da família, ã Rua da Restauravão,

esquina com a Rua dos Carrancas. e destinado ao ensino primário e secundário. A esse

1 19 ln RAMOS. Manuel. op cit.. p. 183.

120 De acordo com os dados de Manuel Ramos. referentes aos do catálogo de 1853. Por muitas falhas que tal

documento tivesse. Manuel Ramos reconhece-lhe inestimável valor de inventariavão. A data da redaccao deste

artigo. ou seja, como vimos. 1897. a catalogacão das pecas continuava a ser a feita por Eduardo Allen. Ct. tdem,

p. 1*83.
121

Vejam-se também os comentários do Marquês de Sousa liolstein, citados no capitulo
11 desta dissertacâo.
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alterou. () artigo de O Museu Portuense reconhece as limitavôes da municipalidade e o seu

mérito em abrir ao públieo mais esse pôlo eultural da cidade. Mas chamava também a atenvão

para a continuavão de um trabalho, sem o qual todos perderiam. Essa tarefa seria a da

conclusao do edificio por que o Porto esperava. "\os reconheeemos a impossibilidade em que

estava a ( 'amara de tudo expôr no actual edificio: reconhecemos que andou bem; e não podia

mais differir a ahertura do Museu. vendo-se fort;ada a mostrar somente o que era possivel

gosar-se. Ella porém deve agora exforcar-se energicamente por conciuir o bello Edificio da

Graca, e fazer d'eíle um Pan-Atheneu Portuense. reunindo n'essa localidade central e unica

conveniente. todos os estabelecimentos litterarios. scientificos e artisticos do Porto.
"

Parecia. assim. que o problema teria resoluvão a breve termo. E semelhante projecto

servia, aliás. para sublinhar o mérito do município que, tendo já tais objectivos e despesas,

ainda se dispusera a abrir o museu. Ou seja. duplo mérito: o grande estabelecimento

municipal. espavo cívico e cultural. envolvendo todos as áreas do saber, enciclopédia visual

em moldura arquitectonica condigna; e, enquanto tal abertura não se concretizava. a compra

da pequena. mas igualmente honrosa, instituivão romântica, agora o Museu Municipal, aberta

diariamente, trabalhando para o avanvo das belas artes l3j, eomplemento do outro

estabelecimento portuense dedicado ås artes, o velho museu anexo â academia (o Museu

Portuense), em tennos de qualidade das obras aí expostas.

Mais uma vez, a abertura de um museu, e a projectada abertura de outro, maior e mais

completo
— tão completo que aí ficaria. pelos vistos, e mais uma vez, a biblioteca

—

era vista

como enriquecimento geral da navão. Mas. no que tocava ao Museu Allen. para que esse

enriquecimento fosse efectivo. era preciso que a Câmara se interessasse de facto pelo

estabeleeimento, eonvidando para sua organizavão alguém capaz, cntusiasta por estas

132 Citado m VITORINO, Pedro. op. cit.. p. 127.

133
"Ao dtstinclo professor o Sr. Rezende ouvimos dizer qtte não turdunu u uproveitur-se deste repositono puru

delle copiur ulguns primores. É u.ssim que estu Guleriu. fornecendo-lhe novas inspiraqc>es, poderá ditosamente

concorrcr paru o uperfeiqoumento dojoven genio que tãoj'ecundo e mugistrul se uppresentou já nas producqôes

que ha poucos mezes gozamos em S Lazaro. e que promette vir a ser, u pur de Vieira, outru das glorias

immortues du nossa terra. É assim que esta Galeria deve ser pela Camaru frunqueudu todos os dias. á imitaqão

do que se practicu no l.ouvre. e em muitos dos principaes Museus da F.uropa. em horas certas aos proj'essores e

estuduntes du Acudemtu de Bellus-Artes, e mesmo uos amudores purticulures." Idem, p. 124. O apontar da

necessidade de um horário certo para visita sublinha bem a situaíão que o museu vivera nos últimos anos.
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"Movidos. uns peîo desejo de avaliar o merecimento da compra. outros para gosarem dos

primores artisticos ou das curiosidades
naîuraes que aii se encontrão e de quejá havião tido

previa noticia. outros finaimente por
mera curiosidade e passatempo. concorrêrão para perto

de trezentas pessoas de todas as ciasses
da sociedade, a esta primeira visita do Museu Alien.

"

128 Lamentando o pouco espavo de jornal que não Ihe permitia reproduzir alguns dos muitos

comentários que ouvira na visita å galeria, prosseguia a narrativa com a descrivão do

maravilhamento geral causado por algumas das obras expostas, como as telas de Rubens ou

i ^o
Vieira Portuense l~y.

O pouco espavo acusado pelo publicista
não se resumia a coiunas de jornal. Também o

museu padecia desse mal. referindo o jornalista que, apesar do agrado da abertura do

estabelecimento, o público já familiarizado com o velho Museu Allen não deixou de notar. na

galeria, a ausência de cerca de 200 telas, guardadas nos Pavos do Concelho. "Resta-me agora

mencionar a falta, que grande parte do público, que n'outro tempo havia tido conhecimento

do Museu, tambem notou: e que por ter sido convenientemente prevenida pela Camara nos

seus annuncios, causou impressão desfavoravel. Era que aii faitava uma grande parte dos

objectos comprados: nada menos de perto de duzentos quadros que forão guardados nos

Pa<;os do Concelho por não caberem. antes embaracarem as tres salas que agora sô tem o

Museu (tendo antigamente mais duas alugadas); e sôbre
tudo o vasto e curioso Medalheiro.

que desde a compra se acha encaixotado
e guardado nos dictos Pacos.

"

Esta questão do espavo é das mais intrigantes em termos da histôria deste novo museu,

já que mais nenhum historiador menciona a existência dessas duas salas arrendadas (e

entretanto "dispensadas"), sugerindo que João Allen. devido ao crescimento das suas

colecvôes. sentira ainda a necessidade de aumentar a área expositiva e arrendara duas outras

salas fora da galeria. Seja como for, o certo é ter havido um problema de carência de espavo

que levaria ainda vários anos até ser resolvido 131. Ao tempo, estava em construvâo um

edifício aparentemente para instalavão desses estabclecimentos museolôgicos e de outros de

interesse público. para instruvão das artes e das ciências. Todavia, a situavão do museu não se

m Idem, p. 120.

129 Cf. idem, p. 122-123.

m
Idem.p. 127.

131 E que sô teria solucão no século XX. como adiante veremos.
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de ser curiosa a observa^ão do cronista quando refere que. nesse primeiro dia dc abertura ao

público. as "Senhoras Inglezas principalmente não deixavâo de perguntar pelos eatalogos.

tanto mais que já viâo numerados a maior parte dos objectos.
" ' j9 A grande questão do

jornalista em rclavão ao papel pedagôgico dos catálogos é eselareeida logo cm segaida.

elogiando a importância das estampas como veíeulos privilegiados de informavão eientífiea

ou artística. mais efieazes do que os veículos antigos. sem imagens. Equipara-os ao papel dos

museus. estabeleeendo uma relavâo íntima entre os dois como fonte de eonhecimento. "Hofe,

que a sciencia é destinada a entrar pelos oihos e nao pelos ouvidos. por isso que gemendo a

cada minulo os jyrellos de todo o mundo civiiisado sobre milhares de jmblicacães seria

impossivel jyassar-se nem somente os olhos pela millionessima jyarte; é por lanto necessario

um meio mais rapido de communicacdo com o eerebro. -- qual é por exemplo a pintura ou

«illustracâo» - iinguagem caracíeristica dos nossos tempos. e que apjúicada a todos os

ramos da instruccão suavisa enormemente os irabalhos dos aiumnos e dos mestres.

permittindo por conseguinte maior numero e variedade de estudos no mesmo tempo;
— qual

é tambem o uso dos Museus. hoje igualmente indispensaveis para o estudo das vastas

descohertas que cada dia presenciamos.
" 140

Tirando. assim, esse outro desalento pela inexistência de eatálogos no museu, o Porto

esta\a de parabéns por contar com mais um estabelecimento de instruvão. cuja origem (de

colecvâo particular) o autor compara. å escala. ã do Museu Britânieo. alongando-se quer na

historia da criavão do estabelecimento britânico. a que apelida de moderna Babilônia, quer

nos seus apoios institucionais 141. espírito de envolvimento nacional e municipal (com

doavôes e donativos), que esperava ver fmtuosamente repetido na Invicta: "agora que o

Museu tomou um caracter de estabiiidade passando a ser vincuiado nos bens de um grande e

rico municipio. De algumas pessoas sabemos nôs. que sá esperûo a final organisaqão d'este

Mttseu. para ihe oferfarem varios objectos: e quem de certo não desefará tornar jyermanente

ofructo dos seus trabalhos. fazendo-o propriedade da sua Cidade, e -nerpetuando ao mesmo

tempo o seu projyrio nome.
" ' 4-

[}9
Idem.p. 125.

[A<)
Idem.p. 125.

141
Idem.p. 125-126.

142
Idem, p. 127.
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matérias. pessoa de conhecimento
e juízo

134 de modo a que a instituivão se apresentasse de

modo compreensível e tivesse cariz pedagogieo. Assim defendia O Museu Portuense: "Serú

esse um manaciai de riqueza para o Paiz em gerai: e essa utilidade será por certo muito mais

importante do que aquella que resulta da simples
visita de reereio nos dias publicos: e ficará

assim preenchida a iacuna que havia. mesmo no Museu annexo á referido Academia. onde

tão poucos quadros dignos de estudo e de serem copiados se encontrão"
-

.

Essa utilidade pública devia ser bem sustentada. E para tal urgia que os visitantes

soubessem ler as obras; era. portanto. imprescindível a elaboracão de catálogos. E insistia o

cronista de O Museu Portuense: "e que estes não sefũo så meras listas. ou inventarios. para

responsabilidade das pessoas a quem fôr confiada a guarda dos obfectos. mas sirvão de

ameno e proveitoso recreio aos visitantes. eujo prazer será redobrado se. a par da indicacão

de cada obfecto. acharem sobre eiie uma curta mas interessante noticia j'á historica. já

artistica. já scientifica. acompanhada quando eonvier de seus pequenos extractos ad rem.
em

prosa ou verso; como vemos nos catalogos dos grandes museus jmbiicos e até nos dos

particulares. como o do Marquez de las Marismas em Pariz e muitos outros.
"

J

Ainda de acordo com o artigo. esse trabaiho já poderia estar feito havia muito. se a

Câmara tivesse tido o mérito de o eneomendar. No dia da inauguravão. o jomalista

testemunhara que o professor Manuel José Carneiro, aquele mesmo espírito avisado e

modesto que ele sugeria para congregar â sua volta o necessário grupo de peritos
lj

. tinha

nas mãos "um volumoso manuscripto.
- cataiogo que elle por gosto e por paixão se tinha

dado ao trabalho de redigir
-

«para uso de sua familia» nos disse elle. com a sua

I \Sí
costumada modestia"

' J
.

Porém. o uso público desses eonhecimentos não seria efectivado. sendo necessário

esperar pela iniciativa de Fduardo Allen (entretanto convidado para director interino.

exercendo fttnvôes gratuitamente. como já referimos). um ano mais tarde. Não deixa porém.

134 Deveria ser "homem que unies nûo seju proftsstunul em nenhumu [das coleccôes]. mas sujficientemente

entendido em todas: e que suihu com delicadeza e mudestia chumur em torno de si todos os pentos", como

pretendiaojornalista de O Museu Portuense. Idem, p. 128.

[:^ Idem, p. 124.

[36
Idem.p. 125.

l-^Cf. idem, p. 129.

138 Idem. p. 125.

149



Devia. igualmente. estabeleeer-se uma frutuosa relavão eom congéneres nacionais e

estramzeiros 149. de modo a aumentar as capacidades pedagôgicas do nosso museu.

nomeadamente através da troca de duplicados. Quanto ao espôlio original não podia ser

sujeito a alienavao venda. troca ou qualquer outra forma sem o conselho do director. da

Câmara e de um conselho de dircctores do museu e da biblioteca públiea
! 50. Embora não se

eonferisse earácter inalienável aos objectos do museu. como ficará comprovado adiante neste

eapítulo. este ficava com o scu espôlio mais protegido ao ser necessária uma tal confluência

de vozes para uma possivel venda ou troca.

Quanto ao aumento das coleevôes, eonsiderava-se especialmente importante o

desenvolvimento da de mineralogia 151. mas todas elas deviam ser incrementadas, podendo

mesmo criar-se novos núcleos, como um de escultura a cinzel. uma colecvão fitolôgica (com

especial ênfase para a fíora naeional "e de todas as nossas possessôes" l3-), um gabinete de

física e um laboratôrio químico. colecvão de máquinas agrícolas e fabris, e núcleo de produtos

naturais e artificiais. igualmente estendidos aos domínios do Império l5j. Este amplo espôlio

devia estar aberto â necessidade das academias e dos partieulares, providenciando a necessária

ajuda ao eareneiado panorama eientífieo naeional, espeeialmente no que tocava âs ciéncias

naturais, servindo de ilustravão da produvão regional (impossível não nos lembrarmos aqui do

modelo franeês de Seteeentos, que vimos no capítulo I) na esperanva de que servisse,

simultaneamente, de incentivo ao avan<;o da exploracão industrial e comereial das regiôes.

como também sucedera na Grã-Bretanha, com a Exposivão Universal de 1851 154.

Porém, a abertura ao público geral era de reduzido horário: uma vez por semana

"durante ao menos quatro horas" 155. Aos estudiosos concedia-se. porém. o privilégio de

aceder as colecvôes três dias por semana. três horas dc cada
vez. Apenas os professores das

149
Nesse grupo compreendiam-se sociedades cientillcas e/ou artísticas. além de particulares de mérito. como

eônsules portugueses noutros países, que estivessem interessados em aumentar as coleccôes do museu. ou em

oferecer donativos ou fazer doagôes
-

semprc incondicionais.

150 Cf. idem. p. 4-5.

' -S '
"(...) que promette ser trunscendenle puru o futuro economico du nos.su terra (...)". Idem, p. 5, §7°.

[52 Idem. p. 5. ^8°.

153 Cf. idem. p. 5. £8°.
'^4 Sobre este assunto, ver capitulo V desta dissertavão.

[55
Idem. p. 8. artigo7°.
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0 desenvolvimento era o mote. pelo menos em termos de intenvoes. Manuel José

Carneiro não seria contudo o gestor desse espavo. não se tcndo seguido a sugestão de O

Museu Portuense. Em vez dele ficou Eduardo Allen. convidado pelo então presidente de

Câmara. Visconde da Trindade 14j. A nomeavão visava a organizavão mais cficaz do museu.

bem como o impedimento â deterioravão das eoleccôes e ao seu aumento, bem como a

adopvão de uma correcta metodologia de apresentavão dos objectos. aí incluído o projeeto de

elaboravão de catálogos l44.

Logo de início elaborou-se um regulamento, proposto pelo director interino a 19 dc

Agosto de 1852, aprovado pela edilidade a 7 de Outubro
145 do mesmo ano, e publicado pela

primeira vez no "Catálogo Provisorio Da Galeria De Pinturas Do Novo Museu Portuense,

O Museu Alien". que Eduardo Allen deu â estampa em 1853. Nesse regulamento

estipulavam-se as vontades de servir ao recreio e â instruvão dos habitantes do Porto e do país.

promovendo a sua cultura nas belas artes. na ciência e na indústria. "Seufim é tornar-se um

Estabelecimento verdadeiramente civilisador: seu ohfecto será portanto Eneyelopedico.
"

Mantinha-se. pois. o mesmo espírito com que João Allen dera corpo ao seu sonho.

Tal propôsito. uma das funvôes do director, ajudado por um contínuo e um porteiro

147. devia ser providenciado não apenas através do bom estado dos objectos expostos ou da

aquisivão de novos. alertando a Câmara sempre que surgisse alguma possibilidade de

enriquecimento do espôlio. mas também do modo como estes eram apresentados ao público.

De\ ia-se "dispôl-os e coordenal-os methodicamente, de maneira não so a produzir o melhor

effeito de vista possivel. e a poderem ser convenientemente gosados pelo Público em suas

visitas. mas tambem a podcrem ser estudados com commodidade e fructo pelos particuiares.

e com vantagem para a Sciencia e Artes em geral.
" 148 Para a instruvão deviam concorrer os

catálogos. a esclarecer. com linguagem acessível a toda a gente. os objectos agrupados por

eolecvâo.

143 Idem. p. 129,

144 Idem. p. 129-130.

145 De acordo com dados disponiveis no prôprio catálogo.

146 In ALLLN. Eduardo — Catálogo Provisério Da Galeria De Pinturas Do Novo Museu Portuense, O

Museu Allen. Porto: s.n.. 1853. P. 3.

147 Veneimento. a título de pagamento por funvôes interinas, de 240 reis diarios. Cf. idem, p. 7. >j60.

148 Idem. p. 4. artigo 5°. §2.



olhos do podcr. "A sua eomprovada dedicacão parece ter infiuído para que dias depois. a 18

de Abril. o Director passasse a efectivo efôsse remunerado.
" [ ~ '

Desse dia em diante haveria å disposivao do públieo um eatálogo da galeria de pintura

e avisa\a-se os artistas de que. easo quisessem expor no museu, devcriam contactar o dircctor

interino 15X, Ficava assim também aberta a possibilidade de uma política de exposivôes. em

mais uma abertura aos artistas vivos.

Como registo do público. o museu eontaria com três livros: o dos visitantes (para

assinaturas. marcando a presenva); o de registo de donativos e doavôes; e, finalmer.te. o

"Album do Museo", local de registo criativo de sugestôes ou lembranvas benéficas para a

instituivão, aí cabendo ainda "improvisos litterarios inspirados pelas curiosidades do Museo;

o que tudo deverá ser competentemente aproveitado quando fôr occasião.
" [~9

Quanto ao catálogo, nascido da impaciêneia do seu autor face ás usuais demoras de

que. entre nôs. este tipo de realizavôes habitualmente se vestia, assumia-se como provisôrio

no que implieava de imperfeivôes e consequentes pedidos de escusas. Foi elaborado "em

menos de um mês, e impresso com dinheiro seu. cujo rcembôlso fazia, conforme a venda

realizada!" 16(). Baseava-se no Inventário Legal das pinturas, levantado por João Baptista

Ribeiro. Josc Vitorino Damásio e por Manuel José Carneiro
161

no acto da compra do museu

pela Câmara, e queixava-se da impossibilidade de encontrar, mesmo na Biblioteca Pública,

obras de referência como um Raczynski, um Volkmar, ou mesmo um dicionário de pintura,

fosse em que língua fosse. Trabalhara-se, pois, por amor â arte, estabelecendo um princípio

(assim se esperava) para um posterior trabalho de investigavão, mais aturado, mais eientífico.

Esperava-se o empenho da populavão interessada e informada, no sentido de. num gesto

patriôtieo. oferecer ao museu toda a informavâo extra que fosse descobrindo. Esperava-se

também um fecundo diálogo com a intelligenzia, a bem da instituigão. Pelo momento. sabia-

se que o produto desses labores mais não forneeia que uma visão de cicerone. guiando nos

labirintos da enciclopédia os menos aptos para aí reconhecer o mundo. O catálogo. tal como o

[5~>
Uem, p. 132.

158 Cf. ALLLN, Lduardo, op. cii.. p. 1 1, citavão de Jornaes do Porto de 21 de Janeiro de 1853.

[59
Idem, p.9, artigo 3°.

160 In VITORINO, Pedro, op cit.. p. 130.

161
Notas de acordo eom a informavão de Pedro Augusto FerTeira. op. cit., citado por Pedro Vitorino, op. cit.. p.

94.
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Academias (bem como os seus alunos, quando os acompanhassem em dias de estudo) teriam

entrada franca. De modo a não incomodar esse visitantes especiais. nesses dias não scria

permitida a admissão de outras pessoas. salvo se fossem íbrasteiros (nacionais ou

estrangeiros). que argumentassem dificuldades em prolongar a estada na eidade. Os bilhetes

para entrada teriam
de ser solicitados ao director que os facilitaria por um dia, ou pelos mais

da semana (sempre com o prazo máximo de um mês). desde que o propôsito da visita fosse

pedagogico e nunea meramente recreativo, o que sublinha o carácter pesado da instituivão.

Precisamente por isso. apenas os estudantes
da Academia tinham garantido o acesso mensal.

sempre que o desejassem. 0 incumprimento de regras de boa conduta dentro do

estabelecimento dava. no entanto. ao director, o direito de mandar expulsar ou de negar a

entrada a essas visitas importunas. As várias condicionantes ao acesso e as severas regras

comportamentais no interior do museu dão-nos desde logo um retrato de uma instituivâo mais

vocacionada para a conservaøo do que para a divulgavão, apesar das anunciadas apetências

pedagôgicas. Contudo, uma outra razão
se peso se impunha no sentido de justificar as várias

chamadas de atenvão sobre as necessidades de um comportamento civico dentro do

estabelecimento: a falta de pessoal vigilante.

É certo que o museu eontava com seguranva de zeladores para impedir roubos e

vilipêndios e foi nessas condivôes que abriu. enfim, ao público, a 30 de Janeiro de 1853.

sendo possível a visita aos domingos. das lOhOO ãs 15h00. Fora isso. tervas e quartas. das

lOhOO âs 13h00. e quintas. das 12h00 ãs 15h00. Sobre o horário do museu e a sua frequêneia.

Pedro Vitorino dá a seguinte informavâo: "O Museu abria. habitualmente. sô ao domingo. das

10 ás 3 horas da tarde, e por excepcâo em dias de gala, sendo então a abertura anunciada

nos periôdicos. Afluía o púbiico em quantidade. como a uma diversão. atraente por ser

gratuita: no aniversário
da Ratnha D Maria II em 1853. a 4 de Abril. cêrca de 600 pessoas o

visitaram. E havia apenas um guarda para a vigilância. tendo de compartilhar o Director de

idénticas funcôes!"
156 E. segundo o mesmo investigador. teria sido necessária essa

extraordinária afluência de visitantes para que a figura do director se tomasse mais
visível aos

156 ln VITORINO. Pedro. op. ct.. p. 132.
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facil descobrir hoje erros e lacunas no catalogo provisorio do Xíuseu Allen. Em IS}3 nâo

havia talvez quem fizesse melhor no paiz.
" 16-

Nesse catálogo. entre outras eoisas, mais uma vez. vemos um pouco do

estabeleeimento. Expostos. de pintura. 524 trabalhos. (iuardados na Câmara. mais 170

quadros perteneentes ao Museu. Defendia-se, então, a sua nâo exposivão por não serem de

valia, devendo-se vender parte deles (bem como parte dos referidos no eatálogo eomo

expostos) em hasta públiea, caso se eonseguisse bom prevo. de modo a ganhar algum

dinhciro. Em projecto estava igualmente um catálogo dessas obras 16j.

O problema do espavo mantinha-se, também, scm que nada se lograsse ter feito tiesse.

embora eurto. tempo. Como já vimos, um "dos primeiros cuidados do director obsequioso foi

relacionar o Museu com estabelecimentos ou individualidades que pudessem concorrer para

o seu engrandecimento por meio de doucôes ou troca de duplicados". aponta Pedro Vitorino.

logo acrescentando: "Mas um grande ôbice se antolhava: era a deficiência do edificio."
164

Daí a proposta de venda de algumas das obras guardadas nos Pavos do Concelho. de modo a

conseguir-se algumas verbas para uma maior mobilidade do museu.

Edificio prôprio e dotavão que o sustentasse e alimentasse o seu progresso Ibi, pois.

um dos maiores sonhos de Eduardo Allen, como o demonstram estas linhas escritas pelo seu

punho: "É preciso que todos unam o seu ciamor ao nosso. para que a Camara se decida a

terminar o cdificio da (ĩraqa e ahi reunir todos os estabelecimentos d'Insíruccão Sujĸ'rior, a

Biblioteeu, os Museos. etc. A actuai casa tolhe o augmenio do Museo. pois nem mesmo cabem

nelia todos os obfectos eomprados. achando-se uma grande parte delles na casa da ( 'amara.
"

165

Esse tolhimento de espavo pesava também sobre a pequena biblioteca do museu, mais

um projecto do director que a prctcndia dotar de livros da espeeialidade e revistas estrangeiras

162
ln VASCONCELOS. Joaquim de O Museu Municipal do Porto. Porto: s.n.. 1889. p. 7. Citado por

Pedro Vitorino. in op. cit., p. 131.

[<)'' Cf. ALLLN. Eduardo. op. cit.. p. 80. Aqui sc \é claramente que a questão da inalienabilidade das obras do

museu não estava de facto absolutamente definida.

' M
In VITORINO, Pedro, op. cit., p. 131.

'^5 Citado idem. p. 133. Paula Santos ĸ-tere também que dadas as condicionantes econômicas da edilidade

portuense. o projecto de Lduardo Allen não poderia ter concreti/avão."0 programa enunciudo por Fdiurdo

Allen tornuvu-se ú purtida impraticuvel com os reduztdos recurĸos cumurários." In SANTOS, Paula, op. ct.. p.

I 13.
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museu e o saber que eneerrava. era destinado ao povo
— mas, como já vimos. pelo menos de

acordo com o regulamento. não por elementos do povo que aí pensassem recrear-se em vez de

se cultivarem. A crer nas palavras de Pedro Vitorino. porém. o povo ía aí em romaria de

diversão. em dias festivos. pouco ligando aos rigores do mesmo regulamento.

Estranhos paradoxos que na sua vertente mais sisuda, foram beber, sem dúvida. a

outros modelos museolôgicos. Sacralizando-se a moldura sumptuária de templo ou palácio,

sacralizava-se também o recheio. E. simultaneamente, impunha-se aos visitantes uma atitude

reverentc que revestia dc silêncio os passos discretamentc dados ao longo dos corredores e

galerias cheios de preeiosidades e curiosidades. O Museu Allen, modestamente instalado

numa galeria onde as obras competiam entre si por espaco e atenvão, não tinha, como

sabemos. tal aura. Mas. ainda assim, não se coibiu de se conferir uma importância å altura do

que se eneontrava noutros congéneres. E assim, malgrado a vontade ainda iluminista. se

eonfinava o museu ao silêncio. Recorte de templo ou espa^o sagrado. onde se pretendia

instruir o povo. o museu haveria de se tornar. ao invés. um local onde esse mesmo povo havia

de preferir não entrar. Ao que parece. ao tempo. o povo alheava-se ainda de tais normas.

entrando. ainda assim, e em grande número. E o catálogo, apesar de todas as eontradivôes do

estabelecimento e das suas prôprias lacunas como documento, tinha esssa franca esperanva da

divulgavão e da ilustravão. Assim se compreendem algumas descrivôes de obras, repletas de

adjectivavão. nitidamente destinadas a um públieo não especialista e que se pretendia

imprcssionar para cativar
—

porventura, mais do que ilustrar, afinal, já que quanto
ao mais, as

informavôes sobre os quadros se ficavam por medidas e atribuivôes de autoria e indicavão de

suporte.

Não se conclua daqui que esse trabalho foi pouco, em absoluto. E certo que havia

falhas. Mas o grande mérito desse catálogo. além dos já eitados. de haver sido feito em curto

tempo e a expensas do prôprio autor e direetor, foi também — como notou Joaquim de

Vasconcelos — . o de ser "o primeiro catalogo d'este genero que se publicou no paiz. porque

o primeiro inventario dos quadros da Academia de Bellas-Artes de Lisboa appareceu em

1868. lendo sido recolhidas as colleccães d'arte que compôem a galeria de 1833 a 1836! E
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a eausa de não mais se cuidar na easa. visto «ser costume em Portugal aproveitar-se o menor

pretexlo para se dissiparem projeclos que antes se aventavam em alto som»"

Tinha razfto. Depois de muitos reveses. nomeadamente o do corte orvamental nos já

diminutos ordenados do director e do guarda. com a justilicavâo de que. nas visitas de

domingo. o director não assistia ao público, passando apenas pelo museu, mas sem actividade

dc controle dos propôsitos e eomportamento dos visitantes 17(), haveria ainda que atravessar o

desgosto de não ver o edifício condignamente instalado.

De facto. apenas o interesse e o "amor do Museu" 171 lhe davam toryas para

continuar, apesar dos eortes orvamentais e mais tentativas de descrédito. O amor do museu

era, aliás, tão vasto que lhe permitia enearar como alento os sorrisos sarcástieos de alguns

professores estrangeiros quando, em visita ao estabelecimento, souberam do salário do

director, tâo miserável para lugar de tanta responsabilidade. Pelo menos. quando comparando

com o prestígio do eargo nas nayôes cultas. onde os directores de museus "sâo considerados

dos jyrimeiros entre os da Instruccûo Superior" 172. Aliás, salário nem seria o termo

indicado, já que os simbôlicos duzentos e quarenta mil reis entregues ao responsável máximo

da instituivão nâo lhe eram pagos como ordenado. "mas como afuda de custo para melhor

1 ~i
~~

desempenho (j)or meio de compra de livros e excursôes a diversas provincias. eic)" \

reeonhecimento de um trabalho em prol da cidade e do museu. prosseguimento de um

projecto iniciado por João Allen, e na consciência de não ter o seu filho os meios prôprios que

lhe permitissem o contínuo enriquecimento do museu.

Os problemas nao teriam soluvão rápida nem fácil. arrastando-se por várias décadas.

As propostas de Eduardo Allen não tiveram aceitayao. De acordo com Pedro Augusto

Ferreira, o direetor apresentou dois projeetos. No primeiro. "propmnha a eonstrucão de uma

aia nova nos Pacos do Concelho, pelo do lado jwente, uniformisando a frenle dos Paqos

actuaes. e da casa coniigua já comprada e occupada jjeia camara
— ala que ficaria ao iongo

W)
VITORINO, Pedro, op cit.. p. 134.

170
A este facto Eduardo Allen respondeu não poder dcscer a contínuo. contrapondo podcr apresentar um abaixo

assinado. atestando da sua permanente atencão pedagôgica aos visitantes interessados. Idem, p. 135. em noui.

171
Idem.p. 134.

'72 Eduardo Allen. citado por Pedro Vitorino, tdem, p. 135.

'7-* Lduardo Allen, citado por Pedro Vitorino, tdem, p. 134.
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que adquirira para enriquecimento da instituivão. Apertado entre os muros da Galeria de João

Allen. e sem meios. o Museu Municipal padecia de muitas maleitas e assim ia sofrendo golpes

o ânimo do director. determinado a fazer do estabelecimento um lugar de ensino digno desse

nome. O da biblioteea foi mais um dos prqjectos de Eduardo Allen que nao teria

concretizav'ão. As autoridades compctentes deram-lhe pouca importância. tendo-se perdido

esse sonho. bem como o dos pedidos de subsídio para viagens de instrucvão e exploravão

dentro do país. projecto de enriquecimcnto do espôlio museal. No tocante a essa sonhada

biblioteca especializada. no museu, segundo Pedro Vitorino. a situavão nunca teve alteravâo.

encontrando-se ainda sem resoluyao em 1930. dado que "os poucos livros que o Museu

possuia. foram incorporados na Biblioteca Pública. não se preocupando até agora em

remediar êsse inconveniente. já reeiamando-os. jú substituindo-os por outros similares ou

equivalentes
"
' 66

No entanto. o maior problema do estabelecimento era mesmo a falta de espa^o

expositivo. Por essa razâo. o medalheiro. uma das coleevôes mais referidas como exemplo

dessa earêneia. sô se encontrou disposto ao publico em 1856. tendo até então ficado guardado

nos cofres da Câmara 167- De acordo com Pedro Vitorino. Ibra o vereador Dr. Antônio

Fortunato Martins da Cruz quem. atento ao problema, eoncedera a possibilidade de algumas

das coleevôes ou pevas serem guardadas no edifício camarário 168. Mas Eduardo Allen

pretendia soluvão mais adequada. Desde 1852 que o director lcvantara a questão nosjornais.

mas so em 1858 houve reaevão. inieiando-se um projecto de transferêneia. da autoria do

arquitecto camaráno Joaquim da Costa Lima. Porém, tal projecto ainda não era para o tão

desejado cdificio prôprio. Tratava-se tão-sô de uma adaptavão de sala, na Biblioteca Pública.

e ainda a título provisorio. Eduardo Allen. todavia, não sc deixou convencer. As \antagens

eram pequenas de mais.
Além de ir prejudicar o crescimento da prôpria biblioteca. o director,

scm garantias de que o governo, caso a transferência se desse, mantivesse o interesse em

ultimar o edifício de S. Lázaro. e tudo ficasse na mesma indefinigão de sempre, temia o pior.

Assim, "interinamente por interinamente, preferiuficar
onde estava. receando que issofôsse

[66Idem.p. 132.

167 Cf. idem, p. 133.

168 Cf. idem. p. 133.
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nessa educayão de populares e de um público mais ilustrado. Silvestre Ribeiro acrescentava

uma outra nota quanto â infiuência do museu na vida urbana: "Uma noíavel e preciosa

vanlagem tem produzido cste bello estabelecimento. e vem a ser. a de despertar e infi<tir o

gosto das hellas artes. da archeologia e das sciencias naturaes. A prova d'este facto eslá em

que na cidade do Porto ha para mais de 50 colleccoes jyarticulares d'aquellas

interessanl issimas especialidades.
"

Por tudo isto. desejava o autor que a municipalidade faeultasse ao museu. o mais

brevemente possível. um espayo mais vasto e de melhores condiyoes para que da consequente

prosperidade pudesse usufruir toda a cidadc. Enfim, não sô "uma boa casa", como também

"uma doiaqdo avantajada" 181. O Porto, onde "não falta illustrat;ão. nûo falta patriolismo.

não faltam scntimentos" 18^. aereditava Silvestre Ribeiro. nao regatearia por eerto tais

urgências. Bastaria apenas vencer a indolência típiea dos portugueses.
concluía.

E, de facto. o público portuense não regateava atenyôes ao seu museu. O poder público

e que não parecia igualar o interesse dos eidadãos. Desde a recepyão dessa carta de Eduardo

Allen. em 1862. eomo meneionámos, a situayâo do museu continuara a agravar-se. E.

contudo. desde a sua inaugurayão em 1852 que o público o vinha cumulando de doayôes.

eomo o director referia a Silvestre Ribeiro: "() augmento actual provém apenas de donattvos

d'objectos. dos quaes mediante os esforcos do director se vûo sempre obtendo alguns. tanto

de pessoas do reino como de fora" 18-\ Estes labores que traziam peyas de fora deviam-se â

já citada política do director de envolver na dinâmica museolôgica
os consulados portugueses

espalhados pelo mundo. Se essa polítiea vinha agravando o problema de espayo, por outro

lado, essa era também, afinal, a única fonte de aumento das eolecyôes, já que as verbas

dispendidas pelo município com o museu não ineluíam essas necessidades. Seguindo os dados

de Eduardo Allen, em 1862 as despesas da Câmara Munieipal do Porto com o seu museu

eram de um total anual de 356SOOO reis, distribuidos do seguinte modo: 120$000 reis para o

director do museu; 86$000 reis para o guarda; 50$000 reis para as despesas de expediente e

1 00SO00 reis para a renda da casa
' 84.

181
Idem.p. 182.

182 Idem. p. 182.

18-^ Citado em idem. p. 195.

lMCf. idem. p. 180.
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de uma nova rua. que ligasse a Praca de S. Pedro. com os lavadouros.
" * 74 Não sendo

aceite. o segundo prctendia a "terminacâo pela parte Xorte do edificio da hibiioteca. em S.

Lazaro, onde existe jú a parede fronteira ao jardim. faltando so outra do outro lado da rua

da Murla, e uma mais pequena peio lado do nascente.
" 1 7~ A área assim criada daria para um

vasto salão. dotado de iluminayão vertical - tal como já acontecia na galeria da Rua da

Restauracão — e com excelentes condiyôes para o museu. eonforme afirmava Pedro A.

Ferreira. Porém. na sua opinião. o primeiro projecto seria melhor, "fci por que os Pacos

municipaes não estão á aitura da segunda cidade do reino. e com as obras e desenvolvimento

que demandam. jmde beliamente harmonisar-se
a casa para o Museu, fá por que este ficaria

mais central do que em S. Lazaro. e muito mais acessivel ao publico.
"

Pedro Vitorino indica trcs edifícios como propostas de 1863: o da Graya, o nosso já

1 *7'7

eonheeido Convento de Santo Antônio, e a casa contígua aos Payos do Concelho . E

acreseenta: "Para a arrumacão do Museu e da Biblioteca na Graca elaborou o engenheiro

Goncalves e Sousa um magnífico projecto."
178 Porém, nada se fez. A contra-proposta da

Câmara Municipal chegou dez anos mais tarde: oferecia-se o espayo da easa contígua aos

Payos. área que daria para cerea de quatro salas. Eduardo Allen recusou, por exiguidade do

espayo, visto o museu precisar do dobro. Para uma instalayão em tão deticientes condiyôes,

mais valia licar como estava
' 79.

E nada se fez. Nenhuma soluyão. Antes a manutenyão de uma situayão insustentável.

Em 1879, quando José Silvestre Ribeiro revisitou a histôria desta instituiyão, o panorama sô

não era o mesmo porque já se agravara. Tendo reeebido. em 1862. uma earta de Eduardo

Allen. onde o director dava conta das suas muitas mágoas. Silvestre Ribeiro insurgiu-se eontra

a falta de vontade em resolver um problema que tocava a toda a cidade. local de

inquestionável instruyao artística e científica 18°. Sublinhando a solícita ajuda do director

174 In FERREIRA. Pedro Augusto. op ct.. volume V. p. 255.

[15Idem. p. 255.

[16
Idem, p. 255.

177
Segundo Pedro Vitorino. essa casa pertencera a D. Antônia de Amorim e fora recentemente adquirida pela

edilidade. Cf. op. cit.,p. 136.

m
Idem.p. 136.

[19
Cf.idem.p. 136.

180 Cf. RIBFIRO. José Silvestre, op. cit.. volume VIII, p.
180-181.
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Então. o velho Museu Portuense já mudara de nome. tendo sido rebaptizado como Museu

Soares dos Reis -^. Em 1933. o acervo do Ateneu Portuense vira-se instalado no recuperado

e adaptado Palacio dos Carrancas. Quatro anos mais tarde. foram lá depositadas as colecyôes

do Museu Municipal do Porto 191. Assim se lechava o ciclo Allen. Mas assim se salvaram as

colecyoes. 1- nesse passo. parecc-nos. preservaram-se também o espírito e, sobretudo. a

histôria do Porto. "A arte retempera os espíritos e torna bons os coracôes", escreveu Pedro

Vitorino. "Para o apuramento esiético e instrutivo da pojmla^ão portuense. em gera' sá

votadu as suas ocupacôes habituais. muito contrihuiu João Alien estabelecendo um centro de

atraccûo espirituai poderosamente educativo. Uma vez criado êsse centro. não era legitimo a

populacao desinteressar-se dêie. E assim sucedia. pois que mais tarde a cidade Ihe pôde

chamar seu.
" ,()- Fê-lo de muitas manciras. como se viu.

Coleccionador incansável, dentro do espírito enciclopedista, criador de um espayo

com earacterísticas de galeria de curiosidades, o espôlio reunido por João Allen foi, eomo

vimos. muito diversificado. Grande parte da colecyão de numismátca do Soares dos Reis e

muita da sua pintura provêm. assim. do velho Museu Allen. Ainda em 1936. Pedro Vitorino.

lamentando o descaso da Municipalidade em relayão ã colecyão de pintura de Pillement.

teccria elogios â figura do velho coleccionador. "O gôsto e a paixão das artes do comerciante

inglês John Allen, fundador do museu que tinha o seu nome, levaram-no a reUnir numerosos

quadros. naeionais e estrangeios, os quais eonstituem na maior parte a gaieria de pinturas do

Museu Municipal do Pôrto.
"

E esclarecia: "E a êsse núcieo jjrimilivo, fá com um seculo de

existência. que pertence a notúvel série de trahalhos de João Pillement.
"

Pedro Vitorino nao

terminaria sem um justo lamento. "lnfelizmente essa gaieria, importante sob vários aspectos.

de represcntacdo, de qualidade e de documentacao. não tem tido a aearmhá-la nem os altos

poderes administrativos. nem tampouco. como seria de esperar, as pessoas gradas a eufos

cuidados foi. sucessivameníe confiada.

190 Ver i3ecreto n° I de 26 de Maio de 1911. Cf. Colleceão de Legislacão Portuguesa.

191
Lm 1937. a 21 de Julho. o decreto-lei n1' 27:878 volta a referir os museus do Porto e efectiva a eompra do

Palácio dos Carrancas. para aí instalar as duas coleci;oes provenientes do Museu Soares dos Reis e do Museu

Municipal. tudo ficando subordinado ao título de Museu Nacional de Soares dos Reis. Cf. Collecvão de

Legislacão Portuguesa.

192
Idem. p. 92.
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Apesar deste parco incentivo econômico. Eduardo Allen conseguia manter o barco a

fíutuar. e com mais sucesso do que se imaginaria. Tendo sido o primeiro museu do pais a

contar com eatálogos impressos. e se não os tinha mais e melhores era porque os custos eram

1 8>

elevados e a dotayão do estabelecimento não contemplava tais despesas. como vimos -.

contava também com um grande número de visitantes. Sô no ano de 1876. visitaram-no

1 0.768 pessoas: e em 1 877. o número subiu para 11.211 ■ 86.

No meio das suas muitas lutas e constante mudanya de colecyoes para a biblioteca

municipal, por creseentes problemas de espayo na Rua da Restaurayao. Eduardo Allen ia

sentindo falecer-lhe o ânimo. Ncnhum dos seus projectos vingava. Um outro que morrera â

nascenya: a publicayão dos Anais do Museu Municipal 187. Nesse biénio de 1876-1877. no

Relatorio da administraqũo municipai do Porto, citado por Sivestre Ribeiro. damos conta de

mais um sonho do director: o de anexar ao museu colecyôes de arte industrial. na partilha de

uma concepyão, também defendida por Joaquim de Vasconcelos, de que entre nôs os museus

deviam ser. primeiro que tudo. dedicados a essas artes. de modo a poderem ser

verdadeiramente úteis 188. Mas era impossível anexar eoleeyôes a um lugar donde alguns dos

núcleos originais iam sendo. sueessivamente. transferidos por carêneia de espayo.

Eduardo Allen juntava a essa sugestão. mais uma vez, o pedido da construyão de raiz

de um novo edifício. Infelizmente, morreria sem o ver. lutando ainda contra um inimigo mais:

a humidade de inverno e a invasão de poeiras estivais. "Em Dezembro de 1878 Eduardo Aiien

viu-se obrigado a adquirir um higrômetro Saussure para reguiar o funcionamento dos

fogareiros destinados a combater a água que ressumava das paredes! Ouatro anos antes

tiveram os quadros de ser apeados. para uma beneficiacão. decorrida a época invernosa.

Aproveitou o Director a ocasiâo para trocar alguns dêles, já muito vi.stos no Museu. por

1 80

outros que se achavam guardados nos Pacos do Concelho.
"

Tal sonho de edifício prôprio nunca se realizaria. E a única transferôncia existente sô

teria lugar já em pleno século XX, como é sabido. Teríamos de esperar pelo ano de 1937.

185 Cf. idem, p. 196

186 Cf. tdem.p. 194.

187 Cf. VITORINO, Pedro. Os Museus de Arte do Pôrto. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930.

188 Cf. RIBEIRO, José Silvestre. op cit, p. 193. A proposta de Joaquim de Vasconcelos passava pela aposta no

desenvolvimento industrial do país. como veremos no capítulo V desta dissertacao.

189 //; VITORINO. Pedro, op. cit.. p. I 36-137.
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"colleccôes do Estado e do Museu Municipal"
197

e todos os encargos relativos âs obras de

reparayão e adaptayão do palácio seriam pagos pelo governo. inscritas as verbas necessárias

no Oryamento Geral de Estado desse mesmo ano. Quanto âs coleeyôes do munieípio.

integradas doravante nas do Museu Nacional de Soares dos Reis, permaneeeriam pertenya do

primeiro. sendo neeessária a sua autorizayâo para qualquer saída, mesmo que temporária, do

edificio do museu. A distribuiyão das colecyôes seria feita apôs eonsulta da Direccão dos

Museus de Arte Antiga 19°.

Mas. entretanto, e porque este salto no tempo foi demasiado longo. urge-nos regressar

ao passado. Visitaremos, em seguida, Lisboa, para ver, finalmente, que sonhos e pesadelos

povoaram a capital no plano da instaurayão de museus públicos de arte.

^ldem.

198
Entre 1910 e 1940, a legislayão sobre os museus do Porto fica-se por aqui.
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"Ainda por estudar quási na lotalidade, frustrará os bons intuitos do Município do

Pôrto. que a adquiriu em 1849, dando um exemplo sempar, ao tempo, no País. se não puder

servir o público com vantagem educativa.

"Merece que a vaíorizem.
" J

Pareee ter sido ouvido. Um ano depois, em 1937. misturado com outras histôrias, o

acervo Allen entrou. enfim. no Palácio dos Carrancas 194. Entâo, era já director dessa

instituiyão, o historiador e biôgrafo de João Allen, o nosso já conhecido Vasco Valente.

Dirigia um estabelecimento museolôgico que ehegou até nôs como Museu Nacional de Soares

dos Reis 195. De facto. havia muito que a instalayão das duas colecyôes (Ateneu e antigo

Museu Allen) sofria as amargas críticas dos cntendidos. E, tendo a Misericôrdia do Porto

recebido, em legado do rei D. Manuel, o citado palácio, com o objectivo de aí instalar um

hospital para crianyas. mas sendo isso quase impossível de realizar devido aos tremendos

custos inerentes â reparayão do palácio mais â complicada adaptayão necessária, o governo,

vendo que o edificio servia perfeitamente para instalayão
das duas colecyôes, decidiu comprá-

lo â Miserieôrdia, pelo preyo de 2:264.000$. Mal menor para o Estado, o edifício
sô foi museu

porque expensas maiores seriam difíceis de comportar. E, assim, eis que a escolha acabaria

por se revelar conveniente para ambos os lados da questão. Como
se lê no texto do decreto-

lei, "o Palácio dos Carrancas, pela sua arquitectura sôbria e elegante, pela grande área

coberta e livre que ocupa. peio excelente locai em que está situado e até peias suas

recordacôes. iigadas d histôria política e militar da cidade do Pôrto do sécuio jjassado e

princípio do actuai. oferece. depois de convenientemente adaptado, todas as condigôes para

uma boa instalaqâo de museu, mesmo prevendo o seu desenvolvimentofuturo.
"

Essa medida, inspirada "numa razão de interêsse público e no conhecimento das

reaiidades" tinha também a coroá-la o "engrandecimento da cidade", além da valorizayão das

193
ln VITORINO. Pedro — "Pillement no Museu do Pôrto", Separata da Revista de Guimarães. Guimarães:

1936. P. 3.

194 Cf. decreto-lei n° 27:878 de 21 de Julho de 1937. fn Colleccão de Legislacão Portuguesa. Efectiva-se a

compra do Palácio dos Carrancas para aí se instalar as duas coleccôes provenientes do Museu Soares dos Reis e

do Museu Municipal.

195 O decreto n° 1 de 26 de Maio do ano de 1911, nos últimos artigos do capítulo IV informa que o Museu

Soares dos Reis é a transformayão do Atheneu D. Pedro, da cidade do Porto. In Colleccão de Legislacão

Portuguesa.

196 /ĸdecreto-lei n° 27:878 de 21 de Julho de 1937. In Colleci;ão de Legislacão Portuguesa.
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Três anos depois. na exposiyâo seguinte. as coisas pareciam mudar J. Não apenas os

discipulos participaram com várias obras. como tambe^m surgiu a prcsenca de um artista

francês eonvidado: Roquemont. Na exposiyão da Academia de Belas Artes de I.isboa. ncssc

ano de 1843. o mcsmo cm que o edificio de S. Francisco da Cidade já era considerado

imprôprio 4, as obras expostas foram na sua maioria de histôria. Logicamcntc, seguiam

momentos do percurso nacional, quc mais faziam eco da forya herôica dos portugueses. ou

representavam alegorias. sublinhando também o mote da histôria, e temas religiosos estes.

apresentados sobretudo pelos artistas agregados. Os demais trabalhos, como dcmonstra o

catálogo. davam apenas alguma importância ås restantes áreas do ensino -. Também em

escultura as grandes referêneias dos doeentes iam para a Histôria, as glôrias ou os mitos

nacionais . Finalmente. no campo da gravura histôrica. Domingos José da Silva. professor

~ "A e.xposiqão seguinte. em Dezemhro de 43 em plena ordem cabralista. e tendo partido o conde de Melo.

chefe patuleia. u Acudemiu mostruvu evoluqão mas dentro dos novos esquemas economicos da sociedade que

, pussura a ser domtnudu por um cupitulismo especuiador, indiferente uo progresso J'abril fechava-se em moldes

"urtisltcos». mal servĩndo os ulunos nocturnos dttmu incipiente clusse de operários que conslituiam. como

vimos. metade dajrcquênciu.
"

fn FRAN'CA. José-Augusto. op. cit.. p. 228.

"Scte anos depois de Jundada u Academia. i_J se considerava impráprio o arruinado convenio de S. Francisco.

onde elu e.xite; e nu segundu exposiqũo trienui. IS43. upurecem projectos puru um Pulúcio dc Jttstiqu e para

uma Academia de Belas Ues. pulúcios que ainda hoje. valha u verdude. estão em projecto." In ALDKMIRA.

Luís Varela - L'm ano trágico. Lisboa em 1836. A-propôsito do centenário da Academia de Belas-Artes.

Impressôes. Comentários. Documentos. Lisboa: s.n.. 1937. P. 237.

^1

Veja-se. entâo. Obra.s dos professores: o eseultor Joaquim Rafael expôs bustos de D. Maria II e I). Icmando II.

Nessa insistência em temas de histôria ou alegorias e temas religiosos encontramos igualmenie Sequcira. com

um quadro representando a morte de S. Luiz Gonzaga. e outro quadro da Virgem. Caetano Ayres dc Andrade.

professor substituto de pintura, participou com um quadro a ôleo, representando a Restaurayão da Independência,
a aclamacão de D. João IV, além de outros trabalhos ilustrando episodios alegoricos ligados á Resiaurayão.

Ainda em pintura. os alunos ordinários (Miguel Angelo Lupi. Angelino da Cruz Castro e Silva, Antonio Jose

Lopes Júnior. Ernesto Gerard. Jose Rodrigues, e Antonio Angelo de Sousa — o unico não premiado desia lista. e

que apresentou um trabalho a partir de esiampa de Canova) expuseram preferencialmente desenhos e estudos de

nu. acentuando o carácter preparatorio para futuras composiyôes de histôria e temas sacros ou mitologicos. Em

Pintura Histôrica. Antônio Manuel da Fonseca, professor proprietário da disciplina, apresentou como trabalho.

para tlcar na academia. de acordo com os estatutos. um quadro representando a morte de Afonso de

Albuquerque. além das telas Eneias sulvundo seu pui Anquises. seu filho Ascánio e Creu.su sua mulher do

fncendio de Tráia e de uma série de retratos da rainha, do papa Gregôrio XVI. do Ministro e secretário de Estado

dos Negocios do Reino, e Inspector (îeral da Acadcmia. e dois dos filhos do dito ministro. um de uma lllha do

duque de Palmela, outro de um cirurgião, um outro de uma família e um auto-retrato. De todos os seu-. trabalhos

salienta-se. sobretudo. o célebre Eneias "obra-prtmu do ucudcmismo português, pedru de toque du cronologiu
do goslo estético nucionul" iin FRAN^A, José-Augusto. op. cit.. p. 228). Além destas obras. Ilguraram outras.

do professor \ntonio Manuel da Fonseca (para tlcar propriedade da academia) e dos alunos. I. aqui então que

convém já marcar a novidade, por se verificarem as estreias de nomes a reter para o futuro. Lntre os voluntários

encontravam-se Frederico Augusio Meiras.s. José Inácio Novaes. e Tomás d'Anunciacao. Nos seus irahalhos a

resposta ås provas com temas obrigatôrios (a criacão do homem. para exame de pintura a ôleo, e a reconciliacão

do lllho prôdigo, para esquiyo) nao há margem para grandes voos; porém. a sua participayão marca a entrada

em cena de uma nova geracão de artistas.

Francisco Assis Rodrigues, o professor proprietário, apresentou uma composíyão que homenageava Camôes,

enquanto o substituto. Francisco de Paula Araújo Cerqueira glorificava Viriato. Os alunos paniciparam com

baixos-relevos. bustos e estãtuas de grandes valores histôricos da nayâo. mai.s uma ve/ desde Camoes (a grande

insistência) ao Infante D. Henrique. O único trabalho não côpia e laico pertence a uma académica da mérito.
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Capítulo IV — A Galeria Nacional de Pintura e a Galeria de D. Luís.

Outras colec^ôes privadas em Lisboa. As propostas de reforma do ensino

artístico.

1. Falência da política académica, a imprensa, e a Sociedade Promotora
das Belas Artes

Ao longo destas décadas em que nos mantivemos a observar a situayão no Porto. algo

mudara também na capital. É certo: ainda não existia museu, apesar das tentativas algo

optimistas de o ver no caos de eorredores húmidos e poeirentos onde jaziam as obras da

sempre adiada Galeria Nacional.
Mas a cidade não se encontrava fechada a eventos culturais.

Por um lado. no comeyo dos anos 40, tivera início uma política de exposiyôes académicas.

que embora cedo interrompida, acabaria por mover algumas águas. Por outro lado. também a

imprensa comeyara a dar algum apoio aos eventos culturais, e os seus ecos despertariam,

inevitavelmente. a curiosidade no público '.

Em Dezembro de 1 840, realizara-se também a primeira trienal da Academia de Belas

Artes de Lisboa. Sem grandes participayôes por parte dos alunos, nem grandes novidades. a

exposiyão foi inaugurada com a prestigiante presenya dos soberanos. 0 vice-inspector,

nomeado em 1838, apontava o grande número de talentos que entre nôs se notava;

certamente. coneluía, devido aos métodos didácticos usados na Academia e inspirados na

maneira italiana -.

' "A novidude das exposiqôes públicas (que Sequeira procurara consagrar em 1807. cedo de mais. e na qual

insislira. no regulamento do Atheneu de 23) relacionava-se agora com o papel da Imprensa, que alargava a

uudiência dos escritores. tumhém assim lihertos das protecqôes aos árcades ainda necessárias.
So prôprio uno

du criaqão da Academia. nasciam 66 jornais no Pats". In FR.ANCA, José-Augusto
— A Arte em Portugal no

século XIX. Lisboa: Bertrand Editora. 1990. Volume I. P. 227. 3a edicão. Esta tese também já foi sustentada por

Alfredo Llviro dos Santos, em As Artes Portuguezas no Século XIX ou breves consideracôes sobre o seu

estado, causas e remédios do mesmo. Braga: s.n.. 1882. Segundo o autor, o auxílio â defesa das belas artes era

feito não apenas por uma meia dúzia de pessoas (entre as quais se encontrava o autor. a que voltaremos no

capítulo VI desta dissertacão), como através da imprensa, por via de algumas publicacôes como o Archivo

Pittoresco, Artes e Letras, Panorama Photographico. O Ensino, Portugal Pittoresco, O Instituto, A Arte.

Revista da Sociedade de lnstruccão, Revista d'Obras Publicas e Minas, O Constructor. A Arte

Portugueza, etc. (Cf. SANTOS, Alfredo Elviro dos. op. cit., p. 32)

2 Cf. FRANCA, José-Augusto, op. cit., p. 227-228.
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como escola do gosto 1(). nâo podia ser esqueeida pela Academia de Belas Artes e pelos seus

professores. eomprcendendo-se assim a insistêneia na apresentayão de projectos para essa

outra escola quc tardava. Assim. as três propostas são do docente José da Costa Sequeira, de

Manuel Joaquim de Sousa (arquiteeto agregado. aeadémico de mérito ^ ), e do biblioiecário

Lucas José dos Santos Pereira. também académico de mérito.

Quanto aos alunos (ordinários), encontram-se dois projectos para uma Academia dc

Belas Artes: um da autoria de João Pedro Monteiro e outro de Valente José Corrcia. Não

deixa de ser significativo que tal problcma se tenha posta com maior premência para os

alunos. não se compreendendo. porém. o porquê do "silêncio" nos trabalhos dos doeentes.

nesse partieular. A marea sumptuária pareee ter sido a tônica desses projeetos, embora cada

um no seu estilo. de acordo com a nota do cronista da revista O Panorama. Assim. o projeeto

de Valente José Correia seguia o "estylo romano" e o de Joâo Pedro Monteiro o "typo grego".

Fste apresentava-se "em toda a sua pureza e suhiimidade" no projccto "d'uma academia de

Bellas Artes com todas as suas dependencias e officinas" 12. Semelhante trabalho parace ter

tido eeos críticos satisfatôrios. tendo surpreendido o públieo lj. E como o autor da crônica

sublinhava gostosamente, "() Sr. Monteiro appresentou a vasiissima e hem pensada idéa de

que a arte grega deve decorar o templo das Bellas-Artes —foi acertado e merecedor de todo

o elogio este seu pensamento: porque uma academia de Bellas-Artes deve ser um archivo do

bello ideal — e esta origem fecundissima de todos os progressos artisticos. por certo que até

hoje nenhum povo a conheceu melhor do que a Grecia.
" 14

de locais dignos do nome de teatros. Sobre este assunto, ver: MATOS SEQUEIRA, Gustavo de — Histéria do

Teatro Nacional de D. Maria II. Lisboa: Publicacão Comemorativa do Centenário 1846-1946. 1955. 2

volumes. V'er sobretudo o volume I, p. 20-29.

I(^ O projecto de renovacão do Teatro N'acional reeebido por Agostinho José Freire (que, por ter sido

assassinado, a 4 de Novembro, não pôde dar seguimento) seria levado a cabo por Passos Manuel. A 28 de

Setembro. logo apôs a sua tomada de posse. "expediu a portaria que Larcher redigiu. encarregando Garrett de

formar um plano definitivo puru u restauraqão do Teatro Portugués, portaria onde já se preconiza a melhoria

do.s teatros existentes e u formaqão de uma Escola u'e Bom Gosto. que não viriu u ser outra senão o

Conservatôrio Sucional" (Idem, p. 29-30), criado por lei de 13 de Novembro, tal como a Inspeccão Geral dos

Teatros e Fspectáculos Nacionais. Cf. idem. p. 30.

' ' Este arquitecto apresentava também um projecto para palãcio real (com duas plantas).

12
In SA. S. J. Ribeiro de Academiu dus Beltus-Artes dc Lisboa. Exposiqoo de 1843, O Panorama. n° 108,

20 de Janeiro de 1 844, p. 20.

13 Cf. idem, p. 20.

^
Idem, p. 21. A ideia da Academia como espayo de ensino do belo ideal e a afirmayão do classicismo sâo

significativas do ensino das belas artes praticado entre nôs. Como é também significativo que, a par desse tardio

mvestimento no classicismo. surjam as primeiras sugestocs da escola romántica, através de um gosto pitoresco.

especialmente patente nas vistas dc Sintra. Nas duas v ias mais fortes da exposicão, entre o classicismo tardio e o

alvor da proposta romântica, o ano de 1843 parecia prometer mudanyas estéticas, na tensão existente entre essas

duas formas de encarar a arte; porém. como é sabido, tais mudan<;as não se concretizaram como ruptura com o
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proprietário. participou eom uma homenagem â Aeademia, além de gravuras de quadros do

Grão Vaseo e de estampas de tratados de arquitectura. Os discípulos seguiam a linha.

Obviamente. estavam também presentes os trabalhos das aulas de pintura de paisagem e

produtos naturais. contando-se com a eolaborayão dos professores André Monteiro da Cruz

(com dois quadros) e José Francisco Ferreira de Freitas (e do substituto, eom três quadros). Se

estas obras não mereciam no eatálogo a importância de título. as dos alunos destes

desmereeeiam qualquer tipo de atenyâo. sendo simplesmente mencionada a sua presenya e

condiyão. sendo esquecidas a identificayão c a atribuiyão clara das obras. indicando-se tao-sô

o tratar-se de estudos de ornamentos em pintura e desenho.

Quanto â arquitectura civil. o professor proprietário, João Pires da Fonte (que três anos

antes apresentara projecto para Academia dc Belas Artes. assunto em que insistiria um pouco

ao longo da sua carreira 7. embora sem nenhuns resultados práticos. como é sabido) expôs um

projecto para um palácio da Justiya para Lisboa, "conforme as Regras e Estyio da

Architectura Romana" 8. e um monumento de homenagem a D. Pedro IV. para Angra do

Heroísmo. 0 professor substituto. José da Costa Sequeira, quc apresentou propostas teôricas

para aulas e também pensou num monumento para homenagear D. Pedro IV (como, aliás.

também fez o bibliotecário da Academia. Lueas José dos Santos Pereira). preparou um outro

projecto para casa de campo. pensada no gosto adoptado ao tempo em algumas eapitais

europeias.

Interessante verificar que entre os trabalhos apresentados surgiram vários para Teatro

Nacional — o que mostra claramente a necessidade de solucionar com rapidez alguns dos

problemas do panorama teatral lisboeta. pelo menos no que dizia respeito a um edificio

condigno 9. A funyâo pedagôgica do teatro. pensado. de acordo com o ideário de Garrett.

Maria Margarida Ferreira Borges. que apresentou um busto do irmão, o conselheiro José lerreira Borges. em

oferta å academia.

7
Cf. FRANCA. J.-A.. op. cit... volume I. p. 318. Em 1840. "nu primeiru exposiqão apresentou um projecto que

respetta~-u u setecentescu estruturu conventuul du casa; doze uno.s depois ele modificurtu o mcsmo projecto.

simplificando u ordem dus piiastras qtte de jônicas pussavum u dâricus e prevendo ou não uma estútua de

Minerva no ucrofério; o mesmo pro/ccto. esludado em pormenor. seria uindu retomado em 56. na alturu em que

o edificio eru uchudo muis prôprio puru cadeia do que para escola e foram tulvez esses plunos que se

expuserum. numa teimosiu inútil, em 62." Idem. p. 318. Além destes e dos que mencionamos no nosso texto

como resultado do trabalho de alunos. nesse ano de 1843. houve ainda os dois projectos de Manuel Joaquim de

Sousa. em 1838. na sua candidamra a academico de merito. e o de Antônio Tomás da Fonseca, em 1870. Idem,

p. 318.

8
In Academia de Bellas Artes de Lisboa. Exposicâo do anno de 1843. Lisboa: Aeademia das Bellas Artes.

1843. P. 12.

9
O tristíssimo panorama do teatro cm Portugal. tanto em termos de edifícios como de pe»;a.s, públicos e actores

vinha desde havia muito afligindo as geracôes de intelectuais e artistas rnais ligadas á cena. A miserável vida

teatral lisboeta veyetava entre a falha de obras nacionais de qualidade, a apresentar nos palcos. e a inexistência
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Academia de Belas- Artes de Lisboa. em 1 836, era certo que os seus objectivos não se haviam

eumprido, por falta de edifieio condigno para o estabeleeimento. "É muito para sentir ver a

inconveniencia que o extincto convento de S. Francisco appresenta jĸtra servir a AcaJemia

das Bellas-Artes: todos os reparos que Ihe tem feito. todos os esforcos do digno corpo

academico tem quasi sido inuteis para remediar os immensos inconvenientes que
este edificio

tem para o fim a que o destinaram.
"

E prossegue: "E mister que todos se convencam da

necessidade de Iransferir a Academia para um edificio onde os quadros não se damnifiquem

continuamente pela humidade das salas em que cstdo coilocados. em que haja luz sitff.LÍente

e que se possa appropnar do modo que mais convier aos differentes quadros. e finalmente

que tenha proporcoes para se formarem as galerias indispensaveis. e que tanta falta fazem; e

que alem de todas estas vantagens. em relacdo aos objectos da arte. não seja jyrejudicial á

saude dos artistas como é o local em que actuaîmente está a Academia.
" [

Pela mesma époea, o Iniverso Pittoresco publicara também um largo artigo dedieado

å histôria de um edifieio religioso já nosso conhecido: "0 convento de S. Franeisco da

cidade" -°. Aí se estabeleeia o rosário dos seus esplendores e misérias: mais estas do que

aqueles, a julgar pelo breve estudo. Aliás, o jornalista de O Panorama sublinharia a mesma

visão desagrada na erônica sobre a exposiyão académica de 1843, como vimos. Como rezava

o eolega do Universo Pittoresco. "foi sem duvida em hora muita aziaga. que se lanqou a

pedra fundamental nos jjrimeiros alicerces deste convento. jjoís que difficilmente w

encontrará outro, que lertha passado por tantos accidentes.
"

- ' Entre fogos e terramotos,

pareeia fadado para a desgraya o infeliz lugar. As artes aí pobremente albergadas não teriam

assim destino propíeio. "Pouco tempo depois de extinctas as ordens religiosas [...], no

convento propriamente dito se eslabelleceram a academia de heîlas artes. e a bihiiotheca

nacional; para o que se fizeram muitas obras, e comtudo ninguém dirá. que estas uîtimas

estejam convenientemente collocadas.
"

E concluía que, entre poeiras e humidades, seria tarefa

difieil eneontrar pior hospedeiro para os livros e as obras de arte. "Se de proposito se quizesse

jjrocurar um edificio. onde os livros da bibliotheca. e os paineis da academia estivessem

exjwstos aos estragos irrej?araveis causados pela muita humidade, no inverno. e pelo pô. que

Idem, p. 13.

0 /n Lniverso Pittoresco, volume 1843-44. p. 338-340.

:1
Idem, p. 339.
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Ã parte estes grandes temas, havia ainda espayo para referir a gravura de paisagem,

servida através de um artista agregado â aula, Antônio Correia Barreto, com um trabalho de

vistas de Itália e outro inspirado em obra de Comte. Pormenor interessante é o faeto de se

seguirem já muito motivos pitorescos, eom particular incidêneia nas vistas de Sintra. Quanto

aos alunos baseavam-se muito em Benjamim Comte. ou em vistas de Franya. Itália, ou Suiya

15,

Nova gerayão de artistas e alguns novos projectos, portanto. Porém, falta de

concretizayâo e de eontinuayão. Em vez de indicador de mudanyas. o ano de 1843 acabaria

por se revelar acentuador das falências. Marcaria, de certa forma, o início do fim das

exposiyoes regulares. As promessas de reguiaridade trienal não se cumpririam. De facto, seria

preciso esperar por 1853 para realizar a terceira exposiyão académica; em 1856. teria lugar a

quarta. e sô em 1862. ano em que a Academia tomaria o título de Real 1(\ se faria a quinta

exposiyâo, marcada enfim por uma mudanya de gosto acentuadamente romântieo. Por outro

lado. levantavam-se contra a Academia acusayôes de descaso em relayão ã protecyão do

patrimônio môvel
' '

.

Quanto å imprensa. cabe realyar o seu papel neste novo episôdio da histôria. Se era

verdade que apoiava a realizayão das exposiyôes. o seu espírito crítico seria igualmente

importante no que tocava ao que nâo se fazia. Talvez não se revelasse tão eficiente quanto os

1 Sí

mais atentos desajariam; contudo. não a podemos ver como totalmente omissa °.

Ainda na revista O Panorama. podemos encontrar a erítiea a essa incúria e a algumas

das suas razôes. Escrevia Ribeiro de Sá que apesar das esperanyas criadas com a fundayão da

momento artistieo anterior. Além disso. a interrupyão de uma politica expositiva na Aeademia levaria a que as

promessas de 1 843 sublinhassem com maior crueza as falências artisticas do pais.

[5 De outros artistas ou pessoas admitidas â exposieão. temos. das senhoras Maria Guilhermina, Maria Carolina.

Balbina Emilia Rafael. respectivamente quadros de paisagem de Sintra. vista do palácio do Ramalhão e flores.

Roquemont expôs retratos e quadros de costumes. B. Dufourcq expôs paisagens e retratos. Para além dos já

mencionados. houve mais projectos para um teatro nacional. apresentado pelo arquitecto ajudante da repartiyão

das obras publicas. Paulo José Ferreira da Costa. Cf. Academia de Bellas Artes de Lisboa. Exposi^ão do anno

de 1843. Lisboa: Academia das Bellas Artes. 1843.

16 Título de Real concedido por D. Luís. a 18 de Setembro de 1862. "Distinguidu. em 18 dc Sctcmbro dc 1*62.

com o titulo de "Real" por D. Luí.s, que subira ao trono em Novembro de 1861. a Acudemia parecia assim um

estatuto "ojicial". institucionalizundo. ao mesmo tempo, as conquistas do Romantismo nos anos 50.
"

In

VLRDELHO DA COSTA. Lucília - Alfredo de Andrade 1839-1915: Da Pintura á Invencão do

Patrimônio. Lisboa: Vega. 1997. p. 217.

17
Ver, por exemplo. SA. S. J. Ribeiro de - - Acudemia das Bellus-Artes de Lisbou. Exposiquo dc 1843. O

Panorama. n° 107. 13 de Janeiro de 1844. p. 13.

18 É certo que durante as primeiras décadas do século, mesmo publicacôes com nomes quc levariam a crer tratar

temas artísticos não tocavam, de facto, as artes. Exemplo disso é O Museu Portuense. jornal de vida curta

(1838-39) que em nada se ocupava de museus. José-Augusto Franya também já chamou a atencão para tal

situayão (ver op.cit. p. 405).
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Essa instituiyão nâo tomando semelhante tarefa a peito. apesar da nomeayão de Sousa

Holstein. para vice-inspector. em 1862, suscitando a esperanya de vários artistas
■*■'- surgma

enfim, ainda nesse ano -8. a Soeiedade Promotora das Belas Artes. Objectivos: promover as

artes e defender o patrimônio
29 A primeira exposiyão da Sociedade. organizada logo em

1862. teria o efeito seeundário de fazer com que a Academia acordasse do seu sono letárgico e

pusesse de pé. finalmente. uma exposiyão. Contudo. era demasiado tarde para tais despertares

que se provariam inconsequentes. Nova erítica demolidora viria a lume em 1864. Nesse ano

era publieado no periôdico Duende. um pequeno artigo, não assinado, intitulado "Vandaiismo

e beiias arles". Aí 0 jornalista inquiria-se sobre "a razão porque a commissdo. que foi

encarregada da escolha dos melhores quadros que existiam no Museu Sacional de Lisboa.

ainda os ndo recolheu á Academia das Belias Artes" j0. A parte 0 tremendo ataque a um

estabelecimento cuja negligêneia deixava fazer. de aeordo com o cronista, ainda havia poucos

anos, de "alguns quadros. fundos para bancos. e de outros portas para latrinas"
J l

, 0 que nos

surpreende é a menyão a esse Museu Nacional de Lisboa. De facto, curiosamente. os olhares

eríticos sobre 0 referido Museu da capital oscilarão. durante muito tempo. entre a acusayão ao

poder, pela inexistência de tal estabelecimento. e 0 dedo apontado â inoperância da academia

quanto å manutenyão ou aumento do espôlio do museu (afirmando assim a existência deste.

como é 0 easo do presente artigo). A jun:ar-se a isso, embora em sentido aposto.

encontraremos mais tarde uma outra critica. em que, mesmo apôs a inaugurayão do Museu

Nacional de Bellas Artes. se manteve o não reeonhecimento da sua existência. como sucederia

com Ramalho Ortigão. em 1 886 32 —

como oportunamente verificaremos.

27
F.ntre estes. daremos como exemplo o pintor, arquitecto. teorico da arte e restaurador Alfredo de Andrade

(1839-1915) que, acreditando na capacidade e interesse de Sousa Holstein inicia desde logo uma corrente

epistolar (primeiro indirectamente, através do irmão, e depois directamente com o marquês), indicando ao novo

vice-inspector a disponibilidade de uma razoável coleccão de pintura em Milão, que aconselha como objecto de

compra para 0 Museu da Academia. Cf. VERDELHO DA COSTA, op. cit., p. 220-22 1

28
Artur Magalhâes de Basto refere a criacão da Sociedade Promotora em 1861. como contraponto aos Amigos

das Artes criados no Museu Portuense. nos anos 30 de Oitocentos. como tivemos ocaisão de veritlcar. Lm

Lisboa. de acordo com este autor. sô em 1861 se eriou a Sociedade Protectora das Belas Anes. (Cf. BASTO.

Artur de Magalhães
— O Pôrto do Romantismo. Coimbra: Imprensa da Universidade. 1932, p. 98.)

29
De acordo com Verdelho da Costa, a Sociedade Promotora das Belas Artes não conseguiu também inovar o

panorama nacional. "Nos uno.s 60. c apesar da nomeaqão de Lupi, a Academia parece. us.sim. refiectir uma certa

instiíucionalizaqão do gosto romántico. do qual u Sociedade Promotora de Belus-Anes seriu iguulmente ttm

veículo eficuz de trunsmtssũo.
"

In VERDELHO DA COSTA. op cit., p. 2 1 8.

-W In "l'undulismo c bcllus urtes". Duende. 2° ano. n° 8. I S64. p. 2.

31
ldem.p.2.

12 Cf. ORTIGÃO. Ramalho "0 Ret D. Fernundo", Dezembro de 1886, As Farpas: O País e a Sociedade

Portuguesa. Porto: Clássica Editora. 1988. volume 111, p. 161.
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no verdo se levanta nas cazas ladrilhadas, de certo que ndo seria facil achar oulro mais

, , . „ ~ry

adaptado ao intento.
-■-

A imprensa também haveria de se debruyar sobre o silêncio da Academia e em

espeeial sobre a ausência de um espayo museolôgico na cidade de Lisboa. Como vimos. logo

depois de 1843. as exposiyôes passaram a uma frequência ocasional. O papel da Aeademia

lisboeta manteve-se pois num vazio expositivo (de notar que a Portuense não constituía

alternativa, ncm podia colmatar o vazio sentido na capital). não conseguindo também

nenhuma aeyão meritôria em tennos de defesa patrimonial. E certo que a tônica da imprensa

caía mais sobre a falta que faziam ao país instituiyôes científicas. Mas esse silêncio apenas

sublinha um desagradávcl hábito. sentido já quase como tradiyão: a falêneia de

estabelecimentos museolôgieos artísticos já nada trazia de novo. Assim. em 1857. a revista

Panorama -J referia-se ao silêncio museolôgico. mas apenas na área eientífiea e apontava o

contraste com a política do seetor (realizada por particulares) no iníeio de Oitocentos. O

espanto quanto a esta mudez e a ausência de idêntica acusayão quanto ao museu ou galeria de

arte da capital mostra bem como tal atitude de falêneia nas artes já não constituía notícia.

Porém. ainda assim. no mesmo ano de 1 857. o Jornal de Bellas Artes
-4 reclamava a criayâo

de uma sociedade destinada a zelar pelas coisas da arte. Tal sociedade. sugeria-se, poderia até

ser formada. entre outras pessoas interessadas. pelos artistas e colaboradores do prôprio
Jornal

das Bellas Artes. Propunha-se o nome de Amigos das Artes e aconselhava-se: "Soliicite-se a

adherencia das pessoas que téem symjhtthisado com esta jmblicacdo; prescinda-se da longa

fabricacão de estatutos e legislacdo easeira que tem atrophiado á nascenca tanta associaedo

que bem pudera ser util. Alcance-se a indispensavel approvacdo e mesmo favor dos poderes

publicos; justifique a sociedade tal requerimento com provas da efficacia dos seus esforcos.
"

— Esse apelo vinha na sequência de um outro. de Fevereiro desse mesmo ano. em que o

periôdico. num artigo intitulado Vandaiismo, acusava o descaso governamental permissor da

destruiyão dos nossos monumentos, sugerindo. no passo, a Academia de Belas Artes de

Lisboa como base para a criayâo de uma comissão que tomasse conta de tal patrimônio
-

.

—

Idem. p. 340.

23 Cf. n° 49. 5 de Dezembro de 1 857. vol. XIV. 1°. 4:' série. p. 392.

24
Cf. "Sociedude dos Amigos dus Artes". in Jornal de Bellas Artes. I.isboa. I 857. V 6. Junho.

25
Idem. p. 2.

26 Cf. idem. N° 2. de Feverciro de 1 857. p. 1 0- 1 2. Assinado por J. da C. Cascaes.
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Como sc pode constatar, com maior ou menor jocosidade. o caminho critieo e as taltas

de sempre nas belas artes em Portugal lá iam andando a par. quantas vczes estando os

jornalistas ao nível da "ingenuidade" eultural de tantos outros.

I.sse mesmo ano de 1866. traria. eontudo. um evento importante. Na Câmara

Municipal, era apresentado. por Joaquim José Rodrigues da Câmara, um documento, datado

de 22 de Novembro, e assinado por elc prôprio e pelo Dr. Francisco Manuel de Mendonya.

Nele, duas coisas ficam claras. A primeira, para nôs, é o sublinhar da neeessidade de

estabelecer o tão desejado museu de artes. mesmo quc apenas entendido como centro de

exposiyôes. marcando o desealabro do projecto expositivo da academia. A segunda, a

importância crescente da Sociedade Promotora de Bellas Artes j7. cuja recente eriayão talvez

explique a vontade — ou a inocência -- de pensar exequivel a realizayão da proeza que â

Aeademia fora também impossivcl: a construyão, de raiz, de um palácio para as belas artes.

Assim. o documento propunha a doayão de um terreno, por parte da edilidadc.

escolhendo-se para tal locayâo uma zona altaneira da cidade, sugerindo a edificayão de uma

moldura arquitectônica digna do alto valor do seu recheio. E inieiava-se com os seguintes

dizcres: ". í sociedade promotora das bellas-artes em Portugal pretende que a camara

municipal îhe faca doacdo do terreno que mede entre o chafariz de S. Pedro de Alcantara e o

jĸirapeito do j?asseio que olha jjara o norte para n'elle poder levantar um edificio elegante.

desfinando-o á exposicdo das bellas-artes. conforme a planta tipographica"
-°

apresentada

pelo proponente. A Soeiedade Promotora das Belas Artes lanyava mão de uma ideia para a

qual se socorria da associayão como uma companhia de edificayão do prédio em questão,

tendo já os meios para tal realizayão j9, exceptuando as verbas concernentes â eompra do

tcrrcno. Vinha. por isso. apresentar o assunto â Câmara quanto ao ambicioso plano da

localizayão. e justificava-se dizendo que não de\eria haver "no centro da cidade outro terreno

que possa ser adoptado tdo vantajosamente para aquelie firn."
™ () tcrreno tinha. além do

mais. a vantagem de ser altaneiro; e aí parecia que o desejo de construir um centro de

exposiyôes em semelhante planta tipográfiea já se aparentava ao que se fazia noutros países

europeus. onde se eseolhiam colinas para aí erigir museus, seguindo uma tipologia de beryo

-■7
"(...) oulro aspecto importante da ucquo de Andrade durante esta estadia em Li.sboa. foi não sô o de propor u

criuqão de uma Sociedude Promotnru de Belus-Artes no Porto. mas também o da instiluiqũo. no scio da

Promotoru de Lisbou. de prêmios honrosos destmudos u recompensur o mérilo artistico das obras uprcsetttudus
nos seu.s sulũcs.

"

In VERDELHO DA COSTA. op cit.. p. 223-224.

38 In Archivo Municipal. 1866. N° 362, 8 de Dezembro, p. 2922-2923.

39 De acordo com o referido projecto. C.f. Idem. p. 2923.

40 tdem. p. 2923.
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Já tivemos ocasião de ver no capítulo anterior como até José de Figueiredo quis

reconhecer em Lisboa a existência de um museu. desde os anos 30 de Oitocentos. apesar de os

seus critéríos dcfinidores de um tal estabelecimento serem bem diversos daqueles que

reconhecia existirem nos corredorcs da Academia. onde teria vida o suposto templo lisboeta

das musas. Porém. outras vozes houve que não se compadeceram com a palidez museolôgica

de bolorcntos eorredores. promovidos por alguns optimistas a dignos estabelecimentos de

guarda da memôria e da arte. É certo que mesmo entre as crítieas houve algum eonformismo.

Exemplo disso podia-se eneontrar em 1866, na rcvista O Panorama. num artigo sobre a

"Galeria Naeional de I.ondres" JJ, onde se dava eco â tremenda variedade e qualidade dos

estabelecimentos londrinos dedicados ås artes e â cicncia. No artigo, mencionava-se o Museu

Inglês (referência da época para o Museu Britânico), com um espôlio tão diversificado em

géneros e números "que ndo hastaram trinta annos a uma sociedade de sabios para

organisar o cataíogo" 34: citava-se também o Sloane's Museum (as colecyôes de Sir Hans

Sloane não se haviam esgotado nas doayôes que haviam constituído parte dos fundos originais

do British Museum); e uns quantos estabelecimentos mais dedicados â medicina. eirurgia.

geologia. entomologia, zoologia. Além deles. destacavam-se o museu da Academia Real. com

precioso aeervo de pintura, a Galeria Vermon e por fim a Galeria Naeional -- homenageada

na publicayão eom uma página de gravura. representando a grandiosa fachada. de inspirayão

neoelássica, desse edifício que "se distingue pela sua nobre architectura" 3-\ 0 apologético

artigo lerminava. porem, citando o poeta João de Lemos que nada aí via que não fosse

suplantado pela singleza da pátria lusa. 0 jornalista rematava com o comentário: "Fica-te

embora; ô Londres gigante. com a îua Galeria Nacional, os teus museus. os teus palacios e

tempios que...

"Xa minha terra uma aldeia

Em noites de îua cheia

É tdo bella. é tdo feliz!
Amo a casinha da serra

("o a lua da minha terra

Sa terra do meu jiaiz.
" JO

33 Cf. O Panorama. 1866. n° 18. p. 140-142.

}A
Idem.p. 141.

^5
Idem.p. 142.

y6
Idem.p. 142.
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os objectivos 47. Porém. mais uma vez, o edificio prôprio seria adiado. S6 em 1901. com a

criayâo da Soeiedade Nacional de Belas Artes. por sua vez continuadora do Grémio Artístieo.

se abriu eaminho para a realizayão da sede. 0 edifieio projectado em 1906. pelo arqaitecto

Álvaro Machado, apenas se concretizaria entre 1908 e 1913 4^
e seria em lugar bem oistinto

do desejado em 1 866 e de características urbanas bem mais modestas.

2. A Galeria Nacional de Pintura e a Galeria de Pintura da Ajuda

Mais se tornava. portanto, premente a realizayão da pinacoteca. É enfim chegado o

ano de 1868. A Galeria Naeional de Pintura abria, finalmente, as portas. no velho Convento

de S. Francisco da Cidade. onde as obras de arte. como vimos. tardavam em conseguir

exposiyâo condigna c se deterioravam com o passar dos dias e e do pô. erivandc-se de

humidade. fungosidades e esqueeimento. "Desde longe que os artistas e académicos sofriam

4,1
Consultar para o efeito os Estatutos e regulamento interno do Crémio Artístico fundado em Lisboa no

anno de 1890. Lisboa. ĩ'ypographia Franco-Portugueza. 1891. Deste documento, aditamento aos estatutos

anteriores, consta a reforma dos mesmos, de acordo con: o alvará. de 21 de Agosto de 1890. Garantindo no

artigo 1° a composiyão de tal grémio por "individuos de umhos os se.xos" e "udministrada por um conselho de

direcqão e um conselho JÍscul. eleitos em assembléa gerul. ", o grémio destinava-se a "promover especiuimente u

culturu das urte.s plusticus. e em geral o gosto pelus bellas artes e a iitteruturu portugueza.
"

(art. 2°) Para atingir
os fins propostos. o grémio deveria reunir não apenas todos os artistas portugueses. como todos aqueles que se

interessassem pelas artes plásticas (art. 3°). Deveria, também. expor anualmente. além de ter na sua sede uma

exposiyão permanente, "com o duplo fim de constituir umu guleriu dc uric portuguezu contcmporuneu e fuciliiur

u venda dos trahalhos do.s socios". Além disso. teria aulas de desenho, aguarela, pintura e escultura, "puru
ensino dos sácios", realizaria conferências e leituras publicas versando temas artísticos e literários, publicaria
uma revista mensal sobre artes e literatura. de modo a me.hor publicitar a prôpria associayão junto dos jornais e

do grande público, deveria organizar, na sedc, um "gahincte de leituru. composto principulmente de publtcuqoes

urtisticus e litterarias" e trataria, assim que legalmente constituida, de construir uma sede condigna. "com as

condiqôes necessurius para todos os seus fins". No artigo 4° estabelecia-se que vivendo de quotas. jôias,
estatutos e diplomas que os sôcios deveriam pagar. a associayâo contaria tambem com as percentagens sobre as

vendas realizadas nas suas exposiyôes. produto das entradas dos não membros nesses mesmas exposiyoes, com

donativos. e com o patrocínio do esiado e da municipalidade. O artigo 5" informava que haveria quatro t pos de

sôcios: efectivos (os contribuintes residentes em Lisboa, portugueses ou naturalizados). correspondentes (os

contribuintes residentes fora de Lisboa, portugueses ou naturalizados). beneméritos (os efectivos ou

corrcspondentes, "u quem o Gremio conjira esse titulo por leh terem prestado serviqos relcvuntes") e hcnorarios

(os que o grémio achasse por bem distinguir. mercê do seu valor artístico, literário ou devido a "serviqos

prestudos <ĸ> Gremio. ús bellas urtes ou á literuturu".) No que locava ás aulas, lia-se no artigo 20° um aspecto

que nos importa sublinhar: tendo como professores os sôcios artistas que a direcyão nomeasse. e podendo
matricular-se nelas todos os outros socios que o entenderem fazer, elas seriam ministradas na sede. Quanto ás

exposiyôes, havia cláusulas que previam um alargamente ao estrangeiro e impediam a repetiyão de obras de ano

para ano. (Arl. 21": as exposiyôes anuais — de 15 de Maryo a 15 de Abril. podendo o prazo dilatar-se se se

considerasse necessário -

organizadas pelo grémio, poderiam concorrer artistas profissionais e amadores,

portugueses e estrangeiros. Nenhuma obra poderia ser exposta mais do que uma vez.) Os prémios honorificos

teriam utna funyão publicitária. servindo não sô para distinguir os artistas que o merecessem. como para atrair a

atenyão do público (art. 22°). Na cxposiyão permanente poderiam tlgurar as obras dos socios que o desejassem.
de modo a poderem tornar conhecido o seu trabalho e promoverem a venda. A organizayão caberia contudo â

direcySo (artigo 23°). Finalmente. na exposiyão anual (em Novembro) das obras dos alunos (produto das aulas).

efectuadas no ano anterior (art. 24°).

48
Cf. VERDELIIO DA COSTA. op cit.. p. 225.

176



ateniense 41
que sublinhava o papel civilizacional do estabelecimento. Porém, quanto aos

outros requisitos então em prática em países como a Franya ou a Inglaterra. de seguimento de

um modelo arquiteetônico neoclássico - -

e que já tivera propostas e defensores entre nos.

como se viu por ocasião da exposiyão académica de Lisboa. em 1843 —

. nada se afirmava

como exigência; nada mais do que a da elegância
do edifício.

Para além disso. nesse texto. apelava-se ao espírito nacional pondo em releváncia o

empenho que nas principais cidades europeias se colocava na defesa das belas artes. não

apenas através de encomendas e compras aos artistas, "para enriquecimento dos museus

municipaes" 42, como de auxílios vários. E dentro dessa panôplia de ajudas citadas e instadas

cabia, como uma luva. a sugestão de doayão camarária do terreno para o edifício das artes.

Quem precisasse de mais argumentos também aí os eneontrava, "attendendo a que o edificio

que a sociedade pretende construir contrihuirá para o embeliesamento do passeio de S

Pedro d'Alcantara. e attrahirá ali maior concorrencia" 4j, argumento a considerar num

momento da histôria municipal em que a cidade se repensa 44. E, apesar de jamais se

especificar quem seria o arquitecto responsável por tal embelezamento.
nem o que se entendia

por tal (nunca havendo nenhum tipo de descriyão do edifício desejado, nem menyão do seu

hipotético responsável), pedia-se ao município que. uma vez dado o caso a estudar aos seus

técnicos. seguisse depois com as decisoes no sentido da doayão, "salvando os seus direitos ao

terreno doado no caso de ndo se effexiuar a edificacdo, ou de se Ihe dar qualquer outra

applicacdo".
45 Salvaguardado ou não o direito da câmara, deliberado que foi passar o

assunto aos téenicos. o facto é que tal edifício para as artes não
teria concretizayão nem nesse

local nem em qualquer outro, durante o século XIX 46. De facto, e porque a Soeiedade não

conseguisse tais propôsitos, o seu sucessor. o Grémio Artístico, fundado em 1890, reiteraria

41 Cf 1 ORENTE Jesús-Pedro — Cathedrals of Urban Modernity. The First Museums of Contemporary

Art, 1800-1930. Aldershot. Brookfield USA, Singapore, Sidney, Ashgate, 1998, p. 1. Sobre este tema nos

debrucaremos no capitulo VI destadissertacão.

42 In Archivo Municipal. 1866, N° 362, 8 de Dezembro. p.
2923.

43 Idem, p. 2923.

44
Sobre este tema do repensamento da cidade ver: BARATA, Ana Cristina Martins - Lisboa 1860-1930:

realidades. desejos e nccôes. Lisboa: s.n., 1999. (Dissertayão de Mestrado em H.stôr.a da Arte Contemporanea

apresentada a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade
Nova de Lisboa. Tese pol.copiada).

45 Idem. p. 2923.

46 As exposiyôes da Sociedade Promotora acabariam por se realizar nas instalayôes da Academia. A prôpria

Sociedade Promotora teria poucos anos de vida. vindo
a f.ndar o seu projecto romântico, a pouco e pouco, com a

morte dos artistas que ainda nutriam tal estética. Todavia, permanece incontornável
o papel que teve na cr.t.ca de

arte e na difusão da arte na imprensa. Cf. FRANCA. J.-.A., op. cit.,
volume I, p. 430-435.
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"Foi D. Fernando que. j?or meio de um subsídio de 65 contos dados â Academia das Belas-

Artes de Lisboa. desde o ano de 1865 a 1868. contribuiu jwincipaimente para a restauracdo

da galeria de S. Francisco, eujos preciosos quadros da antiga escola flamenga e da escola

portuguesa do tempo de Francisco de Holanda e de Grdo Vasco aîi estavam caindo de

humtdade e de podridão.
" 53 0 discurso apologético de Ramalho mantém-se por mais alguns

parágrafos desse texto de As Farpas dedicado a D. Fernando, na homenagem da sua

memôria. A esse monarca devotado ao país e ås artes se deviam também muitos outros

interesses, desde a eoncessão de bolsas de estudo a artistas, assim enviados para o estrangeiro,

até ao fomenlar de um diletantismo artístico e do bric a brac salvadores de muitos dos nossos

documentos e monumentos histôricos 54. O seu interesse nas artes ornamentais. a que

voltaremos no capítulo V. era outro dos inúmeros méritos do monarca, salientados por

Ramalho. Sobretudo num país que dava. continuamente, provas de pouca vontade na defesa

do seu patrimônio artístico e. consequentemente, provas de parca alma nacional 55.

Assim, em 1865. quando D. Femando II iniciou o mecenato para. finalmente, pôr de

pé a tâo desejada Galeria Nacional. ressurgia a esperanya de ver a capital dotada de algo

prôximo de um museu de artes. Em Janeiro de 1868, no texto introdutôrio do eatálogo

provisôrio do novo estabelecimento, o marquês de Sousa Holstein (1838-1878) d6. vice-

inspector da academia desde 1862 ^. eomo vimos, "onde lem pajyei relevante nas eomissôes

Portugal", onde denuncia desinteresses e sugere caminhos. atacando o descaso que em Portugal se faz do

patrimônio. Aponta. entre outras, a urgência de um inventário artistico e da criayão de museus, para acabar com

o rebaixamento artístico causa de toda a pobreza cultural do país. As influéncias positivistas. naturalistas.

anticlericais, enriqueccm-se com a ênfase no nacionalismo critico, na tentativa de manutenyão das sâs tradiyôes e

no empenho em restaurar o abalado prestigio régio. Monárquico convicto, amigo de D. Carlos, o ;-egicidio

choca-o. No flm da vida, encontra-se algo desencantado. Morre em Lisboa, a 27 de Setembro de 1915.

-^ In ORTIGÃO, Ramalho - "O Rei D. Fernando", Dezembro de 1886. As Farpas, volume III, Porto. Clássica

Editora. 1988. p. 150.

-S4 Cf. idem, p. 1 50 e seguintes.

-)-> Cf. idem, p. 162 e seguintes.
56 Primeiro marquês do titulo. fllho dos primeiros duques de Palmela, D. Francisco de Beja Pedro Maria

Antônio de Sousa Holstein, nasceu em Paris a 20 de Abril de 1838. Formado na Universidade de Coimbra,

doutorando-se em Direito, em 1858. Seguindo a carreira diplomática, desempenhou funyôes em Roma c

Florenya, aprofundando. nessas estadas, os seus conhecimentos de arte e histôria da arte. Ao regressar a Lisboa

foi nomeado inspector da Academia de Belas Artes, posto que exerceu graciosamente. Também socio da

Academia das Ciências, dedicou parte da sua vida a escrever. Entre as suas obras. salientamos a Vida de

Domingos Antônio de Sequeira. o prefácio para os Diálogos sobre Pintura, de Francisco de Holanda.

Observayôes sobre o actual estado das artes em Portugal. Colaborou com vários jomais e revistas. Morreu

em Lisboa a 30 de Setembro de 1878. Cf. Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 29, p. 876.

5 ' Cf. Ayres de Carvalho. op. cit., p. 8.
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com a desordem e abandono a que linham sido votadas tantas centenas de obras de arte.

ianq-adas a esmo pelas celas e corredores do desabitado e secular cenôbio. Teias

esburacadas, tábuas apodrecidas. o coiorido bolorento e a desagregar-se"
4g

marcavam um

panorama de destruiyao e sobretudo de contradiyâo face aos propôsitos com que haviam sido

reeolhidas a esses muros todas essas preciosidades patrimoniais que se pretendia salvar da

ruína. A urgêneia da eriayão de um museu. ou pelo menos de uma pinacoteca, onde a pinmra

encontrasse abrigo e dignidade, impunha-se cada vez mais. Mas o eterno problema do espayo

físico destinado a albergar as obras faria com que, por fim, os esforyos ou intenyôes se

resignassem, mais uma vez, å simples adaptayão de algumas áreas do convento a galeria.

"Será no prôprio convento e no seio da Academia que se irá improvisar a intituiada Galeria

Nacional" cscreveu Ayres de Carvalho -°. Improvisar é o temo exacto.

Porém. até para que esse improviso se concretizasse, foi necessário um vasto apoio

financeiro. O mecenato aconteceu enfim 51
por obra do amador e protector das artes,

o rei D.

Fernando II (1816-1885). Como relere o escritor e crítico Ramalho Ortigão (1836-1915) --:

49
In CARVALHO. Ayres de A Galeria de Pintura da Ajuda e as galerias do século XIX. Lisboa: s.n.,

1982. p. 7.

50
Idem, p. 8.

51 Antônio Manuel Gonyalves recorda, a propôsito: "Ao Jim de dois unos de vtdu. u Acudemia atingia as

condiqôes mtnimas tndispensávei para desempenhar a sua missão pedagôgica Criada e regtúamentada e

servidu por satisfatôrio corpo docente auferira: as instalayôes, no primeiro piso de S. Francisco da Cidade; o

recheto de qua.se 2.000 volumes. para a inslituida e privafrva bihlioteca
de Belas-Artes; mais de meio milhar de

quadros. seleccionados para uma Gaieria de Pintura. - Esta a reatidade possível. 7 A lisonjeira esperanya d'El-

Ret teria de aguurdar mui.s dum quurto de século e o seu prôprio contributo material para se corporizar na

ulmejudu Gulertu Nucionul. Na preocupaqão de catalogar e documentar capazmente o seu patrimônio picturuí

e na de o conservar pela melhoria das instalaqôes e pelo recurso
ao restauro. gastou-se a rotina académica

dos

decénios seguintes. A curênciu permanente de verba nâo permitia levar por diante as prevenidas e atiladas

deltberaqôes que abundam nas actas das reuntôes." In GONCALVES. Antônio Manuel Centenárto do

Museu das.Iunelus Verdes. Separata dos «Anais». II série, volume
32. tomo II. Lisboa, 1989. p. 86. Em 1840. D.

Maria II e D. Fernando tinham achado os trabalhos já bastante adiantados, mas a grande reduyão do quadro

academico, operada por Costa Cabral. em 1842. viria colocar obstáculos no caminho. Cf. idem. p. 86. A

propôsito da instalayão da Academia no primeiro piso do convento de S. Francisco da Cidade, ver a circular de

Manuel da Silva Passos. datada de 30 de Dezembro de 1836, citada por ALDEMIRA, Luís Varela. Op. cit.. p.

199-200.

52 José Duarte Ramalho Ortigão nasce a 24 de Novembro de 1836, no Porto, f.lho de Antonia Alves Duarte

Ramalho Ortigâo. e do professor Joaquim da Costa Ramalho Ortigão. A vocayão literária surge na adolescencia.

ao ler -tv viagens na minha terru. de Garrett. Em 1850 inscreve-se na Universidade de Coimbra, em Direito. Mas

um ano depois comeya a leccionar Francês e Latim. Em 1862 inicia, no Jornal do Porto, uma carre.ra jornal.st.ca

de pendor crítico. independente, polémica. Em 1866, interveniente na Questão Coimbrã, aflrma a necess.dade de

uma mudanya de mentalidade para Portugal. As viagens dão forya a essa teoria. Em 1867, visita a Expos.yao

Internacional de Paris, de que nasce o livro Em Paris, publicado em 1868. ano em que se muda para L.sboa.

onde permanecerá até ao fim dos seus dias. Em 1871 surgem As Farpus, em parceria com Eya de Queiroz.

Escreve ainda obras como Bunhos de Culdus e Águus Minerais" (1875 ) ou As Praias de Portugul ( 1876), na

senda das novas teorias higienistas. A viagem â Holanda (1884) suscita apontamentos para a ftindamentayão de

um nacionalismo artístico baseado nas mais profundas manifestayôes da cultura e da histôr.a, do tempo em que

os pa.ses tém a sua maturidade. Tais teorias terão maior desenvolvimento em 1896, com O Culto da Arte em
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perdera o rasto. De outras, havia ainda pistas. Mas o certo era estarem perdidas para o país e

seus estabelecimentos 6V',Y7) meio da geral confusdo. impossivel de evitar em épocas de

crise jiolitica ou sociai. estes extravios explicam-se. aqueiias ruinas deseuípam-se" 66.

eompreende o director da galeria. que justifiea não haver "tempo nem occasião para tratar de

uma arrecadacão systematica e compieia de todas as obras que j?ertenciam aos conventos e

que haviam sido convertidas em propriedade da nacdo. E defustica dizer-se que, attendendo

a todas as preoccuj)acôcs e emharacos d'aquelle tempo. se tratou ainda assim de similhante

arrecadacdo de um modo mais satisfactorio do que seria taivez de esperar.
" 6 ' Os seus

louvores seguiam então para Garrett, Nunes de Carvalho, Antônio Manuel da Fonseca. André

Monteiro. Franeisco de Sousa Loureiro. além de outros não nomeados.

Todos esses anos volvidos e muitas tristes vieissitudes somadas. dos 540 quadros

apurados para a Galeria. nos anos trinta do século XIX. encontrava-se exposto o maior

número possível, tendo-se excluído os demais não sô por falta de espayo, mas também por

motivos de conservayão. Mesmo entre os que estavam patentes ao públieo, alguns havia quc

sofriam também problemas. "Muitos dos qucuíros ora expostos, provenientes do dejyosito,

estavam, e aiguns ainda estdo em más condicdes de conservacũo.
" 6X Como explicava o

organizador. eram várias as eausas dessc mau estado. "A maior jĸirte d'aquelîas pinturas

sendo retabulos de aitar, achava-se quoiidiana c permanentemente exjyosta aofumo das véias

e do incenso, o que peîo decurso dos annos foi enegrecendo umas îintas e alterando outras:

as jxiredes sobre que se apoiavam os quadros eram. em muitos casos. humidas; os telhados

que as cobriam nem semjjre andavam bem rejxirados, e os quadros, sobretudo os de madeira,

soffriam bastante n'estas condicôes. Em outros casos era a exposieão muito directa at.s raios

do sol que fendia a madeira, gretava as tintas e causava outros estragos irrejĸtraveis.
" ""

Além destes, já mencionámos outros problemas. desde o transporte e armazenamento, apôs a

retirada dessas obras dos seus locais histôricos '". ao do restauro. para cujos desgrayados

"- "De ulgumus sc sube <>nde hoj'e existem. até mesmo túra do puiz. mus são ignorudus us vicissitudes porque

pussurum até chegar ús mũos do.s scu.s uctuues possuidores
"

Idem. p. 10.

66
Idem.p. 10.

61
Idem.p. 10.

68 In SOUSA HOLSTEIN. Marquês de —

Catalogo Provisorio da Galeria Nacional de Pintura existente na

Academia Real das Bellas Artes de Lisboa, Lisboa. 1872. Publicayão Offícial da Academia Real das Bellas

Artesla ediyão 1 869. Neste caso usamos a 2a ediyão. datada de 1 872. p. I I .

69
Idem. p. 1 1 .

"
"Ouiro.s. e nao poucus. Jcpois de urrancudos dos logares em que achavam Ji.xudos havia seail<». e

transportudos em carro.s. expostos 7i chuva, deposttudos durunte mezes em logures humidos. uch_ivum-se, em
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para a reforma do ensino das Belas Artes e para a format-'ão dos museus" ^8. fazia um

pequeno historial da mesma. A importância desse texto tem sido bastante sublinhada.

indicando-se mesmo o papel fundador do seu autor na museologia portuguesa. "Sousa

Holstein constitui a primeira referência individuaî para uma leitura da histôria do Museu

S'aeional de Arte Antiga e da museologia em Portugal.
" 59 É certo quc ele reconheceu no

museu um papel pedagôgico importante. "A sua ideia de museu fazia com que Ihes

concedesse [âs peyas expostas] funcão extremamente importante. tanlo no ensino artístico.

como no das artes apiicadas d indúsiria."
6() Porem, Sousa Holstein não foi o primeiro.

Como vimos. já desde os anos 30 de Oitocentos que no Porto tais noyôes eram claras e

precisas. tanto em João Baptista Ribeiro como em João Allen e, mais tarde, no seu herdeiro

Eduardo Allen. Concordamos. no entanto. com a importância desse documento de Sousa

Holstein no que eoncerne a fundayâo do Museu Nacional de Arqueologia e Belas Artes de que

a seu tempo nos ocuparemos 61. Mas regressemos ås questôes ligadas com o reeém aberto

estabeleeimento.

Nesse historial, Sousa Holstein justiiĩeava. num desenrolar de contrariedades. o infeliz

estado da galeria. Criada em 1836. "como subsidiaria da Academia de Belias Artes" °-. o seu

primeiro fundo era eomposto pelas obras provenientes dos eonventos extintos 63, em cuja

riqueza sobressaíam as peyas de arte. sobretudo a pintura. Porém. nem toda de grande

merecimento. Além disso, muita dela tinha sofrido restauros desastrosos. Como se isso já não

fosse suficiente. havia ainda a eonsiderar o tempo histôrico em que tudo isso se passara. E. no

meio de um período tao conturbado como o que se vivera no início desses anos 30. Sousa

Holstein eompreendia e desculpava os excessos que vitimariam grande parte dessas obras.

desde os maus tratos provoeados pelas intempéries. ao vandalismo e ã alienayão desses bens.

nas nossas já bem conheeidas vendas poueo eserupulosas 64. De muitas dessas peyas se

58 ln MANACAS. Vitor Museu Nacional de Arte Antiga: uma leitura da sua histôria 1911-1962. Lisboa:

s.n.. 1991. (Dissertayão de Mestrado em Histôria da Arte Contemporânea apresentada â Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada.) P. 1 7.

^9
Idem. p. 16.

60 Idem. p. 1 7.

6[ Ver capitulo VI desta dissertayão.

62 In SOUSA HOLSTEIN. Marquês de
— Catalogo Provisorio da Galeria Nacional de Pintura existente na

Academia Rcal das Bellas Artes de Lisboa. Lisboa, 1872, Publicayão Official da Academia Real das Bellas

ArtesP ediyão 1 869. Neste caso usamos a 2a ediyão. datada de 1 872. P. 9.

63 Sousa Holstein aponta para a extinyão das ordens religiosas a mesma data que mais tarde será indicada por

José de Figueiredo: 1833. Cf. idem. p. 9.

64 Cf. tdem. p. 9-10.
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colleccôes nacionaes." 75 No texto do catálogo, Sousa Holstein desfiava as mágoas da

instituiyâo. No mesmo passo. limpava a imagem de deseaso de que esta tanto fora acusada e,

no processo, culpabilizava a nayão como um todo. Concluía com um sentimento de profundo

agrado e reconheeimento ao soberano. visto haver sido apenas grayas ao rei D. Fernando II e â

doayão iniciada em 1865. eomo vimos. que se havia eonseguido comprar algumas peyas
—

o

recheio da sala justamente nomeada de D. Fernando '6.

Nesses últimos anos. houvera também outras doayôes 77. V. também se adquirira um

eonjunto de pinturas do museu do padre Mayne 78. Contudo, mantinha-se um problema de

fundo: a falha de importâneia que entre nôs se dava â artc e aos museus. A compra de

colecyôes particulares para enriquecimento do todo da nayâo vinha â tona no texto do

marquês. Aconselhada a ser repetida. ele citava o exemplo inglês, "uma jĸirte importante da

colleccão existente em Trafalgar Square foi formada d'este modo" 7Í). e notava como tal

prática dava excelentes resultados na Velha Albion xo. Para incentivar o público, ele afirmava

ainda: "Todos devem ter interesse em engrandecer o museu nacional de pinturas e em

contribuir para que esta instituicdo possa um dia alcancar o esplendor a que deve chegar.
"

81 Lsse apelo fazia scntido, segundo o autor. numa terra como Portugal. onde a arte era vista

como um luxo, coisa supérfiua. a que o país não devia atender. enquanto necessidades vitais

não fossem satisfeitas. Porém, contrapunha, o progresso das nayoes era alimentado também

pelo sentimento do belo entendido como elemento civilizacional. Concluía: "A arte ndo pode

portanto ser considerada um luxo; nâo pôde ser uma inutilidade ruinosa a creacdo de

gaierias e de museus, que sdo os archivos das mais eievadas produccdes do genio do

homem.
" 82 E em Lisboa. eidade com destino de engrandecimento, "uma reunido de museus.

'■ Idem. p. 13.

'" Ao todo, somavam 65 contos de réis. Cf. tdem, p. 14.

77
Não são indicadas quais. no correr do texto. Cf. idcm, p. 14. As proveniências estão indicadas no catálogo.

porém sem indicayåo de data da aquisiyão ou doayão.

78 Sobre esta F.gura e o seu pequeno museu, ver o capitulo II desta dissertayão.

79
In SOUSA HOLSTEIN, Marqués de —

op. cit., p. 14. A colecyão de Trafalgar Square é a da National

Gallen.-'.

8^
Cf. idem. p. 14. Já tivemos ocasião de mencionar a criayão do Museu Britânico. Ver capitulo III desta

dissertayão.

81 /n SOUS.A HOLSTEIN, Marquês de
—

op. cit., p. 14.

*2
Idem.p. 15.
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resultados haveria soluyâo. desde que surgisse financiamento. Esperava Sousa Holstein que a

abertura da galeria atraísse "sobre ella as attencôes dos poderes pubiicos", animando-os "a

ser um pouco menos parcos nos subsidios concedidos ás bellas artes".

Ainda no catálogo ficava também clara a importância que a Galeria já tivera, apesar de

fechada, e de todos os seus problemas. conseguindo prevenir a alienayão de mais eoleeyôes.

Assim. em 1859. por exemplo. haviam sido comprados 25 quadros pertencentes â rainha D.

Carlota Joaquina. A compra. muito aconselhada por especialistas (embora Sousa Holstein nâo

os nomeasse). tinha mais uma vez sido objecto do intercsse da imprensa 72. Então, e daí por

diante. â medida que as décadas se iam encaminhando para o desenrolar do século, a

insistência na criayão (ou abertura ao público. como alguns simplesmente advogavam) dessa

pinacoteca na capital fora subindo de tom.

Sem a sua existência. o país eontinuara a ser defraudado. Ficavam de prova vários

momentos. ao longo desses anos, em que a ruína de muitas famílias pusera â disposiyão do

público. em leilôes. o recheio das suas casas. Contudo. por falta de verbas 7-\ a Academia

deixara passar oportunidades preciosas de aumentar o seu acervo. "No decurso
de trinta annos

as compras de quadros que se poderamfazer foram insignificantes. não que faltassem ensefos

de enriquecer a colleccão nacional. mas unicamente. é penoso dizel-o. porque faltavam os

meios.
" 74 Mesmo com insistentes pedidos de financiamento da parte deste estabelecimento.

pouco ou nada foi adquirido. perdendo-se assim grande número de obras que se poderiam ter

adquirido por preyos môdicos. acentuava o marquês. "As attencôes porém andavam voltadas

para oulro lado. e as successivas crises politicas não deixavam que se cuidasse das

virtude d'estus cuu.sus. bustunte urruinudos; muitus obras importantes e cuja existencu eru bem conhecida nâo

chegaram u dur enirudu no deposito." Idem, p. 9-10. Aqui entra o ja acima citado processo de alienayão dessas

mesmas obras.

7|
Idem.p. 12.

12 Cf. para o efeito RACZYNSKI. Les Arts en Portugal. p. 280. Aí o autor cita (traduzindo para francês. e

comentando) um artigo publicado no n° 109, p. 27 da revista O Panorama. Tal artigo e um grito de alerta contra

a possibilidade de tal espôlio ser vendido por uns "5.000.000 ou 6.000.000 réis'" (cf. p. 280) para o mercado de

arte inglês. A sua compra pela Academia era pois uma urgência, de modo a facilitar náo apenas ao país uma

colecyão com obras de grande mérito, como até para abrir caminho å criacão de uma galeria nacional que tanta

falta fazia. Nos comentãrios do conde, o mérito e a atribuiyão de muitas dessas obras eram discutiveis.

Incontomável era. porém, a necessidade de o país não permitir a alienayão de mais patrimonio. O artigo de O

Panorama (ainda traduzido por Raczinsky) finaliza com um apelo ao governo, afírmando que Portugal podia

perder muito da sua honra como nayão civilizada se permitisse a perda de tais obras. ou ganhar sobre a já

perdida, caso se decidisse pela sua compra. De consciência tranquila, por ter levantado a voz contra tal

possibilidade de vândala alienayão, o periôdico retirava-se momentaneamente de cena. (Cf. idem, p. 282).

7-^
Segundo Sousa Holstcin,"wa dotaqão da ucademiu não e.xistia uma verba annual para acquisiqão de obras de

arte". In SOUSA HOLSTEIN, op cit., p. 13.

1A
Idem. p. 13.
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arte em corredores húmidos e poeirentos, sem o mínimo vestígio de organizayão, seria o

mesmo que atribuir funyão museal e. necessariamente. pedagôgica, a um qualquer sôtão.

desde que reeheado de objectos artísticos. Além disso, reconhecer a qualidade de Galeria

Nacional a esses mesmos corredores, seria desvirtuar, por apagamento, o esforyo finaimente

concretizado em 1868. quando obras e espayos foram enfim olhados. limpos e, sobretudo,

organizados 8".

Assim. adiada a realizayao de ano para ano, por problemas vários, desde a "falta de

pessoal para a conservacdo e guarda" 9^, até aos inventários, sô em 1868. se eonsegui a levar

a eabo o velho sonho. apesar de se manter uma carôncia de empregados e de dotayão para

alargar as colecyoes. Nesse ano, na formayão dessa pinacoteca houve, por fim, o que até então

faltara: "tomaram-se todas cts possiveis cauteias com o que se pôde chamar a hygiene dos

quadros: assim tratou de evitar-se o contacto immediato das paredes; por meio de um

systema de venfúacdo appropriado, buscou-se obstar ás alteracôes rapidas da temperatura; e

ainda que as saias em que se acha a colleccdo se devem considerar provisorias. ndo sô pela

sua faîia de capacidade mas tambem pela de ouiras condicôes, j)ôde affirmar-se que se

tomaram todas as precaucoes jyossiveis para conservar aqueiies thesouros da arte.
" '

Embora ainda deficiente em termos de pintura portuguesa, por não ilustrar de igual

modo todos os períodos histôricos (possuindo aleatoriamente trabalhos dos séculos XV e XVI

e outros de artistas de Setecentos e Oitocentos). a pinacoteca lisboeta abriu. Essa falha.

eontudo, era mais uma das muitas que deveriam ser colmatadas. "Na galeria nacional de

pinturas deveria estar a historia da nossa arte" ^. Expostos cronologieamente 93, esses

trabalhos serviriam de ilustrayão âs diversas centúrias de producão pictôrica em Portugal.

Urgia, pois, que o Estado se empenhasse em completar a colecyão. "honrando a arte

portugueza"^ com essa grande "riqueza publica"
■-

.

89 Ainda assim, mesmo depois de 1868, Luciano Cordeiro chamará á galeria "armazem". "(...) não apodreceram

ainda por exemplo nos armazens onde se aloja a chamadu Acudemiu de Bellas Artes. e nos côros e capellas

sombrias dos conventos de freiras. todos esses quudros mugnificos.
—

nao direi do Grão Vusco, porque os

estudos mal dirigidos têemjá inventado seis, — entre os quaes se poderiam recrutur primores para uma escholu

opulenta e dislincía." /n Da Arte Nacional, Conferencia scientifico-littcraria realizada em 8 de Fevereiro de

1876. Lisboa: Typographia Jornal o Paiz, 1876. P. 18

90 In SOUSA HOLSTEfN. Marquês de op cit., p. 22.

91
Idem. p. 22.

92
Idem. p. 23.

"
A organizayão cronolôgica dos espôlios, marcando uma leitura necessariamente historicista comeya a ser

usada no inicio do século XIX.

94
In SOUSA HOLS I 'EIN, Marquês de

—

op ct.. p. 23.
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scientificamenle organisados. e sufficientemente dotados. épelo contrario. uma necessidade a

que deve fbrcosamenle attender-se"
°-

.

Devia-se pois seguir o exemplo de todas as capitais europeias onde tais

estabelecimentos existiam havia já muito tempo, alimentados quer pelos Estados. quer pelos

particulares. Lisboa era a exeepyão que deveria brevemente tornar-se parte da regra 84.

Reconhecia-se a impossibilidade. entre nôs, da formayão de uma Galeria onde se pudessem

mostrar todos os estilos e escolas como era evidente pela histôria e meios do país. No

entanto, o que Portugal podia e devia ter eram "museus nacionaes. representando a historia

das suas artes e contendo as producqoes mais notaveis dos seus artistas.
" ^ Tal não seria

dificil nem excessivamente dispendioso. O mais complicado, de acordo com Sousa Holstein,

estava feito e encontrava-se já reunido na prôpria academia. Restava apenas aumentar a

colecyão com exemplares dispersos pelo país. cuja recolha não obrigaria a grande trabalho ou

custos.

Å parte o optimismo em relayão a essa recolha — contrariado pelo seu prôprio

discurso. como vimos. ao afirmar o desconhecimento do paradeiro de muitas obras. mesmo

dentro de Portugal
—

. o que importa ressaltar aqui é a constante chamada
de atenyâo para a

necessidade vital da criayão museal em Lisboa. Teremos ocasião de ver como alguns críticos

da situayão artística do pais. como monsenhor Elviro
dos Santos, de quem nos ocuparemos no

capítulo VI, são generosos na qualificayão de colecyôes nâo organizadas. e lhes atribuem o

venerável nome de "museu". Também Sousa Holstein faz parte dessa onda de optimismo 86.

0-7

Também ele chama "museu" å galeria académica, apontando-a como existente
desde 1836 ô

,

onde podemos encontrar uma certa desculpabilizayão do eaos, desculpabilizayão que mais

o o

tarde se detectou igualmente em José de Figueiredo, como já tivemos ocasião de venficar
<

.

Pareee-nos. porém, que afirmar a existência de uma galeria apenas pela presenya de obras de

83
Idem.p. 15.

84 Cf. idem, p. 15.

85 Idem, p. 1 6.

86 Embora, como teremos ocasião de veriflcar mais adiante neste capitulo, reconheya que não existe colecyão

sem organizayão nem edifîcio.

87 Na sua senda. muitos outros autores. Também Vítor Manayas (cf. op. cit. p. 5), seguindo o Catálogo de que

temos vindo a tratar, afirma 1836 como data de criayão da galeria nacional de pintura. Sousa Holste.n. no

entanto, nâo o faz de modo assertivo, mas antes deixando-o implícito na insistência de que a nayão dev.a

alimentar o seu "tnuseu". como f.zera D. Fernando. Cf. idem, p. 14.

88 Ver capítulo III. Tivemos ocasião de esclarecer qual a nossa posiyão face â classificayão desse historiador e já

então director do Museu Nacional de Arte Antiga; José de Eigueiredo, como vimos. afirma a existência de um

museu. em Lisboa. anexo â Academia de Bellas Artes. desde 1833.
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A obrigayão de um comportamento civilizado dentro dos museus era norma

internacional. eomo já tivemos ocasião de mencionar. Se. em alguns easos. as regras

chegavam ao ponlo de afastar os visitantes 1<)4, instituiyôes houve. porém. que souberam

acarinhá-los. Como contraponto da Galeria Nacional de Pintura, gostaríamos agora de

recordar a sua congénere britânica. Coloeada no corayão de Londres. a National Gallery é um

dos estabelecimentos que mantém. desde o início, uma estreita relayão de afectos e intenyôes

pegagôgieas e estéticas com o público. numa histôria emoeionante. Criada em 1824, não teve.

ao contrário das grandes colecyôes de pintura europeia (Prado, Hermitage de São Petersburgo.

ou Kunsthistorischcs Museum. de Viena). uma origem real. De facto. nesse ano ainda, o rei

recusara o acesso do publieo ås coleeyôes reais105. Assim. foi necessário um grupo de

entusiastas. motivados por uma eorrente que então varria a Luropa, para convencer o governo

britânico â eompra dos quadros. Desejava-se a eriayão de uma pinacoteea. não apenas para

imitar os franceses106. mas sobretudo para que os jovens artistas tivessem onde estudar.

apoiando a sua educayão no encontro com grandes mestres e obras. Além disso. acreditava-se

igualmente ser importante que o grande público pudesse disfrutar da arte ■".

N'esse ano de 1824. Londres viu posta â venda a coleeyão de pintura do influente John

Julius Angerstein 108, falecido no ano anterior. Eram somente 38 quadros, mas cobriam

várias escolas e eontavam com algumas obras de grande interesse, como o Retrato do Papa

Júlio II, da mão de Rafael, I Ressurreicdo de I.ázaro. desenhada por Miguel Ângelo e pintada

por Sebastiano del Piombo. ou O Embarque de Santa Vrsula a caminho do martirio, de

104
As condicionantes para a entrada na Galeria e para o estudo das peyas. apesar das compreensiveis

dificuldades colocadas â sua remoyão, parecem previlcgiar a pedagogia, apostando sobretudo num público de

estudantes. colocando em segundo plano os aspectos da eonservayâo e até da divulgayão a um público mais

vasto.

105
"en 1X24, el rcv sc negô u dur entrada ul público u lu coleccián reul britúnicu. que seguiria siendo privado

hasta la décudu de I9~0." In MAcGREGOR. Neil — The National Gullery\ Los Grandes Museos Histôricos.

Madrid: Eundaciôn Amigos del Museo del Prado, Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores. 1995. p. 33.

106
y no s0/0 plira emu(ar a los frunceses. aunque eso fueru muy importunte

"

Idem, p. 33.

' ^ Ou melhor: "disfrutar de la gran pinturu
"

Idem. p. 33.

1(18 "John Julius Angersietn was u Russiun-born .lew who.se commerciul success in the shipping rtsurunce

bustness ut Lloyd's hud contributed signijicuntly to finanttal lund militury) security for the nation in the wur

ugatnst France. as well as muking consideruble privute proftts for himself Angerstein was uneducuted and was

generally perceived us vulgur by the putriciun clas.s; yet his commendabie loyalty to the nation had becn

demonstruted in IS02 /.../. By the time of his deuth in /r23 Angerstein's collection ofpictures nus impresstvc

Through socialising with the best painters in l.ondon und with the purticulur help o/Sir Thomas Lawrence who

painted his portrait. Angerstein had acquired paintings heuring the names of Rubens. Claude. Tittun. lun Dycĸ.

the Currucci. Pou.ssin. Domemchino. Velúsquez. Rembrundt. Reynolds and others. lotalling 38 works oj the very

highest uttribution." In TAYI.OR. Brandon — Art for the Nation Exhibitions and the London public 1 "47-

2001. Manehester: Manchester University Press. 1999.. p. 34.
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Aberta ao público a 28 de Maryo de 1868. a primeira edicão do catálogo, assumido

como provisôrio, dava conta do regulamento da Galeria Nacional de Pintura 96. O horário de

visita ficava estipulado: ao domingo. das 1 1 da manhã âs 3 da tarde, "para todas as pessoas

que a quizerem visitar" 97 e, nos restantes dias. âs horas de estudo para "todas as pessoas de

ambos os sexos" 98. o que significava todos os alunos da academia, artistas ou quaisquer

amadores de arte que aí desejassem trabalhar, caso em que deveriam deixar claro qual o

objecto que lhes interessava estudar ou copiar
"

e levar o seu prôprio material. retirando-o

obrigatoriamente na véspera da abertura da Galeria ao público 10°). Para entrar seria,

contudo, necessário um "bilhete pessoal assignado pelo vice-inspector da Academia. ou por

quem as suas vezes fizer, devendo os que requerem este bilhete apresentar certificado de

aptidão passado por um professor de belias artes.
" 101 Desta condicionante cstavam livres os

artistas cujas obras tivessem já sido admitidas em exposiyôes académicas. Os visitantes

estrangeiros teriam a vida mais dificultada, uma vez que precisariam de uma recomendayão

dos seus ministros para a concessão do bilhete 102. Esses bilhetes, contudo. nâo necessitariam

de renovayão. devendo existir na academia uma lista dos beneficiários. Além das diversas

especificayoes de proibiyão de tocar ou remover objectos da Galeria (mesmo que para estudo.

desde que não autorizada). podendo o visitante ser responsabilizado por qualquer dano

causado 10-^ dever-se-ia ainda observar uma postura discreta. nâo falando alto nem distraindo

os outros presentes: chapcus de chuva e bengalas deviam ficar depositados na entrada do

edificio, como medida de seguranya. Quem não obedecesse ao regulamento ver-se-ia de

imediato expulso da Galeria.

95
Idem, p. 23. Ayres de Carvalho, na obra acima referida. quando escreve acerca desta introduyão de Sousa

Holstein, refere ser esta a "primeira pedra lanqada para a erecqão dos nossos Museus" (p. 8), vaticinio

concretizado apenas em 1884, já depois da morte do marquês, com a criayão do Museu Nacional de Archeologia

e Bellas Artes. Este museu sera objecto do capitulo VI desta dissertayâo.

96 Assinado por Sousa Holstein e confirmado por José da Costa Sequeira.

97 In Catalogo provisorio da Galeria Nacional de Pintura existente na Academia Real das Bellas Artes de

Lisboa, publicayão otlcial da Academia. Lisboa. 1868. Regulamento para
a Galeria de Pinturas, artigo 1°, p. V.

98
Idem, artigo 2°, p. V.

99
Neste último caso, jamais nas dimensôes do original. Idem, artigo 13°, p. VII. As cépias realizadas

precisavam de um documento especial para poderem sair. sem o qual o guarda não permitiria a saída de

nenhuma obra. Cf. artigo 19°. p. VII.

100 Idem, artigo 7°, p. VI e artigo 8°, p. VI.

101
Idem, artigo 2°, p. V.

]()2 Idem. artigo5°, p. VI.

m
Idem, artigos9°. 10° 11°. p. VI.
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hoje. A importância de que a pinaeoteca se revestiu foi aumentando eom os anos. Ainda no

século XIX. os dias lestivos davam azo a números de visitantes na casa dos milhares. E

quando a crescente industrializayâo de Londres eomeyou a colocar problemas na eonservayão

das obras. eolocou-se a questão do eneerramento da galeria em Trafalgar Square e a sua

mudanya para um local mais periférico da cidade, onde o ar fosse mais puro. O afastamento

lcvantou. porem. um outro problema: o da viabilidade de visita para os economicamente

desfavorecidos. L'rgira, portanto. saber se essas pessoas visitavam realmente a Galeria ' 16.

Nomeada uma eomissão para apurar as respostas. foi averiguado se i>s trabalhadorcs

cmpregados em Westminster visitavam os museus. Solieitou-se âs empresas que colocassem a

pergunta aos funcionários e enviassem depois as respostas. Estas não podiam ser mais

surpreendentes. Uma das empresas consultadas informou que os seus duzentos e einquenta

trabalhadores, operários da construyâo, iam å Galeria em média 1 1 vezes por ano
[ ' '. sendo.

além do mais. frequentadores assíduos também do British Museum, tal como os trabalhadores

das demais empresas situadas na área. Além disso, apurou-se tambcm que muita gente

visitava a National Gallery por um período curto (cerca de hora e meia), vendo meia dúzia de

quadros e saindo. Ora. tal tipo de visita deixaria de ser possível se a Galeria fosse mudada

para uma área periférica. Com semelhantes resultados ao inquérito. ficou claro que os quadros

deveriam permaneeer no centro da cidade. A poluiyão do local, sendo um assunto de

gravidade. foi pesada na mesma balanya da finalidade dos quadros eomo instrumento de

recreio público, e ficou decidido que as obras se manteriam em Trafalgar Square. mesmo que

isso signifieasse a sua destruiyão
' 18.

' [6 "Subemos que en el siglo XIX. en un dia de Jiesta nucionul. ucudíun u iu Nutionul Gallery entre qui'ice mii y

veinte mil personas. En ,'u década de IS50 preocupô que los quadros estuvieran en e.l centro de Londres.

Londres era entonces lu cuidud más industriaiizada y contaminada del mundo. cDebían estar los quadros en

uquella utmôsfera poluta' Tanto se ensuciaban, que todo.s lo.s uho.s se cerraha la pinacotecu durunte todo el mes

de ugosto para iavarios. 6Convendriu sacarios del ceniro. trasludarlos a un barrio apurtado como Kensinglon,

donde el uire estahu mús limpio'7 E inmediatamente surgi/~ la pregunta: si se mudubun los quudros. ipodrian los

pobres vi.siiurlo.s7" In MAcGREGOR, Neil. op. cit, p. 41.

"Los rcsultudos fuerun usombrosos. La empresa constructora Jackson. quc dubu trubujo u daseientas

cincuentu personus. tenia un personal ulurmuntemente estetu. Aquellos constructores visita\xan la Nationul

Gullery, en promedio. onze veces al aho.
"

îdem, p. 4 1 .

1 18
Cf. MAcGREGOR, Neil. op. cii.. p. 41. Se esta decisão é discutível, não é menos impressionante que o

papel pedagôgico c recreativo do museu tenha sido posto acima de qualquer outro interesse. E mais uma vez essa

política contribuiu para o fortalecimento dos layos dc afecto e interesse estético da populayão com a sua

pinacoteca. Eelizmente. ao longo do século XIX nenhum quadro se perdeu. Porém, a questão da conservayão das

obras voltou a colocar-se durante a II Guerra. Trasladada toda a colecyão para Gales, em 1939, para fugir â

eminente destruiyâo causada pelos bombardeamentos. a National Gallery adquiriu. entretanto, o retrato de

Margaretha de Geer. de Rembrandt. O público comeyou imediamente uma campanha de cartas para os jornais.

pedindo que o quadro fosse a I.ondres. mesmo com o ri-,co das bombas. já que em tempo de guerra a arte era

mais necessária do que nunca. O Rembrandt foi a Londres. Exposto durante um mês. As peregrinayôes
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Claude Lorrain 109. Com tal colecyâo podia-se iniciar uma pinacoteca nacional e foi

exactamente isso o que se propôs ao governo. Aceite a proposta. faltava o dinheiro necessário

(sessenta mil libras), que acabaria por surgir grayas a um pagamento de uma dívida de guerra.

por parte da Austria.

Comprada a colecyão, carecia-se de edificio. Porém. neste particular o governo não se

havia eomprometido. e foi assim que a Galeria Nacional de uma das mais ricas nayôes do

mundo ' 1() acabou por fiear instalada na antiga casa de Angerstein. em
Pall Mall ' ] ]

. Assistir

â criayão de uma (ialeria Nacional numa antiga casa particular não agradou aos britânicos.

que aspiravam a um estabelecimento semelhante ao Louvre112, e foi motivo de pasmo

europeu11^. Ainda assim, algo de extraordinário sueedeu com a abertura da galeria.

acorrendo artistas para estudar e copiar os velhos mestres. O público geral também afluiu em

largo número. I 'ma vez que o Parlamento fizera questão de que a colecyão fosse franqueada a

qualquer pessoa, a entrada foi desde logo gratuita
! 14. Além disso, fieara claro que se deviam

deixar entrar as crianyas. mesmo recém-nascidos. já que as pessoas economicamente

impossibilitadas de pagar a amas ou eriadas não deviam. por isso. ser afastadas da colecyão.

Tais revolucionários propôsitos fizeram dessa pequena easa um êxito de visitas.

Com dois objectivos distintos desde o início. o académico e erudito e o da divulgayão

popular, permitindo a ricos e pobres a visita aos tesouros da arte, a National Gallery foi

fundada num espírito político c pedagôgico de cariz humanista. dando ao museu um

importantíssimo e revolucionário papel social 115. Crescendo a bom ritmo, em 1838 a

colecyão acabaria por ser transferida para o edifício de Trafalgar Square, onde se encontra até

[09Cf. idem. p. 34.

110 Nas palavras do autor:"/u Pinacoteca Nucionul dei que eru con mucho el puís mús rico del mundo" ín

MacGregor. Neil. op. cit.. p. 34.

1 ' ' A galcria ficou primeiro instalada em 100 Pall Mall: mudou-se a 3 de Maryo de 1834 (durante a construyâo

do edifício actual) para 105 Pall Mall, por reivindicayão da Eundayão que a geria, por aí contar com espayo mais

amplo. Cf. TAYI.OR. Brandon. op. cit., p. 34 e 37.

[[2
"FJ Museo Napoieôn del Louvre será el modeto de los grundes mu.seos nuconules, no sôlo de neustro

Prado sino de lu National Gallery o de lu Gemâldegalerie berline.su. mientrus que el Musée des Monuments

Franqais inspiri) un gran número de museos histôrico-arqueolôgicos en Copenhugue, Berlín o Colonia." In

BOLANOS. Maria. op. ct., p. 160.

1 L1 "En el extran/ero hubo rcucciones de asombro. Los ulemanes no creveron que aquelio fuera en serio. Los

franceses simplemente se echuron u reír. Y hay que decr que eso hicieron lu muyoríu de los británicos. Hubían

ulimentudo lu esperunzu de poseer una pinacotecu que rivulizuru con el Louvre. Pero, como ellos mi.smos

manifesturon en unu estumpu sutíncu. el resultudo no teníu compurucôn." In MAcGREGOR, Neil, op. cit.. p.

34.

' 14 Tal politica mantém-se até hoje.
115 Cf. idem. p. ?5.
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obras, culminando na rotunda. dá a necessária visão cronolôgica hegeliana. Em Pcrtugal,

eomo sc sabe. nada existia de semelhante. nem sequer em projecto. E. no mínimo. estranho

que um jornalista de um país cuja capital não possuiu museu até 1884. e que aceitou durante

décadas oferecer ao paupérrimo e eaôtico espayo da Academia de Belas Artes de Lisboa,

eonsiderado pinacoteca, o nome de museu, se sinta chocado com a moldura arquiteetônica da

Galeria Nacional de Londres. A eonstruyão da National Gallery colocou vários problemas e

originou polémicasjiesde a localizayão ã tipologia ^1. Neste último ponto, pretendia-se um

local nao apenas eentral mas de algum significado. que dignificasse a eoleeyão. a cidade e

eonsequentemente a nayâo '--. Contudo, não há dúvidas quanto ã imponência do edificio.

sobretudo quando comparado com o quadro português.

Lm Lisboa. o caso não teve nem proximidades de paralelo. Como nem a capital nem o

país tinham paralelo com Londres e a Inglaterra. Em Lisboa, nem o loeal fora escolhido com

propôsitos de engrandecer a nayão. nem o edificio eonstruído de raiz para o efeito, nem o

aeesso era fácil. como vimos, nem o espírito da Galeria tinha foros de inspirayão popular e

muito menos propôsitos polítieos.

Mais de quarenta anos volvidos sobre a abertura da sua congénere londrina. a

pinaeoteca lisboeta despertou poucas paixôes na sua abertura. Como se poderá verificar

mesmo pela reacyão da imprensa. Seria de esperar que a tão ansiada abertura da Galeria

Nacional livesse extraordinários ecos. Todavia, não foi isso o que sucedeu. O Jornal do

Commcreio dcsse dia 28 de Maryo de 1868. relegando o tema para a segunda página, no

canto inferior esquerdo. apôs a informayão da abertura, detinha-se a examinar o catálogo.

sublinhando o seu interesse e explicando depois haver expostos 324 quadros devido å falta de

-'
Veja-se por exemplo o ensaio de J.C. Robinson. publicado em 1867 e intitulado The National Gallen;

considcrcd in reference to other public collections and to the proposed new Building in Trafalgar Square.

London: 1867. A data da publicayão deste ensaio pode levar a alguma confusão, mas o facto é que para além de

vários ensaios e documentayão que registam a contruyão desse edifício entre 1832-38, existem também gravuras

e ôleos testemunhando da mesma existência. Veja-se, por exemplo, além do já referido TAYLOR, Brandon

Art for the Nation Exhibitions and the London public 1747-2001. Manchester: Manchester Universíty Press,

1999, p. 29-66. Voltando ao breve opúsculo de Robinson, ele versa a proposta de uma nova Galeria Nacional

(dedicada â arte inglesa), a siluar também em Trafalgar Square, e debate sobrctudo qucstôes ligadas â adequayâo

dos espayos arquitectônicos ås colecyôes que albergam, e discute nesse sentido as propostas da National Galler>;.
do Museu Britânico e do South Kensington, em relayão a criticas ás misturas de espôlios, propostas de divisão e

insuilayão das colecyôes (insistindo sobretudo na clareza e simplicidade da disposiyão dos objectos e das

vitrinas), e na prôpria simplicidade da arquitectura. e questôes ligadas a prôpria localizayão (central ou

periférica) dos estabelecimentos.
1 ^*1'*—

"The decision to locute the new Nutionul Gallery in Trufalgar Square wus itseíj full <>J significance lt wus

purt oj' a process of reform of London itself und since London expressed the nation and gave it visible form

through its exterior symbols and functions. it was a decision whcih purtook in the very redifinition of Brituin.

und with it ihe identily ofits public.
"

In TA ILOR, Brandon. op. cii. , p. 40.

1 90



Em Lisboa, nao encontraremos jamais paralelo a esta situayâo. Uma nota curiosa.

eontudo. Nos anos 50 de Oitocentos. no numero 5 do Archivo Pittoresco. J. Felix Nogueira

escrevia, num artigo intitulado Recordacdes de l'iagem, notas sobrc o Museu Britânico.

Falava da exeelência das colecyôes. forneeia breves dados sobre a formayão do

estabelecimento e sublinhava a gratuidade do acesso: "Por singular e utilissima excejicdo a

entrada no museu nada custa. Esta circunstancia. funta ao alto interesse da colleccdo. faz

com que o British Museum seja frequentado diariamente por innumeros individuos de todas

as classes. Em 1X50 a cifra dos visitantes subiu a 1.1 00. 000 pessoas."
119 P. 38.

Acrescentava a esses dados, o papel de "instructiva recreacdo" garantido pelo instituto

politécnico anexo ao museu, sublinhado pelas palestras sobre as ciências aplicadas âs artes e â

vida. Dava assim conta de um modelo vi\o de museu que engrandecia a cidade.

Porém, quando Félix Nogueira refere a National Gallery a sua opiniao é bem menos

uenerosa. tratando até de ridicularizar a instituiyão por causa das paupérrimas instalayôes.

Assim. no n° 1 1 do mesmo periôdico. na continuayão dessa crônica, Félix Nogueira comeya

por afirmar que "as bellas-artes sdo. em geral, mais ajtreciadas que nativas, em Inglaterra.
"

E depois de dar exemplos das exeepcoes e de afirmar que a regra é beber a Inglaterra e os seus

museus das artes nas produyôes do eontinente. dedica-se a escrever sobre a National Gallery:

"A National Gallery em Trafalgar Square occupa com a academia real de bellas-artes o

prosaico e mesquinho edificio. que exjwessamente Ihe foi destinado e se compietou em ISJS.

Edificio e colíeccdo desdizem. mesmo no conceito dos escriptores inglezes, do grandioso fim

que se teve em vista. Por qualquer iado que se considere a chamada «galeria nacional» é

i ^n

inferior ao que se devia e podia esperar de um jyaiz como a Inglaterra.
"

~u.

Esta nota é especialmente euriosa pelo facto de ser eserita por um português. O

edifício da National Gallery em Trafalgar obedece aos padrôes elássicos do museu do século

XIX. contando nao apenas com uma estratégica localizayão urbana, como eom um projecto

arquiteetônico concebido de modo a enaltecer o conteúdo do estabelecimento. Por fora. a

faehada prineipal tem a "obrigatôria" pontuayão neo-clássica. E por dentro, a leitura das

originadas para a visita â obra, e os pedidos de que tal politica se repetisse. fizeram com que ate ao fim da gucrra.

por um mês, estivesse isolado na National Gallery um quadro, animando o público (cf. tdem, p. 42). "Una vez

más se habia demonstrado que los quadros tenian una mision social muy importante. Cumbiubun lu vidu de las

persona.s. v cumbiaron las pautus de visitu. Subemos qtte uhoru lu mayoria de nuestros visitantes siguen

viniendo unas doce veces ul aho. Vienen u estur unu mcdia hora. suelen contemplar un so/o quudro, y cs mttv

frecuente que pasen por lu Nattonul Galleiy ul volver del trubufo u casa. entre lu.s cinco y lus seis de lu turde.

La misiôn de los cuudros. el soiaz estético del púhlico trabajador, se volviô a descubrir durunte la guerra y se

hu muntcnido hustu hoy.
"

Idem, p. 43.

' '9 In NOGUEIRA. J. Félix — Recorduqôes de Vtugcm. Archivo Pittoresco, I volume, 1957-1858. N° 5. P. 38.

120 Idem, n° ll.p. 86-87
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Ihe ficava bem 129. A isso se juntava, sublinhava o periôdico, o trabalho aturado de Sousa

Holstein que erguera a Galeria. A descriyão do espayo não resultava de qualquer visita ao

local. sendo apenas baseada no eatálogo. "Pelo cathaiogo provisorio respectivo se vê que

esido fá na gaieria 32-1 quadros. sendo grande parte d'elíes de artistas jyortuguezes que.

collocados. os mais notaveis, em primeiro iogar. tem á sua frente a valiosa colleccdo de

dezoito quadros do nosso mestra Domingos Anionio de Sequeira."
l3° Além dessas obras

havia ainda "selectos quadros de grandes mestres, de differentes escolas e epocas. Dos

quadros atribuidos á antiga escoia jjortugueza existem 65." ■---

Quanto ao interesse do

catálogo, sublinhavam-se as notas curiosas sobre obras da escola portuguesa, tâo abundantes

na Galeria.

A visita a tal espayo não deixava de ser educativa, no aspecto da arte nacional, ainda

que este nâo se encontrasse recheado de tantos "espiendores" e "grandes arrofos da arte"
1-1-

como acontecia noutros congéneres europeus. Exemplo disso era a Sala D. Fernando. onde se

expunham os cerca de 100 quadros adquiridos nos últimos anos. grayas ao mecenato régio. O

restanto acervo. já se sabe. provinha de conventos extintos, do espôlio da rainha D. Carlota

Joaquina1-^ e do leilão da Academia das Ciêneias de Lisboa.

A Galeria Nacional de Pintura marcava. portanto, o início de um novo período
134

Porém. como veremos, nem mesmo os projectos de Sousa Holstein para a criayão de muscus

centrais e provinciais dariam frutos. É eerto que cssa ideia do marquês. "bem como a

imjjortáncia que atribuía d promocão de «museus industriais». nos centros de producdo

129 "ja(jos os paizes da Europa tem mais ou menos notaveis. mais ou menos grandiosus. as suas gaierias

nucionues de pintura... Portugal não tinha uma unica. — Conheceu o nos.so illustrado monurcha. que ama a

patriu c u urte. essu lacuna." In '■Abertura da Galeriu Nucionul de Pinturus", Diário de Notícias. 28 de Maryo

de 1868, p. 2.

[:^
ldem.p.2.

131
Idem.p.2.

[32
Idem, p. 2.

133 O espôlio artístico da rainha D. Carlota Joaquina foi adquirido pela Academia por ocasião do leilão

efectuado apôs a morte da soberana, em 1844; porém, apenas em 1859 as 25 obras compradas foram

transportadas para S. Francisco, ficando, durarite anos, a partilhar o destino de descaso dos restantes membros da

colecyão da suposta Galeria Nacional, até em 1868 Sousa Holstein a tomar em mãos. Sobre este assunto. ver

FRANCA, José-Augusto
— A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora. 1990. 1 volume, p.

191 e234.

' 34 "A abertura ao público da Galeria Nacional de Pinturu constituiu também importante contributo para a

formaqão de ~<mu.seus nacionais» que. segundo Sousa Holstein. deveriam representar u hist(>ria das nossas arte.s

e exibir as produqôes mais notáveis dos artistas portugueses". In MANA^AS. Vítor Museu Nacional de

Arte Antiga: uma leitura da sua histôria 1911-1962. Lisboa: s.n.. 1991. (Dissertayão de Mestrado em Historia

da Arte Contemporânea. Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese

policopiada). P. 18.
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espayo para mostrar mais. E concluía com os seguintes dizeres: "Einalmente. pode dizer-se

I T~

que ha uma galeria nacional de pintura!
" ' *-J

0 Commercio do Porto chamava o assunto å primeira página. mas não Ihe dava

grande destaque. Recebido na redacyão o catálogo da Galeria, dava dela a seguinte nota: "Esta

galeria contém. segundo se vê do respectivo cataiogo, que foi publicado por ordem da

referida academia, 324 pinturas. de artistas nacionais e estrangeiros."
'--+ O artigo

terminava com o horário de abertura. Já o Diário de Notícias deu ao faeto inquestionável

destaque: numa época em que as notíeias se resumiam a meia dúzia de linhas, dedieando-se

evenmalmente meia ou uma coluna a casos de grande importância, concedcr meia coluna na

primeira página e mais duas na segunda era sinônimo de adesao total -

.

Tal aplauso era. aliás. explícito. e até de exagerado elogio nacionalista. "Saudamos

hqfe um notavel acontecimento para a arte em Portugal. So seculo de interesses materiaes

que atravessamos em que se olha indifferente para a poesia dos sons e das formas, admira

que o sentimento do bello se revele n'este jyequeno canto da peninsuia por uma maneira tdo

gloriosa. por um serviqo tdo exuberantemente significador. prestado á arte de Rafael Sanzio:

como é a abertura da gaíeria nacional de pinturas na academia real das beiias artes de

Lisboa." 126
Longe de revoluyôes estéticas mais recentes, o artigo continuava o seu elogio

com frases de inspirayão platôniea. indieando o céu e a ideia como inspiradores do belo. Mas

não nos cabe aqui julgar o cronista ou a sua exagerada alegria. Depois de séculos de

indiferenya artistica. esperava-se uma alvorada mais benigna. "Anteve-se uma nova

manifestaq-do da arte.
" [ -

Do papel importante que a Aeademia dcveria ter no estudo da pintura nacional dos

séculos cm que "o sol ridente e cheio de galas não descia ao occaso. sem que a lua terna e

meiancoiica inundasse a terra com o palltdo clarâo da sua luz" 128, passava-se de novo para

uma saudayão de júbilo perante a abertura da Galeria e para a importância determinante que

D. Eernando II tivera nesse aeontecimento que livrara Portugal de uma falência que em nada

'-' In 'Galeria da Acudemiu ". Jornal do Commercio. 28 de Maryo de 1 868, p. 2.

1 24 /n "Guleriu Nuaonul de Pinturu ". Commercio do Porto. 28 de Maryo de 1 868, p. 1 .

125
De acordo com o que podemos observar, no curso da investigayão, recorrendo a vários jomais, o tamanho

das notícias era. geralmente, muito curto.

126 In 74berturu du Guleriu Nuconul de Pinmrus", Diário de Notícias, 28 de Maryo de 1868. p. 1. Artigo

assinado por E. de M.

127 Idem. p. 2.

m Idem, p. 2.
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1873) que, juntamente com D. Luís. acarinhara o projecto. Essa figura. de que pouco se fala e

de cuja memôria restam mais brumas que trayos firmes 141, pareee assim ter tido. de facto.

grande poder na criayão da pinacoteea 14~. Diogo de Maeedo. seu biôgrafo. refere a

habilidade social do artista. ágil manipulador das suas muitas relaydes para conseguir subir na

earreira. E, de facto. os seus contactos com a aristocracia, nomeadamente com o prôprio Rei

D. Luis. a quem dera aulas de pintura. levá-lo-iam a ser eonvidado pelo monarca para

organizar e dirigir a Galeria da Ajuda, onde já tinha atelier. A prescnya do organizador paira

como uma sombra no prôprio catálogo. Publicada uma brochura logo no ano da inaugurayão.

nela se reuniam as duas salas que constituíam a nova pinocoteea. Intitulada Galeria de

141
Marciano Henriques da Silva. Nasce a 7 de Junho de 1831, em Eajã de Baixo. S. Miguel, Ayores. Morre

em l.isboa a 3 de Abril de 1873. O pai. Francisco Henriques. militar liberal. troca as armas pelo comércio. e

sustenta também a familia eomo professor de francés e inglês. Evidenciando desde cedo talento para o desenho.

Marciano faz a primeira aprendizagem com o Padre Brandt e com Charles Martin. Aos 18 anos. aporta a Lisboa.

ĩ'raz na bagagem o objectivo de se formar na Academia. Matricula-se como aluno voluntário. mas, ao cabo de

poucos meses. abandona a instituiyão. sonhando com voos mais alargados, alimentados no grupo de Anunciayão

e nas noticias romanas de Meneses. com quem vira a trabalhar. Ajudado pela Viscondcssa das Fontainhas e pelo

prôprio Meneses, parte para Paris, em 1851. Ai fica por 3 anos e trabalha com Toussant e Ary Schoeffer. pintor

de origem holandesa, celebrado por uma pintura de teor romântico-religioso. Fm 1854. parte para Londres. Com

a protecyão do Conde do Lavradio. e recebido no laboratôrio do pintor Prescotnight. Entretanto casado.

Marciano rcgressa a Portugal em 1856. Chegado a Lisboa, o casal hospeda-se em casa dos marqueses da

Eronteira e da Ribeira Grande. Em 1857. Marciano está de novo em Roma. Se poucos registos ficaram dos seus

cinco primeiros anos dc permanência no estrangeiro. existe. porém, desse período romano. a nota de pelo menos

duas obras decisivas no evoluir da sua carreira em Portugal e do seu prestígio como pintor. Chegado a Roma "em

Oulubro de IS57, sttbsidiado peio.s monarcus D. Pedro IV e D. Fernundo, devido ú protecquo do Murechal

Sa/dunhu. que por ele intercedera". ficando inslalado em Santo Antônio dos Portugueses. Marciano tem

oportunidade dc aí prosseguir o seu trabalho de côpias, como qualquer estudante, mas também de restaurar

retratos de alguns monarcas portugueses. É também ai que encontra Sousa Holstein. Por entre pequenas

deslocayôes a Capri, com a mulher. nas quais aproveitava para pintar paisagens, permanecia intacto um interesse

pela pintura de histôria. Será cssa paixão que o faz escrever ao Duque de Saldanha. pedindo-lhe apoio para o

regresso ao reino. Prctende concluir o quadro O bcju-mũo de Inê.s de Custro. e justifica o pedido com a

necessidade imperiosa de terminar o trabalho com tipos nacionais e não com modelos estrangeiros que

imprimiriam á obra um inevitavel cunho alienígena. Nessa carta, Marciano dá igualmente conta do seu currículo.

aplicando-se a sublinhar o esforyo e a paixão que o moviam na perseguiyão dos seus objectivos. E detem-se a

esclarecer com que dificuldades vivera os tempos fora do pais, em aturados estudos em Paris, Londres e Roma.

apesar de todos os pesares sofridos. U'm ano volvido. e vaga a cadeira de professor substituto de Pintura

Historica na Academia de Lisboa. Marciano apresenta-se a eoncurso. conseguindo o lugar. No passo que nos

interessa especialmente da sua biografia. encontramo-lo director da Galeria de Pintura da Ajuda. o que de facto

atesta a afirmayão do seu biôgrafo de ser um personagem com boas relayôes com o poder. Embora de saúde

muito debilitada. terminará a sua carreira, pintando. Cf MACEDO, Diogo de - "Murciano Henriques du

Silvu", m Cadernos de arte, IV, Lisboa. 1951. Sobre este pintor ver também as breves notas que sobre ele

escreveu Ayres de Carvalho, a paginas 1 1-14 da obra A Galeria de Pintura da Ajuda e as galerias do século

XIX. Lisboa: s.n.. 1982.

142
"Ao mesmo tempo que se iam alindando os aposentos reuis e se iam construindo novas dependências na ala

sul. voltuda paru u Culquda da Ajuda. a exemplo do magnífico «utetier» no undar nobre, com belos trabalhos de

l.eandro Brugu, o toucudor du ruinha com pinturas decorutivus de Condeixu. u sulu do írono, o quarto da

ruinhu. ou u sala da «('eiu» com u direcqũo de Possidímio da Siivu, u futura «Guleriu.» oti «Pinucotecu». e.stuvu

nu mente de Murciuno e lumbém do seu disc'pttlo. o pnúprio rc D. Lui.s. í "E o prôprio Murciano Hennques quc

se identijicu uo enviur paru Puris us suus obrus no uno de. 1*67. como oProfcssor Provisôrio du Academiu.

Pintor de suu Mugestude El-Rei D. Luis. Director du Guleriu Reul du Ajudu c Cavuleiro de S. Tiago.»." In

CARVALHO. Ayres de. op cii., p. 14.
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nacionais. constituem os elementos de aproximacdo com as teorias europeias que se iam

jyondo em prática.
" ^5 Contudo. o seu projecto nunca viu estruturayão clara, ficando-se por

alíneas que se esgotavam em si mesmas. como também já foi referido ' '6. 0 programa para a

reforma do ensino artístico chegaria já em plena década seguinte. saido da experiência e do

punho de Joaquim de Vasconcelos, como teremos ocasião de verificar.

Mas. entretanto. nos meados do ano de 1869, ainda haveria mais uma notícia

importante. No sábado 25 de Setembro de 1869, o Diário de Notícias. numa primeira página

onde cabia a notícia da morte do Conde de Farrobo. dava-se também "uma boa nova aos

amadores de bellas-artes". No dia seguinte, domingo, eomo em todos os domingos daí em

diante. das 10 da manhã ås 4 da tarde, estaria patente ao público a colecyão de pintura do rei

D. Luís. Sita no Real Payo da Ajuda, reputava-se a Galeria como um espayo que eneerrava

"verdadeiros monumentos artisticos."
137 Sublinhava-se o grande gesto do monarca, prova

de vasta ilustrayão. por franquear tais preciosidades ao exame e estudo públieos. Sobre o

espayo nem uma sô palavra. contudo. No dia da inaugurayão, e mesmo nos seguintes. nada

mais se esereveu. O Jornal do Commercio. em breve notícia de primeira página. chamava

igualmente a atenyão para a abertura da Galeria. esclarecendo que. com o catálogo. reeebera

também uma entrada permanente. enviada pelo direetor da mesma. Marciano Henriques da

Silva. Munida dessa entrada. a redacyão predispunha-se a visitar a pinacoteea por constar

haver aí obras de mereeimento ^. Tal merecimento não foi sufieiente. porém, para chamar a

atenyão de mais imprensa importante. como foi o caso do Commercio do Porto que guardou

da inaugurayão um silêncio distante.

No entanto. a abertura desse espayo concretizava um interesse de D. Fernando, já

anunciado no ano anterior. por ocasião da inaugurayão da Galeria Nacional -

. e que vinha

sendo preparado nos espayos do Palácio presumivelmente desde 1863-64 140. Tal desígmo

tinha enfim cumprimento com a organizayão do pintor Marciano Henriques da Silva (1831-

1-1- Idem. p. 23.

136 "Sousu Holsietn nâo vui ulém dessu proposto. não expondo nem us buses em que esse ensino deveriu

assentar. nem a sua estruturaqũo de modo a adaptar-se ás diferentes profissôes. e. consequentemente.
ûs vánas

especializaqâoes da sua aplicaqão å indústria." /n COSTA, Lucília Verdelho da Ernesto Korrodi 1889-

1944: arquitectura, ensino e restauro do patrimônio. Lisboa: Editorial Estampa. 1997. p. 20.

' 37 In Diário de Notícias, 25 de Setembro de 1 869. p. 1 .

1?8 Cf. Jornal do Commercio. 26 de Setembro de 1869. p. 1.

139 O interesse de D. Fernando pela arte levara a que já tivesse "estabeiecido a expensas suas no seu reai puqo

umu galeria que nâo duvidu de tornur publica." In "Abertura du Guleriu Nuconul de Ptnturas". Diário de

Notícias. 28 de Maryo de 1868, p.2.

140 Cf. CARVALHO. Ayres de. op. cit.. p. 14.
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obras levadas para aposentos privados do Palácio, por ordem da rainha I). Maria Pia. para

embelezamento dos saloes. "Eugaz e efémera foi a vida e actividade da Galeria Real de

Pintura. instaiada no Palácio da Ajuda e aberta ao público por el-rei D. Luis no ano de

/rV69" 14(\ afirmou Ayres dc Carvalho. E assim foi, de facto.

No fecho destas páginas dedicadas âs duas galerias dos anos 60 lisboetas e antes de

nos debruyarmos sobre a colecyão do Visconde Daupias, resta-nos marcar dois pontos

curiosos. O primeiro prende-se com a relayão existente, ao tempo. em Franya. entre

Academias e Museus. Por lá, essa associayao, sobrctudo no que dizia respeito â eompra, da

parte destes. de obras de artistas académicos. para cnriqueeer os espôlios museolcgicos,

eomeyou a ser mal vista nos finais do séeuio XIX. Já em Portugal, não existe paralelo com

essa situayão. pcla razão simples de que não existia ainda museu nacional e muito mencs uma

larga corrente de núcleos museolôgicos como havia em Franya. Além disso. apesar de a

Academia nâo ter entre nos o pcso que tivera em Franya, o facto é que também por eá a

falência de um quadro museolôgico não podia eonstituir ameaya ao débil poder aeacémico

147

Como ja notou J.-P. Lorente. os museus tomam, no século XIX. com a

industrializayão e o desenvolvimento urbano. uma importância crescente nas cidades

europeias, tornando-se catedrais da modernidade urbana. Fenômeno eminentemente c-tadino

148. o museu toma foros de espectáculo. educayâo e vivencia urbana. desenvolvendo-se como

atracyão cultural, sobretudo nas maiores eidades europeias de então: Londres e Paris
■

. Ora,

Lisboa. apesar das tentativas em fazer da Avenída da Liberdade um boulevard. terá sempre

poueo a ver com Paris. Com Londres. a distância é ainda maior. Não sô a industrializayão

tardava em chegar a Portugal. como a urbanidade e o desenvolvimento se ressentiram desse

146
In CARVAEHO. Ayres de, op. cit.. p. 10.

1 47 "The probiem wus noi un urchetypul confiict between irtisis und museums but one of change in the nature oj'

cultural authoritv Aguinst the view' thut the museum unu the modern urtist were untitheticul. that the museum

shuckled modern urt. \egrin >IW3/ hus convincingty estublished thetr tnierdependence. Indeed. both urt

museums and ucudcmtes developed us institutionul expressions of the emancipation of uri from the rttual und

decorutive spucc.s of traditional upper classes.
The museum sanctioned the universe of urt which was a mesure

ofthe difference that the artist made to the world. However. by the late nineteenth century the power oj one type

ofartist'. the academician-urtist. wus widely felt to be ut odds with the universalism of art. At this po'tnt, the

untithesis wus bctween the ucudemician-artist und the museum The museum respondend by evictingthe

ucudemiciun's urt." In Art in Museums. p. 5-6. F.ste quadro. como se pode compreender. também não taz.a

sentido em Portugal.
148 Cf. LORENIL, Jésus-Pedro

— Cathedrals of Urban Modernity: The First Museums of Contemporary

Art, 1800-1930. Singapore: Sidney: Ashgate: Aldershot, Brookf.eld USA, 1998, p. 1.

149
"After u/I. musettms ure close urban relutiws of' itbrune~, universities. scicnitfic societies. academies. un-

umons. exhtbttions hulls. theutres. monuments. sports-centres. umusement parks. und
other culturul uîtraclions

which have given >wr cities the uniqueness. prestige and pieasunt environmenl.
"

Idem. p. I
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Pintura no Real Payo da Ajuda fundada por sua Magestade FT-Rei o Senhor Dom Luiz

I. teria reediyão em 1872, mas dessa feita apenas se trataria da segunda sala. Nenhuma das

ediyôes oferece explicayôes ou historiais. Nem um so texto de apresentayão. Ao contrário do

catálogo da Galeria Nacional, nâo propôe soluyôes educati\as. E mesmo quando aos trabalhos

expostos apenas fornece o número de catálogo. título. eseola e autor ou atribuiyão. Ao todo, o

visitante podia encontrar 125 obras. eom apenas estas referências. Na primeira sala. abrindo

significativamente com uma tela do organizador 14-\ existiam expostas 55 pinturas.

misturando temas diferentes (paisagem, retrato. pintura de género, autores de diferentes

escolas e nacionalidades). Com dois únicos eritérios: "quadros modernos" na primeira sala e

"quadros antigos" na segunda l44. Por quadros modernos parecia entcnder-se
a prcsenya de

pintores eontemporâneos do organizador. um pouco ao abrigo do espirito que encontrara em

Paris. nos anos 50 do século, em visitas ao Museu do Luxemburgo, inaugurado em 1818. e

dedicado aos artistas vivos. Esse espirito marea, talvez. a grande diferenya entre as duas

galerias. É certo que já se encontrara na Galeria Nacional de Pintura a aceitayão de obras de

artistas contemporâneos. devido a política da prôpria Academia, o que contribuia para o

progressivamente aumento do espôlio 145. Contudo. não nos parece que existisse aí,

elaramente. um projecto dc museu dos artistas vivos. A sua presenya. cremos, surge na

Galeria Nacional. mas. também ai. sem grande consciência do peso que tais testemunhos

estétieos podenam representar, como forya criadora do seu prôprio tempo. Na Galena

Nacional. a presenya dos artistas
vivos surge. simplesmente, devido â ausência de uma divisão

clara dos espôlios (ao contrário da política museolôgica há muito praticada em Franya), e

cremos não se poder. por isso. considerar tal concepyão expositiva eomo semelhante â que

animou o Musée des Artistes Vivants. Quanto a da Ajuda. e embora os critérios também nâo

nos pareyam imbuídos de grande ânimo estético ou museolôgico. e bem possível que a

inspirayâo parisiense de Marciano Ihe tenha servido de apoio. E. pelo menos, a divisão do

espolio em modernos e antigos indieia uma política organizativa diferente da proposta na

Galeria Nacional. A Galeria da Ajuda. contudo. também não apresenta programa e. sobretudo.

não foi bafejada pelo sucesso. fechando as portas ao público em 1 875 e vendo muitas das suas

143 Um Moiro (ou 0 Motro). ainda hoje se encontra na Galeria D. Luís. sendo também das poucas telas de

Marciano Henriques da Silva que sobreviveram ao tempo e ao desgaste dos materiais de pouca qual.dade que

usava.

144 Cf. Galeria de Pintura no Real Paco da Ajuda fundada por sua Magestade El-Rei o Senhor Dom Luiz

I. Lisboa:s.n.. 1869.

14> Cf. Art in Museums. Direcyão de Susan Pearce. Londres: Ehc Athlone Press. London & Atlantic

Highlands. 1995. p. 5.
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antes de 1868). acusando uma convivência difícil entre telas, objectos de cerâmica e até os

coches de D. Joåo V. Na Galeria de pintura, inaugurada em 1 868, nada disso caberia. afinal.

Mas essa sombra pairaria sempre sobre a instituiyão, apresentando-se também como desejo de

grandeza a estabelecer parâmetros a que a Galeria da Ajuda, apesar de Real. não pareee ter

jamais almejado.

Sombra ou desejo de voos mais altos, é indiscutível que para que muito desse acervo

radicado em S. Franeisco fosse finalmente visível, seria preciso esperar por um impulso

inglês, que sô surgiria em 1881. Depois. em 1882. a Exposiyão Retrospeetiva de Arte

Ornamental. em Lisboa, faria limpar o pé a pratas, faianyas e demais peyas da Academia,

como veremos no prôximo capítulo. Quanto aos coches, será necessário esperar pela decisão

dc D. Amélia. no dealbar de Novecentos. de criar o Museu dos Coches.

3. Coleccionismo particular em Lisboa. O Visconde Daupias.

Observemos agora, por instantes, o panorama do coleccionismo particular nos meados

do século XIX, na capital. Raras foram as eolecyoes e, mesmo essas, tiveram vida curta e

vivieram-na na eonsequente incerteza no destino das obras constituintes, como aeonteeeu com

a do visconde Daupias, que abordaremos em seguida. Em 1905, Alfredo Keil queixar-se-ia da

febre coleccionista que tomara toda a Europa e da qual Portugal não soubera cscapar.

Interrogava-se quanto âs causas: seriam elas os museus abertos ao público a instruyão dos

liceus, as palestras literárias nas academias, as conferências, as revistas. a pura ostentayão ou

a investigayão apaixonada dos verdadeiros amadores 1*1? Não apurava resposta. O certo era

entre nôs imperarem as imitayôes. sendo poucos os habilitados, pelo gosto e pela bolsa. á

aquisiyão de verdadeiras obras de arte 15-. N'um continente marcado pela indústria de

imitayôes. destinada a satisfazer essa fcbre coleccionista, os negociantes de artes sabiam ser

Portugal uma mina de objeetos originais, excelente local de aquisiyão, onde mais facilmente

se punha a arte em hasta pública do que era confiada â guarda dos museus
15^

Vejamos

então que eoleccionismo era esse de que falava Keil. Fenômeno seguramente recente. ao

tempo desse testemunho. se pensarmos nas causas apontadas. A fundayão de museus era easo

ainda jovem entre nôs — e especialmente em Lĩsboa. E as peyas que animavam as coleeyôes

Cf. KEIL, Alfredo Colleccôes e Museus de Arte em Lisboa, Lisboa: s.n.. 1905. P. 5-7.

Cf. idem, p. 8.

Cf. idem, p. 1 0.
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atraso. Os museus foram uma dessas faces de falência. Por outro lado. as aeademias. como

afirmámos, nunca constituíram em Portuga) forya que assustasse o poder. Alcm disso.

reeordemos ainda que, sendo o movimento académico de reeente e frágil histôria no pais, não

havia realmente alternativa, nem nada parecido com um movimento ou projecto que

questionasse os valores estcticos
da Aeademia. A Promotora tentara-o, eomo vimos, e falhara.

Fora disso. o vazio. O nosso quadro era. pois, uma paisagem â parte na situayão internacional.

que alguns desejavam ver servir como modelo de civilidade. Mas. mesmo com tão

proeminentes modelos, os resultados
teriam de ser. necessariamente. muito diferentes.

A outra questão prende-se com uma curiosidade da Galeria Nacional, questão que

também nâo se eoloca ã Galeria Reai. Restringida a abertura de ambíis a um espayo de

pinacoteca. existe contudo uma coerência de raiz no prqjecto desta que não se encontra no da

primeira. De facto, tudo parece indicar (desde o interesse de D. Femando pela pintura ate ao

seu meeenato para aquisiyão de quadros para a Galeria Nacional) que a grande voeayão do

espaco aberto em 1869. no Palácio da Ajuda. seria o de mostrar parte da eolecyâo de pintura

da família real. Contudo. essa mesma linha vocacional. definida e circunscrita a um tipo de

espolio, não encontra paralelo na galeria académica. dada a sua prôpria histôria. A Galeria

Nacional de Pintura, mesmo com primeira organizayão apenas de 1868. e exclusivamcnte

dedicada ao acervo de pinturas, acabaria por se apresentar dadas todas as outras colecyôes

que permaneciam guardadas em situayâo deficiente, mas cuja existência nunca deixou de ser

considerada pela organizayão e pela crítica
- sobretudo como um embrião do que poderia vir

a ser um Museu Nacional. E. como veremos. não apenas um Museu de arte.

Porém. apesar de ser esse embrião. a Galeria Nacional não era ainda o muscu. E tal

estabeleeimento faltava e tardava na cidade de Lisboa Não apenas um museu. Mas um grande

Museu Naeional. Tivemos ocasião de seguir de perto como um variado espôlio foi reunido

nos corredores de S. Francisco com vista a criar csse mesmo estabelceimento. Contudo. em

Maryo de 1868. sublinhamos, apenas foi inaugurada a Galeria Naeional de Pintura. E certo

que urgia um olhar mais atento sobre esta colecyão. já tão sacrificada pelas passagcns do

tempo e pelos restauros. No entanto. a criayão exclusiva de uma pinacoteca, longe de uma

decisão mais abrangente. condenou â permanêneia na sombra todo o restante espôlio

reeolhido na Academia desde os anos 30. Recordemos aqui o espanto não muito agradado de

Pedro Vitorino 15°
quanto ã imensa mistura de objectos existentcs nos corredores da

academia. naquilo a quc clc prôprio ehamava Galeria Naeional (refereindo-se
ao espayo ainda

150 yer capjtulo II desta dissertayão.
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Franya, no Calvário -^. e segundo Alfrcdo Keil. em Alcântara. Daupias reunira numa

galeria, cuja visita facilitava '^ a nacionais e estrangeiros interessados (politica de abertura

que constituía "rara excepcdo"
1()1

), um vasto espôlio que compreendia "centenas de quadros

de mestres tanto portuguezes como esírangeiros. das antigas escolas; grandes pecas de

mobiliário naeionai. anligo; faiancas. foias, marfins e miniaturas; esculpturas e um sem

numero de bibelots" ^- Tudo isso teria lugar nos meados do século, mais precisamente nos

anos 70 de Oitocentos 163. Nessa sua casa em Lisboa. de rendas provenientes da indústria

têxtil '^4. dava-se "o encontro pacifico e benefico do mundo aristocratico e do mundo

artistico. do mundo official e do mundo dissidenie, do mundo utilitario e do mundo

espirituoso". segundo escreveu Ramalho -^. "A posiqdo especiai d'este cidaddo.

iníeiramente alheio ás dependencias da ambiedo e ás intrigas da politica, faz da sua casa um

asvlo da toíerancia presidida pelo bom gosio e mantida por uma imparcialidade conscienle e

forte, a que nos dominios mundanos se poderia chamar:
—

a neutralidade armada" '"(:). Em

semelhantc ambiente. envolvido por um extraordinário enquadramento artístico, reeebia

Daupias. "A sua galeria de quadros e de objectos d'arte é uma das primeiras do mundo. ".

afirmava ainda Ramalho. E acresecntava: "Em Lisboa onde gracas d incúria administrativa e

á ignorancia dos nossos govemos. ndo existe ainda um museu nacional, a Galeria Daupias é

a unica escola pralica de Bellas Artes. é a unica instituiqão esthetica." 167 Qs tesouros aí

rcunidos. fazendo da residêneia do viseonde, de acordo eom a visão do cscritor, a mais rica

das coleeyôes particulares europeias, não se resumiam, porém, a pintura. "S'essa galeria

admiravel. cufa installacdo é superior á de todas as colleccôes jĸtrticulares que exisiem em

159 Cf. FRANCA, J.-A.. op. cit.. p. 413. Segundo este autor, era uma "casa sem tnteresse de arquiiectura";

segundo Alfredo Keil, tratava-se antes de palácio em Alcântara. Cf KEIL. Alfredo, op. cit., p. 12. De acordo

com Alvaro da Costa Pimpão. em nota a um texto de Fialho, em Os Catos, a casa de Daupias situava-se

"udiunte do Lurgo do Calvário, no edificio que se encontra û esquina da Calqada de Sunto Amuro
"

In Os

(iatos. Publicayão Mensal, de Inquérito â Vida Portuguesa. Lisboa: Clássica Editora, s.d., nota de rodapé da

p. 114. volume V.

'""
Especialmente aos domingos. Cf. KEIL, Alfredo, op. cit., p. 13.

161
KHIL.Alfredo.wp. cit.p. 13.

[62
Idem. p. 12-13. O galicismo recém-introdu/.ido em Portugal. era em seguida esctarecido: denominava

"pequenos exemplures de porcellunu e de esculpturas de todo o genero. objectos esmaltados e cousus exquisitus

difjiceis de classificar.
"

Idem, p. 13.

163
Cf. FRANCA. J.-A. opctt., p. 413.

lí>4
Algodão, segundo José-Augusto Franya. cf. idem, p. 414.

165
In ORTIGÃO, Ramalho — "l isconde Daupias", Diario lllustrado. Lisboa, 27 de Eevereiro de 1882, p. I

[66
Idem.p. 1.

[61
Idem.p. I.
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particulares existentes na capital estavam mais voltadas para a produyão estrangeira do que

para a nacional, sobretudo quando se tratava de obras contemporâneas 154.

Lamentando o desaparecimcnto. do reino, de peyas inigualáveis, passe embora o seu

fôlego patriotico e a sua boa vontade em relayão å produyâo artística nacional. Keil reeordava

com desânimo a pcrda de obras de arte aquando da extinyão das ordens religiosas. "E

doioroso é recordal-o —

quantos e quantos exempiares de valor, em todo o genero, saero ou

profano, quadros de mestre pertencentes a convenlos. quanta madeira entaihada e dourada.

pratas e tanecarias de irmandades e outras corjyoracôes religiosas, tecidos. vesîes. eristaes e

faiancas de jmrochias. mobiliarios e archivos de funtas e camaras municij)aes. levaram

descaminho. indo enriquecer as colleccôes estrangeiras. sem que uma lei prohibisse o

sahirem do reino."" 155. Tal política teria certamente sido motivo de troya

internacionalmente, em especial da parte dos que haviam beneficiado de tamanha incúria:

"Ouantos terdo rido á nossa custa. comentando. a seu bel prazer. o nosso desieixo. despreso

ou ignorancia no que respeila a antiguidades. tendo-as nôs possuido em abundancia tal. que

haveriamos constituido um dos mais bellos museus da Europa, no genero \acro

especiaimente. com elementos de primeira ordem, provenientes dos gloriosos tempos de D.

Manuel, e d'outros que se seguiram. com as suas phases artisticas. tdo caprichosas como

austeras. reflexos de um passado glorioso. affirmaqdo da nossa aurea época e do engenho

dos nossos artifices" [-^.

Apesar desse desleixo e do desealabro artístico consequente. no plano da memôria e

da sua preservayâo. alguns particulares tinham impedido que o estrago fosse maior. Entre

eles. e em Lisboa. "amadores das Bellas-Artes e antiquarios fervorosos. como o visconde -^1

de Daujnas"
158 (1818-1900). Debrueemo-nos então sobre essa personalidade. Industrial de

algodôes. bisneto de Jacome Ranon. estudou em Paris, recebendo educayão de bacharel em

literatura. ínstalado numa casa situada junto â sua fábrica têxtil. segundo José-Augusto

154 Cf. FRANC-A. José-Augusto A Arte em Portugal no século XIX. Lisboa: Bertrand Editora. 1990.

Volume I, p. 412. 3a ediyão.

1 55 Cf. KEIL. Alfredo, op cit.. p. 1 1 .

156 Idem. p. 12. Como se pode constatar. este desabafo contrasta vivamente com as observayôes de Urcullu, que

tivemos ocasiâo de seguir no capítulo III.

157
Segundo José-Augusto Franya. Daupias era conde - primeiro e último com esse nome

- bisneto de

Ranon. Cf. FRANCA. J.-A. up cif.,p. 4 1 3 e 4 1 4. Segundo Keil. Daupias era Visconde.

158
/n KEIL. Alfredo, op. cii.. p. 12.
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As fortunas e as amplas moradas de outros eoleccionadores. quase todos de

antepassados estrangeiros. ou estrangeiros elcs mesmos. ou entâo diplomatas portugueses de

carreiras e interesses marcados pela vivência no exterior. permitiam-lhes a aquisiyao de peyas

eujos preyos eram incomportáveis aos demais. Porém. não as føcultavam a olhares alheios.

guardando-as para usufruto prôprio. "Tinha-se conhecimento do que possuiam. sômente peias

descripcoes publicadas nos jornaes a resjieito das festas. que porventura realisavam nos seus

palacios" 17-. Perante essa avareza estética. Kcil acrescentava: "Parece haver. entre nás.

uma certa rejmgnancia em facilitar o conhecimento das cousas da Arte, pelo menos ao

publico intelligenie'."
17í) Tal defeito reputava não existir nos países civilizados, "adeantados

em civilisacdo" 177. eomo a Franya. a Itália e a Alemanha, onde a imprensa tratava de

fornecer a informayão das eoleeyôes existentes e respectivos horários de visita. além dos

passos a dar para a obtenyão de bilhete. 0 panorama da capital portuguesa era bem diferente,

alimentando-se um secretismo que faria com que ainda em 1905, o autor se queixasse de que

"Infelizmente em Lishoa os jmlacios da nobreza e dos ricos argeníarios conservam-se

fechados para os cultores das Bellas Artes e da Archeologia. ndo estando os .seus

proprietarios ainda incluidos n'aquelle Repertorio geral dos colieccionadores!"
[ ' °

Enquanto isso. e também por incúria do Estado, muitas peyas de valor eontinuavam a

sair do pais. Tal fora o caso de inúmeras colecyôes de numismática. como a de Joaquim

Júdice dos Santos ou a de Manuel Joaquim de Campos 179, ambas perdidas para Portugal. por

aquisiyão de um eidadão holandês chamado Schullmann. No caso da primeira, foi mesmo

reeusada a oferta do proprietário ao Estado português. A proposta de Joaquim dos Santos era

doá-la para estabelecimento numa das salas da Aeademia das Ciêneias ou da Biblioteca

Pública. onde ele prôprio. mediante salário compatível com as funyôes, cumpriria o papel de

conservador, prestando-se a dispô-las em vitrines. cronologicamente organizadas. Por sua

morte, a colecyão avaliada em vinte e dois contos de reis, e compreendendo cerca de vinte mil

moedas de ouro. prata e cobre. onde se eontavam portuguesas e outras mais antigas. como

Gatos. Publicacão mensal, de inquérito å vida portuguesa. Lisboa: Clássica Editora. s.d., Volume V, p. 114-

117.

175 In KEIL. Alfredo, op cit
. p. 14,

176
Idcm. p. 14.

[11
Idem. p. 14.

178
Idem.p. 15.

' '

Não conseeuimos encontrar dados bioeráficos sobre estes coleccionadores.
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Inglaterra e em pois da venda do paiacio Demidoff acham-se reunidas com uma disposicão e

com uma decoracdo magnifica. j)reciosidades de toda a ordem: os moveis da Renascenca

esculpidos ou marchetados. as porceíanas de Sêvres. da Saxonia. do Japdo e da China. as

majolicas italianas de Luca deîla Rohhia. os bronzes. os marfins. os esmaltes. As extensas

galerias, de parquets polidos. circumdadas de divans. ornadas de flôres vivas, recebendo a

luz dos tectos de vidro fosco 168, desembocam n'um terraqo suspenso sobre o Tejo e

defrontado com um dos mais belios jjanoramas de Lisboa. Eaiando d'esta casa [...), o Times.

que ndo é facii de contentar, dizia ha tempos que valia a pena de vir a Lisboa vêi-a.
"

Quanto aos quadros, avaliados por um perito, havia pouco tempo, num valor de 400

contos de reis, compreendiam nomes de grandes pintores das modernas escolas espanholas,

italianas e parisiense. Assim, encontravam-se trabalhos de Proyon, Daubigny, Corot,
Courbet.

Diaz. Ary Scheffer, Madrazo. Pasini. entre outros 17(). "Esta vasta coleccdo e riquissima

colleccão constitue para os nossos artislas um precioso elemento de estudo, cujos beneficos

resultados sâo evidentes nos progressos da moderna pintura em Portugal" ['r

A esse homem que Ramalho tinha como digno, gracioso, bravo, eulto e. constava-lhe.

extremamente rico, a fortuna não haveria de sorrir sempre. "Incidentes iamentaveis" '-. não

especificados por Alfredo Keil. acabariam com a colecyão. depauperando a capital. Ao cabo

1 T~

de muitos reveses. como a precoce morte da sua filha, com apenas 19 anos de idade '-\

Daupias acabaria por pôr termo â prôpria vida
' 74.

[6% Curioso apontamento de luz zenital, tal como já encontráramos no Museu Allen.

[69
Idem.p. 1.

1 70 Cf. idem. p. 1 .

171
Idem.p. I.

172 KEIL. Alfredo. op. cit., p. 13. Alvaro da Costa Pimpão escreve sobre o assunto o seguinte: "Depois da morte

da sua primeira esposa, em 1X91, o conde viu-se envolvido num processo de partilhas judiciais, que precipitou a

queda da sua fortuna, já abaladu.
"

In PIMPÃO. Álvaro da Costa, op. cit., p. 114.

173 Cf. ORTIGÃO. Ramalho — "Visconde Duupius". Diario lilustrado. Lisboa. 27 de Eevereiro de 1882. p. 1.

174
Cf. FR.WCA. J.-.A. op cit., p. 414. Fialho de Almeida escreveria em 1892. em Os Gatos. um texio

intitulado Conde K.. em que aborda o coleccionador Daupias com menor entusiasmo que Ramalho. vendo-o

como um negociante frio, "com uma máscara para cada ocasião típica da vida" (p. 1 14). No entanto, reconhece

a imponéncia da sua colecyâo, embora a acuse de meras preocupayôes decorativas. "Das obras d'arte que Ihe

enchiam as salus. em máveis, tupetes. bronzes. cristuis e louqas velhas. não há visitunte que nûo e.xulte a

escolhida e uristocráticu quulidude. e u nobre disposiqâo decorutivu. feita n'um ponto de vista d'adorno. donde

as preocupaqães de museu eram banidus, e de cttjo todo Jamais saia uma nota discordante." Nessa crítica

abordava também a pinacotcca como algo estático. mas de seguro valor comercial. "Passava-se â galeria de

pintura, que era a riquezu du ca.su. e como disse. em arte moderna. uma das primeiras colecqôes particuiares da

Europa actuul. Ati tudo eru sôlido, dum gosto fixo. que us evoluqoes du modu ruro funavam de rugus

premuturus: desius telus sérius. definitivus. sintetizundo ciclos e escolus, que tém nos cutú/ogos do mundo o

nome feito. u designaquo do proprietúrio. e u citru do vulor metálico. imuiável.
"

In ALMLIDA. Fialho de Os
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erítico e viajante incansável. no livro Viagens, publicado em 1875, dava conta dos seus

motivos de encanto por terras europeias. Sêvres e a sua fábriea. â qual a cidadc devia fama e

riqueza 184; Rouen "notavelmente industrial" 185
e profundamente ligado ao seu museu.

escolas e fábricas; Havre e o seu museu
1 8í) concorrido por um público abundante e alegre

18?
como jamais se poderia encontrar entre nôs. Também na Baviera tomou notas de

reconhecimento da vida cultural local 188. Quanto a nôs, as nossas falhas, que levavam a uma

crise de sentimentos patriôticos ("Ah. leitor amigo, a que tristes decepqôes nos ieva o

patriotismo n'estes mundos da Arte e da Industria!" 189), não se baseavam numa ausência de

qualidade das matérias primas ou da qualidade dos artistas, mas antes no descaso dos

Commercio Português, Jornal do Commercio. La Academía, Diário de Notícias, Revista de Estudos

Livres, Commercio do Porto. Diario Illustrado. Boletim da Sociedade de Geografia, Correio Médico).

director de outros (Revoluyão de Setembro, Commercio de Lisboa) e fundador de mais (Revista de Portugal

e do Brasil, com Afonso Mesquita), escritor e crítico (Livro de critica — Arte e Literatura portugueza de

hoje. 1869; Segundo livro de critica, 1871; Sciencia e Consciencia, 1872; Da Literatura como re\elayão

social, 1872; Viagens, 1874 e 1875; Thesouros d'Arte. 1875). e viajante incansável. Morre em Lisboa, em

1900. Cf. BUESCU, Maria Leonor, in Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura. Lisboa: Editorial Verbo.

1967, volume 5, colunas 1731-1732.

184
"Sevres é um sitiosinho encuntudor do quul se pôde dizer. como d'Austeriitz diz Victor Hugo. que é umu

pequena povaqão e um grande nome. 0 grande nome vem-lhe da Fubrica e é um grande nome justumentc

merecido. 7 "As marc^iihus ceramicas ait't uccumuludus e produzidus. us hellas pinturus em vidro e em

porcelana, o rico museu universal fundado pelo untigo director Bronquiurt, encheriam um grosso volume de

estudos e pasmos que os ledore.s (usitanos teriam o cuidado de não comprar nem abrir. As reproducqôes de

quadros e retratos florentinos e fiamengos. que eu vira no original. encantaram-me; os preqos d'aquella iuxuosa

ceramica produziriam vertigens n'alguns meus patricios dinheiroso.s, e apezar de que eu percorrera Já as ricas

collecqães do museu d'artes e industrias de Viennu. o de Sevres consumiu-me upru.sivelmentc ulgumus horas. O

guurdu. subendo que eu era portuguez. nacionatidade de cu/a existencia elle tinhu umu idéa vaga. auxi!iou-me

na descoberta d'alguns specimens da ceramica patria: uns barros primtt'tvos das Caldas e uma lalhu alemtejanu

de guardar azeiíe ou vinho. esta offerecida. se bem me lembro, por um dos srs. P. Bastos." In CORDEIRO.

Luciano —

Viagens: Franqa. Baviera, Áustria e Itália. I.isboa: Imprensa de J.G. de Sousa Neves, 1875, p. 43-

44.

185
/dem.p.51.

186
Apesar de considerar medíocre o museu de pintura

— mesmo com os seus Rubens, Eerriers, Murillos e

Velasquez
— Luciano Cordeiro achava notôrios os interesses estéticos da cidade. "Em todo o caso o Havre. nu

suu modestia. collecciona, estuda, ama as Arte.s e a Sciencia. e gastu. por uma e outra. sommas que

assombrurium os nossos bacalhoeiros vereadores. e the dão direito u ser considerudo leviano e perdulurio. por

parte dos nossos negociantes u urmudores... da divida pubiica. sujeitos sisudos que não compram quudros. mus

que se premittem a miudo. em compensaqão, a estravagancia d'um titulo de barão ou de commendudor.
"

Idem.

p. 66.

187
Na sua visita dominical ao museu. ele encontrou uma multidão de visitantes de todos os tipos e classes

sociais, numa concorrência e alegria que jamais encontrava nos museus portugueses. "Este concurso popular

ugrudou-me. Não costumumos encontral-o nos nossos pobresinhos museus.
"

Idem. p. 67.

188
Encantou-o em particular o museu especial da academia de belas artes de Muniquc, fundada por Maximiano

José III, com última reorgani/ayão de Luiz I e recentemente (ao tempo) dirigida por Kaulbach {"um dos maiores

artistas contemporáneos". ídem. p. 1 1 7. Alojada no edifício da Academias das Ciências, A Academia de Belas

Artes e o seu museu contava com grande número de reproduyoes. "Estes museus de gessos ou reproducqôes são

muito usados na Ailemanha, nu Ingtaterra, nos Estados Unidos, e em toda a parte onde se estuda e se presa

seriumente u Arte. Quundo nũo se possam ter os onginues que se tenhum, uo menos. us copias. 7 "Em Portugul

nem copias nem originaes'" (Idem, p. 117-118).

1 89
Idem. p. 44.
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visigôticas. celtas e suevas, além de bizantinas, seria para sempre pertenya do Estado lw.

Nada disso pesou na eonsidcrayão de semelhante oferta, acabando por se perder mais esta

colecyão para o país e indo enriquecer o patrimônio da rainha da Holanda. Uma terceira

colecyão não nomeada parecia estar. ao tempo. em vias de trilhar idêntico destino ao das duas

preeendentes. No meio dessas peyas encontravam-se algumas de raro valor e, por isso,

Alfredo Keil desabafava que nessa situayão "profundamente triste'." 181
se iam perdendo

preeiosas colecyôes que iriam "enriquecer os museus estrangeiros. sem haver a menor

intervencdo, nem o menor protesto daparte de quem deve oppor-se!"
8-

A febre coleccionista referida por Keil. no tocante aos particulares. não deixa de ser

uma febre de relativa escassa importância, já que poucos são os exemplos dados. Ou seja. é

uma febre å escala do país. Mas. sobretudo, o que ressalta do testemunho de Keil é a

continuidade de um padrão de acyôes isoladas. sem programa e, necessariamente por isso.

sem continuidade possível para além da morte dos iniciadores. Quanto â política estatal, não

podemos deixar de diagnosticar aí mais uma falha. Recordemos queeste texto, embora tenha

caráter grandemente retrospectivo, é datado de 1905 e por esse ano já o Museu Nacional de

Archeologia e Bellas Artes de Lisboa contava com onze anos de existência. 0 estado da

situayão, tal como nos é dado, indicia uma actividade pouco poderosa da parte dcssa

instituiyão. Contudo. antes de nos debruyarmos sobre essa histôria, veremos ainda os seus

passos anteriores.

4. Algumas eríticas ao estado do país e reformas propostas para o ensino artístico

Finalmente abertas duas galerias em Lisboa, a esperanya subia de tom. Vlas nem todos

se deixaram seduzir por medidas cosméticas. Luciano Cordeiro (1844-1900) 183, escritor.

180 Cf. idem, p. 15-16. O preyo pago por esse cidadão holandês foi abaixo do valor da colecyão, segundo indica

o autor.

181
Idem.p. 17.

1 82
Idem, p. 1 7.

183 Luciano Baptista Cordeiro de Sousa nasce em Mirandela, em 1844. Vivendo os primeiros anos no

Funchal. aí cursa o liceu. No regresso ao continente e instalada a família em Lisboa, prossegue os estudos na

Escola Politécnica. Em 1867 conclui o Curso Superior de Letras. Professor de Filosofia e Literatura no Colégb

Militar. exercerá funyôes políticas e fará carreira no alto funcionalismo, sendo Director-Geral da Instruyão

Pública. Deputado por duas vezes. africanista convicto. represcnta Portugal no Congresso Intemacional de

Geografia Comercial. no congresso de Geografia Colonial, em Paris, em 1878. e no congresso Internacional de

Ciências Geográtlcas. em Veneza. cm 1881. Delegado português na Conferência Internacional Africana de

Berlim, foi igualmente fundador da Companhia de Carris de Eerro de Lisboa e da Sociedade de Geogratia

(1875), sendo dela secretário perpétuo. Foi colaborador de vários jornais (Voz Academmica. Actualidade. Paiz,
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perto os ruidos d'uma conflagracão popular se ousassem pensar em construir e dotar

1 0A

convenientemente uma pequena galeria de Arte e um modestissimo Xfuseu de Induslria''

Tal ausência de estruturas eustava depois caro ao país. E como viajante incansável que era.

Luciano Cordeiro tinha vastos pontos de referência para eomparayão. A eles se juntava a

mágoa de constatar que nos museus estrangeiros, quando havia representado algum espccime

de arte portuguesa (arte industrial. entenda-se) era sempre de tão pouco interesse artístico

como se de uma manufactura primitiva se tratasse. "Nada salienta mais a miseria da nossa

situacdo. n'este ponto, do que um ou outro specimen d'algumas industrias nossas. que

apparece n'esles vastos museus das industrias de todo o mundo. Chega a surjyreenaer que

sejamos europeus e jĸierticipes na maturidade da Civilisacdo europea! Em ceramica. por

exemplo, somos jĸrfeitamenle primitivos: os nossos barros confundem-se
com os das epochas

mais jjrimitivas e com os dos povos mais selvagens.
" 93

No mesmo ano de 1875. sob o título geral de Thesouros d'Arte: Relances d'um

viajante. o mesmo autor acusava ainda o "estado d'anemia artistica do paiz" 196, afirmando

no mesmo passo a inutilidade das academias de belas artes e das suas exposiyoes, cujo único

fito pareeia ser o de "ajudar os artistas a jiagarem as rendas das casas..." '. Pobre

objeetivo que. para mais, earecia de ser cumprido, de acordo com o mesmo críticc. Sinal

apenas da miséria naeional.

As palavras de I.uciano Cordeiro são duras. Nos obscuros desígnios do Estado. de cuja

inacyão se apontavam as tristes consequêneias de desinteresse e abandono cultural e artístico.

recaía o peso de um vaz.io de atitudes políticas adequadas. Ao Estado. juntavam-se as

instituiyoes que mais deviam zelar pela arte. ou seja, as academias. E a colmatar o panorama

de falências, a velha inexistência de museus nacionais. Entretanto, os monumenlos tombavam

198, os artistas nâo logravam honrar as suas despesas
199

(apesar das exposiyôes anuais da

194 ln CORDEIRO, Luciano — Yiagens: Franqa, Baviera, Áustria e Itália Lisboa: Imprensa de J.G. dc Sousa

Neves, 1875. p. 45.

195
Idem. p. 164.

I96/a; CORDEIRO. Luciano, Thesouros d'Arte: Retances d'um viajante. Lisboa: Imprensa de Joaquim

Germano de Sousa Neves. 1875, p. V.

[91
Idem.p. VII.

198 "Temos duas acudemias de Bellas-artes. e affirmum-me. até. que profundamente no orqumento do r.studo se

encontra uma verba ou uma entidade guardadoru dos monumentos nacionaes. o que nũo impede infeíizmcnte

que elles vão cuhmdo uos bocudos, nem os guarda das depretaqoes de todos os dias.
"

Idem, p. VII.

'"
"(...) nũo é menos certo que os pobres dos nossos urtistas e.stão sempre arriscados u não podcrem pagar us

rendus; que nũo estudum: que nũo podem estudur; que se vêem obrigudos u enstnur desenho por cusus

purticulures. ou u pintur retrutos e hortuliqus pura as salas de visitas e de juntur; nũo é menos cerio qtte os
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políticos: "Temos materias primas exceilentes.
— até excepcionalmente excellentes n'alguns

casos_
—

para muitas industrias. obreiros intelligentes, artistas cheios de boa vontade. uma

vida social reiativamente tranquiia efacil. recursos poderosos. certas tradicôes honrosas:

é verdade; mas os nossos poiiticos hyjyotheticos e a nossa ainda mais hypothetica poiitica

pesam sobre a vida nacional com todas as consequencias d'uma hypothese falsa. juígam-se

dispensados de estimularem o progresso e desenvolvimento industrial desde que estabelecem

direitos proiectores nas pautas aduaneiras.
os quaes direitos tem apenas o inconveniente de

acabar com os estimulos da concorrencia e de fazer pagar mais caros os obfectos ao

consumidor que se chama Toda a Gente" 190. E prosseguia denunciando a facilidade com

que se penalizava fiscalmente a entrada de objectos artísticos no país e se despenalizava a sua

saída, causando a perda gradual e contínua de patrimônio. "Com relacâo a Arte julgaram ter

descoberto um especifico maraviihoso íributando pesadamente os objectos que entram no

paiz e aliviando do tributo os objectos que saem.
" 191 Além dessas decisôes políticas que o

faziam escrever sardonieamente "Espertos até n'isto, os nossos politicos!" 192. havia ainda

que tomar em conta o não estabelecimento de qualquer tipo de programa de ensino de

desenho, artes e ofícios, ou de criayão museolôgica.

A inexistência de bibliotecas era outro pesado facto na ignorância e na manutenyão do

mau estado geral da eultura portuguesa. E, além do mais. enredavam em questôes burocráticas

toda a iniciativa privada que quisesse ultrapassar tal situayão. "Não estabeiecem escholas de

desenho. d'artes e d'officios 193; não pensam em museus e em bibliotecas; embaraqam, por

mii maneiras engenhosas, a iniciativa particular; sentiriam uma nobre indignaqdo affoguear-

ihe as faces se ihes propozessem o estabelecimento de uma eschola de desenho e de processos

ceramicos nas Caidas ou um pequenino instituto fabrií na Covilhã, e parecer-lhes-ia ouvir

m Idem. p. 44.

191 Idem, p. 45.

mIdem. p.45.
193 Neste campo especítlco, recordemos que os Conservatôrios de Artes e Ofĩcios, criados como consequência

da vitôria liberal, em 1836, seriam fechados em 1852. A propôsito. referiria mais tarde José Silvestre Ribeiro: "A

extincqao do consen-atorio [de artes e ofícios de Lisboa], que ú primeira vista poderia parecer um passo

retrogrado na carreira da civilisaqão. foi logica. e antes um progresso. por quanlo o citado decreto de 30 de

dezembro de 1852 creou junto do Instituto Industrial um museu da Industria adequadamente drvidido em duas

partes: deposito de machinas. e collecyôes technologicas e commerciaes. f"0 decreto de 20 de dezembro de

1864. que reformou os dois institutos technologicas de Lisboa e Porto. determinou no artigo 41°. que n'esses

institutos hoiívesse, entre os estabelecimentos auxiliares, um museu technologico, comprehendendo modelos.

desenhos, instrumentos, differentes productos e materiaes, e todos os objectos proprios para illustrarem o ens.no

industrial." /n RIBEIRO, Josc Silvestre. op. cit., p- 379-380. O
museu de indústria de Lisboa. criado em 1852.

reorganizado e rebaptizado em 1864 como museu tecnolôgico [cf. p. 380], vivia grayas aos esforyos do director.

dos professores e dos empregados, já que a fraca dotayão não Ihe permitia voos de fôlego; ainda ass.m,

consesuia quase milagres, embora permanecesse ignorado pelo público. Cf. p. 380.
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vezes até "rude" voz dos dissidentes se fazia ouvir. De facto. o caso não era para menos. E

postas de parte as razôes de carácter político, que o regenerador Cordeiro pudesse usar como

acha para queimar nos seus eseritos a política do seu desagrado, verdade era que os "nossos

monumentos nacionaes. ruem, mas ndo se jfatenteam, não se estudam, ndo os conhecemos!"

2°5. A falta de hábitos eulturais levara mesmo a situayôes caricatas como aquelas a que

Luciano Cordciro recorreu para melhor ilustrar a ignorância geral. "Ainda hapouco contaram

os periodicos. que um estrangeiro fôra insuitado e exjmiso dos Jeronymos. por mostrar

desefos de que o deixassem absorver-se na contempiacdo d'aquelie poema de pedra.
" -°"

Não era contudo o caso mais grave. "O convento da Madre de Deus tinha um portal

formosissimo. A imbecilidade tapou-o a pedra e cal. Ha pouco tempo um moco esiudioso

descobriu-o. \do se consentiu porém que a gravura ouaphotographia reproduzis.se aqueiie e

outros primores d'aqueiia casa de freiras. que é um museu de artes!" ^07

Com o desconhecimento da arquitectura, ou seja, do patrimônio imovel, instalava-se

um outro: o patrimonio môvel, compreendido no recheio desses monumentos. deixando

tesouros da arte portuguesa â simples guarda dos sacristãos. A inexistência de uma política de

recolhas pelas igrejas e pelos eonventos do país fazia grassar a ignorâneia. Luciano Cordeiro.

referindo a presenya, na Madre de Deus, dos delîa Rohbia e de outros tesouros que, além de

J.M. Nepomuceno. mais ninguém conhecia, nem mesmo a Aeademia. inquiria: "Sabe a

Academia. sahe o Governo. sabe o Publico. o que estú ali?" 208. Apodrecendo longe de

cuidados. ou sendo roubados ou vendidos ao desbarato, esses tesouros perdiam-se para o pais.

Para o Museu Nacional não vinham —

e em que Museu Nacional pensaria Lueiano Cordeiro

senão na Galeria Nacional de Pintura? —

e o autor perguntava-se mesmo para que viriam.

afinal. se "jxtra apodrecerem ali, n'aquellas enxovias a que chamam salas e gaíiarias'.'
'"

-"y.

Em 1874. em visita aos Capuchos (Costa da Caparica), verificara que o eonvento havia sido

mugistrudos municipaes: «consultem ao menos os que sabem atguma cousa d'estes ussumptos urtisticos;

consultem u Associuqão dos Architectos, consultem a Academia das Bellas-Artes.»" (tdem, p. XIV).

2^4 In RAMOS, Rui - "A Segunda Fundaqão (1890-1926). Histôria de Portugal, direcyâo de José Mattoso.

Lisboa. Circulo de Leitores, 1994. p. 59.

2^ ln CORDEIRO, Luciano -- Thesouros d'Arte: Relances d'um viajante. Lisboa: Imprensa de Joaquim

Germano de Sousa Neves. 1875. p. IX.

206ldem. p. IX.
207

Idem. p. IX.

208
Idem, p. IX.

20(>ldem.p.X.
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Academia). abastardando a arte em serviyos de encomendas menos dignas -00. e a prôpria

Academia via os muros crivarem-se de velhice e decadência. Tudo isto pcla falta de um plano

nacional. um programa de conhccimento dos monumentos (afinal. outra forma de dizer

inventário). um interesse politico e industrial pelas produyôes artisticas.

A ignorância geral era a mãe de todos estes vícios. fazendo do país uma ampla fonte

de irritayão e mágoa para o eronista. A educayão artístiea. que falhava pela ausência de

escolas e museus — o que significa duríssima erítica âs Academias, então já com décadas de

existência —

. falhava também por desinteresse dos prôprios académieos que se demitiam da

tarefa de estudar os nossos monumentos. transformando o país num antro de bácoros: "Não é

menos certo. em summa, que ndo temos vislumbres de educacdo ariistica;
—

que Lisboa. uma

das cidades mais formosas j?ela Saturesa, é a capital mais reles jĸ'la Arte: que ndo temos

Museus. que ndo temos Eschoias, que ndo temos Monumentos. -

e eu ndo fallo dos

monumentos de ostentacdo e de moda. mas dos monumentos que representam uma certa

vitaiidade hisloriea. o espirito e a tradicão do collectivismo nacional. um sentimento

esthetico. qualquer, sem o qual um homem é um idiota e um povo uma manada de bacoros.
"

201

As palavras são cortantes 202, mas o desabafo é desesperado 203. E entre "gente

jxiralisada pelo hom senso". eomo aponta Rui Ramos 204. sô a inquieta. descontente e por

nossos monumentos nacionaes sûo desconhecidos e se desmoronam; que a nossa Academia de Li.sboa, por

denlro: nas gailerias no quadro de estudo.s. na organisaqão.
- é uma inutilidude e uma vergonha, como por

fôru é umu immundicia; nao é meno.s certo que os Covernns não pensum nu Arte; qtte u Industria a desconhece:

que os particulares a consideram um tuxo; que ninguem u estuda, que ninguem u honru. que ninguem a estima,

seria e sinceramente. "Não the reguleum sô un.s miseruveis cobre.s. reguteum-lhe até a consideraqão. u altesa

do seu tim. u nobresa dos seus meios. a gloria das suas obras.
"

Idem. p. VI II.

200 0 que acusa implicitamente o gosto e conhecimentos artisticos dos encomendadores.

201
Idem.p.NWf

202
Das suas palavras, Luciano Cordeiro reeonheceria. em 1876, serem "desconsoludus e durus" (In Da Arte

Nacional, Conferencia scientifico-litteraria rcalizada em 8 de Fevereiro de 1876. Lisboa: Typographia Jornal

o Paiz. 1876. p. 3. Mas justificava: a arte cra em Portugal assunto de "espiritos recolhidos". "pensadores

exoticos". "de bem poucos cultores soliturios",
numa palavra. de "carolas" (idem, p. 3) A arte nacional, para o

autor "uma funqũo nuturuí. futut. positivu. de todos os orgunismos sociues.
chumudos puru u naqão" (idem. p. 4-

5) precisava de ser abordada como tema de urgência.

203 Para Luciano Cordeiro era evidente a tolal ausência de um espirito nacional. "Por outro lado. como n

espirito histortco da Nacionaltdude purece compietumente pcrdido. u Arte nũo encontru. para a exploraquo

d'elle. nem inspiraqão nem incenth'o.
• 'Vm meu umtgo. rupuz de tulento e de estudo. que tem viajado muito.

,ncr,minava-me uma vez porfazer u criticu dus nossus Exposiqôes arlisticas annuaes. "«Efazer a critica d'um

nubo.>> diziu-me elle. Muis nubiqu. menos nabiqu. ets u qttc se vuo reduzindo us nossus Exposiqôes/'(In

Thesouros d'Arte: Relances d'um viajante. Lisboa: Imprensa de Joaquim Germano de Sousa Neves. 1875. p.

XI) Luciano Cordeiro não culpava, porém. os artistas. mas a prôpria situayão do pais."£//É'5. que nâo teemjuturo,

que chegam u não ter garantido o presente, e quc nũ<> ttverum... passudo." (Idem, p. XI). E a propôsito da

cidade de Lisboa, acrescentava uma nota esclarecedora do pouco interesse que votavam os políticos ás coisas da

arquitectura e do urbanismo, retlexo também do mesmo estado geral de incultura. "Diz-se aos graves
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chegara a situayôes críticas. mesmo patolôgicas -1:\ Um dos casos mais graves era o estado

de inadequayão das Academias. De tal modo grave que a reforma acabaria por ter de ser

realizada.

5. A Reforma das Aeademias

O projecto de reforma da Academia, arrastado desde os anos 60 ^16
sem soluyôes

concretas nem ambiyôes reais, teve de esperar por 1870 para conseguir alguma efectivayão

217. sob a forma da nomeayão de uma comissão
2'8

que, tendo em vista o papel inadequado

que ambas as instituiyôes de Lisboa e Porto vinham representando, deveria analisar a situayão

e propor uma saída. Apesar da nomeayâo da comissão, seria, contudo, necessário esperar mais

cinco anos. Assim. sô em 1 875 se ehamava nova comissão a elaborar adequado projecto de

reforma do ensino artístico. Repetindo a presenya de Sousa Holstein, a comissão contava

também com o arquitecto Possidônio da Silva, fundador da Real Associayão dos Arquitectos

Civis e Arqueôlogos Portugueses 2Ĩ9, e com Luciano Cordeiro como seu secretário 220.

Finalmente pareeia estar-se em condiyôes para avanyar com propostas concretas, no sentido

de dotar o país de enino artístieo adequado e dos tão desejados museus, agora com a tônica

215 Na mesma conferência de 8 de Eevereiro de 1876, intitulada Da Arte Nacional (já referida), Luciano

Cordeiro parece apostado em explicar, sem margem para dúvidas, a urgência da arte. "Uma naqão sem Arte seria

f'acto tão absurdo como um homem sem sentimento; uma naqão na qual o sentimento esthetico se dissolve,

adormece ou perde, é como o homem em quem u sensibilidade se deprava, se interrompe ou se extingue, e tâo

verdadeiro purece ser o simiíe que us naqôes apresentam como os indiviuos, exemplos d'estas anesthesisas ou

d'estas viciaqôes pathologicas.
"

(p. 8)

216 Para este assunto consultar VERDELIIO DA COSTA, Lucília — Alfredo de Andrade 1839-1915: Da

Pintura å Invenyão do Patrimonio. Lisboa: Vega, 1997. P. 216 a 245.

217 Cf. idem. p. 226.

218 Nessa comissão encontrava-se, como presidente. o marqués de Sousa Holstein, vice-inspector da Academia

de Belas Artes de Lisboa. Francisco de Assis Rodrigues, director da mesma Academia, "o Visconde de Menezes,

académico de mér'tto, João Palha de Faria Lacerda, primeiro oftcial do ministério da Instruqão Pública.

Comércio e lndústriu; Thomás de Curvalho. da Escola Médica de Lisboa; e, ftnalmente, Victor Bastos e Antônio

Thomás du Fonsecu. umbos professores da Academia. e desempenhando. o último. us funqôes de secretúrio du

comissåo.
"

Idem, p. 221.

219 Esta associayão. fundada em 1864, dera desde logo origem ao Museu Arqueolôgico do Carmo. Cf.

PEREIRA. Gabriel O Museu Archeologico do Carmo Lisboa: Typographia Lallement, 1900, p. 10.

220
Cf. VERDELHO DA COSTA. Lucilia — Ernesto Korrodi, 1889-1944: arquitectura, ensino e restauro

do patrimônio. Lisboa: Editorial Estampa, 1997, p. 18. A comissão contava com quinze personalidades bastante

conhecidas. Eram elas, além dos já citados Marquês de Sousa Holstein, Possidônio da Silva e Luciano Cordeiro,

o Conde de Samodães, o Conde de Valbom, Carlos Maria Eugénio de Almeida, Francisco de Assis Rodrigues.

Tomás dc CArvalho, Teixeira de Vasconcelos, Augusto Filipe Simôes, Antônio Tomás da Fonseca. Vítor Bastos.

Tadeu de Almeida Furtado, Teixeira de Aragão. e José Maria Nepomuceno. Cf. também GONCALVES,

Antônio Manuel, op. cit., p. 91 .
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comprado por um indivíduo que vendia a telha ao desbarato. "Comtudo havia ali azulejos

") i n

nacionaes. dignos de figurar n'um museu d'artes e industrias" -■->.

Tendo visitado cerca dc quinze ou dezasseis museus em Paris, Munique. Viena.

Veneza. Florenya. Bolonha. Roma. Madrid 21 ]. estava em condiyôes privilegiadas para poder

acusar o vazio panorama artístico português. Do Museu do Prado. de que escreveu longas

páginas. debruyando-se sobre a escola espanhola de pintura, nele reconhecendo a grandeza e

aeusando-lhe algumas falhas em relayão â historia dessa mesma pintura. observou também o

seu papel de dcfesa patrimonial. "O desenvoivimento que attingira a procura dos quadros de

j?intores hespanhoes do seculo XTIII e as elevadas sommas que por elles davam os que os

procuravam. eslimulavam naturaimente o espirito mercantii e creavam uma jyoderosa

concurrencia estrangeira ás coiieccdes com que os seus monarchas hespanhoes iam

opuletando os seus palacios.

"Eoi prohihida entdo a exportaqdo e a venda a estrangeiros dos quadros originaes de

<•
"> I ~>

auctores mortos.
- ' -

Escusado será repetir a inexistência de paralelo. entre nôs, de semelhante política. E.

simultaneamente â perda patrimonial. desapareeia o papel pedagôgico. de ensino da histona

nacional. que o museu
- - a realizar-se um dia - poderia ter. Essa incultura far-nos-ia

incapazes de auto-eonhecimento e. em consequêneia, de avanyo. reconhecia Luciano

Cordeiro. "Ouantos monumentos vos estdo lembrando a vôs todos e a mim. com que

poderiamos seguramente formar um vasto quadro das infiuencias e caracteristicas artisticas

do nosso paiz'/ E como seria rico e interessante esse quadro de vida creadora d'um povo, que

tdo longe e a tanta jĸtrte foi, impulsado por uma activtdade que é ainda hofe o espanto da

historia, heher a inspiraqdo e aforca!" 2i:\ Em vez de buscarem fora do país a inspirayão

para as artes. deviam antes buscá-la no povo e na histôria, proeurando o genuíno da arte

portuguesa 214. É certo que também aqui lemos o político prô-regenerador. o afrieanista

convicto, e que aqui encontramos muitos dos germes do nacionalismo de Oitocentos. Porém.

era indesmentível o seu interesse na alterayão de um pais cujo estado de "anemia artistica"

2H)
Idem.p. X.

211
a'.idem.p. 5.

in,,
~lj- Idem. p. _•>.

2[:~ Idem. p. 18-10.

214 Cf. idem.p. 19-20.
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aluno ter. no mínimo, 10 anos de idade e já feito o exame da instruyão primária. Os estudos

iniciavam-se pelo desenho (4 anos), dcsenvolvendo-se na geometria. desenho figurativo.

ornamental. arquitectônico, de paisagem, do antigo e do nu. Mas, segundo o marquês. o

estado de desorganizayâo imperava. "Estas aulas, com excepcdo das de ornaio, ndo teem

jyrofessores especiaes. mas sdo regidas. sem gratificacão alguma, peîos professores das auias

superiores. () professor de ornato ndo jiertence ao quadro. e lem o ordenado annual de

200S000 réis.
" 224

Já nos estudos superiores. o panorama não era muito mais animador. sendo. segundo o

autor, a aula de arquitectura aquela onde se notavam maiores falhas pedagôgicas. Não era

exaetamente um curso, mas um mcro ensino de desenho arquitectônico, havendo um único

professor para o ensino dos seus rudimentos. "A aula actuai de architectura salisfaz ás

exigencias do ensino para o curso jwcjxtralorio de desenho. mas estd muito longe de ser o

que deve ser um curso superior de architectura n'uma escola de bellas aríes. O architecto

carece não sô de saber desenho architectonico. mas sâo-lhe indisjyensaveis alem d'isto muitos

outros conhecimentos theoricos a praticos. artisticos e scientificos. Precisa saber alguma

mathematica pura e appiicada. deve ser perito na arte de construccdes, e conhecer a

estereotomia. a archeologia, a historia dos estylos. a historia em geral, etc. etc." ~-->

Acrescentava: "O curso de architectura carece pois de ser organisado em todas as suas

jxirtes. \do será taivez para isto forqoso crear na academia todas as cadeiras que jallam:

poder-se-hdo aproveitar algumas que existem em outros estabelecimentos publicos de

-'-'*
Para evidenciar o quanto esses cursos eram fracos. Sousa Holstein prossegue: "tJtimumente forum os

discipulos obrigados a frequentar durunte o segundo e terceiro annos uma uulu de elementos de unulomiu

professudu nu academia: durunte o segundo unno umu uulu de historia de Portugul; e durunte o quurto umu

uulu de historiu da Crecia, de Romu, do renuscimento e de Portugui. sendo estas tres aulas também professadus
na academiu. Por esta J'ârmu pretendeu-se corrigir uté ccrto ponto u falta de instrucqau theorica com que os

ulumnos suium du academia. depois de terem completado os seus estudos praticos. Comtudo o ensino theorico

uindu hoje é muito tnsufficiente. É necessúno obrigur os aiumnos d'este curso elementar de desenho á

frequenciu de mais ulgumus aulas. entre outras de fruncez. como prepurutorio puru os estudos uriisticos

superiores. No fim do anno iectivo hu exumes em cudu umu dus uulus do curso. podendo udjudicur-se seis

premios uos estuduntes mais distinclos. 7 "Terminado o curso no desenho. podem os ulumnos escolher entre us

seguintes uulus superiores: architectura, esculpturu. pinturu de figuru. pinturu de puizugem. grax-uru u tulho

doce. Cuda uma d'estas aulas tem um sô professor. ()s alumnos costumam frequentu-lus durunte o espuqo de

quatro ou cinco annos. Além d'ellus hu tumbem u uulu ue gras'ura em mudeiru, orgunisada provisioriumente."
In SOL'SA HOLSTEIN Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organi/ayâo dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas a

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão. Lisboa:

Imprensa Nacional. ! 875, p. 4.

—-

Idcm, p. 5.
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importante das artes industriais 221. Dos trabalhos dessa comissão saíram as conhecidas

Observayôes sobre o actual estado do ensino das artes em Portugal, a organizayão dos

Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia. produzidas por Sousa

Holstein. Nesse trabalho. o marquês aerescentava inúmeras achas para a fogueira das

falências. No processo, acusava, para comeyar. a situayão caôtica das academias de Belas

Artes. de Lisboa e do Porto, e do ensino quc aí se professava. Explieando a falta de

exposiyôes académicas nos últimos anos pelo surgimento da Sociedade Promotora das Bellas

Artes e das suas mostras ("Pareceu desnecessario apresentar duas exjyosicôes annuaes em

que forcosamente se haviam de repetir as obras." 222). passava depois a analisar o ensino

desses dois estabelecimentos que, juntamente com os institutos industriais e eseolas

politécnicas de Lisboa e Porto. eram os responsáveis pela educayâo em Portugal. Além

desses. sô a Universidade de Coimbra. e os [poucos] liceus.

Considerava-se. em 1875, que â data da fundayâo da academia (1836) tinham sido

exeessivos tanto o pessoal a empregar como a dotayão (superior a 20:000$000 re;is). "Os

estatutos dados n'aquella epocha ainda hofe vigoram. mas quasi so nominaimente. Muitas

das suas disposicdes sdo inexequiveis; algumas foram alteradas por ieis e regulamentos

posteriores, outras tem sido modificadas na pratica. Estes estaíutos. por outro lado. sdo

muito deficientes; algumas deficiencias foram suppridas por actos do poder exeeutivo, outras

nâo poderam sê-lo. e sdo mais importantes. por depender a sua aiieracdo do poder

legislaftvo"
*•*--

.

Em 1875. os estudos académicos funcionavam, pois. nos mesmos moldes propostos ao

tempo da sua instaurayão. em 1836. Assim, para a admissão ao curso básico era necessário o

221 Como escreveu Lucilia Verdelho da Costa. a reforma não se concretizou. mas a partir de 1862 hav.a-se

intensif.cado a prática de "uulus nocturnas puru operúrtos nus sulus da Academiu" situayão que se manteve "até^
_.} reforma do ensino artistico-industrial de Antônto Augusto de Aguiar e de Emídio Na\-arro. a parttr de 1884.

"

In Alfredo de Andrade 1839-1915: Da Pintura ã Invenyão do Patrimônio Lisboa: Vega, 1997. P 222. Esse

ensino era. contudo, manifestamente insuf.ciente. Proposta ao Parlamento, por Miguel Orôsio, em 1865. "um

primeiro projecto de criaqâo de uma cadeira de desenho em cuda uma das capitais de distnto' (idem. p. 223).

No mesmo ano, um aprendiz de marceneiro apresentaria queixa contra as condiyôes da aprendizagem. Sousa

Hosltein. em resposta ã queixa. justificara o mau funcionamento com a sobrecarga horária dos professores

encarreíiues de tais cursos. As "aulas funcionavam mal porque eram ministradas gratuitamente por turnos de

quutroprofessores. em acumulaqão com as aulas diurnas" (Idem. p. 223). Para resolver tal situayão, propunha-

se "crear aulas nocturnas para o ensino do ornato ás classes operárias em vários pontos de Lisboa. para evttur

que os operários da Ajuda venham todas us nottes depois de Jindo o trabalho a S. Fruncisco." (Sousa Holstem

citado por Verdelho da Costa, idem. p. 223.)

222 /n SOUSA HOLSTEIN — Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal. a

organizayão dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão Lisboa:

Imprensa Nacional, 1 875. P. 26.

223 Idem. p. 3.
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boa vontade dos professores que ofereeiam o seu trabalho (tendo esse ensino desapareeido da

academia portuense ^~v). eram as do início da sua instituiyão: desenho de omato, arquitectura

e princípios de figura e do antigo —^. Mantinha-se o faeto de serem ministradas em norário

nocturno. Mas. talvez também por essa razâo. o seu estudo considerado de menor importância

estética, nâo tinha organizayão, nem prémios. modelayão ou aulas teôricas.

Apesar disso. era evidente que os alunos tinham grande vontade de aprender; os

números de frcquência dessas aulas são elucidativos, havendo. por exemplo. no ano leetivo de

1873-74, duzentos e vinte e quatro inscritos --'" - -

mesmo com todas as carências destc

ensino e da localizayão llsica da prôpria academia, longe "dos bairros habitados peia classe

fabril" 232. Tomava-se, portanto, cada vez mais imperativo incentivar tais estudos.

Importantes para a vida moderna. as artes industriais deveriam, considerava Sousa Holstein.

ser acarinhadas a bem da civilizayão e do progresso nacional, devendo-se. portanto. cultivar

"com esmero a educacdo artistica dos seus operarios. abrindo aulas em que possam instruir-

se" -->3. Ora. era exactamente o que não acontceia. E, nesse descaso, Portugal era porventura

a única excepyâo europeia. Conheciam-se sobejamente os exemplos felizes da Franya e da

Inglaterra. Desta última. o autor eitava o Science & Art Department, "cujo estabelecimento

central é o admiravei museu de South Kensington" ~34.

Por toda a Europa, os frutos de tais instituiyôes eram inequívocos e as conclusôes

incontornáveis: cm Inglaterra. o South Kensing:on, ao tempo dirigindo mais de 150 escolas.

marcava bem a sua importância nas indústrias inglesas. L por toda a Inglaterra. as estatístieas

eram "pasmosas"
--vV

Birmingham. com uma populayão de 300.000 habitantes, contava com

1 .000 estudantes de descnho; "n'estas proporqdes deveria Lisboa ter mais de 600 quando ndo

cltega a ler 200.
"

-->". Também em Franya os resultados eram notáveis. eontando Paris com

eerca de 15.000 operários inscritos nas aulas de desenho ^7 Esse movimento favorável

repetia-se na Alemanha. na Rússia. nos países escandinavos e na Suiya. Da nossa aposta nesse

229 Cf. idem, p. 10.

230 Cf. ulem.p. 10.

23 ' Cf. idem. p. I I .

212
Idem. p. 1 1 .

2}}
/dem.p. 13.

234
Idem. p. 13.

235
Idem.p. 13.

21,6
Idem.p. 13.

237 Cf. tdcm. p. 13.
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instruccão." E concluía: "O que é indispensavel é que se criem os meios para formar

architectos. de cufafalta hastante se ressentem as construccôes publicas e particuiares.
" -*•&

No que respeitava â Academia do Porto, o quadro oferecia panorama idêntico â de

Lisboa. Quatro áreas (descnho. pintura, eseultura e arquitectura); e cada uma delas com uma

durayao de cineo anos. Sousa Hoistein prosseguia: "Os alumnos de esculptura e dos uitimos

annos de desenho frequentam a aula do nú. A anatomia é professada na auia de pintura. e

obrigatoria jxira os ultimos tres annos de desenho. O ornato ndo é professado"
— 7. Estatutos

semelhantes e situayôes idênticas levavam a uma identidade de misérias. "Os defeitos e faltas

que apontei na escola de Lisboa manifestam-se portanto na do Porto ainda com mais

~)'~tQ

energia, e tudo quanto úcerca d'queila se disser é applicavei a esta.
" ^zo

Outra importante falha notada em Portugal tinha a ver com a inaplieayão das artes â

indústria. um sonho também antigo, eomo já sabemos. Apesar de existirem alguns institutos

industriais em Lisboa e no Porto. e de algumas aulas nas academias das duas cidades, o eerto

é que esse tipo de ensino estava não apenas desorganizado como nâo contava.

academicamente. com nenhum tipo de estímulo. As aulas. ainda existentes em Lisboa dada a

226 Idem. p. 5. Também na escultura faltavam professores e nada havia no curriculo quanto a disciplinas teôricas

(Arqueologia e Histôria da Arte). Para a pinrura de figura, o quadro de falências cra idêntico. acrescido da

ausência de ensino de química e fraco ensino de perspectiva. No caso da pintura de paisagem, reiterando as

falhas anteriores, acrescente-se que apenas se podia copiar dos animais, ao vivo. mas sem ser no seu ambiente

natural. visto não haver saídas de escola. Na gravura a talho doce, também os seus alunos careciam de orientayâo

histôrica e de histôria da arte. Nas disciplinas acima indicadas não existe a mínima referência a exames nem

prémios. "Apenas de tre.s em tres annos ha nas aulas de pintura, arch'ttectura e esculptura um concurso em que

se adjudicam medalhas de prata e oiro. Ora sendo duas as aulas de pintura não se explica por que rasão deva

haver um .rø concurso em ptntura. nem tão pouco se percebe por que o não ha em gravura. "A academia

propoz ultimumente ao governo um regulamento. que ainda não baixou upprovudo. e no quai se organisu itm

systema de exames e de premios.
"

(Idem, p. 6-7). A aula de gravura de madeira não pertencia exactamente aos

quadros da academia. A remunerayão dos professores de arquitectura e de gravura era de 20OSO00 réis anuais.

Porém. so no caso do de gravura é que Sousa Holstein tece o comentário de se tratar de um salário "mesquinho".

Suprimidas as aulas de gravura de paisagem e de gravura de cunhos e medalhas (da segunda, dizia Sousa

Holstein não fazer falta nem sentido. tendo mais cabimento a sua organizayão na casa da moeda), quanto a

bolsas, referia ainda: "No orqamento do Estado ha a verba de 3:6005000 réis para subsidiur cinco muncebos

que sũo mundados aos paizes estrungeiros aperfeiqoar-.se no estudo das bellas urtes. Tres pensôes são

concedidus pela academta de Lisboa e duas pela do Porto. Costumum ser concedidus por cinco unnos.

Comeqaram as pensôes em 1865 de fôrma que até hoje sô houve duas turmas de pensionarios. Sendo o numero

das pensôes inferior ao das diversas especialidades das bellas artes. os concursos paru escolha dos

pensionarios. são abertos ora em uma ora em ouira secqão. porfôrma que os estudantes de todas possam gosar

d'este beneficio. Aié hofe a ucudemiu de Lisbou tem enviado como pensionarios um pintor de fiîgura. doi.s

architecto.s. ttm esculptor e um gra\-ador. Actuaimente estú a concurso um logar de pensionario em pintura de

figura. depois de dois concursos infructiferos pura pensionarios em ptntura de paizagem." (In SOUSA

HOLSTErN — Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a organizayão dos

Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á Commissão nomeada por

decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão. Lisboa: Imprensa Nacional. 1875,

p. 7).

227 Idem. p. 8.

228 klem. p. 8.
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paradigmático. Existindo os dois nossos conhecidos museus. o Ateneu e o Munieipal, o ideal

seria reuni-los ambos num "iocal conveniente" 245, atribuindo-se-Ihe pessoal nceessário e

suficiente dotayao para conservayâo e aquisiyão de obras. Aconselhava Sousa Ilolstein

também o aumento desse futuro único grande pôlo museolôgico portuense com a eoleeyâo

numismátiea ainda na biblioteca, algumas antiguidades entretanto descobertas na área do

Porto. "e porventura tambem o museu de arîe applicado á industria que é forca organisar

eonvenientemente em cidade que tanto j?rima jx>lo desenvolvimento da sua industria" - \

Com o apoio eonjunto do estado e do município, esse museu "poderia em hreve lempo ter

verdadeira importancia"
-

.

De ajuda precisava também o museu de Frei Manuel do Cenáeulo, em Evora <-**.

para o qual se apontava a urgência de instalayão condigna e dotayão para pessoal, conservayão

e aquisiyão de espôlio. Além deste. eontava-se ainda o escândalo, no eco das pala\ras de

Robinson, eseritas em 1866 249. relativo ãs muitas telas que em Viseu esperavam euidado,

eomo, por exemplo, a colocayão numa "galeria modesta, mas conveniente" 25°. E, claro,

Coimbra. Em redor do seu pequeno museu arqueolôgico poder-se-iam agrupar colecyôes de

pintura. por exemplo. que o enriqueeeriam e ã cidade. Os municípios e os particulares

abastados e interessados poderiani alimentar essas instituiyôes. Mas. para Sousa Holstein.

importava sobretudo a eriayão dos museus industriais, anexos ås escolas de desenho

destinadas ãs classes operárias. Pouco dispendiosos, já que poderiam apenas ser feitos de

ecSpias e reproduyoes
251 de peyas que ensinassem e ilustrassem o tradicional dessas terras.

Assim. nas Caldas dever-se-ia explorar a eerâmica. em Guimarães a ourivesaria, etc.

~-~*-
Idem, p. 36.

246 Idem, p. 36.

24 '

Idem. p. 37.

24^ V'er capuulo II desta dissertayâo.

240
The Early Portuguese School of Painting, Londres:1866. A obra teria traduyão portuguesa dois anos

depois, com prefácio do Marquês de Sousa Holstcin, e editada pela Sociedade Promotora das Bellas Artes. O

título portuiiuês era: A antiga escola portuguesa de pintura, com notas ácerca dos quadros existentes em

Vizeu e Coimbra attribuiddos por tradiyão a Grão Vasco. Lisboa: 1868.

250 In SOUSA HOLSTEIN — Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organi/.ayão dos Museus e o serviyo dos Monumenlos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão Lisboa:

Imprensa Nacional, 1875. P. 37.

25 ' O caso de Rouen. tratado no nosso capítulo 11, já mostrara o cxito de semelhante tipo de política cultural.
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ensino. concluía Sousa Holstein, dependeria grande parte do nosso sucesso econômico. Para

tanto. as academias deveriam ser reestruturadas. Separado o ensino em secundário e superior,

as academias. que deveriam passar a chamar-se escolas, visto ser essa a sua realidade ^.

necessitariam de um maior aprofundamento teorieo e prático em termos pedagôgicos ^-".

Mas não bastava isso. Dever-se-ia proceder â instalayão de satélites desses polos centrais,

logicamente colocados perto de bairros operários ("nos hairros populosos das cidades" "^) e

espalhados por todo o país, apoiando o desenvolvimento das indústrias locais tradicionais. sob

o alto patrocínio estético e pedagôgico das escolas centrais e o imprescindível suporte

financeiro. com dotayôes capazes de apoiar artistas (dignificando a profissão e os seus frutos)

e alimentar a aquisiyão de peyas para modelos
24 1é Para essas pequenas escolas deveriam ir

bons professores e instituir-se uma política de exposiyôes 242, prémios e demais incentivos

243
. Isso ajudaria. por certo, o país. Finalmente, aparte o ensino dos liceus dever passar a

ineluir uma sôlida formayão a nível do desenho, ressurgia uma questão que se nâo colocava

desde os tempos de Pina Manique: o ensino das mulheres. "Olhe-se tambem para o ensino do

sexo feminino que hoje não tem escolas onde possa instruir-se no desenho. Esta falta precisa

ser remediada. pois que ha bastantes officios a que se podem consagrar as mulheres que

tiverem aiguns conhecimeníos do desenho: pintura de ieques. pintura de loucas, desenhos de

vinhetas para livros illustrados e muitos outros ainda.
" ^44

Mas havia ainda mais um ponto. Era também preciso abrir museus de artes industriais.

Museus anexos a essas escolas. museus provinciais, que mesmo a criacão de museus em

Lisboa não dispensaria de modo algum. Isso não significaria a criayâo, em cada capital de

distrito, de miniaturas dos núcleos de Lisboa, antes o aproveitamento do já existente nesses

locais. cuidando-se da sua conservayâo e engrandecimento. 0 caso portuense era

238 Cf. idem. p. 22.

239 Q\\ idem. p. 22.

240 Idem. p. 22.

241 Cf. idem, p. 25.

242 Na Academia de Lisboa as exposiyãoes deviam ser, pelo menos, anuais; na do Porto. em caso de

impossibilidade de manter a mesma periodicidade, poderiam ser trienais. Em Lisboa, deveria haver, também

anualmente, uma exposiyão com obras das escolas provinciais. Cf. SOL'SA HOLSTEIN. op, cit., p. 26-27.

243 Cf. SOUSA HOLSTEIN. op. cit., p. 23.

244 In SOUSA HOLSTEIN - Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organizayão dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão Lisboa:

Imprcnsa Nacional, 1875, p. 23. Este aspecto do ensino feminino tinha ainda uma vertente política. "Hoje que

tanto se tem escripto e fallado sobre a necessidude de rasgar novos horisontes á actividade do sexo feminino.

nûo deve desprezur-se quulquer meio que ujude u resolver o problema.
"

Idem, p. 23-24.
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Em primeiro lugar, então, o ediíĩeio. Esse seria o prineipal obstáeulo a transpor.

Depois. acreditava o autor, "ndo seria dificil em breves annos organisar museus que fossem

ndo sumptuosos, mas decentes e uteis" 258 O eonformismo instala-se nesta prega do

discurso. Já vimos o que se passava em Franya. Inglaterra, Espanha. Os mais impcnentes

museus de glôria ao poder e â histôria, abrayando as artes não descuravam encenayão

adequada ao fascínio. Palácios antigos adaptados (Louvre), ou paláeios eriados de raiz

(Museu do Prado. Museu Britânico). a sumptuosidade era o seu nome comum. unindo-os

numa mesma família de incontornável encanto. atribuindo-lhes estatuto prôximo de siiêncios

sagrados. A divinizayão do objeeto exposto em tais palcos passa, indubitavelmente, por

apresentayôes eondignas. molduras arquitectônicas de relevo. pontuayôes de templo em

atmosferas palaeianas.

Tal ausêneia museolôgiea era. além do mais, notada pelos viajantes estrangeiros.

Habituados a visitar museus nos seus países. inquiriam direcyôes para chegar aos nossos. Por

muito que se pudesse compreender a desilusâo sentido por essas pcssoas face â sua

inexistência e â pálida situayâo das poueas salas destinadas a exposiyâo de obras. a situayão

em si mesma era, obviamente. muito pouco desejável. "()s estrangeiros que vêem a Lisboa.

procuram os museus. e informados de que apenas existem aquelles harraedes decorados com

o nome de salas. onde estdo dependuradas as téîas que possuimos. jxismam que n'uma capital

já hofe tdo populosa e riea ha/a uma falta que nâo sentem muitas jx'quenas cidades da

Aiîemanha e da Eranca; pasmam sobretudo ao verem a ultima sala da galeria. onde estdo

aquelles quadros gothicos. admiraveis testemunhas da nossa grande fecundidade artistica em

jxissadas eras, que um paiz jxissuidor de tdo notaveis trabalhos. ndo tome a peito conservar

com mais amor as frageis reliquias da sua antiga escola" -~~. Esse espanto negativo

aumentava se. em viagem pelo país. os mesmos estrangeiros tivessem oeasião de visitar Viseu

e deparassem com o estado de abandono em que encontrariam as obras de Grão Vasco.

"dependuradas em sacristias escuras e humidas, soffrendo damos irrejxiraveis, que se vdo

cada anno aggravando sem que se husque atalhar os progrcssos da ruina" -™. L

prosseguiria com o périplo das igrejas. onde tantas obras se encontravam ignoradas.

esqueeidas a humidades e restauros destruidores, fumos
—

e até a pregos colocados para nelas

258
Idem. p. 2".

259
Idcm. p. 27-28.

260 Idem. p. 28.
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Trabalhar-se-ia com galvanoplastia. fotografta. e sendo os professores das escolas os prôprios

eonservadores dos museus. as \ erbas para a sua manutenyao senam mimmas
—

.

O conceito de museu temporário seria outro a introdu/ir. â imagem do que em

InLilaterra há muito se fazia com sucesso e tendo dado bons frutos. Esses museus ditos

circulantes, ou exposiyôes itinerantes. inspiradas no modelo do South Kcnsington que, com os

seus duplicados, se colocava â disposiyâo da Grâ-Bretanha. levariam a todo o lado aquilo que,

de outro modo, sô a meia dúzia de privilegiados seria dado acesso —x\

Mas voltemos a Lisboa e vejamos o que deveria ser afinal esse
museu central. "Temos

pelo paiz varios grupos de colleccdes.
mas ndo temos um sô museu. Comtudo teria sidofacil

formal-o quando se extinguiram os conventos. e tantos objeetos jyreciosos de todos os generos

entraram na posse do Estado" 254. desabafava Sousa Holstein. Esta "incoerente" observayão

— tendo em eonta que a páginas 36-37 do mesmo texto menciona a existência dos dois

museus no Porto. como ja tivemos ocasião de seguir
- - destina-se, afinal, a sublinhar a

ausência de um grande museu naeional. Os dois núcleos do Porto, já vimos, deveriam

constituir apenas um. acrescido de colecyôes, dotayôes e espayo condignos. Mas esse

estabelecimento único daí nascido seria ainda assim um museu provincial. Lisboa, sim. por

ser a capital. deveria ter um grande museu centrai. Núcleos havia vários; pelo menos para

organizar "um princtpio de museu central" 255. Eram eles a Galeria de quadros sita na

Academia e os restantes núcleos que compreendiam "uma boa colleccdo de desenhos

originaes. bastantes gravuras, e alguns obfectos de
arte ornamenlal. taes como pralas, loucus

e tectdos" 256. Como sabemos. apenas a pintura estava exposta. As demais colecyôes,

encontravam-se afastadas do público por earência de salas e pessoal. E. como muito

acertadamente concluía Sousa Holstein. "sem edificio, sem dotacâo e sem pessoal ndo pôde

haver museus."
257 Pela primeira vez

-

e apesar do que considerara sobre a Galeria da

Academia de Belas Artes. reeonhecendo-lhe a fundayão em 1836 —

,
um autor que trata de

I.isboa não doura o quadro museolôgico da cidade, atribuindo-lhe
o que ela não tem.

252 O'. SOl 'SA IIOLSTEIN, op ct. p. 38-39.

253 Cf. SOLSA HOLSTEIN, op. cit, p. 40.

254 In SOUSA IIOI.STEIN — Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organizayão dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão Lisboa:

Imprensa Nacional, 1875. p. 27.

255 Idem. p. 27.

256 Idem. p. 27.

257 Idem. p. 27.
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histôrico "na qual se vissem reproduzidos pelo pincei os feitos mais notaveis da historia

,
■ " 766

patrta.
-uu

Nesse projecto lê-se elaramente a tese do museu como enciclopédia para os ileirados.

Aliás. Sousa Holstein afirma-o em seguida: "Seria como um grande iivro em cufas paginas os

mais ignorantes poderiam ler as admiraveis iicoes que íanto abundam na historia do nosso

Portugal.
" 2^7 Semelhante obra nacional seria morosa, prevendo o autor o seu arrastamento

por dezenas de anos, para bem levar a cabo tão estimável tarefa. Uma vez comeyado. seria de

esperar que se confirmasse "a lei" de os particulares acorrerem a enriqueeer. com doacoes, o

espôlio já reunido, contribuindo para o seu aumento.

Na esculrura, admitia-se que o grande núcleo do museu fosse composto por côpias
—

fáceis de arranjar quer por compras. quer por doayoes ou mesmo por uma política de trocas

com outros museus necessariamente estrangeiros. Para isso poder-se-ia recorrer ås muitas

peyas, de escultura e estatuária, existentes nos portais das igrejas do país. como já se fizera.

em 1867, para a representayão de histôria da escultura portuguesa na exposiyão universal de

Paris 2^8. Em tão econômico e completo museu, onde haveria represenlayôes das produyôes

"de Niniveh e Persejx)lis até ás afeminadas obras da escola dos Arpinos e Berninis f...f

aprenderia o alumno artista, estudaria o archeologo. e deleitar-se-íam os visitanies.
" zov

A secyão de desenhos contava já com um grande espôlio de obras de grandes mestres

exislentes na Academia de Lisboa. O aumento da colecyão não precisaria, além disso, de

grandes verbas anuais, dado não haver, no mercado, número significativo de peyas do género.

O mesmo se afirmava a propôsito do núcleo de gravuras (junto ao qual devia existir o de

ealcografía). bastante signiftcativo na mesma Academia. Ainda assim. aconselhava-se a

compra de várias colecyoes particulares existentes na capital.

266
Idem, p. 29.

267
Idem, p. 29-30.

268 Idem p. 30. Fizeram-se moldes de gesso de fragmentos (elementos) esculptéricos existentes em Belém,

Batalha, Alcobaya, Santa Cruz e Sé Velha de Coimbra. Em 1875, de acordo com o autor, conservavam-se essas

peyas de gesso na academia de Lisboa.

26Cf /n SOUSA HOLSTEIN - Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organizayão dos Museus e o servico dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão. I.isboa:

Imprensa Nacional, 1875. P. 31. Em relayão ås reproduyôes. também Luciano Cordeiro, em Thesouros d'Arte,

mencionando os museus de Munique aflrma a importância das reproduyôes, aliás muito vulgarizadas: "Estes

museus de ge.ssos ou reproduqôes são muito usudos na Aliemanha. na Inglaterra. nos Estados Unidos. e em toda

u parte onde se estuda e se pre.su seriumente a Arte. Qttando não se po.s.sam ter os origianes que se tenhum. uo

menos. us copius.
"

E acrescentava: "Em Portugal, nem copias. nem originaes'." (p. 58)
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suspender sanefas festivas --

ou vendidas a estrangeiros -61. em vez de se encontrarem ao

abrigo dos museus nacionais.

Sousa Holstein observava assim que "vergonha é dizel-o. mas nada se tem feito em

favor dos muscus
" -^- Tal faíta deveria pois ser reparada com urgência. Com um raciocínio

claro e lúcido. concluía que o atraso na instalayão de tais estabelecimentos jamais poderia ser

colmatado. "S'do jxxlemos certamente suppôr que vindo tão tarde e com tdo poucos meios

serápossivei organisar em Portugai museus completos e ricos de obras primas.
"

E explicava

porquê. "A maior parte dos quadros mais distinctos e quasi todas as esculjmtras mais

notaveis da antiguidade pertencem hoje a eolleccôes publicas d'onde nunca saírdo; é mais

que cerio que se perderam para sempre as occasiôes de adquirir obras primas.
"

- -- A

esperanya de conseguir assim o que grandes museus de outras capitais europeias já haviam

conseguido, ou seja. "télas de todas as grandes escoias. e marmores das meihores epochas
da

Grecia e Roma" era nula. Contudo. afirmava ainda que "podemos e devemos ter confianca de

que nos será possivel possuir museus interessantes
e uteis" zo \

Dentro desse quadro de possibilidades. o de Lisboa devia contar com várias secyôes

alimentadas com a recolha de peyas das mais variadas proveniências. Seriam elas: pintura.

escultura, desenho, artes ornamentais, gravura e arqueologia. Sousa Holstein chama-lhes

"museus" também, o que significa atenyão dada aos novos conceitos museolôgicos

intcrnacionais. de arranjo das colecyôcs por tipos, como vimos, dotadas dc organizayâo e

classiftcayâo eientífieas. Na pintura, os quadros existentes na Galeria da Aeademia. mais os

provenientes dos conventos de freiras que se fossem extinguindo, e muitos outros espalhados

por edifíeios públieos. nos quais não serviam a ninguém, bastariam para criar um importante

núclco. Além disso. poder-se-ia também aí incorporar os trabalhos dos bolseiros que fizessem

côpias das mais notáveis pinturas europeias expostas nos grandes museus do Velho

Continente. Uma secyão de retratos seria de igual interesse 26-. bem como um núcleo

261 Ci'. idem. p. 28.

262 idem. p. 28.

263 Idem. p. 28.

264 Idem. p. 29.

265 "(...) excellente idéu iu postu em pruttca peiu tllustrada direcqâo da nossu bibiiothecu nucionul. em cujo

edifico injeíizmente nûo hu condiqôes proprius puru similhante galeria.". Idem, p. 29. Relembremos que o

edificio da biblioteca era o mesmo que o da academia, o convento
de S. Francisco da cidade.
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numismática, cpigrafia, estatuária, objectos de uso comum e outros descobertos em minas

- '5, tudo cientiftcamente organizado, deveria ter "uma feicdo especialmenie nacional, e

conter todas as aníiguidades que porventura se descobrirem debaixo do nosso solo e possam

illustrar a historia do nosso paiz" -'". Para tanto. e apesar de não se viverem entao tempos

muito interessados na arqueologia, segundo o autor, podia-se, com poucos meios, fazer boas

eoisas. Exeelentes exemplos disso eram o Museu do Carmo, inieiativa individual. eom

escassos apoios institucionais
-

, o Museu do Cenáculo, em Évora. e pequenos aúcleos em

Braga, Portalegre e Beja (além de numerosos outros pontos do país votados ao abandono).

com o auxílio dos quais se podia dar corpo ao Museu de I.isboa. Isso não invalidaria. eontudo.

o papel dos museus locais nos domínios da arqueologia. As previdências a tomar deveriam ser

no sentido de realizar escavayôes científicas e de o Estado ter o direito de preferêneia nas

aquisiyoes, medidas que alimentariam estabelecimentos museolôgicos onde o passado

nacional ficasse protegido e pudesse ilustrar a histôria pátria, lanyando as bascs para o futuro.

O museu central e os provinciais seriam um prodigioso instrumento de reaoilitayão da

arqueologia e do seu estudo entre nôs. Para isso fazia sentido que sobretudo o lisboeta fosse

dotado de uma boa biblioteca. especializada. A da Academia, considerada pelo autor bastante

completa, serviria o propôsito, desde que aumentada a dotayão e eoncedido pessoal 27^.

Voltávamos â Academia; quer pelo valor dos seus diversos espôlios (artístieos e

bibliográficos), quer pelas suas fracas rcspostas em termos de edifício. Impunha-sc, portanto.

a sua instalayão condigna, de modo a acabar de vez com a arreeadayao dos pequenos núeleos

em desditosas condiyoes. A questao do editlcio regressava â primeira linha, a par com a da

conservayâo. Durante a redacyão do texto que vimos analisando, haviam comeyado "no

edificio de S. Francisco umas pequenas obras tão sômente com o fim muito modesto de dar

luz e serventia a algumas cellas onde possam ser expostos ao pubiico os ob/eetos. aliás

interessantes, que formam os nasceníes museus portuguezes, e que sem dotacdo. nem pessoal.

nem meios alguns. a não ser muita forca de vontade e muita perseveranca. tem sido

-°
Como os objectos encontrados em Cetobriga e em Alcácer do Sal, referia Luciano Cordeiro. Cf. kíem, p. 34.

276
Idem, p. 33.

-''
Cf. SOL'SA HOLSTEIN Observayôes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal, a

organi/ayão dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissáo. Lisboa,

Imprensa Nacional, 1875, p. 33.

278 Cf. SOUSA HOLSTEIN. op. cit.. p. 35.
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O núcleo de arquitectura, igualmente poueo exigente em termos econômicos. seria

formado pelos desenhos dos trabalhos de encomenda estatal ou dos bolseiros, "reproduzindo

os alcados e plantas dos mais notaveis monumentos antigos. como aos artistas incumbidos de

novos edificios. Seria da maxima vantagem que no museu eenirai existissem. ou em modelos

de vulto ou em simples desenho, as reproduccdes dos nossos edificios publicos".
270 Uma

nota de modernidade se incluía agora: a recomendayão da fotografia como parte da coleeyão,

com a vantagem de. numa área pequena, se poderem reunir vários "elementos para uma

")*7 1

historia da architectura"
- ' '

.

Para que o museu central fieasse completo, apontava Sousa Holstein a falta de mais

duas secyoes: de arte industrial e de arqueologia. A primeira, embora não sendo dispendiosa,

seria de difícil organizayão devido ao grande número de exemplares de que necessitava para

poder ser realmente útil. Subdividindo-se em múltiplas áreas, considerava dever consagrar-se

uma delas å arte nacional, que podia. "quasi sem dispendio, ser riquissima e de meter inveja a

muitos de entre os primeiros museus estrangeiros"
2?2 — a ourivesaria, uma das nossas artes

maiores preciosidades e de que existia já um importante acervo na academia de Lisboa, era

um dos exemplos. Outras divididas nos diversos períodos artísticos. Haveria também que

pensar em colecyôes de cerâmica, têxteis, madeira esculpida, rendas, mobiliário. entre outras.

Fáceis de constimir e pouco dispendiosas. indieava-se a cerâmica como exemplo: sem sair de

Lisboa seria perfeitamente possível organizar uma significativa colecyão de azulejaria.

Devido â sua importância. como vimos. o museu
— ou núcleo de artes industriais -

deveria ter acesso mais fácil e estar até aberto em horário nocturno "para commodo das

classes operarias" 275. Com as oficinas ane.xas 274, poder-se-ia trabalhar em copias passíveis

de trocar com instituiyôes congéneres. mais uma vez tendo em vista um econômico aumento

das colecyôes, através de uma política de intercâmbio, com baixos custos, devido ao pouco

investimento financeiro requerido na manufactura das côpias e ao seu consequente baixo

preyo no mercado artístico, comparativamente aos originais. As reproduyôes teriam também o

seu papel de divulgayão das peyas. podendo o original ficar num museu e as suas réplicas em

outros, chegando assim a mais publico. A última secyão, a de arqueologia, além de núcleos de

270 idem, p. 3 1 .

271
Idem, p.3\.

-'-
ldem, p. 32.

272
Idem, p. 33.

274
Galvanoplastia, fotografia e formador; esta última deveria servir também o nũcleo escultôrico. A fotografla

daria apoio ao de desenho. Cf. idem, p. 33.
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quadros das paredes exteriores por meio de pannos de linhagem pintada a tinia de oleo.

ficando d'esta fôrma um espaco cheio de ar. renovado por orificios praticados no roda-j)é"

287, agravara a situayão. ao fazer eircular mais celerementc. no edifício. um ar exterior

saturado de humidade.

Assim sendo, concluía-se que o único remédio seria "a construccdo de uma nova sala,

em sitio approj)riado, que reunisse íodas as condicdes que demanda a hygiene dos quadros"

-88. Mesmo tendo em conta as despesas, e eonsiderando "o estado financeiro pouco

prospero"
-8" do país, acreditava-se ser um dever a protecyão dessa riqueza, afinal de eontas

uma medida de economia, também. Os artistas que assinavam o relatôrio eram nomes de

peso: Franeisco de Assis Rodrigues (presidente da comissão), João Pires da Fonte, Miguel

Angelo Lupi. Impelidos pelo amor â arte e aos seus monumentos, mas alijando qualquer

responsabilidade pela destruiyâo contínua dessas obras, pediam que se tomassem medidas

urgentes. O resultado, eontudo, foi nulo.

Em 1881. alguns dos reparos e acusayôes tiveram, enfîm, resposta política. A 22 de

Maryo, saía decretada a Reforma das academias de bellas artes de Lisboa e Porto -™. Mas

nada aí surgiu em relayão â reinvindicayão de um espayo adequado para as obras. O mais que

nela eneontramos é o projeeto de mudar o ensino. Aparentemente, nâo era pouco; parecendo

terem sido, enfim, ouvidas algumas das muitas vozes críticas, erguidas por tantos e por tanto

tempo. Contudo. a refonna estava condenada â partida. Por um lado, pela fraca dotayão

eoncedida â Academia Lisboeta -^[: por outro. pelas injustiyas infligidas â sua congénere

Portuense ---. Aliás, a ambas. se atentarmos na magreza geral da dotayâo. diminuindo os

m
Idem. p. 52.

288
Idem. p. 52.

289
Idem, p. 52.

-™ In Collecyão de Legislayão Portuguesa. 1 semestre de 1881, p. 41-45.

^91 "Por uma portaria de 10 de Julho de 1879. o vice-inspector e encarregado de formular novas buses para a

reorganizuqũo do cnsino urti.stico. O pintor Miguel I.upi dú u estampa umas Indicaydes para a Reforma Muis

um compusso de espera. e por carta de lei de 21 de Julho de 1880. autorizu-se u remodeluqũo dus duus

Acudemius de Lisboa e do Pôrto. com a cláusula expressa de não aumentar as despesas.
"

In ALDEMIRA, Luís

Varela Um ano trágico. Lisboa em 1836. A-propôsito do centenário da Academia de Belas-Artes.

Impressôes. Comentários. Documentos. Lisboa: s.n., 1937. p. 255.

-9i-
Para uma informayão mais detalhada da histôria da Academia Portuense de Belas-Anes. consultar

GOUI.AO, Maria José - O Ensino Artístico em Portugal: Subsídios para a Hisloriu du Escola Superior de

Belus Artes do Porto, Mundo da Arte. II Série. Janeiro/Fevereiro/Maryo de 1990, p. 21-37 "A refortnu

decretada em 22 de Marqo de 1881, nûo parece ter feito qualquer caso das alteraqoes tão ciumorosamente

solicitadas pela Academiu Portuense, acentuando ainda mais as discrepûncius existentes entre estu e u

Academia da capital, o que deu lugar a acesas reclamaqoes e polémicas." In GOULÃO, Maria José O

Ensino Artístico em Portugal: Subsidios para a Histôria da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Mundo da

Arte. II Série. Janeiro Eevereiro .-Maryo de 1990, p. 21-37.
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impossivel ir colligindo."
279 Com essas pequenas obras, pretendia-se mostrar o que a

Academia já possuia; esperando que o interesse do público fizesse o que anos de insistência

dos professores não conseguira do poder político: um edifĩcio onde as obras ficassem melhor

instaladas e ao abrigo da humidade e das variayôes de temperatura: "As variacdes da

temperaíura são taes denlro d'esse recinto que chegam a variar de 6 e
7

graus centigrados

nas vinte e quatro horas" 2X(). A fraea espessura das paredes, o assentamento do soalho

directamente no solo, em algumas das salas 2X1 do velho convento de S. Francisco. permitia

uma grande permeabilidade â humidade e âs grandes amplitudes térmicas. factores que

contribuíam para a destruiyão rápida da pintura. Tal facto já fizera com que, logo em 1868,

Sousa Holstein, na sua qualidade de vice-inspeetor da Academia. temendo o pior e não

querendo assumir tão graves responsabilidades, tivesse pedido uma vistoria âs salas. Daí

resultou um relatôrio publicado no Diário do Governo 282. onde se podia ler sobre o

"deploravel estado" a que haviam chegado os quadros, encontrando-se "em completa ruina"

muitos dos "mais preciosos exemplares das escolas estrangeiras" , sofrendo os melhor

conservados de "constipacdo do verniz" 28-\ Mesmo calculados por baixo. os custos de tal

colecyâo, avaliada em eerca de 500:000$000 réis 284 -- além dos sacrifĩcios impostos para

aquisiyão e conservayão exigiam resposta å altura, antes que tudo se perdesse

irremediavelmente.

O perigo de aniquilayão da colecyão nao se punha, de resto, apenas em relayâo aos

especimens estrangeiros, mas também â pintura portuguesa â guarda da Academia ^85. Ficava

igualmente claro, nesse relatôrio, que, dadas as condicionantes do edificio,
este jamais poderia

ser adequado a reserva de pintura. A humidade era-lhe intrínseca e — agravada pelo facto de,

enterrado entre construyôes mais altas 286, o sol nunca ai chegar
-- não havia maneira de a

erradicar. Além disso, as disposiyôes tomadas na altura da instalayão da Galeria, isolando "os

279 Idem. p. 49.

280 Idem, p. 50.

281
O que situa a galeria no rés-do-chão do convento.

282 Citado em SOUSA HOLSTEIN — Observaøes sobre o actual estado dos ensino das artes em Portugal,

a organizayão dos Museus e o serviyo dos Monumentos Historicos e da Archeologia offerecidas á

Commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma commissão, Lisboa.

lmprensa Nacional, 1875. p. 50. Trata-se do Diário do Governo n° 118, de 1869. O relatôrio tem a data de 21 de

Dezembro de 1868.

283 Idem. p. 5 1 .

284 Ct'. idem, p. 5 1 .

285 O espôlio compreendia pintura portuguesa, "desde 1500 uté uos nos.sos dias" . Idem. p. 5 1 .

286 Embora a galeria tivesse sido elevada nas penultimas obras realizadas. Não se diz quando. Ct'. idem. p.
5 1 .
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302
e "inspeccionar o mesmo museu. procurando por íodos os meios ao seu alcance.

enriquecei-o e desenvolvel-o"f™->
.

Seria nas salas desse museu que se realizariam as exposiyôes. Cabe agora perguntar

que museu era esse e qual a sua localizayâo. Ora é significativo que o texto não mencione a

Galeria Nacional de Pintura como o dcstino natural desses projeetos, mas antes refira que "os

quadros, esculpíuras e mais objectos de arte. que aciualmenle existem na academia de beiias

artes. formarão a base do museu que se criar para instruccdo dos artistas e do publico"
->04

num estabelecimento para o qual seria ainda preciso determinar por lei espeeial o pessoal,

serviyo e dotayão
->05

Em 1875 tinha surgido a ideia de instalar o museu no Mosteiro dos Jerônimos. como

nos refere Luciano Cordeiro: 'Com reiaqdo á parte conventuai [do Mosteiro dos Jerénimosj.

n'uma commissão official de que jiz parte, ha annos, foi lemhrado que ficaria ahi

adequadamente installado o museu de Bellas-Artes, esse pobre nomada que não obteve ainda

alojamento proprio, e a Escoia correspondente que talvez podesse chamar-se assim do seu

feticismo academico e exírangeirsta á contemplacão e ao amor da Arte nacional.
"

A

proposta seria, contudo, rejeitada: "Afas os Museus e as Escolas tem condicoes especiais de

installacão que ndo poderiam facilmente reaiisar-se no edificio de Belem, sem jwejuizo da

estrucíura d'elle, alem de convir aos primeiros. especialmente quando dolados de um

caracîer e destino de applicacão actual. uma situaqão mais central e acessivei a beira das

grandes correnies da circulaQão urbana.
" -'06

Se é importante a decisão de sublinhar a inadequayão de espayos conventuais ao

espírito e necessidades de museus e escolas, não é menos importante a noyão de que o museu

careee de um espayo urbano central, fulcral. Mais uma vez é enfatizada a necessidade de dar

âs artes uma moldura e uma localizayão condignas. Rejeitada portanto essa proposta de

instalayão do museu no Mosteiro dos Jerônimos, e surgindo, no texto da Reforma de 1881, a

afirmayão que pressupôe o surgimento prôximo do museu onde as exposiyôes se realizarão,

parece estar-se a falar do Museu a instalar no Palácio Alvor, âs Janelas Verdes, para o efeito

-™2
Idem, Capítulo I. Artigo 2°. § único, 4°.

303
MeM^ Capitulo I, Artigo 2°, § único, 5°.

304
Idem, Capítulo X, Artigo 65°.

,0- Cf idem, Capítulo X, Artigo 65°, § único. Este assunto teria proposta no Relatorio dirígido ao illustrissimo

senhor ministro e secretario d'Estado dos Negocios do Reino pela commissão nomeada por decreto de 10

de Novembro de 1875. Lisboa: ImprensaNacional, 1876, no Projectode Lei, p. 1 1.

- "6 In CORDEIRO, Luciano - - As Obras dos jeronymos: Parecer apresentado á Cornmissão dos

monumentos Nacionaes. Lisboa; s.n., 1895.
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valores concedidos ao tempo da fundayão destes estabelecimentos. "O mais curioso é que a

verbapara tôda a despesa da Academia e da Escola.
em 1881, estava orcada em 16:9635800

réis. com uma diferenca para menos de 5:824S600, em reiaqdo å de 1836.
"
^-

Mas olhemos de perto para o texto da reforma e observemos as mudanyas que

pretendeu introduzir. Tomemos para já o exemplo da situayão de Lisboa. Para generalizar a

apetência estética, legislava-se finalmente sobre a criayâo de ensino industrial na prôpria

academia. doravante dividida em academia e em escola 294. Os objectivos apareciam

905

estruturados em seguida. e deveriam igualmente ser aplicados â Academia Portuense
-

,

com algumas alterayôes, quer no número menor de académicos de mérito literário (apenas

quatro. contra vinte, em Lisboa) e de mérito artístico (seis contra outros vinte, em Lisboa) e

algumas manutenyôes ^y°.

Para a academia ficariam as funyôes de organizar exposiyôes "de beiias artes e artes

industriaes" 297, nunca com um intervalo superior a três anos 298, de modo a cumprir os seus

objectivos de "promover o desenvolvimento das bellas artes e dos estudos archeologicos.

principalmente. em relacdo com a historia e a arte nacionaes.
" 299 Dentro dessas atribuiyôes

conducentes a tão desejado caminho encontravam-se o ocupar-se com a "conservacdo e

restauro dos monumentos nacionaes" 30°. "soiicitar a reunião em um museu dos objectos de

arte pertencentes ao estado" 301, "contribuir para aformacão de um museu de bellas artes"

293 ln ALDEMIRA. Luís Varela, op. cit., p. 257. Segundo este autor, este "mitagre de legislaqão. economia e

progresso" sô podia ser explicado "pela deminuiqão dos artistas agregados å Academia, cujos lugares. por

falecimento se tam extinguindo." Além disso, enquanto os professores aumentavam, os académ.cos de mento

(anistico ou literário) trabalhavam gratuitamente. Cf. idem, p. 257. Aliás, a dotayão da Academ.a l.sboeta nunca

cessou de baixar, desde a fundayão até 1911. O quadro dos valores e eloquente. Em 1836, a dotayao era de

^•7885000 réis. Em 1842, a reforma de Costa Cabral baixava-a para 17:3815400. Em 1881. a de Luc.ano de

Castro reduzia-a para 16:9635800. Em 1901. com a reforma do governo de Hintze Ribeiro desc.a para

14:9015750 e, finalmente, em 1911, a República, por via de Antônio José de Almeida, reduzia-a ainda para

13:8015200. Cí.idem.p. 261.

294 In Collecyão de Legislacão Portuguesa. I semestre de 1881, capítulo I, artigo 1°.

295 Sobre a Academia Portuense e as suas reinvidicayôes e situayão, ver GOULÃO. Maria José - O Ensino

Artístico em Portugal: Subsidios para a Histôria da Escola Supertor de Belas Artes do Porto, Mundo da Arte,

II Série, Janeiro, Fevereiro, Maryo de 1990. p. 21-37.

296 Entre as situayôes que se mantiveram, encontram-se o quadro dos professores e de empregados e os

respectivos salários. havendo apenas equiparayão aos professores de Lisboa nos casos de jub.layâo e

aposentayão. Idem, Título III, Du ucademiaportuen.se de belias artes. Capítulo Unico.

297 In "Reforma das academias de bellas artes de Lisbou e do Porto", Colleccão de Legislayão Portugueza. 1°

semestrede 1881. 22deMaryode 1881. Capítulo 1, Artigo 2°, § único, 1°.

298
Cf. /^m.Capitulolll. § 1°.

299 Idem. Capítulo I. Artigo 2°.

300 jjem< Capítulo I, Artigo 2°. $ único. 2°.

301 Idem. Capítulo I. Artigo 2°, § único, 3°.
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espayos de ensino dedicado â "arquitectura domestica e monumental" ou "higyene dos

edificios"!^.

Mas se Lisboa carecia desses espayos, sobretudo dos monumentais.
como é sabido. de

tal modo que disso se ressentia a prôpria academia eternamente instalada em precárias

condiyôes, não carecia menos de um ensino actual e actuante no campo das artes industriais.

Nessa área. a reforma seria insufieiente, tendo como maiores aproximayôes ao perfr técnico e

científico do ensino inglês a introduyão de disciplinas de desenho linear gcométrico,

princípios de ôptica, estudos de gravura a talho doce. "breve introducdo á historia naiural".

"flora ornamental", mas o cuidado de haver já estudos de "desenho, aguarella e pintura a

oleo de ornalo. com applicacdo d decoracdo architectonica e ás artes industriaes"
314 não

faz desta reforma um plano eficaz ou de sucesso. Muito especialmente porque a quarta

cadeira, a úniea nocturna, ou seja, a única dedicada ao ensino de operários, se desdobrava em

cursos de desenho (de figura humana, nua ou vestida; linear geométrico; de omato, estampa e

relevo), arquitectura civil, pintura histôrica, pintura de paisagem,
escultura estatuár a, gravura

a talho doce e em madeira e um não esclarecido curso de "bellas artes com applicaedo ds

artes industriaes "••'-.

Como nota de interesse, qualquer das modalidades (alunos ordinários e voluntários)

estava aberta a pessoas de ambos os sexos. sem quaisquer ressalvas colocadas â frequência

das mulheres ^16 — respondendo â acusayão feita por Sousa Holstein, em 1875. de

inexistência de ensino artístico dirigido ao sexo feminino. Parecia, portanto. haver uma

tentativa de adequayão âs necessidades do país. na nova concepyão do ensino, alem de uma

abertura (nessa possiblidade de as mulheres aí poderem igualmente estudar). e de

democratizayão não apenas nos horários nocturnos, como também no facto de as matrículas.

os e.xames, as certidoes e os diplomas serem gratuitos 317. A avaliayão era feita por exames

de frequência e exames finais, e o incentivo ao trabalho apresentava-se sob a forma de

exposiyôes anuais e de as reprovayoes por dois anos
consecutivos obrigarem o aluno a desistir

313
ln In "Reformu dus ucudemias de bellas urtes de Lisbou e do Porto", Colleccão de Lcgislacão Portugu

l°semestrede 1881. 22 de Maryo de 1881, Capitulo VI.

314 Idem, Capítulo VI.

315
Idem, Capítulo VI.

3 ' 6 "Serdo udmittdos á mutricula em qualquer d'estas classes. o.s individuos de ambos os sexos que requere

uo tnspector da academia.
"

Idem, Título II, Capítulo VIII, Artigo 54°.

317 Cf. idem. Título II. Cap.tulo VIII, Artigo 62°.
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arrcndado pelo governo em 1879 307, e depois de haver sido arredada a hipôtese dos

Jerônimos como melhor local para a instalayão do museu, sobretudo depois das lúcidas

chamadas de atenyão de Luciano Cordeiro, insistindo em que museus e escolas têm

necessidades muito especificas de instalyão que jamais seriam respeitadas em semelhante

espayo -5°°.

Parecia que, pela primeira vez em Portugal, iria pertencer á Academia
- tal como em

Franya. por exemplo
- o papel de responsável pelo nascimento de um museu. Contudo.

como vcremos ^09, seria å Exposiyão de Arte Ornamental que eaberia semelhante mérito.

Do papel da Academia de Lisboa, nesse ano de 1881. através dessa reforma

académica, importa sobretudo sublinhar o falhanyo da mudanya
31°

que se tentou instaurar no

panorama artístico nacional. por via dos novos curríeulos escolarcs. desdobrados por um

leque de 13 eadeiras que, euriosamente, nada adiantam
ao ensino industrial. Se o modelo do

South Kensington Museum 31
-, de tão bem sueedido, havia sido seguido um poueo por toda

a Europa. nas reformas académicas dos anos 60 e 70 do século XIX, como veremos adiante,

em Portugal nada houvera de similar. Entre nôs havia críticos suficientemente íntimos desse

projecto. como Joaquim de Vasconcelos -'12. que o apontavam como modelo a seguir. () país

resolveu. eontudo, ignorá-los, optando por um ensino que em nada adiantava nos aspectos

mais necessários. pese embora a introduyão de algumas surpresas positivas, como a de

Histôria da Arquitectura, Historia da Arte e Estética. Depois de uma significativa insistência

no ensino através da côpia, e em disciplinas como Pintura de Histôria, de Género. e de

Paisagem. ou de Arquitectura Grega e Romana, eneontram-se os não menos eloquentes

307 "Mus já o Estado alugara em 1X79. por trinta uno.s. o Palúcio das Janelas Verdes. ao Murqués de Pombul.

para nele instalar o Museu naconai: a renda custava cercu de três contos de réis unuuis. podendo ser

comprudo. entretanto, por oitenta contos de réis.
"

In GONCALVES, Antônio Manuel, op. ctt.. p. 95.

308 Sobre este assunto, proposta de criayão, instalayão e necessidades gerais de um museu a criar na cap.tal, vcr

Relatorio dirigido ao illustrissimo senhor ministro e secretario d'Estado dos Negocios do Reino pela

commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875. Lisboa: Imprensa N'acional. 1876. p. XVI a

XXXIX e para o projecto de lei, p. 10 a 37.

309 yer capjtu|0 v desta dissertayão.

3,0 Sobre esta mudanya, Paulino Montez afirma o seguinte: "O profecto de reforma elaborado pela comissão
de

JS75 —

projecto em que Já se previa a criaqão de duas Escolas Superiores de Belas-Artes — não chegúru u

converter-se em lei. Mas nele colhêra. a Comissão de 1897, elementos para a reorganizaqão de 1881, que

criando mais Cadeiras. manteve toduviu os mesmos cursos da orgãnica de 1836.
"

In MONTEZ. Paulino - "Do

Ensino das Belas Artes em Portugal utravés dos Sécuios". Boletim da Escola Superior de Belas Artes de

Lisboa. Lisboa: Escola Superior de Belas Artes: Ministério da Educayão Nacional. 1957. p. 25.

3" Cf. capitulo V desta dissertayão.

312
Veja-se capítulo V desta dissertagão.
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disciplinas 322: na primeira, breve tntroduyão å histôria natural e fiora ornamental. anatomia

humana aplicada as artes, fisiologia, higiene dos edifícios; na segunda, elementos de

geografia, histôria (geral e nacional),
"usos e costumes dos differentes povos" ->23. histôria da

arte e estétiea; na terceira. haveria elementos de geologia, histôria da arquitectura e

arqueologia: e a quarta, que seria nocturna, versaria a modelayão de ornato, aplicado â

decorayão de arquitectura e ãs artes industriais. Todas estas disciplinas seriam distribuídas

pelos cursos geral de desenho, arquitectura civil. pintura historica. pintura de paisagem.

escultura estatuária. gravura a talho doee, gravura em madeira. e finalmente ao curso de belas

artes aplicadas â indústria 324. A este —

que seria noctumo -- juntar-se-ia um outro de

desenho e aguarela, também nocturno, de estudo de modelo nu e vestido -^2-\ Haveria, além

disso, "um curso nocturno de desenho para operarios" 326.

A frequência da escola, no texto da reforma, traria também uma novidade ao ensino

académico: a possibilidade de as mulheres também poderem frequentar as aulas. sem

quaisquer ressalvas
327 -- o que parece ser uma resposta

âs críticas feitas por Sousa Holstein.

nesse sentido. em 1875. Parecia. portanto. haver uma tentativa
de adequayão ås necessidades

do país, numa nova concepyâo do ensino que. além de uma abertura ao sexo feminino, se

322 Observemos mais de pcrto o programa dessas cadeiras. A primeira (como todas. obedecendo a uma divtsão

tripartida) ocupava-se de desenho linear geometrico, principios de geometria descritiva com aplicayão á teoria

das sombras e prmcipios de optica: perspcctiva com aplicayão â arquitectura â pintura histônca e de pa.sagem e

a cenografia. A segunda ensinava desenho de figura por estampa, e elementos
de desenho do antigo; proporyoes

do corpo humano e desenho anatomico; desenho de tlgura do antigo e do natural, inclu.ndo desenho de

panejamentos. A terceira versava a arquitectura e incluía algumas novidades de interesse; depo.s do o desenho

arquitectônico e da arquitectura grega e romana. estilos arquitectônicos, passava-se para o ensino da arqu.tectura

domestica e monumental. com processos de oryamentos
das edif.cayôes. A quarta cadeira era ded.cada

a p.ntura.

Ensinava processos da pintura a ôleo, estudos de quadros a ôleo, e estudos em p.ntura do modelo natural, tanto

de nu como vestido; havia estudos de composiyão e debruyava-se igualmente sobre a p.ntura de h.stor.a e de

yenero A quinta cadeira era de desenho e aguarela, de animais e de paisagem (por estampas e do natural); dava

mais noyôes de processos de pintura a ôleo e de estudos de quadros na mesma técnica, e al.ava ainda
estudos em

p.nturas de plantas, trajos e paisagem (do natural). tcrminando com a pintura de paisagem propr.amente d.ta. A

sexta cadeira passava para a modelayão e dedicava-se â figura. tanto do antigo como do natural. T.nha tambem

estudos dc composiyão estatuaria, processos de pontear, e escultura estatuária.
A sétima cade.ra tratava de cop.a

dc quadros ou modelos, do natural. Fazia-o em desenho, para aplicayão em gravura a talho doce. numa pnme.ra

partc que evoluía para os estudos dos
diferentes processos de gravura a talho doce. e final.zando nessa mesma

técnica aplicada ao cobre e ao ayo. A oitava disciplina mantinha os estudos da gravura, neste caso. com a cop.a

de quadros ou de modelos do natural, em desenho. para posterior aplicayão å gravura em made.ra: contmuava

com exercicios de raiar. estudos dos varios processos da gravura em madeira, e terminava com a propr.a

realizayão de gravura em madeira.

323 Idem. Título II, Capítulo VII.

324 Cf. idem. Título II. Capitulo VII. artigos 46°. 47° e 48°.

325 Cf. idem. Titulo II, Capitulo VII, artigo 49°.

326
fdem, Titulo II. Capítulo VII. artigo 50°.

327
"Serão udmitidos á mutnculu em qualquer d'estas classes, os individuos

de ambos os sexos que requererem

ao inspector da academia.
"

Idem, Título II. Capítulo VIII, Artigo 54°.
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do eurso
3 ] 8. Porém. mais uma vez, e estranhamente, o texto da reforma

não menciona qual o

grau de instruyão exigido para admissão á escola, o que significa que continuava pouco clara

a importância deste ensino a nível nacional.

De resto, mantinha-se a política das exposiyoes eseolares no início de todos os anos

lectivos, com a habitual atribuiyão de medalhas, menyôes honrosas ou prémios pecuniários

para os alunos ordinános, que
também podiam recorrer a bolsas para estudos

no estrangeiro.

Nada mais. E dessa reforma também nada mais sairia senão o apoio â Exposiyâo de Arte

Omamental e, na sequêneia desta, enfím, a movimentayão para a cnayão do museu que

teimava em tardar.

O projecto nacional, aliás, mantinha um certo cunho de omissão. sobretudo se

atentarmos. no mesmo texto. nos aspectos concernentes
å eongénere portuense. Na realidade.

dever-se-ia aplicar-lhe as mesmas obrigayôes pedidas â Academia lisboeta. sendo as únieas

alterayôes respeitantes aos numeros
de sôcios. pessoal e salános dos professores, cujo

estatuto

era equiparado ao dos colegas da eapital. Contudo, o artigo 77° deixava claro que "o estatuto

da academia actuaimente em vigor, serd reorganisado segundo os preceitos d'este reforma

sob proposta da academia"
319 Nada ai se adiantava quanto ao estado dos museus

portuenses, nem que obngayôes cabenam
â academia para o seu desenvolvimento.

No tocante â escola - â qual cabia o ensino propriamente dito, de belas artes e de

artes industriais. com cursos espeeiais. nocturnos. para operános
-. ela passaria a contar com

um director. nove professores efectivos 32°. quatro professores auxiliares. um secretário e

biblioteeário. um tesoureiro, um amanuense, um ofieial da biblioteca, um estampador, um

formador e dez "empregados menores" ^-l.

0 ensino das belas artes seria distnbuido por treze disciplinas. nove da

responsabilidade dos professores efectivos, e as restantes atribuídas aos auxiliares.
A nona

cadeira apresenta a novidade de terntar realmente aplicar as artes ás indústnas, vertente

sublinhada pelas aulas dadas pelos professores auxiliares, onde encontramos as seguintes

318 Exceptuando situayôes previstas no regulamento.
Cf. idem, Título II, Capítulo VIII, Artigo 59 •.

319 ,„ „Reforma das academ',as de bellas aries de Lisbou e do Porto", Collecyâo de Legislayão Portugueza. 1

semestre de 1881. 22 de Maryo de 1881, Título III, Capítulo único, Art.go 77°.

320 Os professores efectivos seriam providos por concurso. com provas a estabelecer;
e pod.am ser portugueses

ou e^«. desde que naturalizLs. O lugar sena inica.mente apenas por o.s anos

Jmdos^ quue^
conselhoda escolu procede á votaqão para o provimento defintttvo". Idem,

T.tulo II. Cap.tulo 111, art.go . > . Ver

também Titulo II, Capítulo III, artigo 27°.

32 1
Idem, Título II. capitulo I, artigo 23°. Seriam eles. "um Jiel. um portcro, cinco conUnuos e tres servcntes.

Idem. Título II. Capítulo V. artigo 41°.
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339, e a academia faria, quando fosse "possivel, acquisigão de ohjectos de arte expostos por

artistas nacionaes" 34°, havendo depois um "processo de julgamento para a escolha das

ohras que hajam de ser adquiridas peio museu" -*4\

Porérn. quanto ao museu, o texto da reforma não traz notícia entusiasmante. Num

artigo breve, lê-se apenas: "Os quadros. escuipluras e mais ohjectos de arte, que actualmente

existem na academia de beiias artes. formardo a base do museu que se crear para instruccâo

dos artistas e do publico.
" 342 No que se referia ao meios, esclarecia-se, em parágrafo único,

que "uma lei especiai determinará o pessoa. serviqo e dotacão d'este estahelecimento.
" 343

Futuros vagos, como se pode desde já perceber. Tao vagos que nada parecem augurar como

possibilidade de materializayao, nem como capacidade da prôpria reformada academia poder

fazer alguma coisa sobre o assunto.

Como veremos, em seguida, não será contudo da academia que sairá o museu

nacional; mas de uma exposiyão de arte ornamental. Pode-se dizer que a comissão dessa

exposiyão era quase toda composta por membros da academia. E, nesse sentido, como que

indirectamente, a Academia teria cumprido os propôsitos museolôgicos da reforma de 1881.

Porém, até nisso, a reforma veio tarde. E, como se verá, no nosso prôximo capítulo, depois de

um estímulo londrino, seria enfim a Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa

e Espanhola, realizada em Lisboa em 1882, que traria ao país a demonstrayão, com expressiva

clareza. da necessidade do museu e, sobretudo, da sua exequibilidade.

339 Cf. idem. capítulo III, artigo 20°.

340
Idem. capítulo III. artigo 21°.

341
Idem. capitulo III, artigo 22°. 4°.

342
Idem, Título II, Capítulo X. Artigo 65°.

343
Idem, Título II, Capítulo X, Artigo 65°.
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propunha também atingir uma democratizayão mais geral: não apenas nos horários noctumos,

como também no facto de as matrículas. exames, certidôes e diplomas serem gratuitos ->28.

Quanto å academia. ela devia tomar a seu cargo a promoyão e o dcscnvolvimento das

belas artes e dos estudos de arqueologia. sobretudo "em relacdo com a historia e a arte

nacionaes" 329; para tal, devia promover exposiyôes, de belas artes e de artes industriais,

"occupar-se da conservaqdo e restauro dos monumentos nacionaes" -30. e também

"solicitar a reunião em um museu dos objectos de arte pertencentes ao estado" JJ1,

"contribuir para aformacão de um museu" 332, inspecioná-lo e procurar "por todos os meios

ao seu aicance. enriquecel-o e desenvolvel-o" 3:>-
.

Além da nomeayão das atribuiyôes académicas, de consultadoria técnica e das

obrigayôes de administrayão que Ihe eram imputadas 334, a academia eontava com um

novidade no campo dos académicos: introduzia-se a categoria de académicos de mérito

literário (nacionais ou estrangeiros). Este dado parece-nos de sublinhar, por demonstrar o

reconhecimento. por parte da academia, do importante trabalho que os literatos vinham

realizando em Portugal, na defesa das artes e da arqueologia ->35. Quanto âs exposiyôes.

deveriani ser públicas e dedicar-se tanto âs belas artes como âs artes industriais 336 Não

devia haver intervalos superiores a 3 anos e deveriam ser realizadas nas salas do museu
----

ou da escola. Anunciadas com "um anno de antecedencia" 338, de modo a que se pudesse

estabelecer prazos e outras condiyôes. as exposiyôes teriam prémios pecuniários e honoríficos

328 Cf. idem. Título II. Capítulo VIII, Artigo 62°. Também a avaliayão, feita por exames de frequência e exames

f.nais. remetia para uma importåncia desses cursos. sublinhada também por uma responsabilizayão dos seus

discentes. já que se o incentivo ao trabalho se apresentava sob a forma de exposiyôes anuais, as reprovayôes por

dois anos consecutivos obrigavam â desistência do curso em quase todas as situayôes, tendo-se previsto apenas

algumas justificayôes possíveis. Cf. idem, Título II, Capítulo VIII, Artigo 59 °.

329
Idem, capítulo 1, artigo 1°.

330
jdem, capitulo I, artigo 2°.

33 1 Idem, capítulo 1, artigo 2°, 3.

332 Idem, cap.tulo 1, artigo 2°, 4.

333
Idem, capítulo I, artigo 2°, 5.

334 Ver idem, capítulo I. artigos 4° a 9°.

335 Idem. capitulo II, artigo 11°, la. Parece existir também a possibilidade (subentendida) de os académicos de

mérito poderem ser também do sexo feminino, já que existe a ressalva de os académicos de mérito do sexo

masculino terem de fazer parte de júris. Cf. idem, capítulo II, artigo 14°.

336 Cf. idem, capitulo III, artigo 19°.

337 Voltamos á velha questão de se entender por museu as salas da Galeria Nacional de Pintura.

338
Idem, capitulo III, artigo 19°, § 3°.
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dando "uma visão ceria do íriste panorama em que o problema se debatia", como concorda

João Couto 4, apontando as carências do edifîcio. Se bem queo Governo tivesse autorizado o

arrendamento,"í/e.?í/e que ndo fosse possivei, como não era, levantar uma construcgdo de

proposito para se estabeiecer o museu nacionai", lia-se no Diario Illustrado 5, a opyao de

Delfim Gucdes de, em Maio de 1 879, por um custo de 30 contos, ainda que por um período de

30 anos, arrendar o palácio Alvor, faria com que várias vozes se levantassem num coro de

protestos 6, Inquiria-se sobre a razão que teria levado a tal decisão, em vez de se optar pela

construyão, de raiz, de um edifício realmente preparado para o objectivo proposto. Assim,

apenas se eontinuaria a gastar os dinheiros públicos em edifîcios que nunca seriam do Estado

e que jamais, por muitas obras realizadas, se revelariam dignos dos fins propostos. Além

disso. a verificar-se aí a instalayão de um museu, este teria sempre um carácter provisôrio, por

se tratar de um arrendamento e nâo de propnedade estatal.

O critieado trabalho de adaptayão, moroso, segundo alguns testemunhos, e de custos

elevados, parece contudo não ter sido posto em prática imediatamente a seguir ao

arrendamento do edifício, mas apenas uns largos meses depois, quando já havia intenyâo de

repetir em Lisboa o êxito londrino da Exposiyâo Retrospectiva de Arte Ornamental

Portuguesa e Espanhola. Monsenhor Elviro dos Santos ' comentaria a proposito:

"Comecaram já as obras indispensaveis, as quaes devem estar concluidas brevemente;

porque n'aquelie mesmo palacio deve ter logar a annunciada exposicão d'Artes Portuguezas

4
Cf. COUTO, João — Justificaqão do arranjo de um museu . Lisboa: s.n., 1932. Sep. do Boletim do Museu

Nacional de Arte Antiga, vol. 2, n°l, p. 3.

-' In "Conde de Almedina", Diario Illustrado, Lisboa. 28 de Abril de 1882, p. 1.

66 Monsenhor Alfredo Elviro dos Santos seria uma dessas vozes discordantes, deixando um testemunho

eloquente do seu pensamento sobre o assunto (Ver SANTOS, Alfredo Elviro dos — As Artes Portuguezas no

Século XIX ou breves considerayôes sobre o seu estado, causas e remédios do mesmo. Braga: s.n., 1882. ).

Para esse autor era claro que a colecyão de arte da Academia não poderia ser mantida no convento: "a galeria,

estebelecida em similhante edificio, ionge de conservar incolumes as preciosidades que encerrava, untes

concorria, e não mui lentamente, para a sua destrutqão.
"

(idem, p. 26) Contra isso se tinha erguido o empenho

da classe artística, afirmava. conseguindo o arrendamento, pelo govemo, do Palácio das Janelas Verdes. "Todos

o.s artistas redobrurum os sern esforqos para evitar semelhante mal; e ao cabo d'alguns annos, conseguiram,

que o governo alugasse o palacio do exc.m0 snr. Marquez de Pombai, sito nas Janeilas Verdes, no qual residiu

por aiguns annos Sua Mugestude u Imperatr'iz do Brazil, viuva do snr. D. Pedro IV, para onde vae ser mudada,

do mesmo modo que o museu, uitimumente, fundado nu Acudemiu.
"

Idem, p. 26.

^
De acordo com o escrito no prôprio livro, o autor e um"presbítero com o curso trienal teolôgico do Seminário

patriurcal de Santurém, bucharel formado em Teologiu pela Vniversidade de Coimbra, Secretário Particular do

Exm° e Rev° Sr. Arcebispo de Braga; Primaz das Espanhas, etc." Autor de diversos escritos, de que salientamos

o Projecto de Reforma dos Estatutos da Real Associayão de Arquitectos Civis e Arqueôlogos Portugueses,

colaborador de publicayôes religiosas, como Semana Religiosa Bracarense, Progresso Catélico. de

Guimaraes, ou Cruz do Operário, de Lisboa, foi grande defensor dos direitos clericais. Desembargador da

Relayão, foi bibliotecário do Patriarcado de Lisboa, e juiz do Tribunal Pontifício, entre outrso cargos. Cf.

Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume 27. p. 341.
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Capítulo V — As exposi^ôes retrospectivas de arte ornamental em

Londres e Lisboa

1. O Paláeio Alvor

Como vimos no capítulo anterior, gorara-se o sonho da Promotora em construir de raiz

o seu prôprio edificio para as artes, em Lisboa. Por isso mesmo, na falência de novos

edifîcios, e å parte as deficientes condiyôes do convento de S. Francisco L mais nenhuns

muros albergavam exposiyoes artístieas na capital. Chegava-se assim ao fim dos anos 70 de

Oitocentos e a urgência da criayâo de um espayo para tais fins punha-se cada vez com maior

premência. Contudo, e dadas as velhas questoes econômicas. ainda não seria desta vez que

semelhante projeeto teria eoncretizayão. A soluyâo arranjada foi, ainda, a adaptayão. E, por

uma vez, enearava-se um edifício de origens laicas: o palácio Alvor, ås Janelas Verdes -, de

origens arquiteetônicas obscuras e de atribulada histôna J.

Em Janeiro de 1879, um articulista da rcvista O Occidente lanyara mais uma acha na

fogueira que condenava os tristes espayos conventuais de S. Franeisco a abrigo das artes.

1
"O casarão de S. Francisco não se prestava para instalaqôes apropriadas: era quente e frio, chovia lá dentro.

e os quadros estragavam-se. Já em 76 se discuíira a transferência do museu paru algum paiácio ou convento

dîsponivel. pensando-se então nos Jerônimos. na Estreia, num palácio da Junqueira (que seria do Burnay), nos

Pulácios Ribeira Grande e Abrantes. sem nadu se decidir.
"

In FRAN£A, José-Augusto A Arte em Portugal

no século XIX.. Lisboa: Bertrand, 1990. Volume II. p. 68. 3" ediyão. Em Abril de 1872, Ramalho Ortigão dera

largas ao seu espírito critico ao escrever um texto sobre As Belas-Artes, a exposiqão. os quadros. os artistas. Nâo

evocando aqui a critica dos trabalhos. não queremos deixar de lembrar as estocadas dadas no triste convento de

S. Francisco. "Esta não é a entrada do Pártenon. nem a du.s estáncias do Vaticano, nem a da gaieria do Louvre.

i "Num velho muro da Rua de S. Fruncisco. esbeiqado. negro. rendido, alargartado pelas rachaduras e pelas

podridôes, há uma porta atamancada como ripes de pinho e coroada por uma tabuleta de barraca defeira ou de

estalagem de ôpera bufa. Por uqui se entra. "Estamos nu exposiqão de Beîas-Artes em Portugal.
"

In As

Farpas. volume XII, Lisboa, Clássica Editora, 1992, p. 191.0 desagrado de Ramalho prossegue com o facto de

se encontrar num cebolal, e de ser em semelhante cenário suburbano que um empregado Ihe pediu meio tostão

para entrar. indicando o espayo onde es achavam os quadros e aconselhando prudência (cf. idem, p. 192).

2 "O movimento de opinião reanimou-se. porém. em "9, provavelmente orquestrado pelo novo impector. com

quem. no «Occidente». se insistia para que agisse nes.se sentido. Em Maio. Delfim Guedes arrendou. por trinta

unos. um pulácio ûs Junelus I erdes. que foru de um Tá\-ora. conde de Alvor. e depois entrara na posse do

marquês de Pombal." In FRA\(,'A. José-Augusto
- A Arte em Portugal no século XIX,. Lisboa: Bertrand.

1990. Volume II. p. 68. 3a ediyão.

3
Sobre a polémica que envolve a histôria do edificio e dos sucessivos proprietários e arrendatários, ver PINTO.

Augusto Cardoso — Notas para a Histôria do Palácio das Janelas Verdes. Lisboa: s.n., 1943; SEQUEIRA,

Gustavo de Matos — Em que se contu como os Curvulhos da Rua Formosa adquiriram um soberbo palácio a

trôco de umufôlhu de pupel seludo. tn Feira da Ladra. Lisboa: s.n.. 1932. Tomo V, p. 7 a 9; e SOUSA. Joåo de

Saldanha e OÍiveira e (marquês de Rio Maior) A Cusu dus Juneilas Verdes. O Marquês de Pombal acusado

e defendido, II Desabar de lendas e ocaso de calúnias (Alguns documentos inéditos). Lisboa: s.n.. 1940, p.

75 a 96 e apêndices p. 97 a 107.
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tempo já tema de inúmeras críticas, de acordo com o cronista. "Não irataremos da questão do

edificio. que a poiitica fá explorou em seu proveito, sô diremos que com a importância do

aluguer do palacio, e com as despezas que n'eiie se estão fazendo e se fardo para o tornar

soffrivel para ofim a que é destinado, se jyodia fazer obra perfeita e que ficasse pertencendo

á nacão. Mas, já a outros propositos se tem dito aqui, em coisas de arte e de sciencia é um

miiagre ver os nossos governos seguirem um principio, uma norma sensaîa e de boa

administracão.
"

Considerava-se então que do mal, o menor. E concluía-se: "Aceitemos os

factos como estdo e congratuiemo-nos com a nacdo por todos, com rarissimas excepcoes,

corporacdes e particulares, terem accudido ao apello da commissão.
" [ 4

Não seria, contudo, a última vez que na revista se leriam registos de desagrado quanto

ao espayo. A 1 1 de Fevereiro de 1882, o jornalista Brito Rebelo fazia também notar o seu

desagrado. Apesar de algumas imprecisôes quanto â histôria do edificio -^, não deixa de tecer

agudos comentários desagradados â sua fisionomia e localizayão, bem como â consequente

inadequayao a museu: "Não se distingue, como quasi todas as obras d'aqueile tempo, por

elegancia de architectura, gosto ou graca de risco. A sua frontaria é pouco agradavel e não

tem grandiosidade."
*" Tirando as escadas do vestíbulo. o interior correspondia å sensaboria

do exterior e nao havia salas de dimensoes condignas. Conviria pois como "vivenda

commoda" para a família proprietária, porém, não tinha condiyoes para museu. "O jyalacio já

dissemos em outro artigo precedente que fôra aiiugado ao actual sr. marquez de Pombal por

30 annos, mediante uma renda que soffre alguma alteracão annuaimente, mas cujo termo

medio é de tres contos de réis, podendo o governo compral-o dentro d'esse periodo por

oitenta contos de réis. Resaremos porém a quantos santos ha para que tal não faqa, e

impetraremos até para isso a intercessdo dos mais da devocão do sr. marquez.
" [ '

As críticas tinham razão de ser. Para além do tamanho diminuto das salas e da má luz.

que obstavam a uma boa observayão das peyas expostas, havia ainda outros problemas a

eonsiderar: "A sua proximidade do mar, a falta de ventiiaqão apropriada e naturaimente a

falta de impermeabiiidade das suas paredes do lado de traz. devem trazer graves damnos aos

14
Idem.

' - "O ediftcio é um dos tres palacios que o grande marquez de Pombal construiu durante a sua vida. e o ultimo

em data. Por occasião da morte de el-rei D. José achava-se a sua construcqão udiuntada mas succedendo logo
a demissão e desgraqa do marquez, pararam as obras, ficando uma parte do edificio por concluir. como se pôde
ver." /n REBELO, Brito —

"Exposiqão Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa. /// ", O Occidente, 1 1 de

Fevereiro de 1882, p. 34.

[6
Idem, p. 34.

]1
/dem,p. 34.
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e Hespanholas"
8

Esperando que esse evento se destacasse pela sua grande qualidade v. o

autor pensava, porém, não serem boas as condiyôes em que o palácio havia sido arrendado
' °.

acreditando que, por um montante poueo mais elevado. se poderia construir um edifîcio de

raiz. Lisboa merecia-o:".Ts condicdes, com que o governo o alugou. durante alguns annos,

são, segundo me consta. muito onerosas; e. sem duvida. era muito para desejar. que. fazendo

um pequeno saerificio (muito dinheiro se tem gasto em cousas menos uteis!). levantasse um

edificio apropriado. onde estabelecesse a Academia com todas as suas dependencias. e um

edificio digno d'uma cidade como Lisboa. que é rainha da Pensinsula e do Oceano;
e que. em

breve. com a abertura da linha ferrea da Beira. que é internacionai. vae ser o primeiro hotel

da Europa.
"

■ -

Apesar da perspcctiva animadora deste eclesiástico, neste ponto
em particular.

a verdade é que I.isboa tinha. arquitectonicamente. pouco a oferecer, como ele prôprio

reconhecia, afinal. Mais, portanto, se impunha a aposta na construyão de bons edificios. Se

bem que a mesma falêneia se verificasse em todo o país, seguidor de uma política de

reutilizayão de espayos eonventuais. desajustados dos fins laicos a que se propunham *-.

Seria pois útil a criayão de equipamentos realmente concebidos para as funcôes a que se

destinavam.

Logo em 1881, na revista O Occidente, viera a lume uma importante crítica ao

projecto da exposiyão. Deixaremos para adequado momento os reparos feitos â comissão e

i
-i

tomemos agora apenas o desapontamento quanto â instalayão e aos custos inerentes l-\ ao

8 Idem, p. 27.

9
"Pelos esforqos. que estão sendo empregados, é d'esperar, que a annunciada exposiqão seja, senão a mais

importunte, que tem sido feita entre no.s, pelo menos uma das methoresJTirar-se-hão d'elia os fructos

desejados?
- São o creio, porque em geral. os nos.sos artistas não poussuem a instrucqûo indispensavel; não

bustu reuntr centos ou milhares d'objectos artisticos n'um dado local. e expôt-os á udmiraqão do publico; é

necessario que este lenha elementos paru não se ttmitur. sâmente, a vel-os, mas a estudal-os./ D'outra fôrma

deverá antes chamar-.se um basar, e não uma exposiyão artistica "In SANTOS. Elviro dos, op. cit.. p. 27.

10
De acordo com a revista O Occidente, 1879. o govemo arrendou o palácio nesse ano por 3.840S00 réis,

reservando-se, no entanto, a opyão da compra. quando o entendesse vantajoso. Referido por COUTO. João
-

Jusiificuqũo do arranjo de um museu. Lisboa: s.n.. 1932. Sep. do Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga.

volume 2. n°l. p. 3.

1 ! ln SANTOS, Alfredo Elviro dos. op cit., p. 27.

12 "Poucos são os edificios. que n'eliu se encontram. assim como em todas as mais cidades do paiz. que,

expressamente. f'orum construidos para os fins u que hoje são destinados; nada mais temos feito do que

transformur os vethos conventos pura n'elles estabelecer lyceus. seminarios, academias, asylos, hospitaes.

cadeias, udministraqũes. camaras, trihunaes. quarteis... em summa todas as repartiqôes publicas. tanto

ecclesiasticas. como civis e mililures'
— Se os frades não tivessem acabado...

"

Idem. p. 27.

13 In "Exposiquo Retrospectha de Arte Ornamental em l.ishoa". O Occidente. 21 de AgOSto de 1881. p. 187.

Assinado "R.". Trata-se do cronista que fará depois. ao longo de 1882, 1883 e 1884 vários trabalhos sobre a

Exposiyão para a mesma revista. Pelo tom utilizado, parece tratar-se de Brito Rebelo. visto o estilo e os temas

não diferirem dos utilizados nas cromca.s assinadas por este jornalista.
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2. Fxposiyão em Londres

A 18 de Janeiro de 1881, no londrino South Kensington Museum, abria a exposiyão

intitulada "Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental \rt", que

consistia numa reunião de peyas de artes decorativas portuguesas e espanholas, cobrindo o

vasto leque cronologico dos mais primevos tempos da histôria das duas nayôes até ao século

XVIII 23_ o eatálogo. ao que tudo indica, disponível desde a inaugurayão ^, revestia-se de

enorme interesse. 0 organizador da exposiyão e editor da publicayão, John Charles Robinson

(1824-1913), crítico e historiador de arte, conhecedor profundo do género e inlatigável

viajante, nomeadamente por terras ibéricas. usara as suas ligayôes internacionais e os seus

múltiplos conhecimentos (mundanos e científtcos) para, em conjunto com o terreno propício

que o Museu londrino lhe apresentava. levar a eabo a espinhosa tarefa. Vale a pena determo-

nos um pouco mais sobre a biografia deste homem.

Nascido em Nottingham, era filho de um director de museu 2^, e teve formayao

artística, estudando arquitectura e pintura em Paris. Com 23 anos, em 1847. era nomeado

director da Escola de Arte de Hanley. E em 1852 encontramo-lo já deambulando pelos

meandros do estabelecimento. entregue å organizayão do Museum of Ornamental Art, mais

tarde parte integrante do South Kensington Museum 2°, onde organizou e dirigiu as colecyoes

23 No original, "from the earliest times to the close of the XVUl century". ln Catalogue of the Special Loan

Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, South Kensington Museum, 1881. Londres:

Chapman & Hall Ltd, (Ediyâo de J.C. Robinson). 1881.

24
O catálogo parece ter sido publicado na altura da inaugurayão pela prôpria forma como e apresentado,

salientando a data de abertura e, também, pela circunstância de a data do termo da exposiyão surgir como futura:

"svill be opened in the South Kensington Museum towards the end of the month of May. 1881." tdem, p. 3. De

qualquer modo, não é uma obra posterior å exposiyão
2~

A biografia de enciclopédia consultada — e a única encontrada até ao momento
— não informa sobre que

museu era esse. Cf. Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo Americana. Madrid: Espasa-Calpe, s.d., Tomo

LI, p. 1009. Robinson era também membro das Academias de Belas Artes de Madrid, Lisboa, Florenya, S. Lucas

(Roma), e Bolonha (entre outras), e conservador das pinturas régias em Ingiaterra, cargo que ocupou a partir de

1881, o que não deve ser coincidência, mas um reconhecimcnto pela organizayão da Exposiyão Rctrospectiva de

Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola. Entre as suas obras salientamos: Descriptive Cataiogue of the

Drawtngs ofthe old masters in the collection ofMatcolm ofPoetallock, 1869; A criticai account ofthe Druwings

of Michael Angelo and Rafaelle in the University Galleries, 1870; Essay on the early Portuguese School of

Painting, 1866, traduzida para português com o título de A ant'tga escola portugueza de pintura. e publicada

entre nôs em 1868. pela Sociedade Promotora das Bellas Artes, com prefácio e traduyâo do Marquês de Sousa

Holstein.

26 O primeiro edifĩcio do South Kensington Museum foi erigido em 1855, construído sobretudo em ferro e

madeira. Nesse espayo ficaram expostas as colecyôes adquiridas na exposiyão de 1851. Inaugurado a 22 de

Junho de 1857, o complexo do museu seria depois gradualmente aumentado com a construyão de diversas alas

para pintura, cerâmica e outras colecyôes e também para instalayão da a escola das artes. Até aos anos 80 de

Oitocentos, o museu não deixou de sofrer ampliayôes e até alguns cortes (como a destruiyão da maior parte do
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objectos alli conservados, quando esses obfectos sejam da natureza de poderem soffrer

alteracdes de agentes externos. como quadros, madeiras, artefactos de
seda e lã, etc.

"

Propunha entao a construyão de raiz num terreno isento dc males como os apontados.

no novo bairro de Santa Marta. ao Salitre, num terreno vasto e desafogado. além de muito

central. Dadas as exeelentcs caracteristicas dessa área, acrescentava Brito Rebello que "se não

deve perder occasido tdo opportuna para dotar a cidade com os estabelecimentos

indispensaveis, mas feitos desde a raiz. com o intuito da sua destinacdo. Se não se cuidar

n'isso, se ndo se aproveitar o ensefo. continuará o paiz a gastar muito e mal.
"

As eríticas abundavam. pois. Mas o comissário Delfim Guedes (1842-1895)
20 não

era pessoa para deixar abalar a sua vontade. Licenciado em Direito pela Universidade de

Coimbra, em 1869, estudara pintura com Tomás da Anunciayão. Aguarelista, não seguira,

contudo, a pintura profissionalmente 21. Em 1878. na sequência da morte de Sousa Holstein.

Delfim Guedes ocupara o seu lugar de vice-inspector da Academia de Belas-Artes de
Lisboa

-2. Fora igualmente personagem activo na reorganizayão da Soeiedade Promotora de Belas

Artes e com todo este historial surgiria, enfim, â frente da comissão das Exposiyôes de Arte

Ornamental, primeiro em Londres e depois em Lisboa. A sua nomeayão, bem como a eseolha

dos restantes membros da comissão
—

apesar das generosas observayôes de Antônio Augusto

Gonyalves, que atempadamente encontraremos
—

, não deixaria de levantar polémica na

imprensa, eomo adiante veremos.

As eríticas sobre os problemas temidos pela humidade e pequenez das salas

eontinuariam apôs a abertura do palácio como cenário da Exposiyão de Arte Ornamental.

Mas, por agora, olhemos um pouco para Londres, e vejamos os antecendentes desta exposiyão

lisboeta, ou seja. a retrospectiva de 1 88 1 , na capital britânica.

[% Idem. p. 34.

19
Idem, p. 34. Sô para as obras de adaptayão, mencionava o cronista ter sido informado de já se ter excedido a

verba de quarenta contos. Cf. tdem, p. 34.

20 Delfim Deodato Guedes nasce em Santo Tirso a 18 de Novembro de 1842. Falece em 1895. já com o título

de Conde de Almedina. concedido pelo rei D. Luis, por decreto de 13 de Abril de 1883. como reconhecimento

pelo trabalho desenvolvido na comissâo das exposiyôes de arte ornamental, em Londres e Lisboa. Cf. Grande

Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume II, p. 30. Quanto ås críticas que o título levantou, são

inescapáveis as páginas escritas por Ramalho Ortigão, em As Farpas, volume II, p. 167-179, onde o classit.ca

como um dos novos membros da "nobreza de água doce"(p. 179.).

21
Apesar disso. a sua proteccão aos artistas tivera também papel no curso da sua vida. "Antes de ser nomeado

para o lugar que occupu. ubrtu s.exa um atelier espuqoso e em opttmas condiqoes de luz, para o qual convidou

os artistas de Lishoa que ali quizessem ir trahalhar de dia ou de noite. Forneca-lhes modelos. e obsequiava-os

em tudo o que estava ao seu ulcunce.
"

In Diário Illustrado. de 28 de Abril de 1 882. p. 1 .

22
Nesse mesmo artigo do Diário lllustrado, de 28 de Abril de 1882. apresenta-se o conde como iniciando a sua

vida pûblica, com o cargo de vice-inspector da Aeademia. logo em 1877.

237



uma exposicão de arte omamental portugueza e hespanhola. As coileccôes pertencentes a

esse admiravel estahelecimento de educacdo artislica e industrial reuniram-se alguns centos

de obfectos de collecqdes particulares inglezas e francezas. Era muito; mas logo viram que a

exposicao ficaria incompleta jyela falta de algumas especies existentes em Portugal e

Hesjĸtnha. Temos sido muito explorados; a incuria e a ignorancia tem-nos devastado. mas

felizmente ainda nos restam muitasjoias e primores.
" 3u

Para a recolha de todas essas preciosidades, Robinson socorreu-se de variadas ajudas.

A comissão inglesa, sob a presidência do príncipe I.eopoldo, contava com o marquês de Casa

Laiglesia (enviado extraordinário e Ministro Plenipotenciário em Espanha), Miguel Martins

d'Antas (com o mesmo cargo para Portugal), Sir Henry George EUiot (enviado e Ministro

para o Império Austro-Húngaro). Lionel Sackville S. West (enviado britânico e ministro para

Espanha), R. D. B. Morier (idêntico cargo para Portugal). o conde de Wharncliffe, o conde de

Lytton. o visconde Powerscourt, Sir Henry Austen Layard, Sir William Henry Gregory (todos

estes sem atribuiyôes definidas no catálogo), F. Ottiwell (embaixada Britânica eir Paris), Sir

John Crampton. Coronel Arthur Ellis, Francis Cook (visconde de Monserrat). o barão

Divillier (de Paris). Augustus W. Franks. Adriano de Murrieta, o duque d'Osuna (Madrid). E.

J. Poynter. Juan F. Riano (Madrid), o prôprio J. C. Robinson, o barão Ferdinand de

Rothschild, C. Schreiber. Senhor Du Sommerard, Senhor F. Spitzer (Paris), Richard A.

Thompson, e o eonde Edmond Zichy (Viena) ^1. Além destes nomes. acrescem-se ainda os

trabalhos das diversas eomissoes. Da parte espanhola, sob a presidência do ministro britânico

Lionel Sackville S. West. havia ainda o conde de Valeneia de Don Juan, Don Mariano Diaz

del Moral, Don Manuel Zarco del Valle, e Don Juan F. Riafio. Por Portugal, e coordenados

pelo ministro britânico R.D.B. Morier, foram consultores o marquês de Fronteira e o marquês

de Fialho. Além destes nomes, encontramos a comissão nomeada pelo rei de Portugal para a

reunião de peyas no nosso país. Aí nos cruzamos com Delfim Guedes, Antônio Tomás da

Fonseca, o conselheiro Inácio de Vilhena Barbosa, Teixeira de Aragão, José Luís Monteiro e

Augusto Filipe Simoes, cujos nomes e importância voltaremos a encontrar com frequência

neste capítulo. Falta apenas a comissão francesa, onde constam os nomes de F. Ottiwell

Adams (presidente) e o barão de Alcochete, M. Edmond Bonnaffé, Maurice Chabriêre Arlés,

barâo Divillier, Gustave Dreyfus, Edmond Foulc, Ernest Odiot, E. du Sommerard, e F. Spitzer

-™
Idem, p. 3.

^1
Cf. Catalogue of the Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, South

Kensington Museum, 1881. Londres: Chapman & Hall Ltd (Ediyão de J.C. Robinson, Londres). 1881, p. 3-4.

Os nomes de que não sc indica fiinyão ou nacionalidade surgem assim por não haver tal indicayão nc catálogo.
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de arte atc 1869. Fundador do Clube de Belas Artes de Londres, e membro de quase todas as

academias da Europa, nomeadamente a de San Fernando, em Madrid, era alguém que se

movia com intimidade nos meandros das artes ornamentais. As peninsulares não constituiam

excepyão. Fora este homem que resolvera levar a cabo a tarefa de dar a ver as colecyôes do

museu. e, simultaneamente, as artes ornamentais ibéricas, até então quase desconhecidas.

0 historiador Gabriel Pereira (1847-1911) 27, em trabalho publicado em 1889 28,

escreveria sobre o cvento que considerava marcante, como ponto de partida para as

exposiyôes em Portugal (Lisboa e F.vora 29) e, em seguida, para a concretizayão do projecto

do museu nacional. O tom elogioso pretende não apenas sublinhar o valor da exposiyão

londrina como demonstrar também a riqueza do nosso patrimônio, merecedor de mais

interesse. "Em 1881 o South Kensington Museum. de Londres. celebrou nas suas galerias

primeiro corpo, em 1868, reerguido em Bethnal Green. Cabe tambem informar que o edificio principal do museu

tinha um horário bastante amplo, fechando apenas aos domingos, na Sexta-feira Santa e no dia de Natal. As 2as,

3as e sábados, aberto das lOhOO ás 22h00, tinha admissão gratuita; ás 4as, 5as, e 6as, aberto das lOhOO ås 16h00,

1 7h00, ou 1 8h00 (conforme a estayão do ano), tinha entrada paga, excepto para professores e estudantes de

ciências e arte. para os quais o acesso era sempre gratuito. Cf. A Guide to the South Kensington Museum.

London: s.n., 1896-97. Apesar de algumas diferenyas nos apontamentos das datas, uma introduyão sobre este

museu, actualmente chamado Victoria & Albert Museum, é-nos também dada na publicayão intitulada The

Victoria & Albert Museum. Londres: V & A Museum; Scala/Philipe Wilson, 1983. Nesta obra, o

primeiramente chamado Museum of Manufactures e. a data de abertura, rebapti/.ado como Museum of

Ornamental Art. é de Setembro de 1852, indicando claramente a diversidade de espolios e de intencôes, também

já focada no trabalho precedente, onde já se advertira sobre a variedade de locais que acolheram as colecyôes

enquanto o edifício nâo se achava concluido. Será simplesmente em 1856 (discordando do 55 da obra

anteriormente referida) que o espôlio deste espayo será transferido para a área de South Kensington,

possibilitando que um maior número de pessoas disfrutasse do conjunto das colecyôes. O sucesso de público

assim o exigia, já que desde a abertura desse núcleo em 1852 que cerca de 5000 visitavam o museu, nos dias de

entrada gratuita. A reunião das colecyôes e o constante aumento do acervo não significaram, contudo, a unidade

do museu, antes accnturam a sua face de um conjunto de corpos vivendo na mesma área. Sô em 1890 essa

pluralidade viu alguma unidade, e mesmo assim aparente, conferida através da fachada unificadora de Sir Aston

Webb. Essa fachada grandiosa ainda hoje se pode encontrar. Tal ideia de unidade desaparece, porém, assim que

se encontra transposta a entrada principal e o visitante se confronta quer com os desníveis e as diversas

caracteristicas dos vários corpos que por trás se escondem. quer através da diversidade, algo inexplicável dos

acervos. como por exemplo a colecyão de pinturas de Constable.

27 Gabriel Vítor do Monte Pereira. Nasce em Évora em 1847, e aí morre a 16/12/1911. Filho de um professor

de liceu. de quem recebe educayão na juventude. Estuda depois na Escola Naval, abandonando quase no termo o

curso de Marinha. Frequenta também a Escola Politécnica, saindo mais uma vez sem terminar o curso. A sua

carreira docente é iniciada no liceu dirigido por seu pai. Aí se dedica ao estudo da Histôria e da Arqueologia.

Extinto o Liceu de Setúbal. ruma a Évora, onde prossegue os estudos arqueolôgicos. Funcionário da Secretaria

da Misericôrdia da cidade, dedica-se a salvar da ruína o cartôrio da casa, localizando inúmeros bens de paradeiro

incerto. Inicia, simultaneamente a sua actividade de publicayôes na área da investigayão histôrica. Traduz

também os clássicos, e tem algumas incursôes literárias. Chega a ser conservador e director da Bibhoteca

Nacional de Lisboa, e inspector das Bibliotecas e Arquivos. Fruto da investigayão, destacamos os Estudos

Eborenses — Histôria, Arte, Arqueologia. Évora: Minerva Eborense, 1886 a 1896. compostos por 36 títulos.

Cf. Enciclopédia Portuguesa e Brasileira, volume XXI. p. 137-139.

28 In PEREIRA, Gabriel "Exposiqoes de Arte Ornamental. Londres, 1881. Lisboa. 1882. Évora, 1889. Notas

especiaes sobre algumas preciosidades eborenses. As joias da Sé. O tryptico de Limoges e o quadro Bysantino

da Bibliotheca. As collecqôes particulares. etc". Estudos Eborenses. Evora: Minerva Eborense. 1890.

29
Lisboa em 1 882, c Évora em 1889, esta última organizada pelo prôprio Gabriel Pereira.
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"Pouquissimas eram as industrias que faziam excepcão (ceramica. ourivesaria). satisfazendo

ás condicdes do cstylo. e essas mesmas. bem raras, agravavam o contraste" 36, mencionava

Joaquim de Vasconcelos. E a reacyao não tardou. "A Inglaterra recolheu-se humiihada. mas

resolvida a lirar prompta desforra; atacou o mal j)ela raiz e tratou logo dt reformar

radicalmente o ensino do desenho em todas as suas escolas. "^ Não se tratou, no entanto, de

uma reforma académica. com grandes ambiyôes mas destituída de realidade. O mesmo critico

esclarecia a radical mudanya. "Ndo reformou Academias nem se occupou com programmas

pomposos. com a creacdo de um hatalhdo de professores. de outro batalhdo de afudantes e

de outro batalhdo de subalternos e porteiros. nem com reposteiros de salas vazias de

ouvintes. Comeqou pela raiz. pela escola elementar de desenho."
-)°

Além disso, outro passo se deu. com a compra. logo na exposiyâo de 1851, de peyas

de artes industriais e a sequente criayão de um pequeno museu que. anexo a um núcleo já

existente de objectos de artes industriais. providenciasse os necessários modelos para a dita

escola normal de desenho
39 Scdiada em Kensington, a escola teve uma organizayão muito

específica. Contava com dois blocos de ensino: um científico e outro artístico. Do primeiro.

constavam as seguintes disciplinas: geometria plana e descritiva; desenho de mecanismo e

máquina; construyão eivil e naval; mecânica teorética 4^; mecânica aplicada; som, luz e calor;

magnetismo c clectricidade; quimica orgânica; química inorgânica; gcologia; mineralogia;

fisiologia: zoologia; fisiologia das planlas e botânica; botânica sistemática; minas e fornos; e

metalurgia4'.

A componente artístiea compreendia: a escola nacional de South Kensington

(seminário ou escola normal de desenho); museus e colecyôes de Kensington; criayão de

escolas locais destinadas ao ensino artístieo; subsídios para a construyão dessas escolas e

associayoes dedicadas ao ensino das artes. a discípulos e professores da escola normal;

"inspecqôes locaes e exames com distribuicdo de premios"'42; concursos com prémios a nível

naeional: doayôes de objeetos ou livros de arte ás escolas "pelas medalhas que os seus alunos

36 Idem. p. 2.

}1
Idem.p.2.

1% Idem, p. 2.

39
Idem. p. 3.

™
A ortografia está actuali/ada. mas mantivemos os termos originais.

41
Idem. p. 4.

-

Idem, p. 4.
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32 Sobre o lado português informa Gabriel Pereira: "Organisou-se uma commissão official

que pediu o concurso dos governos da peninsula. e estes tomaram a peito a boa

representacão no South Kensington."
33 Embora organizados os trabalhos muito em cima do

momento, considerava o autor que o resultado fora muito positivo 34.

Mas regressemos aos objectivos ingleses. Para percebermos as motivayôes de

Robinson para a organizayão desta exposiyão há que recuar um pouco. A industrializayão

transformara, de há décadas, o olhar sobre os produtos das artes decorativas e industriais. Em

Londres, o prôprio South Kensington fora criado como sinal da mudanya dos tempos e dos

olhares. erigindo-se um tempio â medida da glorifĩcayão dos objectos do quotidiano,

dignidade que englobava um novo conceito de produyão das nacoes. Assim, em 1 852, um ano

apôs a famosa grande exposiyão em Londres, abriam-se também as portas desse novo museu.

Convém aqui determo-nos um instante para observarmos o impacte de semelhante

estabelecimento nas artes industriais inglesas.

Ainda em 1851, ao tempo da primeira exposiyão universal em Londres, a Inglaterra

ficara muito mal vista pela mediocridade dos seus produtos, por exemplo quando

confrontados com a qualidade dos artigos franceses. Em 1 879, lanyando mais um brado contra

o estado das artes em Portugal, Joaquim de Vasconcelos mencionará esse lamentável caso

inglês na III parte do seu relatôrio sobre A Reforma do Ensino de Bellas-Artes 3d. A

vergonha de tal participayâo e a forma como os britânicos haviam deitado mãos å obra.

determinados a mudar a situayão, eram apontadas pelo crítico português como exemplo a

seguir na resoluyão de um grave problema nacional. Numa tentativa de despertar a atenyão

dos interesses políticos e culturais portugueses nessa urgência da criayão de um museu de

artes industriais, foco de progresso do país, o caso inglês, que Vasconcelos considerava

paradigmático, era sublinhado porque demonstrara claramente
como um país industrialmente

deficitário pode, em poucos anos, ver alterada a sua importância em termos internacionais. De

facto, em 1851, a Inglaterra percebera a sua inferioridade no campo das artes industriais.

32 Cf. Catalogue of the Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, South

Kensington Museum, 1881, p. 5.

33
In PEREIRA, Gabriel — "Exposiqôes de Arte Ornamental. Londres, 1881. Lisboa, 1882. Évora. 1889. Notas

especiaes sobre algumas preciosidades eborenses. As joias da Sé. O tryptico de Limoges e o quadro Bysantino

du Bibliotheca. As collecqôes particuiares. etc. ". Estudos Eborenses. Evora: Minerva Eborense. 1890. p. 3.

™

Idem, p. 4.

35
VASCONCELOS, Joaquim de A Reforma do Ensino de Bellas-Artes. III Reforma do Ensino do

Desenho seguida de um plano geral de organisacão das escolas e collecyôes do ensino artistico com os

respectivos orcamentos. Porto. 1879.
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Esta política faria o necessário pela Inglaterra. Na exposiyâo universal de Londres, em

1 862, as produyôes inglesas de artes industriais foram uma revelayão. Impressionada com os

resultados, em 1863 a Áustria seguia-lhe as pisadas. fundando em Viena um estabelecimento

análogo ao de Kensington, abrindo o eaminho â sua prôpria imagem de nova revelayão

industrial, na exposiyão de 1873 51. A soluyão para Portugal, de acordo com Vasconcelos,

passaria precisamente por uma política idêntica â que já provara tão bons resultados, em vez

de uma insistência em reformas académicas falaciosas nas suas miragens de milagre. "O

puhlico em geraljuiga que a salvaqão nos ha de vir das escolas superiores
e das secundarias,

quando o remedio está na escola elementar, o aípha e o omega, principio efim da reforma do

movimento intellectual do paiz. Do mesmo modo seria absurdo imaginar que as Academias

de Bellas-Artcs nos hão de salvar da nossa miseria artistica e educar o senso artistico do

povo; já demonstrámos o absurdo de semelhante illusão.
"^-

É curioso como a urgência da criayão académica se transforma em renegayão desse

modelo. Se Portugal comeyou tarde o seu caminho no ensino artístico, em termos da crise do

modelo acompanhou o movimento europeu. "A Academia de Belias-Artes de Vienna nada deu

para esta reforma grandiosa; os museus imperiaes e reaes de quadros e de estaiuas. que

estão mais ou menos ligados a essa academia. nada fizeram a favor do renascimento

briihante. evidente das artes industriaes austriacas. Verificou-se na Austria o que se havia

verificado em Londres com a Royal Academy; em Munich com a Academia Reai de Belias-

Artes; em Beriim com a Academia reai da Prussia: em Paris com a École des Beaux-Arts.

que as Academias de Beiias-Artes são hofe, em geral, corpos sem vida porque se isolaram

por meio de reguiamentos pedantescos e absurdos.

A reforma das belas artes tivera os seus mentores e críticos. como também tivemos

ocasião de verificar no capítulo IV. E. tal como já haviam feito Luciano Cordeiro e Sousa

Holstein, em 1875 54, também agora se erguia a voz de Joaquim de Vasconcelos para a

51
ldem,p.9.

52Idem,p. 10-11.
53 Idem, p. 92-93. As reformas académicas

deram-se principalmente na década de setenta de Oitocentos. Veja-

se: Viena, 25/8/1872; Madrid, 30/5/1873; e Berlim, 6/4/1875. ldem, p. 93.

54 Ver capítulo IV desta dissertayão. É também oportuno referir aqui que, a 7 de Abril de 1876, o Rei D. Luis

autorizava o govemo a um gasto de 30.0005000 réis, "para as despezas necessarias para que os productos da

industria nacional possam concorrer na exposiqão universal que ha de realisar-se em Philadeiphia no mez de

maio do anno corrente". In Collec^ão de Legislayão Portuguesa, 1° semestre de 1876, p. 80. Lsse gesto que

sublinhava o autorizado em decreto, pelo mesmo monarca, um mês antes, vem acentuar a falência de uma

política de instruyão das artes aplicadas ás indústrias. O mecenato régio, um mês antes do acontecimento no

estrangeiro. prova bem o quanto o sector estava carecido de instruyão e planeamento.
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obtiverem" 43; prémios aos professores que conseguissem melhores resultados; uma política

de exposiydes itinerantes; "suhsidios para
a compra de modelos d'estudo" 44; permuta a nível

internacional de côpias de objectos raros: e exposiyôes temporárias para mostrar os

empréstimos feitos ao museu 4*.

Em Inglaterra esta política frutara de modo excelente. A criayão de escolas

clementares de desenho, a formayão de um corpo docente para escolas de arte aplieada

(abertas em largo número). e a "educacão do senso artistico da grande maioria j?or meio de

museus publicos da arte applicada á industria" 46. abertos dia e noitc, fizera com que o

interesse cstétieo da nayão fosse aumentando gradualmente. Os números apresentados por

Vasconeelos são elucidativos. Em 1 851 a Inglaterra contava com 20 escolas de desenho. Oito

anos depois o número subida a 81. contando-se com mais 270 escolas públicas e particulares.

para um total de 66.300 alunos. Em 1867, haviajá 150 escolas "com inspecqão officiai (alem

das publicas) ligadas a 20 estabelecimentos superiores dependentes do Department of Art

and Science"4'.

Vejamos agora a frequência do Museu de South Kensington. Aberto em 1852. em

1853 tevc 45.000 visitantcs. Em 1859. o número já chegara ao meio milhão. Em 1861 era já

de 604.550 visitantes; em 1863 foi procurado por 726.915 pessoas. E em 1879 a frequência

subia "para cima de um milhdo" 48. A polítiea de exposiyôes itinerantes também obtivera

amplo sucesso. "O Museu ambulante (travelling museum) em visita pelas jyrovincias, e

formado dos melhores objectos da collecqão central, foi visitado por 735:856 pessoas,

eorrendo 41 cidades em 16 mezes. As receitas foram de 20:000 libras. Não se quebrou um

unico obfecto.
" 49 Além disso, da parte da exposiyão permanente, havia ainda a considerar

um aspecto importante. "Comeqando em 185' a exposiqdo nocturna dos thesouros de

Kensington, houve logo no pnmeiro anno desde 1 de faneiro até 12 de maio 439:997

visitaníes: de dia havia 21 horas uteis na semana; á noute apenas 6 horas, sendo comtudo a

frequência nocturna 5 vezes maior na proporqdo das horas.

43 Idem. p. 5.

44
Idem, p. 5.

45 Idem, p. 5.

46 Idem. p. 6.

47
Idem, p. 7.

48 Idem, p. 8.

49
Idem. p. 8.

50 Idem. p. 8.

243



inúmeras dificuldades colocadas â investigayão. Eram elas o atraso de várias décadas na

construyão de uma rede ferroviária na Península Ibérica, a escassa difusão da fotografia e o

facto de poucos serem os negociantes de arte que o faziam com conhecimento do que

vendiam 58. Neste campo, mesmo os que negociavam eom conhecimento de eausa tinham

tido. no início desses tempos de reeolha, dificuldades várias: a descoberta e venda de

antiguidades era retardada pela falta de conhecimento quanto â localizayão desses objectos e,

â morosidade do processo. acrescia-se outro problema: a reutilizayão, para
fins domésticos ou

agrícolas, de peyas antigas, a sua destruiyão ou "reabilitayão" (fundiyão, por exemplo, se as

matérias primas se revestiam de algum apelo imediato). Apenas meia dúzia de comerciantes

avisados ou de ourives cientes do valor histôrico (leia-se patrimonial como meramente

econômico) se davam ao trabalho dessa recolha para benefício do museu 59. De todos esses

atrasos, e dos poucos estudos feitos, consequentemente, sobre tão negligenciado mas rico

espôlio, resultava o quase total desconhecimento sobre as artes ornamentais peninsulares.

Assim, antes da exposiyão londrina de 1862, onde o núcleo de peyas medievais e

renascentistas peninsulares já fazia justificar uma mostra, nem uma tentativa fora feita para

lanyar alguma luz sobre o assunto. A Exposiyão de Paris, em 1867, já tivera tal facto em

considerayão, e todos os países europeus haviam sido convidados a exporem não apenas as

suas produyôes contemporâneas, como igualmente a ilustrarem os séculos anteriores de

produyôes de arte ornamental. De todos os países, os aspectos mais interessantes dessa

expressão haviam partido de Espanha e Portugal. que para o efeito
haviam reunido peyas com

58 "At the period in question, railways had scarcely yet made their appearance 'tn the Peninsuia, photogruphy

was almost unknown, and the country was not overrun by the professional dealers, native andforeign, who have

s'tnce ransacked every nook and corner ofthe land.
"

Idem, p. 9.

59 Idem. p. 9.
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acusar claramente de insuficiente como política nacional de educayão do gosto e, sobretudo,

de incremento para as artes industriais.
Por isso, o exemplo da Inglaterra era gritante e deveria

ser seguido entre nôs, tal como já o fora noutros países. Evidenciada a falência do modelo

académico como inspirador e elemento fecundo das indústrias naeionais. e provado o vazio

existente e a desmoralizayão patente em 1851. a Inglaterra criara um museu e escolas anexas

para resolver o problema. E resolvera-o. Da parte do museu. com a grande ajuda das

aquisiyôes e permutas. E sobretudo, no campo das primeiras, com as viagens. 0 espôlio do

South Kensington foi crescendo; e com ele a inspirayão dos operários e estudantes. e o brilho

industrial da Velha Albion. Um brilho feito do compromisso nacional com um projecto. Por

isso, escrevia ainda Joaquim de Vasconcelos, que o acesso âs artes. desde a escola ao museu,

devia ser para todos:"Ê preciso que a arte sefa o pão quotidiano de todos e que esse pdo seja

barato e defacil digestão.
"

- 5

Regressados. assim. a 1881, importa descortinar, finalmente, que motivayôes levaram

â organizayâo da exposiyão que agora encontramos. De acordo com Robinson. tratava-se de

tentar lanyar luz sobre uma parte importante mas muito desconhecida
da arte peninsular: a das

artes decorativas e industriais, capítulo em que mesmo para os
amadores mais avisados "there

was an entire hlank" 56. Poucos estudos se faziam e os últimos realizados eram já velhos de

algumas dezenas de anos. Precisamente para colmatar essa lacuna, a exposiyão de arte

ornamental propunha-se a tarefa de ehamar a atenyão do público para tamanhas riquezas.

Apesar dos séculos de expoliayão, do descaso e destruiyão (por transformayão ignorante ou

gananciosa. ou por puro vandalismo), como o prôprio Robinson reconhecia, havia ainda

muito, na Península Ibérica, passível de ser encontrado e admirado. No sentido da

recuperayão de algum desse maltratado patrimônio, o prôprio South Kensingtom Museum

vinha de há décadas a trabalhar, recolhendo todas as peyas possíveis.

Em 1 845 fora publicado um livro intitulado Handbook of Spain. O seu autor, Richard

Ford. viria a ser conservador das colecyôes de arte do South Kensington, posto que ocupava

quando comissariou a exposiyão de Londres de 1862 5?
e o livro resultava de um

aturadíssimo trabalho de estudo e recolhas sistemáticas, que haviam conseguido tomear as

55 In VASCONCELOS. Joaquim de A Reforma do Ensino de Bellas-Artes. III Reforma do Ensino do

Desenho seguida de um plano geral de organisa^ão das escolas e colleccôes do ensino art.st.co com os

respectivos orcamentos. Porto: s.n.,
1879, p. 10-11.

56 in Catalogue of the Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, South

Kensington Museum, 1881. Londres: Chapman & Hall Ltd, (Ediyão de J.C. Rob.nson), 1881, p.
7.

57 Idem. p. 8.
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Robinson prestava-se ao esforyo de estabeiecer linhas de proximidade e de originalidade das

produyôes dos dois maiores rcinos pensinsulares
64.

A exposiyão aí estava pois: englobando não sé os espécimes de importância histôrica

para o desenvolimento das artes desses dois reinos 65, como também aqueles eujo critério

expositivo era o da sua beleza 66.

O êxito conseguido foi imenso. Depois das neves e do degelo que durante o mês de

Janeiro haviam obrigado ao fecho os teatros de Londres e cortado o tráfego fluvial no Tamisa.

e de um final de Inverno rigoroso (segundo as notícias do Jornal da Noite 67), o público

parece ter acorrido em grande número ao museu de Kensington, na Primavera de 1 881 6*\ Os

ecos desse sucesso impressionaram de tal maneira o governo português, que este resolveu

repetir o evento em Lisboa, contando para isso com a boa-vontade do "país irmão" —

Espanha certamente não recusaria a vinda a Portugal do núcleo previamente emprestado â

Inglaterra
— e com o enriquecimento decorrente da presenya extra de muitas peyas de arte

ornamental portuguesa, que continuavam a ser reunidas pela comissao executiva, em aturado

labor pelo país fora.

3. A Exposiyão em Lisboa

O apelo a Espanha, realizado no delicado contexto internacional do apogeu dos

nacionalismos Oitocentistas, tinha laivos de manobra diplomática de afírmayão nacional por

^ldem.p. 10-12.

65 "A Espanha correspondeu brilhantemente ao convite británico. formando um vaiioso conjunto de quase três

centenas de oblectos. cujo fundo provinha. sobretudo. do Museu Arqueolôgico Nacional e dos Reais Palácios e

Armaria de Madrid. O governo português ao nomear uma comissão para organizar a representaqao naconal.

congregou um autêntico escol de investigadores e artistas. a que presidia Delftm Guedes, Inspector da

Acudemiu de Belas-Artes de Lisboa. Além dos objectos da Galeria Nacional e das cotecqoes Reuis e do

Putriurcudo, existentes em Lisboa, diligenciou-se obter uma condigna selecqão de peqas do resto do País.

guardadas nos antigos mosteiros e igrejas.
"

In GONCALVES, Antônio A. — op. ct.. p. 24.

66 Cf. idem, p. 13.

67 Cf. Jornal da Noite, Janeiro e principios de Fevereiro de 1881. Mau tempo geral, nesse Inverno, que foi

notícia em vários periôdicos, e que fez sentir os seus estragos um pouco por toda a Europa, incluindo o Norte de

Portugal.
68 "Aberta em fins de Maio, na galeria londrina. a Exposiqão de Arte Ornamentai Luso-Espanhoia obteve um

sucesso extraordinário." In GONCALVES. Antônio Augusto
— A Exposiqão Retrospectiva de Arte Ornamental

Portuguesa e Espanhola de 1882. Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Museu Nacional de

Arte Antiga. 1960, vol. IV, n° 2, p. 23. O êxito da exposiyão nos meses de bom tempo primaveril é fác.l de

compreender. Porém, duvidamos de que a inaugurayâo tenha tido lugar em fins de Maio, uma vez que no propr.o

catálogo se pode verificar ter tido inicio a 18 de Janeiro. Em Maio. a exposiyão teria não a abertura, mas. pelo

contrário, o seu termo. Cf. Catalogue of the Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese

Ornamental Art, South Kensington Museum, 1881. Ediyão de J.C. Robinson, Londres. Chapman & Hal! Ltd,
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as mais diversas proveniêneias 60. Simplesmente, tais resultados jamais haviam sido

mostrados em Inglaterra
61

.

L'm outro aspecto havia a considerar como motor da exposiyão de 1881. Em 1872, o

South Kensington deeidira publicar num catálogo, o resultado de anos de recolha sistemática.

feita, como mencionámos. por aquisiyão, em sucessivas viagens, de peyas de arte ornamental

peninsular. Lutando contra o vandalismo (de que em Espanha muitos objectos haviam sido

salvos pela pronta e inteligente intervenyão de coleccionadores amadores)62, contra as vendas

ao desbarato e contra uma crescente indústria de imitayôes que tentava, fraudulentamente,

fazer passar como originais as suas pcyas. o museu londrino empenhara-se, sublinhava

Robinson. na elaborayão de um vasto núcleo destes espécimes artísticos. Era pois chegado o

momento de mostrar os resultados de tão absorvente
tarefa.

Nesse catálogo de 1872. surgira também um pequeno ensaio sobre a arte omamental

espanhola, da autoria do historiador. professor e político granadino Juan Facundo Riano y

Montero (1828-1901) 63. Tal ensaio. mantendo-se actual, era reproduzido no catálogo da

exposiyâo de 1881. Não existindo similar estudo sobre a arte ornamental portuguesa.

60 >>On thts occaston Spain. and to a greater extent Portugal. were represented by collecttons gottogetherjor

ihe occasion from various sources. and undoubtedly the splendid and most original art objects then> exh.btted

gave u vogue und stuttts to Pentnsular art. whtch speediiy had a potentiai effect in
the country ttselfi Idem. p. 8-

9 De notar que. na participayão portuguesa, o pavilhão se inspirou em modclos neo-manuel.nos. A rev.sta O

Panorama publicava a gravura do pavilhão português e detinha-se com deleite a apresentar cons.derayôes sobre

os áureos tempos preténtos evocados, concordando plenamente com a escolha da com.ssao. A Lommtssao

portugueza para recordar a gloria do seu paiz não podia inspirar-se meihor. do que indo buscar uma pagma

urchitectonica a uma tai epocha. [...] Olhem os lettores com attenqão para a gravura que Ihes

^"^\ ~q
e deltcem-se nu comemplaqão de tũo graciosu perspecttvu." tn O Panorama, 2" ano da 5 ser.e, 1867. p 169

(eravura) e 170 (texto). Tal arquitectura de evocayão â glôria passada e de convite â porv.r, que tanto agradara

tãmbem a um jornalista francês citado no artigo da revista portuguesa, ilustrava seguramente. no pensamento do

escriba nacional. "u riqueza e variedade da nossa exposiqão" (idem, p. 170), moldura excepcional para ftituros

eomercios. Sabemos, contudo, que o pano de fundo. a realidade das nossas indústr.as era
bem outra.

6[ 'This coming appreciation had nevertheiess been anttcipated
in england.

"

in Catalogue of the Special Loan

Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art,
South Kensington Museum, 1881, p 9.

62 Cf. idem.p. 10.

63
Juan Facundo Riafto v Montero estudou Direito. Filosof.a e Letras, nas Faculdades de Granada (de onde

era natural) e Madrid. Eminente arabista, cedo ocupou a catedra do ensino dessa l.ngua, a que, em 1863, se

juntou a de Histôria da Arte, na Escola Superior de Diplomacia de Madrid. Deputado nas cortes, senador pela

Universidade de Granada. foi também, de 1881 a 1883. director geral da Instruyâo Publ.ca. Mais

tarde^dingiu
o

Museu de Reproduyôes Artísticas. Sôcio honorário de várias academias, como a dc San Fernando em Madnd a

de Historia, foi também sôcio correspondente dos Institutos Arqueolôgicos de Berhm e de Roma, entre outros

Deixou extensa bibliograf.a, da qual destacamos: El arte en la Edad Media,
[^>sortgenes

de la

urquttecturu urubtga. su
trunstctôn en los siglos Xi y XII e suflorecimtentoinmedtato,

880; Sobre ia maneradc

fubrtcar la anttgua loza dorada en Manises; c. naturalmente. esta obra The.ndustrtui Arts m Sputn pubhcado

em 1879 na serie "South Kensington Museum Art Handbooks". Cf. Enc.clopedia Universa lustrada

Europeo"Americana, Madrid. Espasa-Calpe. Tomo LI, s.d., p. 283. e Historia de las Artes Aphcadas e

Industriales en Espana. Coordenayão de Antonio Bonet-Correa. Madrid: Manuales Arte Catedra. 1987. p. 1,.

2â ediyâo.
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oficial, a Exposiqão Retrospectiva de Arie Ornamental Portugueza e Hespanhola, que

trouxera os governantes vizinhos, aparece,
contudo. em segundo plano.

A revista semanal O Occidente, tal como a generalidade da imprensa diária, já dera

notícia antecipada, anunciando a inaugurayão para o dia seguinte 75. 0 Jornal da Noite. na

ediyão de 10 e 1 1 de Janeiro 76, assinalava a chegada â capital portuguesa dos monarcas do

país vizinho. com o objectivo da visita oficial â exposiyão de arte omamental, e o jornalista

dedicou-se a exaltar o valor diplomático e político de tais encontros amistosos entre nayôes e

governantes. Da exposiyíĩo mencionava-se apenas o desejo de que fosse "cuidadosa,

esperamol-o, intelligentemente preparada".
de modo a bem mostrar aos príncipes amadores

das artes "as phases e progressos da arte ornamentaí peninsular"
77

e nesse passo render a

merecida homenagem aos "augustos visitantes", efusivamente saudados pelo periôdico em

questão '°.

Antecipando o enorme movimento de paixôes nacionalistas, O Commercio do Porto

considerou o momento oportuno para deitar alguma diplomática água
na fervura de possíveis

conflitos. Colocando-se nos antípodas dos nacionalismos. publicava, logo a 12 cie Janeiro.

uma crônica sobre a "Visita dos Monarchas Hespanhoes" que via como "um acto de gaîharda

etiqueta". Hstes eventos deviam pois ser lidos como funyôes diplomáticas, com os meritôrios

objectivos do desenvolvimento industrial e comercial, e do conhecimento mútuo das nacoes.

Num século que conquistara a velocidade e pusera PorUigal "a poucas horas da Hespanha",

grayas a transportes rápidos, os dois países
ainda faziam ideias erradas um do outro. A ocasião

era pois excelente para um olhar atento, aberto e amigo. Citando linhas do periôdico espanhol

A Epoca, O Commercio do Porto sublinhava o quanto esta visita era importante também

para alguns espanhois, afirmando uma base de confianya política. Segundo o mesmo

observador 79, a Espanha confiava "á naqão lusitana as augustas pessoas de D. Afonso e de

D. Maria Christina". enviando-as å "mais beila cidade da peninsula". Tal acontecimento

devia pois servir para "estreitar as relacôes de qffecto que unem os dous paizes", dentro de

75 Cf. O Occidente, 1 1 de Janeiro de 1 882.

76 O periôdico publieava sempre ediyôes que cobriam dois dias, indicando as duas daias a que se rcferiam as

notícias. Assim, esta é indicada com as datas de "Terya feira 10 e Quarta 1 1 de Jane.ro de 1 882".

77 In Jornal da Noite, Terya feira 10 e Quarta 1 1 de Janeiro de 1882, p. 1

78
".Váv saudumos com u muts sympathica estima e com u muis sinceru ejfusão os uugustos visituntes.

"

Idem. p.

1.

79
Reterido pelo mesmo periôdico portuense. Cf. O Commercio do Porto, Porto, 1 2 de Janeiro de 1 882. p. 1
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sos os

e

meio de encantamento. Entre nôs. há a contar com a recente comemoracão do centenário de

Camôes (1880) e a reaccão a anteriores situaíôes politicas e histôricas vividas e sentidas

como afrontas. Como afirmam Lúcia Rosas e Conceicão Pereira. "São numero

siutomas. mais ou menos velados. desta incontivel necessidade de afirmacão nctcional

indisfarcável ressentimento por afrontas passadas.
" W Não é sem dúvida por acaso. como

também salientam as autoras e se constata na leitura dos periôdicos coevos. que as noticias

neles difundidas dão tanta ênfasc âs rccepcôes oficiais (ocupando largas colunas com a

descrivão de menus. guarda-roupas e outras mundanais situa9ôes). sublinhando, no passo. e

sempre que possível. a histôria de Portugal e os seus egrégios f.lhos - sobretudo os que

haviam desempenhado papel de relevo nas lutas pela independência 70. Na imprensa como

campo de batalha 71. a eronica da prôpna exposicão lá se foi fazendo. também ela ao sabor

dos olhares mais ou menos benignos nessa velha questão do iberismo e dos seus críticos.

79

divididas as questôes por pontos de vista monárquicos
ou republicanos

No dia 12 de Janeiro de 1882, o da inauguracão, a questão latente parece ter atingido

um auge dc paixôes. Suspensos
os trabalhos das cortes. pela visita dos monarcas espanhôis

a

Lisboa 73. a capital exultava de entusiasmo.
Pelo menos. julgando pelo relato de grande parte

dos jomaís nacionais. Senhoras debrucadas nas varandas. mas cheias de gente 14. A razão

» /„ ROSAS. Lúcia Maria Cardoso; PEREIRA. Maria da Concei?ão Meireles, Ar.ee Sacionalidade- Uma

propos.as de Ynarte a propos,,,, da expos**,
de ar,e ornamen.al ponuguesa e espanhola de 1,0,. Rev.s.a da

Faculdadc de Letras. Porlo: Universidade
do Porto. II série. volume V III. 1991. p. 331.

70 Ct'. idem. p. 331 e segs. .

71 Entâo. o quinto poder era largo campo de luta polítieo-panidana (sendo os jornais usados. como orgâos de

partido. tnbuna. bancada
de assembleia, ou a.e como .rampolim para

^

carreuas pol , a, CE RAMO . R

uuj
Segunda Fundaeão (1S9D-I926). HU.éria de Portugal. D.reccao de Jose Mattoso. L.sboa. Crculo de Le.tores.

1994, p. 52esegs.

72 "Foram sobremdo osjorna, oposkionistas. nomeadamenie
os republicanos que. no in,ui,o de

^™
m,n 2 Sagasta e ameacar o ixito da .,s„a. pubticaram numerosos ariigos de

/^f"™"
apsZndo ls por.ugueses como

um po.o desejoso de reali-.ar '^Jf^l^^
~

de Cáceres preparatoria da .isita, quer na Wsperas da d„a v,s„a. In ROSAS. Lucia Mana'

^rdow
PEREIRA. Maria da Conceicão Meireles. op. ci,.. p. 332.

E a.é mesmo duran.e a v.s.ta, como se pode constatar

airavés da leitura de vários periodicos.

73 Cf. Jornal da Noite. Quinta feira 1 2 e Sexta 1 3 de Janeiro de 1 882. p. 3

74
A imprensa espanhola parece ter tido outra visão sobre o entusiasmo dos portugueses em relacao aos

monar S do pa,s vizmho. 'Y _> apesar de Lishoa fer.ilhar de genie. de apresemar um ardefesae os

nZaalt Za s 1 oiharem a despesas. os numerosos jornal.s.as espanho.s que em Usboa faz.am a

oberfûado acon,ec,men,o foram unúmmes em sen.ir ceria frieza na recepcão aos seus monarca.. .mpressao

-qTZo^i:2radicalLdaf,eram cbegar aos seus jorna.s. O corresponden.e *"jft&^
escrevia- «0 publico não fez demonstraeôes que não fossem a de uma v,va cur,os,dade. Toda a g,n,e

ZrmanecadfTha^o na abe(a. e so de vez em quando se via agi.ar um len(o em alguma janetla.Sao

'esZhZs saTepcâo s.lencosa e eXcessi.amen,e fr,a por parie do po.o. desde que v.mos os m.mseos.

ÍdZram na pra'a do Commercio e enirada da rua Augusia. sem nenhuma

colgadu^adorno
ou

emblema,,
"

In ROSAS. Lúcia Maria Cardoso; PEREIRA. Maria da Conce.íao Me.reles. op. u,.. p. ,30.
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Porto, a tarefa de escrever sobre as obras. Mas antes de nos debruyarmos sobre essa crônica

plural, vejamos antes mais alguns aspectos
da organizayão.

Nomeada uma comissão organizadora central, presidida por D. Fernando 11. e que

englobava quarenta membros 85. ficaram encarregues da Exposiyão, em I.ondres e Lisboa. os

mesmos estudiosos de mérito, quase todos académicos
— embora nem todos da Academia de

Belas Artes e sim da das Ciências. Apesar dos impressionantes currículos e de a sua missão

ser considerada por alguns jornais como verdadeiramente civilizadora, outra imprensa houve

também que não deixou de colocar dúvidas quanto â sua capacidade estética e å formayão

especificamente ligada âs Belas Artes e â Histôria. Vejamos,
então, de quem se tratava.

Reencontramos aqui a mesma comissão organizadora que mencionámos para a

exposiyão no South Kensington. Eram eles o nosso já conhecido Delfim Guedes, Augusto

Filippe Simôes (1835-1884), Francisco Marques de Sousa Viterbo (1845-1910), Augusto

Carlos Teixeira de Aragão (1823-1903), Antônio Thomas da Fonseca (1822-1894), Ignácio
de

Vilhena Barbosa (181 1-1890) e José Luís Monteiro (1849-1942). Delfim Guedes, com quem

já nos cruzámos. vice-presidente da Academia de
Belas-Artes desde 1 878, dirigiu os trabalhos

de organizayão. e com tal mérito que lhe foi concedido o título de Conde de Almedina. Mas

observemos de perto o currículo dos demais.

Augusto Filippe Simôes. licenciado em Filosofia e Matemática, mais tarde doutorado

em Medicina, tomou-se professor da Universidade de Coimbra, de onde
era natural. Médico e

amador das artes, arqueôlogo, autor de diversos estudos sobre
arte e ciência, organizador do

Museu do Cenáculo de Évora e da biblioteca da mesma cidade, foi também responsável por

uma proposta de intervenyão no templo romano de Évora 86, bem como pela eriayão de um

museu e secyão dc arqueologia no Instituto da Universidade de Coimbra. Em 1879, já tizera

parte da comissão encarregue do projecto de reforma das Academias de Belas Artes

85 Para informayão mais completa sobre as personalidades que integraram a comissão. ver O Conde de

Almedina e a Arte em portugal no Século XIX, elementos coligidos por Alda de Guimarães Guedes Pmto

Machado, Condessa de Almedina. Lisboa: s.n., 1954, p. 192-193.

86
Proposta que não chegou a ter concretizayão. Sobre o assunto, ver RODRIGUES, Paulo - Patrimônio,

Identidade e Histôria. Valor e significado dos Monumentos Nacionais no Portugal de Oitocentos. Lisboa:

s.n., 1998. (Dissertayâo de Mestrado apresentada â Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade

Nova de Lisboa. Tese policopiada).

87 Entre o seu vastíssimo currículo. em que coube ainda a alínea politica, tendo sido deputado âs cortes, pela sua

cidade natal. contam-se ainda inúmeras publicayôes científicas e histôricas, de que destacamos, A Exposiyão

Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola em Lisboa, Introduyão ã Arqueologia da

Península Ibérica e A Arte Antiga em Espanha e Portugal. Foi também colaborador de vários jorna.s e

revistas, entre os quais o Archivo Pittoresco, Jornal do Commercio. Panorama Fotografico de Portugal.

Boletim Arquitectônico e de Arqueologia da Real Associacâo dos Arquitectos e Arqueôlogos Portugueses.
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um quadro de "mutua independencia" e de crescente cordialidade. O Commercio do Porto

aplaudia tais votos e regozijava-se
ante os testejos

° '.

Mas nem todos os jornais teriam resposta tão amigável ou recepyâo tão cordial 81. Se

não face aos monarcas espanhôis. pelo menos como reacyão âs notícias dadas nos periôdicos

do país vizinho. Vejam-se. por exemplo, os enfáticos artigos publicados no progressista e

portuense O Primeiro de Janeiro, sobretudo nos dias 17 e 18 de Janeiro, onde se espraiam

reacyôes contra as notícias dadas por jornais espanhôis em relayão â frieza com que o povo

português havia recebido Albnso XII. A polémica tem honras de primeira página. mais que os

festejos. relegados sempre para a segunda 82. e mais ainda que a prôpria exposiyão que

apenas contou com um artigo algo descritivo no dia 1 1 de Janeiro. ainda na página 2. A

irritayão do jomal português chegou ao ponto de fazer publicar nas suas colunas de 20 de

Janeiro. em jeito de abertura, um artigo intitulado "Para portuguezes", onde se criticavam as

más disposiyôes cnadas pelos jornalistas
do país vizinho. Dirigiam-se essas patriôticas

linhas

a todos os portugueses, independentemente
da política

- numa causa que a todos unia 83,

conforme se sublinhava no artigo. As queixas contra a imprensa espanhola (e também alguma

inglesa, como o Times) levaram a um último toque de susceptibilidade: a publicayão de um

soneto de um leitor que bradava contra os queixumes dos nossos vizinhos, afirmando ser a

recepyão dos portugueses aos monarcas espanhôis
muito boa, já que "na lembranca temos/

d'aqueiie eslreiio ahraqo as crueis dores.
" 84 0 assunto parece ter sido, finalmente.

enterrado com uma breve nota na segunda página do mesmo jornal, a 3 de Fevereiro, na qual

se sublinhavam os agradecimentos de Afonso XII. aos monarcas portugueses, pela

hospitalidade lusitana.

Com mais ou menos informayão sobre as obras espanholas ou portuguesas. ou sobre a

organizayão das salas onde tais tesouros se amontoavam.
sob a luz eléctrica da Cohen & C3. a

crônica da imprensa dedicou-se, pois, em geral, aos festejos. Coube a poucos, como o Diário

de Notícias, o Jornal do Commercio, a revista O Occidente. o diário O Commercio do

80 Cf O Commercio do Porto, Porto, 1 2 de Janeiro de 1 882. p. 1

81 Lm outro caso a considerar. como nota de diferenya no geral da imprensa. foi dado como não poderia deixar

de ser atraves da pena de Ramalho Ortigão. As crônicas O Ret de Espanha em Ltsboa, e a Recepqaodo de

Custelu de Janeiro de 1882, antecedendo uma outra Sobre u Expostqão de Arte Ornamentai. ja^de
Maryo

mostram um Ramalho satírico. crítico das duas coroas (apenas um pouco menos da espanhola) e do

provincianismo portuuuês. acentuando sobretudo o ridículo das siruayôes mundanas. Cf. As Farpas.
O pa.s e

sociedade portuguesa. Lisboa: Clássica
Editora. 1992, volume XI. p. 1 15-126.

82Cf.OPrimeirodeJaneiro.diasl2. 13, 14, 15 e 18 de Janc.ro de 1882.

83 Idem, 20 de Janeiro de 1882, p. 1 .

84 In O Primeiro de Janeiro, Porto. 21 de Janeiro de 1882, p. 2.
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os governos entendem que certos homens hão de ser para tudo, e por isso uma grande parte

para nada serve.
" 9U

A somar a essa criticada polivalência, outro problema se pusera: trabalhara-se em

pouco tempo (Augusto Filippe Simôes chegara a alojar-se num quarto do Palácio Alvor, para

poder dedicar mais horas â organizayão 91), e dessa pressa toda a exposiyão se ressentiria até

quase ao seu termo, com salas fechadas que, progressivamente, eram repletas de objectos para

serem, por fim, abertas ao público. A imprensa, demasiado cansada de desculpas e, em muitos

casos, muito justamente viperina. desdobrava-se em ferroadas. Contudo, ninguém deixou de

reconhecer os diversos méritos da exposiyão.

"E tudo isto reunido em poucos mezes'. Que trabalho não tiveram estes homens! Que

fadiga'. Que pressa! Foi uma vertigem. foi um rodopio! Ora no Algarve, ora em Braganca,

ora em Villa do Conde, ora em Guimaraes. ora em Evora.
"

92, espantava-se o cronista de O

Occidente. Vencendo resistências a cabidos e freiras suspeitosos, ultrapassando indiferenyas

e recusas. contomando dúvidas de corporayôes e particulares, vencendo os atritos que sempre

surgiam, a comissão era pois digna Je louvor 93, pela dedicayão concedida ao

empreendimento de que o país tanto carecia 94.

Gabriel Pereira, homem habituado a entraves, embora reconhecesse margem para

melhoras possíveis, justifícava algumas falhas com solidária compreensão. "Trabalhou-se á

ultima hora mas o resultado foi maravilhoso; dos thesouros officiaes, das cathedraes.
dos

conventos de freiras, surgiram maraviîhas de ourivesaria, de tecidos de indumentaria, de

esculptura, de marcenaria; e logo se projectou realisar uma exposiqão em Lisboa, colhendo

90 In REBELLO. Brito — "Expostqão Retrospecttvu de Arte Ornamental em Lisboa". O Occidente. 21 de

Agostode 1881, p. 187.

91 Cf. GONCALVES, Antônio Augusto, op. cit.„ p. 25. De facto, já estando marcada a visita dos monarcas e

apesar de os trabalhos da exposiyão ainda prometerem demora, a inaugurayão realizou-se mesmo. Cf. Catalogo

Illustrado da Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental Portugueza e Hespanhola, celebrada em

Lisboa em 1882 sob a protecyão de Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Luiz e a presidencia de Sua

Magestade El-Rei o Senhor D. Fernando. Lisboa: s.n.. 1 882. Volume de texto, Advertência p. VII.

92 In REBELLO, Brito, op. cit., p. 43.

93 "Nôs nâo sabemos tirar o louvor a quem o merece. por isso o nome do sr. Delftm Guedes, que demais a mai.s

ia sendo victima da sua dedicaqão, dos srs. Vihena Barbosa, drs. Filippe Simôes. Aragão. Sousa Viterbo,

Fonseca. Monteiro. Basto. Fernando Palha, e outros que nos perdoarão a ommissão, merecem os nossos

agrudecimentos e os da naqão, sentindo sô que a amisade que a alguns tributamos nos preda um pouco u

penna. ". Idem, p. 43.

94ídem,p.43.
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Francisco Marques de Sousa Viterbo. também investigador, poeta e jomalista, tinha

igualmente formayão cientifica. Médico — tendo exereido na Armada— . era um apaixonado

pela Arqueologia. pela qual deixaria
a medicina. passando a leeeionar na Academia de Belas-

Artes. A ênfase na formayâo científica da comissâo mantém-se eom Augusto Carlos Teixeira

de Aragão. socio efectivo da Academia das Ciências. também médico, militar de carreira,

erudito numismata, coleceionador entusiástieo e autor de diversos estudos sobre medalhas e

moedas. Fnfim, Antônio Thomas da Fonseea
88 virava a página para a Academia de Belas

Artes. Arquiteeto e pintor, ftzera estudos de pintura em Munique, Franya, Itália e Inglaterra.

Professor de desenho e omato na Academia de Belas Artes de Lisboa, de que se tornara

director em 1878. Ignácio de Vilhena Barbosa virava um pouco a tônica da comissão para as

humanidades. Jornalista. eseritor e investigador histôrico. era autor de várias obras e artigos

sobre arte e patrimônio. Finalmente, José Luís Monteiro. arquitecto e professor de

arquitectura 89. A formayão da comissão. com semelhantes currículos de maior pendor

eientífico, seria alvo de criticas e teria. naturalmente. peso nas considerayôes e nas tomadas de

decisão relativas â organizayão da exposiyão, escolhas e critérios expositivos.

Do modo como a exposiyão fora posta de pé. sem grandes preparayôes prévias. dá

conta um artigo da revista O Occidente. de 21 de Agosto de 1881. onde também surgia a

acusayão de impreparayão dos membros da comissão. Referindo que o decreto de 22 de Junho

desse ano dera corpo â ideia da exposiyão. a crítica prosseguia do seguinte modo: "Esse

pensamento assaz importante para a historia da arte no nosso paiz. parece-nos posto
em

execucão um pouco prematuramente.
em vista da falta de estudos prevtos. por isso que em

muttos pontos labora-se
em duvidas. pouco examtnadas umas. difftceis de solver outras. e

sobretudo peiafalta de individuos exclusivamente dedicados a assumptos archeologicos. cuja

critica possa fazer auctoridade. Em gerai os nossos archeologos são mats curiosos. que

homens do metier. o paiz é pequeno. as nossas
cotsas são poucos visiveis. e portanto n'um

momento dado. tudo sũo revellaqôes e por isso tudo são problemas a resolver.
"

Tal

af.rmayâo era em seguida especificada. "A prova do que acima dizemos estú no elenco dos

membros da grande commissão. onde a maioria. aliás pessoas respeitaveis. e da maxima

importancia em outros ramos, não se percebe qual a sua competencta n'este. No nosso pais

O Occidente. Portugal Pittoresco e da revista do Instituto de Coimbra. A 1 de Fevereiro de 1884. em Coimbra.

Augusto Filippe Simôes poria fim â prôpria vida.

88 Filho do pintor Antônio Manuel da Fonseca.

89 De 1912 a 1929. foi director da Escola de Belas-Artes.
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sublinhando-se o carácter de peso dessas obras em toda a Península, facto que levara também

a organizar. no ano anterior, em Londres, no South Kensington Museum, a já nossa conhecida

Special Loan Exhibition. Vemos, pois, que embora não houvesse um discurso nacionalista

explícito no catálogo. esse espírito não deixou de marcar presenya eonstante nos discursos

oficiais e na imprensa 98, como tivemos ocasião de verificar. Quanto a D. Luiz, é explícito o

seu júbilo com a abertura da exposiyão. Não deixando esquecer o interesse dc tais eventos

para o progresso das nayôes. sublinhava também o importante papel das artes no recuperar de

"recordacôes que nos traz dos velhos tempos de Portugal" 99, e eongratulava-se ainda pelos

sinais de vitalidade patriôtica que assim se davam 10°.

O Diário de Notícias do mesmo dia, dando igual ênfase âs palavras oficia s, deixava

espayo para que o jornalista acrescentasse que
a exposiyão tinha também "o mérito de ser uma

licão de arte. um livro aberto aos artistas e industriais", e afirmava ainda que o seu

comissáno considerava que a imprensa e as escolas de arte e industriais deviam ter entrada

gratuita na exposiyão 1Q1. Porém. tal não aconteceria tão prontamente. No caso dos

Íornalistas, por exemplo. saía dois dias depois, no mesmo penôdico, a notícia de que a

comissão executiva lhes dava entrada permanente 102. Quanto aos estudantes de artes ou

industrias. nada se decidiu.

O desfasamento do projecto em relayão âs classes operárias foi bastamente criticado.

Por um lado. pela questão dos preyos da entrada. Por outro,
nos prôprios objectivos oficiais da

exposiyâo. Por isso mesmo. o critico do Jornal do Commercio. o estrangeiro Anatole

Célestin Calmels 103
(que explicava não escrever para conhecedores, mas para leigos, com

o

98 Ainda no dia 23 de Janeiro de 1882. na la pagina do Diário de Notícias. se referia que "Em poucos par.es se

poderia reaiisar uma exposiqão tão completu".

99 D. Luiz, discurso na inaugurayão da Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Hespanhola,

citado em Jornal do Commercio. 14 de Janeiro de 1882, p. 2.

100 A vitalidade ticava-se pela memoria dos tempos gloriosos ilustrados nos belos espécimes brilhantemente

iluminados, como vimos. Porém. no seu discurso. nem uma palavra quanto a sementes de futuro.

101 Cf. DiáriodeNotícias. 14 de Janeiro de 1882, p. 1.

102 Cf. Diário de Notícias. 16 de Janeiro de 1882. p. 1.

103 Anatole Célestin Calmels nasce em Franya. em 1822. Escultor, vem para Portugal decidindo cá fixar

residência. Das suas obras escultôricas destacam-se: o grupo alegôrico "A Glôria coroundo o (.er.to e o Valnr"

do Arco Triunfal da Rua Aueusta, em Lisboa. o tronlão do Município da mesma cidade e a cstaua equestre de

D Pedro IV. no Porto. Foi tÍmbém professor de escultora e crítico de artes. Cf. PAMPLONA. lernando de

Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que trabalharam
em Portugal. Ed. dirig.da e pretac.ada

por Ricardo do Espírito Santo Silva Lisboa: s.n., 1954-1959,
volume I p. 172-173.
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tambem objectos em casas particulares, o que se realisou em 1882, no Palacio das Janellas

Verdes, em Lisboa. hoje Museu Sacional de Bellas Artes.
"

Mas regressemos a esse
frio dia 12 de Janeiro de 1882. 0 Palácio Alvor abria as suas

portas. F, com pompa e circunstáncia, inaugurava-se
— na presenya das majestades

portuguesas e espanholas
-

a Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e

Espanhola, com peyas de arte que cobriam a histôria ibérica desde a Idade Média até aos

finais de Seteeentos. Cerca de dez séculos de produyôes artísticas
e uma vontade de mostrar o

esplendor de Portugal aos visitantes
reais do país vizinho. num desfilar de seduyôes mundanas

que eompreenderam jantares, bailes de gala, touradas, navios engalanados e iluminados no

Tejo c uma deslocayão até Vila Viyosa. Eventos que concorreram para que a crônica da

exposiyão tivesse sido mais soeial e polítiea do que cultural e artística, como
vimos. Para além

disso, a prôpria mostra seria uma afirmayão de antigos poderes, centrada em esplendores de

ourivesaria sacra e demais objectos de brilho palaciano ou religioso. A proveniência das obras

não poderia, aliás. dar resultado diverso. Um dos principais emprestadores era o prôprio
rei D.

Fernando II, com uma sala de preciosidades iargamente publicitada
na imprensa; além disso.

um outro grande núcleo viera, por exemplo. da Sé de Évora, como Gabriel Pereira não

deixaria de enfatizar anos mais tarde 96.

O brilho dos antigos poderes da nayão passava assim nas obras e nas palavras.

Observemos um pouco os discursos oficiais desse dia 12 de Janeiro. No que conceme os

presentes. saiientavam-se
os de D. Fernando II e D. Luiz. Ainda no Jornal do Commercio,

depois de o eronista se deter em informayôes relativas aos festejos, dedica-se enfim a

reproduzir as palavras de D. Fernando II na inaugurayão. Tecendo os mais rasgados elogios

ao passado glorioso do país. o monarca sublinhara a importância das artes omamentais para
a

redacyão da histôria pátria. como parte importante do patrimonio artístico nacional.

Ressaltando que muito se perdera ao longo de séculos e lutas, notava que conmdo havia ainda

o suf.ciente para que da sua colecyão e estudo se retirassem "importantes substdios para
a

histona da arte em Portugai" 97. Fora esse o pensamento que animara â realizayão da

exposiyão. A justificayão para a presenya das produyôes espanholas vinha em seguida.

^ In PEREIRA Gabriel - Expostqôes de Arte Ornamentul. Londres, 1881. Ltsboa. 1882. Évora 1889. Notas

espeaaes sobre 'algumas preaostdades eborenses. As jotas da Sé. O trypttco de Limoges e o quadro Bysanttno

du Bibiiothecu. As collecqôes particulares. etc. Estudos Eborenses.
Evora: Mmerva Eborense, 1890. p. 4.

% Como já sucedera tambem. pelo menos em termos do espôlio da Sé de Evora, para a expos.câo em Londres.

Cf. Gabriel Pereira. op. cit., p. 5 e segs.

97 D. Femando, discurso na inaugurayão da Exposiyão Retrospectiva de Arte Omamental Portuguesa e

Hespanhola, citado em Jornal do Commercio. 14 de Janeiro de 1 882, p. 2.
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como vimos. Críticos como Joaquim de Vasconcelos sô iniciariam tal tarefa nos anos 80 do

século, o que significa um atraso de quase uma década em relayão ao estudo de Riano,

(re)publicado no catálogo londrino.

Os objectivos foram cumpridos. O referido desconhecimento motivou, realmente, a

vinda a Portugal de vários interessados. Moviam-nos não sô "os objectos de ouriversaria e de

mobiliário. as cerâmicas e os tecidos. mas também os monumentos de um país que visitava

pouco" 107. Era assim que Charles Émile Yriarte (1832-1898)
108

justificava um interesse

que o levaria a "escrever
ma'is sobre aspectos gerais da Histôria da Arte em Portugal"

] ° do

que sobre a prôpria exposiyão, interrogando-se sobre os fundamentos e particularidades das

artes dos dois reinos ibéricos, especialmente do caso português, algo que já prendera a

atenyão de Robinson, como vimos, e que também despertava paixôes em escritores como

Ramalho Ortigão ou Joaquim de Vasconcelos
! 10.

Tais preocupayoes políticas e historicas não surgem explícitas no tardiamente

publicado catálogo da exposiyão. Contudo. lá estão. O «Catalogo illustrado da exposieâo

retrosjyectiva de arte ornamentai portugueza e hespanhola, ceíebrada em Lisboa em 1882»,

compreendendo um par de "volumes. um de texto. outro de estampas, elaborados um tanto

precipitadamente, contendo todavia muitos elementos preciosos para a historia da arte em

107 ln ROSAS, Lúcia Maria Cardoso; PEREIRA. Maria da Conceiyão Meireles, op. cit.. p.334.

108 Literato e desenhador francês de origem espanhola. Charles Émile Yriarte nasce e morre em Paris. Passa.

contudo. grande parte da sua vida a viajar, sendo repôrter de guerra para periôdicos franceses. A sua tormayâo

em arquitectura não o faz seguir a prof.ssão, optando antes nos primeiros anos por uma carreira adm.n.strat.va,

chegando a inspector dos Asilos Imperiais. Apôs a extinyão do cargo, inicia o seu percurso jomahstico, no

cumprimento do qual acompanha os conflitos de Marrocos (1859) e Itália (1860). Redactor-chete do Monde

Illustré. para o qual escreve e ilustra variadissimas páginas. a sua vida profissional prossegue com os cargos de

inspector das obras da nova ôpera parisiense,
conservador das colecyôes de Richard Wallace, inspector das Belas

Artes e tradutor de obras de autores espanhôis. Da sua vasta produyão espalhada por diversas publicayôes.

destacamos as seguintes obras: Souvenirs du Marroc. 1863; Portraits Parisiens, 1865; Les Princes d'Orléans,

miVenise 1877- Florence, l'histoire, les Médicis, les humantstes, ies lettres, ies arts. 1880; Crttical and

bibliogruphicul notes on early Spanish music, 1887. Cf. Enciclopedia Universal llustrada Europeo

Americana Madrid: Espasa-Calpe. s.d.. Tomo LXX, p. 799-800. De acordo com a introduyão de Exposicao

Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa. 1882. Album de Phototypias a beneficio da Santa Casa da

Misericordia da Gollegã, Clichés de Carlos Relvas e Phototypo de J. Leipold, 1883, Charles Ynarte ve.o

enviado a Portugal de propôsito para fazer a crônica da Exposiyão de Arte Ornamental e escrever sobre a arte

portuguesa. Cf. p. 4.

109 In ROSAS, Lúcia Maria Cardoso; PEREIRA. Maria da Conceiyão Meireles, op. cit.. p.334. Cf. também

YRIARTE, Charles, Une Visite â I'Exposition Retrospecttve de Lisbonne. «Revue des Dcux Mondes». Paris.

24° ano. 2° período. t 51, 1882, p. 651-674.

1 ,0
Idem, p. 334. Aliás, para Ramalho leia-se, por exemplo, O Culto da Arte em Portugal, obra publicada em

1896; e para Joaquim de Vasconcelos, entre outros, a sua Histôria da Arte em Portugal. A pintura portuguesa

nos séculos XV e XVI. Porto: Officina Typographica de João Eduardo Alves, 1 88 1 .
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intuito da divulgayão 104) sublinhava tanto a importância que esta exposiyão poderia e

deveria ter para o desenvolvimento das artes industriais. No relato das suas impressôes, apôs

visita â exposiyao. apontava a inexistêneia de catálogo completo. Se, por outro lado. afirmava

a excelência de toda a secyão espanhola
- onde não existia uma unica obra de menor valor

105 ._

por outro aproveitava o ensejo para acusar a falta de vitalidade das industrias

nacionais. por falência de elemento
artístico. "Sem duvida alguma que asfabricas da Marinha

Grande quanto a vidros e cristaes. da Vista Aliegre e de Sacavem quanlo a porceilana.

provam um grande progresso; mas, no entanto, devemos reconhecel-o, faita o eiemento

artistico; por isso. a creacâo da classe de modelagem na escoia das Belias Artes da

Academia Real poderia prestar immensos servicos,
creando artistas industraes íde que opaiz

tanto carece). desenvolvendo n'eiles o bom gosto por meio do exame das obras dos nossos

antepassados e por meio do estudo dos estylos.
"

E prosseguia: "Desgracadamente, porém,

não se alcancará o desejado fim emquanto essa classe se conservar secundaria e não fôr

aberta de noite aos discipulos artistas e operarios senão durante os tres ou quatro mezes de

invemo." A sua tônica não era superficial. antes correspondia a uma necessidade já

amplamente apontada. e que o cronista subscrevia: a do ensino das artes aplicadas ã indústria.

Um ensino completo, fecundo. "Este ensino, convém não o esquecer, é dos mais necessános.

porque interessa. além dos artistas. todos os ramos da industria. e. quando vemos os

productos da fabrica do Rato, mais uma vez reconhecemos a utiiidade da creacao d'essa

classe. Todavia. não basta conservai-a aberta todo o dia. se o governo Ihe não fornecer

meios para obter os modelos que ihe faitam, e sem os quaes. por
mutto boa vontade que o

professor tenha, este sô poderá
dar aos seus discipuios um ensmo mutto incompleto.

"
■ ^

Esse desfasamento tinha custos internos e externos, e não seria. por certo. alheio
â

ignorância que havia na Europa em relayâo ás produyôes ibéricas, sobretudo
as portuguesas.

O único aspecto positivo seria o da euriosidade resultante. Assim, o proverbial

desconhecimento que motivara
a realizayão da exposiyão em Londres no ano anterior servia.

mais uma vez. de pôlo de atraeyão para muitos estudiosos
e amadores estrangeiros. Se quanto

â arte espanhola ja havia trabalhos monográficos. o mesmo não se podia afirmar da nacional.

104 Cf Jornal do Commercio. 2 de Maryo de 1882. p. 2. No Diário de Notícias de 14 de Janeiro de 1882, p. 1.

vinha \^Z a refe"nda de que a exposiyâo em Lisboa pretendia mostrar as artes decorativas portuguesas e

espanholas, tão pouco conhecidas, seguindo
a f.losof.a do South Kens.ngton Museum.

105 !n Camels, "Artes. Exposiqũo Retrospectĸu d'Arte Ornamental", Jornal do Commerc.o. I> de Maryo dc

1882, p. 1.

106 Idem, p. 2.
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passado. Algumas especies estavam bem representadas. mesmo opulentamente. outras

apenas indicadas. Via-se claramente que mais algum trabalho e methodo produzirtam uma

exjiosicão superior. de maior ensinamento e mais fecunda."
118 Essa falta de tempo não se

fez notar simplesmente na escolha das obras a expor, mas também no arranjo das salas e na

abertura ao público.

O relevo que os jornais deram ao evento foi variado, como seria de esperar.

dependendo das notas artísticas ou políticas do corayão. Na generalidade,
eomo já anontámos,

a presenya dos reis de Espanha e as respectivas festividades oficiais ocuparam numerosas

colunas. por vários dias. Mas, no que diz respeito â exposiyão, o caso mudou de figura. Nem

todos se dedicaram prorundamente ao assunto. 0 Diário Illustrado, Jomal da Noite, O

Diario Popular meneionam-na, mas sem grandes cabeyalhos, nem ilustrayôes. De faeto. nem

todos os periôdieos foram generosos nas linhas dedicadas ã exposiyão. O Diario Popular.

mais interessado nas festividades e em algumas breves notas mordazes, remeteu para o

silêncio toda a exposicâo. Os que lhe devotaram maior entusiasmo foram, como já tivemos

ocasião de afirmar. o Diário de Notícias, o Jornal do Commercio. a revista O Occidente e

um periodico da Invicta. O Commercio do Porto. Na capital. 0 Diario Illustrado
■ ig

nem

sequer lhe eonferia
honras de pnmeira página (sô oferecida aos monarcas do país vizinho na

ediyão de dia 14 de Janeiro 120), relegando as notícias referentes â exposiyão propriamcnte

dita para uma modesta colocayão de colunas centrais nas páginas dois e três. Ai, o jornalista

anônimo dedica-se a escrever sobre o edifíeio Alvor, afirmando ter feito parte do grupo de

periodistas convidados para a sessão antecedente â inaugurayão. Aspecto curioso. se

pensarmos que nem todos os seus colegas que deram importância ao evento haviam sido

objecto de semelhante considerayão. Dai que, da parte desses, os elogios surgissem
com crivo

de amargura. As restriyôes na entrada haviam
ficado claras, desde logo, com a publicayão na

imprensa de um aviso aos expositores, afirmando que poderiam levantar os respectivos

ingressos 121. Tal apontamento deixa clara a situayão do controle no acesso, caso que

originou uma extensa polémica, gerando longas linhas de mágoas e acusayôes.

1 18 ln PEREIRA Gabriel — Exposiqôes de Arte Ornamentai. Londres. 1881. Lisboa. 1882. Evora. 1889. Notus

especiaes sobre algumas preciosidades eborenses.
As joias da Sé. O tryptico de Ltmoges e o quadro Bysunttno

du Bibliothecu. As collecqôes particulares. etc. Estudos Eborenses.
Evora: M.nerva Eborense. 1890. p. A->.

119 C\\ Diario lllustrado. p. 2-3. 12 de Janeiro dc 1882.

I20 Cf. 'idem. p. 1.

1 2 1 "Aviso i A Commissûo executiva du expostqão du urte ornamental em
Lisboa tem a honra de prevemr os srs

expositores de que poderão reclamar pessoalmente os seus bilhetes de admtssão nas sulus da exposiqao. desde
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Portugal", como escreveu Gabriel Pereira ul, não contava com textos explicativos, mas

desdobrava-sc cm ilustrayoes das peyas que melhor enfatizavam o esplendor desse pretérito

nacional
! 12. Entre as obras presentes, muitíssimas de arte

sacra. de báculos a cruzes, cálices

e patinas. destacavam-se.
na colecyâo de ourivesaria, a Custôdia de Belém (que também

sobressaiu aos olhos de Charles Ynarte1 13) e o relicário da Madredeus.

A questão do esplendor nacional não era de somenos; e já vimos como a política se

imiscuiu. desde o primeiro momento. no modo eomo a exposiyão foi vista e relatada pela

imprensa 114. Mas não sô para Portugal era importante esta realizayão. A parte o facto de

deitar luz sobre um patrimônio artístico continuamente descurado, colocava-se também em

questão o papel de Portugal numa Europa onde cresciam nacionalismos e expansôes de

impérios, e na qual urgia
f.rmar um lugar de crédito político. cultural e artístico

- como não

deixou ser sublinhado por Yriarte --\ De lamentar apenas que Portugal não tivesse

publicitado intemacional e atempadamente a expostyão. o que levou a que se tivesse

observado que "os portugueses sabtamfazer,
mas não sabtam dizer"

■ - 6. Semelhante excesso

de modéstia. num país com tantas glôrias naturais e artísticas. como acrescentava Yriarte.

podia soar a orgulho ou, no mínimo, indiferenya

É. porém, pertinente lembrar que nem todas as peyas presentes eram
da melhor cepa

ou serviam de poderoso indicador de glôrias passadas. Como comentava ainda Gabnel

Pereira, na "exposi^o figuraram objectos dos primeiros tempos historicos atéfim do secuio

111
M pereira Gabriel - Exposiqôes de Arte Ornamental. Londres, 1881. Ltsboa. 1882. Évora 1889. Notas

esp tL ^ai^umas prectostdades eborenses. As jotas da Sé. O trypticode Limoges e o quadro
^santtno

duBibitotheca Ascoltecqães particulares, etc. Estudos
Eborenses. Evora: M.nerva Eborense, 1890. p. 4.

112 No mesmo sentido foi depois rea.izado o á.bum intitulado Exposiyâo^^^^^^
Portueueza c Hespanhola em Lisboa. 1882. Album de phototyp.as a benet.c.o da Santa Casa da M.sercod.a

da GÔiregâ c"Z de Car.os Re.vas e phototypo de J. Leipo.d. Tiragem de v.nte exen,p lares numerados.

Lisboa- 1 882. Sobre este volume e os dois do catálogo debruyar-nos-emos
ma.s adiante neste cap.tulo.

H3 Cf. YRIARTE, Charles
- "Une Visite á l'Exposition Retrospective de Lisbonne", «Revue des Deux

Mondes». Paris: s.n„ 24°ano, 2°periodo, t 51, 1882. p. 653.

H4 Ao tempo tomar partido não era vergonha para um jornal. De acordo com Rui Ramos. os do.s un.cos

periôdicos que'não seguiam uma linha po.itica eram o Diário de Noticias e O Sécu.o; todos os outros segu.am

in L de pendor partfdário. É também de sublinhar que a imprensa se aflrmava entâo como o

^
pa* r

send" o quarto o dP0 Re, Cf. RAMOS, Rui A Segunda Fundaqão (1890-19261 H.stôna de Portugal. D.r. de

José Mattoso. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994;
vol. 6., p. 50 e 53.

1 15 Assinalando a importância da exposiyão, Yriarte comenta: "La manifestation s'est produite a I heure ditee

le r^ut^Zassé le qu'on pouvud en uttendre: le Portuga! n'assistera probablementplusa
un tel

spetu^
e^ulenles nJã cetlx qut ne crovuient point posséder de teliesmers.iiles,

et Pudmtratton qu ettes ont

suscttée les rendra désormais jaloux de leur conservaiion.
"

In YRIARfE, Charles, op. ctt, p. 65..

u(> Idem, p. 652.

^1 Idem, p. 652.
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offerecido, o chá caseiro. acompanhado da torrada indigena."
12í) O malentendido que os

deixara afastados da exposiyão, aparentemente
- - na ironia do cronista —

entregues âs

delícias da ceia, acabara por fazer com que nessa cerimônia prévia apenas estivessem

presentes meia dúzia de honoráveis figuras. O jomalista não via aí vislumbres de perdâo para

a organizayão. "A inauguracão da exposicâo considerada uma cerimonia meramente officiai,

admittiu apenas
127

para o aclo lodos os srs. deputados. todos os srs. pares do reino, aiém da

côrte e mais pessoas annexas; a imprensa. contra tudo o que é de uso fazer-se em todos os

paizes do mundo. foi exciuida."
128 A justificayão dada —

a de o cspayo ser demasiado

pequeno para comportar grande número de convidados — não satisfazia o profissional, que

apontava uma forma simples de resolver o problema: "Parece que o espaco, relativamente

acanhado. da sala nûo comjwrtava que se desse maior iatitude aos convites.

"O nô gordio. porém, ter-se-ia desatado por si mesmo. se os convites

comprehendessem um certo numero de individuos, nomeados em commissão por cada uma

das corporacôes, arbitrariamente eliminadas.
"

- 29
Suposto equívoco, portanto, camuflando

deliberayoes que muita imprensa via sem perdão.

Também o Diário Popular acusara essa falha, acrescida dos mencionados problemas

de espayo, e trazendo â baila a velha questão da inadequayão do palácio para os fins

propostos. "É certo que o governo não convida os expositores para a inauguraqão da

exposicão da arte ornamentai. Parece que os expositores
não passam de 90. muitos dos quaes

não estão em Lisboa. Ora se as salas do paiacio das Janelias Verdes são tão pequenas que

não chegam para as pessoas reaes, suas
comitivas e os expositores. que não podiam deixar

de ser considerados. feliz idéafoi a de se arrendar aquelle palacio para as exposicôes. Bem

ou mal. gasta-se. que é o que se quer e pouco importa que muitos dos melhors objectos nâo

possam ser expostos nem os expositores convidados.
" 13° As críticas surtiriam algum efeito

porque, de facto, os expositores acabariam por ser lembrados, como notaria ainda o Diário

Popular, no dia 12 de Janeiro. "Consta-nos que o governo resolvera á ultima hora convidar

,26 Idem, 1 5 dc Janeiro de 1 882, p. 2.

127 o sublinhado é do prôprio jornalista. Ci'. idem. 15 de Janeiro de 1882. p. 2.

128 Idem. 15 de Janeiro de 1882. p. 2.

m
tdem.p. 2.

130 In Diário Popular, Lisboa, 10 de Janeiro de 1882. p. 2.

262



O Diário Popular, no dia 1 1 de Janeiro, tratava o assunto com as seguintes secas

palavras: "Consta-nos que a
comissão directora da exposĨQão de arte ornamentai convida os

membros da imprensa portugueza e estrangeira que estão em Lisboa a visitarem hoje á noite

a exposicão
" 122 A seeura invadiu também as linhas escritas nos periôdicos mais atentos e

que maior espayo ofereceram ao evento eultural. Assim, na ediyão do dia seguinte, o jomalista

do Jornal do Commercio dava deste modo conta da sua indignayão: "No acto da

inauguracâo da exposicão de arte ornamental, que se realisa ámanhâ »23
m paiacio das

Janellas Verdes, é dispensada a presenqa dos representantes da imprensa periodica. Aitas

rasôes d'Estado devem ter determinado esta singular resolucão. Não a discutiremos. porém,

nêste momento; e. agradecendo o convite que nos foi feito para visitarmos hoje. previamente.

as salas d'aquelie paiacio, daremos uma
summaria noticia do que lá vimos e admirúmos com

1 ^)a

verdadeiro prazer."
l-*

O suposto equívoco, contudo. parece
ter partido do texto do prôprio convite. a julgar

pelo testemunho de Gabriel Cláudio. do Diario Illustrado: "A imprensa foi convidada

hontem 11, um pouco á uitima da hora. para o ensaio geral do grande espextaculo, a

inaugurayão da exposiyão da arte ornamental. Os convites, obscuramente redigidos. não

davam uma idéa muito nitida do fim a que se propunham os que convidavam e dos limites

prescriptos ás regalias dos que eram convtdados. Muitos suppozeram que as cartas.

enderecadas aos jornalisias, comprehendiam o dia da ahertura. 12, outros ignoraram, ainda

pela deftciencia dos dtzeres, que
ellas se referiam exciusivamente ao día de hontem, isto é ao

ensaio gerai.
" l25 Assim se explicava o mistério do afastamento dos jornalistas. A recepyão

para a imprensa havia sido planeada (e tivera mesmo lugar, como vimos). mas os brilhos

haviam-se perdido no espayo do palácio. mais marcado por ausências do que por presenyas.

"As salas da maravtihosa exposicão illuminaram-se. das 8 ás 10 da noite, expressamente

para a imprensa", prosseguia o jornalista. "Todas as preciosidades arttsticas, profusamente

accumuladas, patentearam-se em primeira mão aos jornalistas; parte d'elles, porém, pelos

motivos acima indicados, tomavam a essa hora desapercebidos do manú que ihes fôra

quartafetra 11 do corrente ao meto dta na secretarta da commtssão no Palacto do Museu Nactonal, ás Janeltas

Secretarta da commissão execuliva 10 de janetro de 1882 - O secretario da commisão. / Augusto Ftltppe

Simôes". In Jornal da Noite. Terya feira 10 c Quarta 1 1 de Janeiro de 1882. p. 1

122//iDiário Popular. Lisboa, 11 de Janeiro de 1882. p. 1.

123 Nâ0 esqueyamos que
o artigo é escrito na véspera da inaugurayão. embora publicado

no prôprio dia.

•24 In Jomal do Commercio, Chronica dos Festejos,
12 de Janeiro de 1882, p. I .

125 /n Diario lllustrado. 1 5 de Janeiro dc 1 882. p. 2.
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dos bilhetes, 200 réis para as entradas diárias e
500 para as nocturnas

1 37, tornava impeditivo

o seu acesso. mantendo os artesãos, mais uma vez, â distância do poder inspirador das artes

decorativas e da sua histôria. Como se isso não bastasse, os prôprios artistas estavam

afastados. 0 cronista Calmels, escrevendo no Jornal do Commercio. não deixará de aludir

com amargura a esse facto. Tendo tudo comeyado com tão bons ventos (apesar dos pesares),

era por demais lamentável que assim não continuasse: "Aiém da attraccão que em si

comportam todas as exposicôes, a actuai tinha mais um atractivo para o jjaiz; ia ser

inaugurada debaixo dos melhores auspicios. Viera um monarcha estrangeiro exjyressamente

para assistir a essa inauguraqão" ,
escrevia Calmels

- 38.

A cidade festejava. os artistas rejubilavam pela atenyão dada aos seus antecessores

artísticos. Porém, nenhum cuidado se dava aos contemporâneos, na outra grave e notada

ausência. nas solenidades. de representantes da Academia Real das
Bellas Artes, caso inédito,

tanto em Portugal, como fora dele. Em todo o lado, lembrava Calmels, os artistas eram

celebrados. as academias respeitadas. So em Portugal eles continuavam a ser tratados "como

outr'ora os leprosos!!"
---

Tal crítica baseava-se na já mencionada ausência, na inaugurayão, de quaisquer

representantes da Academia de Belas
Artes. Alguns sectores críticos atribuíam a culpa desse

afastamento â comissão organizadora ou a D. Fernando. Deste último não suspeitava Calmels,

dadas as imensas provas de amor pelas belas artes que o monarca sempre dera. E de facto.

segundo se apuraria em notícia de 23 de Fevereiro, a polémica decisão fora tomada por

DelfimGuedes 140.

Retomando a crônica de Janeiro do Jornal do Commercio, vejamos que outros temas

sublinhava Calmels. Insistindo no interesse das artes, nomeadamente as industriais 14i, e das

137 No Jornal do Commercio sô são mencionados os custos de 200 réis por bilhete. O Diário Popular, na sua

ediyão de 10 de Janeiro de 1882, na p. 2, menciona os custos de entrada na exposiyão, apontando os segu.ntes

valores: para a inaugurayão. embora sô depois da saída dos monarcas, o preyo era de 2S250 réis; os b.lhetes

normais seriam de 500 réis â quinta-feira e nas cntradas nocturnas, e de 200 réis nos restantes d.as. Q.iem

prctendesse adquirir uma entrada permanente (para todo o período da exposiyão) poderia fazê-lo por I3$500

reis.

138 In Camels, Jornal do Commercio, 27 de Janeiro de 1882, p. 1.

139 In Camels, Jornal do Commercio, 27 de Janeiro de 1 882, p. I .

140 Cf. Jornal do Commercio, Lisboa. 23 de Fevcreiro de 1882, p. 1. Aí se escreve que o grande responsável

pelo afastamento da Academia de Belas Artes da cerimonia de inaugurayão foi o presidente da com.ssao

organizadora da exposiyão.

14'
In Camels, Jornal do Commercio, 27 de Janeiro de 1882. p. 1. Eis mais uma acha para a fogueira

continuamente alimentada já desde os anos setenta. como vimos no capítulo anterior.
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os expositores para a inauguracão da exposiqão. Estimamos que fossem ouvidas as nossas

t
- "111

reciamacoes.

Também o best seiler e politicamente descomprometido Diário de Notícias aponta

tais ocorrências. alargada a outros notáveis cuja ausência se tomou gritante. Numa cerimônia

que se previa curta e exclusivamente oficial. como vimos. faltariam muitas individualidades e

"corporacôes. algumas de grandissima importancia
social. por não poderem caber. segundo

se allega. na saía da inauguraqâo todos os seus representantes.
" 1 32 Uma dessas corporayôes

foi a prôpria Academia Real das Bellas Artes. Do silêncio do Diário de Notícias quanto a

essa informayão específíca, passamos para a indignayão do Jomal do Commercio, cujo

primeiro artigo
133 do crítico Calmels, datado de 27 desse mês, e dedicado â exposiyão, não

se cansa de bradar contra o facto.

No dia 13 de Janeiro. O Seculo apresentava também a sua quota parte de críticas

sardônicas. Apesar de haver tido convite para um evento tão exclusivo como a da sessão que

antecedeu a inaugurayão. "amabiiidade a que
não estavamos habituados"

134 (qUestionando-

se atc sobre os motivos de tal delieadeza. pelo facto de o jornal ser de ordinário tido como

"representando um bando de descontentes"). acabava por coneluir que o convite fora

endereyado apenas para que os seus jomalistas pudessem
servir de "espanadores". Esperando

pelo dia da inaugurayão para confirmar
o pasmo ou as razôes da suspeita, O Seculo não tendo

sido convidado ("nem nôs nem a imprensa que por ahi se
alardea de iniciada nos mystenos

dagovernaeãofot contempiada. e isto
a pretexto de ser pouco vasto o rectnto da exposiqâo")

1 35, apontava como justificayão uma possível intenyão "de calar de vez a imprensa"
1 36.

Se tal se pretendia, não foi conseguido. E todas as ausêocias foram notadas e

subl.nhadas a saciedade. Um outro desfasamento passível de grande e justa crítica se revelou

também desde logo nos objectivos da exposiyâo. Embora o horário nocturno fosse alargado,

as entradas eram pagas. Assim. além
das já mencionadas ausências de jomalistas e alguns

outros ilustres. outra se previa para lá da inaugurayão: a das classes operárias, já que o preyo

1 * ' Idem, 1 2 de Janeiro de 1 882, p. 1 .

1 ^2 In Diário de Notícias. 1 2 de Janciro de 1 882. p.

I33 Datado de 27 de Janeiro.

1 -^4 In O Seculo, 13 de Janeiro de 1 882.

^6 Idem.

263



Embora esses e outros reparos que, nos dias seguintes â inaugurayão, muitos jornais

farão, incluindo o consensual Diário de Notícias 147, as notas gerais da imprensa sobre a

abertura da exposiyão primaram por grande unanimidade de juízos. A apreciayao deste

periodico era generosa: assombro 148, espiendor, maravilha 149. Dadas as devidas atenyôes

aos festejos mundanos150, a imprensa mais atenta, e com maior apetência por esses temas,

dedicava-se â exposiyão propriamente dita, com a clara noyão do quanto o assunto interessava

aos leitores. Assim, o Jornal do Commercio, em tom jocoso, no dia 13 de Janeiro, contava

com uma breve nota informativa: devido â falta de interesse dos leitores, no mornento, por

assuntos estranhos â exposiyão de arte ornamental, encher-se-ia o que restava das 28 colunas

do jornal com assuntos ligeiros, de modo a ter menos peso o facto de não serern lidos. A

exposiyão despertava, seguramente, o interesse do público. A 1 9 de Janeiro, o mesmo diário

publicava o seguinte: "Exposiqão
— Visitaram hontem a exposicão perto de mil pessoas.

" 151

Como nota diferente, no dia 1 3 de Janeiro, o Diário de Notícias dedica ao evento um

teryo da primeira página. A exposiyão, aberta desde as 1 1 horas da manhã. de acordo com

esse matutino 152, embora com presenyas restringidas aos poucos convites destribuidos,
sô â

tarde teria visitas régias. Âs 13h00, com a presenya de D. Fernando II, inaugurar-se-ia a

exposiyão. Previa-se desde logo uma cerimônia de abertura de breve durayão 15~\ como de

iacto sucedeu, de acordo com o também relatado no Jornal do Commercio, nesse mesmo

147
Portanto, ainda antes destas críticas de Camels, no Jornal do Commercio, embora num tom ir.uito diverso,

como que anunciando um projecto. Cf. Diário de Notícias, 14 de Janeiro.

148 Cf. Diário de Notícias, 12 de Janeiro de 1 882, p. 1

i49 Cf. Jornal do Commercio, Chronicados Festejos, 12 de Janeiro de 1882, p. 1.

,5° Ver por exemplo, O Occidente, números de 21 de Janeiro e primeiras semanas de Fevereiro, e Jornal do

Commercio, 13, 15, 17 e 18deJaneiro,

151 In Jornal do Commercio, 19 de Janeiro, p. 2. O Diário de Notícias do mesmo dia é menos expansivo no

número de visitantes relativos â véspera, afirmando na página 1 terem sido vendidos 630 bilhetes. E afirmava

igualmente que até esse dia 18 de Janeiro as entradas na exposiyão já haviam rendido mais de um milhão e

duzentos mil réis. Mas voltemos â questão da frequência. Para que se compreenda melhor a importância deste

número (seja ele de 630 com bilhetes pagos. ou de perto de 1000, no total de um dia, considerando também os

que tmha erurada livre). cabe aqui referir que tnirr estudo, datado do ano anterior, apurara-se que Portugal

contava com quatro milhôes de habitantes, dos quais 280.000 viviam em Lisboa. O Porto tinha uma populayão

de 120.000 habitantes e Coimbra apenas de 20.000. As restantes cidades do reino era muito menos populadas:

Braga tinha 18.000 habitantes, Viseu, Évora e Elvas ambas com 1 1.000, Faro e Castelo Branco 9.000, Santarém

8.000. Portalegre 7.000, Aveiro 6.500, Beja e Viana ambas com 6.000 e finalmente Leiria apenas 3.000. Cf.

Biblioteca do Povo e das Escolas, Propaganda de Instrucyão para Portuguezes e Brasileiros. Primeira Serie (n° 1

a 8). Lisboa, 1881. Estes dados haviam sido apurados num recenseamento de I de Janeiro de 1878, através do

qual tambétn se determinara que haviam em Portugal continental 2.130.31 1 homens e 2.218.240 mulheres. Idem,

p. 38. Em termos percentuais é um número muito significativo de visitantes.

152 Cf. Diário de Notícias, 13 de Janeiro de 1882, p. 1.

153 Cf. Diário de Notícias, Exposiqão Retrospectiva de Arte Ornamental e Decorativa em Lisboa. Itinerario da

Lxposiqão, 12 de Janeiro de 1882, p. I.
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cténcias para o progresso de um país, elogiava o marquês de Sousa Holstein 142, pelo seu

empenho no ensino artístico em Portugal, e pela sua vontade de ver entre nôs cultivadas as

artes. abertas escolas de artes industriais e museus de belas artes e arqueologia 14-\ E

explicava porque. "A exposicão retrospectiva não
interessa umcamente aos artistas, interessa

egualmente ú ciasse operaria;
- ourives, joalheiros. ébanistas. serralhetros, tecelôes,

armadores, oleiros, marcenetros; fabricantes de bordados e rendas. seiieiros. etc. etc. Mas

para que possa prestar á industria os serviqos que d'eila se esperam. é absolutamente

necessario que os operarios sejam admittidos a vtsital-a."
144 Acreditava Calmels que

muitos sacrificariam de boa mente horas de descanso para visitar a exposiyão e aí colher

alguns preciosos ensinamentos para mturo labor. Contudo, o clevado preyo das entradas

obstava a essa vontade. Criticava-se a comissão organizadora por nâo haver seguido o

exemplo francês, em que os alunos de belas artes eram convidados para as inaugurayôes. E

aconselhava-se a que a mesma
se instruísse sobre o assunto junto dos pensionistas académicos

com estada em Paris, em 1878. para se saber como se procedia nas nayoes cultas, onde
era

efectivo o amor pelas artes e pelo progresso
nacional 145.

0 regulamento da exposiyão não fora, contudo, omisso em relayão aos acessos de

várias classes profissionais. Å partida. estabelecia-se desde logo o horáno da exposiyão, que

se previa durar três meses: aberta todos os dias, das lOhOO as 16h00. Â parte o preyo dos

bilhetes individuais. havia ainda um ingresso para todo o tcmpo da exposiyão, que custana

13S500 reis. E havia ainda também a possibilidade de acesso gratuito. durante esses três

meses, para os membros da comissão central directora, representantes da imprensa e

expositores. Devenam. para
o efeito, ser passados bilhetes pessoais

e intransmissíveis. Quanto

aos estudantes do ensino artístico ou industnal. "associacôes operarias. os coliegios
e asyios

de educacão" poderiam "requisitar da comissão executiva btihetes de entrada gratuita para

aqueles dos seus membros tutelados que mats podérem aproveitar com as visitas á

exposteão"
146

Apesar desses propôsitos. a imprensa não sossegou nas críticas, insistindo

sempre na dificuldade do acesso ao público. a quem a exposiyão mais devena interessar.

142 Vê-se por aqui que Calmels não teve em conta a talta de projecto concreto por parte do Marquês. Cf.

capítulo IV desta dissertayão.

143 Idem. p. 2.

144
Idem.p.2.

145 Idem, p. 2.

14<> In Exposiqão de Arte Ornamental
- Regulumento. Commercio

do Porto, 1 1 de Janeiro de 1882, p. 2.
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tempos úureos, das grandes riquezas, pareciam para nôs. tûo pouco acostumados em

Porlugal a espectacuios d'estes. uma surpreza phantastica.
uma nevrose encantadora. ".

Porém, essa visão exultante. a nevrose encantadora. ou o espiendido hasar Jas

Janeiias Verdes. eomo lhe ehamou O Seculo 160, que seria mesmo sucesso de público,

mantinha-se inaeessível a muitos. apesar do estipulado no regulamento. Pelo menos durante

algum tempo. Para que finalmente a exposiyâo franqueasse as suas portas âs classes operárias

foi preeiso que os periodicos se dedicassem a insistir no mesmo assunto durante semanas. A

14 de Abril. o Jornal do Commercio publicava, em mais uma crônica de Calmels, a

exclamayão de ir'mnio. "Einalmente! a voz do bom senso prevaleceu; concede-se entrada

gratuita. um dia e uma noite de cada semana. até ao fim da exposicão, para que os

desherdados dafortuna possam ir alli instruir-se e coiher n'aqueila exposicão excepcional os

ensinamentos que íhes faltam."
161 Essa generosidade seria certamente compensada a curto

praz.o pelo bem que faria a artistas e operários nacionais. A exposiyão tinha., portanto,

reconhecia o cronista. elevado valor. apesar de algum exagero, como o apontado em relayão å

novíssima sala de ceramica. onde a profusão de peyas sem valor nem critério se impunha de

tal modo que nem deixava ver a pintura; esta ficava assim como que remetida para segundo

plano. como se nada mais fosse do que um dispensável elemento decorativo na sala da

cerâmica. nao se percebendo, afinal, o que se pretendia com a presenya de qualquer das peyas,

fossem elas de eerâmica ou de pintura. Mas. enfim. do mal o menos. Entrar já não era um

cabo das tormentas. Ou pelo menos assim se esperava. Porém. logo a realidade provaria o

eontrário.

A 5 de Maio, o tema da entrada livre na exposiyão voltava ãs páginas do Jornal do

Commercio 162. Num tom profundamente sardônico, afirmava-se que mais fácil era em

Portugal a entrada do eontrabando do que o acesso livre â exposiyâo. "Entra o contrabando

nas fronteiras, a choiera, afebre amarelia chega até nossas
casas e na sua passagem apenas

encontra por acaso um ou outro policia ou guarda, que em tal repara, e cuja indulgencia

ainda muitas vezes mais facil ihe torna a entrada; mas quer o povo visitar de noite a

159 ln Diário de Notícias. 12 de Janeiro de 1882. p. 1. O mesmo periôdico, a 23 de Janeiro, p. 1, referindo a

visita até então de milhares de pessoas. citaria entre as encantadas o prôprio rei D. Fernando II que at.rmara

desejar morar ali no palácio. para podcr estar sempre
a contemplar tais belezas.

160 Cf. oSeculo, 20 de Janeiro de 1882. p. I.

161 In CALMI.l.S. Anatole
--■ Artes. ExposiqJu Retrospectiva d'Arte Ornamental, Jornal do Commercio. 14

de Abrilde 1882. p. I.

162 Cf. CALMELS, Anatole — "A entrada livre na exposiqão". Jornal do Commercio. 5 de Maio de 1882. p.

268



dia: "a cenmonta foi rapida e puramente offtcial"
154 O conjunto dos convidados régios e

comitivas apenas dera entrada
no palácio já passava das duas da tarde.

Com os dois discursos

de D. Fernando II e de D. Luiz, o toque dos hinos de Portugal e Espanha. e poucas mais

aetividades. todos os régios eonvidados se encontravam de partida âs três horas. Sessenta

minutos mais tarde. feehavam-se os salôes. Terminadas as solenidades. ficava pois a

exposiyão destinada a visitantes eomuns. para ser de novo
exclusiva dos ilustres nessa mesma

noite. devido ao agendado fogo de artificio
-

-.

Desse dia em diante. estabelecia-se também novo horário. Aberta a exposiyão durante

o dia. uma novidade se apresentava: o horário noctumo. Tal facto teria doravante o objectivo

de alargar a mostra a um público trabalhador. regra geral afastado, em Portugal. dos eventos

culturais e artísticos, o que. mais uma vez. vem sublinhar os propôsitos modemizadores da

exposiyão. apesar das nossas já conhecidas objecyôes dosjomalistas
e criticos.

Mais do que o horário noctumo, o grande destaque foi para a luz eléctrica 156.

Primeira página na revista O Occidente 157. essa forma de iluminayão era algo

completamente novo em Portugal (relembremos que horários
de aulas e visitas a museus

158

haviam sempre contado com horas de sol) e encontrou aplausos entusiastas também
no Diário

de Notícias: "Hontem á noite. tlluminadas pela luz electrica. que produz os clarôes do mais

beiio sol. sem comunicar a ardencia dos seus raios, aquellas salas cheias de tanta

maravilhas, tão reiuzentes de metaes preciosos, transformados em artefactos e tecidos. dos

1 54
In Jornal do Commercio, Chronicu dos Festejos.

1 3 de Janeiro de 1 882, p. 2.

1 55 -, noiw nûo se abrem ao publico u.s portus du exposiqão, porque vuo os reis presencear^Jogo
de

artiftcio. que organtsou no Tejo a respectiva commissdo das emprezas das itnhas Jerreas. P™PJta™*?
embarcacôes. e commercto martttmo.

"

In -Exposiqão de arte ornamental e decorattva, a tnauguraqao .
D.ano

de Notícias. 1 3 de Janeiro de 1 882. p. 1 .

156 De acordo com notícia de O Primeiro de Janeiro. periôdico da Invicta, de 10 de Janeiro de 1882 o

ministro das obras públicas havia visitado a exposiyão no dia 7 desse mês. para "asststtr aexpertenctu da /u_

c"V «*> deu bom resultado, pelo que já foram tirados da aifandegu dezessets voiumes de uma no u

muchmu electro-dtnamtca. para functonar no palacto
da expostqão porque ndo tem sujtctente forqa a queuli se

uchu
"

p 2 A empresa contratada para tratar da iluminayão sena a Cohen & C, que colocou o s.stema Brush o

mesmo ue"a.gunsPmescs depo.s e dado o sucesso ver.tlcado na

expof iyão,
seria usado pe.a

^mesma
i empresa par

a iluminayâo da cidade do Porto, por alturas do centenario do Marques de Pombal. klem. 28 de Fevereiro. p. 1. e

7deMaiode 1882. p. 1.

157 ■-, Exposiqão illummudu u luz electrtcu Sulu de D. Fernando.
"

ln O Occidente, de 1 1 de Maryo de

1 882. Como pormenor curioso,
devemos notar que o desenho dessa

sala era da autona de Manuel de Macedo.

'58 Com este plural queremos significar apenas
os dois dos Porto.
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de que a exposiyão contaria tambcm. num outro dia, com iluminayão eléctnca 166, o que

recorda que o horário nocturno não acontecia sempre. E a nota do preyo da entrada para tal

horário faz. também pensar que se eontinuava, quanto ãs elasses operárias, uma política de

fiinil. V. no entanto. o êxito de publieo foi grande. Ao ponto de a exposiyão ver o seu termo

prorrogado l6/.

Vejamos agora do que constava
a exposiyão e que critérios museolôgicos presidiram â

sua arrumayão. Agrupada por proveniêneias na organizayão londrina, em Lisboa decidiu-se

antes por apresentar os objectos "Peias suas naturaes analogias" 168, com excepyão feita

para as salas D. Fernando. D. Luiz, condessa de Edla, Espanha e South Kensington. Quanto

ao mais. ficou tudo agrupado em três grandes núcleos: tecidos, bordados e manuscritos

iluminados; môveis e eerâmica; e. finalmente. ourivesaria, escultura. "pintura.
etc." de modo

a "evttar n'esta colleeeão a monotonia e a umformidade"
169

Apesar de algumas alterayôes

por necessidades
de espayo. eram esses os cnténos. A exposiyão dos objectos obedecia ainda

a uma ordem cronolôgica, de modo a melhor cumpnr a sua funyão pedagôgica. "A exposi^ão

corresponderá assim meihor aos fîns a que é destinada, e, como festa nacional. poderá dar

do nosso paiz tao elevada idéa. e tomar tâo importante significacão, como n'estes umtimos

tempos a commemoraqúo do trtcentenano de Camôes e o congresso anthropologico.

Ninguem detxará de considerar como essenctalmenle progessista a
indole de um povo. que de

tai sorte se apresenta perante as nacôes
civiiisadas.

" » ™ Mesmo sacrificando os expositores

menos notaveis, nao colocando as suas peyas todas juntas, pensava-se
assim ter conseguido

um resultado mais pedagôgico. Porém, o conjunto pecava por excesso, tanto
mais notôrio

quanto a área disponivel parecia minguada. Inicialmente prevista
a exposiyão em cinco salas

do palácio. cedo se verificaria que tal espayo sena manifestamente insuficiente para tantas

peyas.

166 .Tor mo(ÍVOS attendtvets não seru grutuitu u entrudu na exposiqão de arte ornamental no dia enoite da

nroxtma terqa-feira, 9 de mato. Fica. porém. transferida para sexta-feira, 12 de maio, so durante o dta > Na

"roxZ segundu-lctr, S de maio, Haverá itlumtnuqũo electrtcu das satas, sendoo preqoda entraaa de 200 reis.

na formu do costume.
"

ln "Exposiqão de arte ornamentai". Jornal do Commerc.o.
6 de Ma.o de 1882, p. 2.

167 »Arte ornamentui - Sa proxima segunda feira deve ser publicado no Dturto do Governo o decreto

prorogundoa exposiqão de arte ornamentul e decorutivu até 31 de mato do corrente ano. ln Jornal do

Commercio. Lisboa. 25 de Maryo de 1 882. p. 2.

•68 ín SIMÔES A Filipe
- Catálogo lllustrado da Exposiyão Retrospectiva de Arte Omamental

Portuguesa e Espanhola em Lisboa. Cartas ao redactor do "Correio da
Noite". L.sboa: s.n.. 1 88,. p. 1

]6Í)
Idem.p. 2.

mldem,p.2.
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exposiqão de arle ornamental nos dias em que Ihe é franqueado o acesso. prepara-se

comenientemente, prevme-sc com antecipacão do respectivo bilhete, e. coitado. tem que

passar por
cinco ou seis cordôes de policias, todos vigilantes. lodos de um rigor. que seria

ridiculo sc não incommodasse tanto.
"

A vigilância policia! â exposifão era assim descrita: "Primeiro. a dois metros do

porlão da entrada. estão postados uns cinco poticias civis. formando, como que muro de

supporte a uma grande
massa de povo. que a

tal ponio se deixa agglomerar. que
o transito na

ruafica quasi interrompido, o acesso no edificio quasi imposivel; depois. dois soldados
da

municipal a cavallo junto do passeio e volvidos ao centro, formam. como que um arco

estreito e baixo com as cabecas dos cavallos. obrigando a quem teve afortuna de atravessar

o povo, e o primeiro cordão policial a caminhar. curvando-se c de lado. para não correr o

risco de ser incommodado pelos bichos; no limiar doportão
novo cordão policial de uns seis

policias fiscalisa o visitante. todos á porfia o agarram, Ihe pedem o bilhete. o empurram.

quasi que o recebem como ú entrada de um calabouco; passada esta fiscalisacão.
é recebido

no vestibulopor uns quatro munícipaes de infanteria. que.
lomando conta do pobre visitante,

prendendo-o por um braco. o empurram para a esquerda,
- modo de indicar que é por alli

que tem de se dirigir l63, - finalmente um ullimo guarda. um respeilavel ancião. frisante

contraste de iantos policias e tantos guardas, pacifica e commodamente assentado. pede que

ihe mostre o biihete.
"

H concluía Calmels: "Ao subir a escada. o povo. que sc havia preparado

convenientemente. que julgou que era livre a entrada. vé-se enlameado. sujo. espesinhado.

mal tratado. vexado. tantosforam os encontrôes. apertos e interrogatorios por quepassou.

1 f\A.

"Aqui está como é a entrada livre na exposicão da arte ornamental!"

As vissicitudes dessa entrada com pouco de livre, a lembrar relatos de visitantes do

Museu Bntânico de décadas antes. ou no Zeughaus de Berlim em 1844 165, contavant ainda

com algumas pedras mais no sapato. No dia imediato, por motivos não justificados,

publicava-se no mesmo periôdico um anúncio oficial, assinado, como sempre, por Filipe

Simôes. informando sobre uma troca de datas para as entradas
livrcs. Acrescentava-se a nota

1^3 o sublinhado é do autor.

]64 In JornaldoCommercio, 5 de Maio de 1882, p. 2.

165 cf. HUDSON. Kenneth
- A Social History of Museums: what the visitors thought. Great Br.ta.n:

I he

Macmillan Press Ltd, 1975, p. 53.
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"A exposicão é esplendida. A Hespanha exhibe muitos e variados primores de arte. A

colleccão que enviou
ha poucos dias é maior. muito mais do dobro, do que a que mandara

para londres e que estava em Lisboa ha perto de 2 mezes.

"A naqão referida occupa uma grande saia. e. ainda
assim. foram collocados objectos

em outras salas. F.l-rei D. Femando enche igualmente uma grande saia, que está rica e

formosa.

"Peio que fica referido. vé-se que o certamen será em tudo notavei e interessante.
'

177

Sempre mais retieentc, embora
também não poupando elogios, quando os considerava

justos, O Seculo, fazendo o roteiro da exposiyão. evidenciava o seu apreyo especial pela sala

de Espanha, chamando-lhc 0 Museu da Hesjxmha; sublinhando-lhe a riqueza e a inteligente

escolha das peyas: "K encantador tudo aquiiio, pela profusão. pelo movimento geral dos

grupos expostos e escoiha inteligente dos objectos. Cada civiiisacão que desfûou peia lberia.

mandou para o pequeno museu o seu remember de valor historico. de valor artistico. ou de

valor intrinseco.
" ] 78 Para que dúvidas não houvesse. o jornal deixava clara a sua posiyâo: a

sala de Espanha servia mesmo de consolo para as outras falhas.
"Como deprehendem d'aqui, o

museu de Hespanha é um dos capitulos mais interessantes da Exposieão. e de tudo nos

mostra um pouco.7 lsto nos consola da penuria de certos ramos artisttcos da Exposi<;ão

Portugueza. tão extraordinaria em tecidos e ounvesana e tão pobre em armas. azulejos,

rendas e objectos de uso domestico. talheres. vistuarios. loucas. etc.
"

Muitos dos problemas da exposiyão portuguesa prendiam-se com a ingrata

calendarizayão. Assim se explicara no Jornal do Commercio. desculpando a organizayão

quanto ao apertado tempo em que trabalhara. "Em lão curto praso, e em condicoes tão

desfavoraveis, não podia a commissão encarregada de adquirir e ordenar os ohjectos que

constituem a exposi<;ão. conseguir mais do que conseguiu.
"

Porém, nem por isso a crônica se tornava mais fácil. 0 espanto do jomalista era

genuíno e generoso: "As saias estão iiteralmente cheias, e o espaco é pequenissimo para

accomodar e expor convententemente
tanta preciosidade. Seria difficil enumerar aqui

não sô

tudo que ellas contém. mas mesmo o que n'eíias ha mais digno de mensão. Ficámos

1 77 //; Jornal do Commercio. 1 2 de Janeiro de 1 882. p. 2.

l78//?OSeculo. 29 de Janeiro de 1882, p. 2.

179
Idem. p. 2. Crônica assinada por

Valentim Demonio.

180/rtJornaldoCommercio, 12 de Janeiro de 1882, p. 2.
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A notícia da f'alta de espaco já tinha sido dada dias antes no Jornal do Commercio.

indicando-se quc ficariam de ibra "mais de cem ohjeclos", por problemas de colocacão.

"Muilas caixas não chegam a ser aberlas. porfalta dc logar para a collocacão dos objectos

que ellas contem.
" ' 71 iodos os periôdicos apontam o grande numero de pe^as presentes

-

mais de quatro mil pecas expostas
172

_, a sua distribuifão por várias salas do paláeio

(embora no número de salas os testemunhos não sejam todos concordantes 173). a variedade

do espôlio presente. as falhas
na distnbuicão das obras pelo espaco disponível.

"Com respeito

á exposifâo". lê-se nesse diário. "podemos
dizer que muitos dos ohjectos colligidos

em varias

casas da capilal não podemfigurar no certamen. por
causa dafalla de espaco, succedendo

o

mesmo com grande pane dos obiidos no
Porto e em outras terras do Minho.

"Ao principio contava-se com
cinco salas do edificio para a exposicão de ourivesaria,

porem. concluidas
as ohras interiores, comecou o assentamenlo dos armarios. enchendo-se

o

palacio tão rapidamente com toda a variada colleccão de objecios que estavam armazenados

na academia de Bellas-Artes e de oulros que concorriam dc fora. que principiaram as

exigencias. sendo a ourivesaria
a que soffreu.

"

Essa má gestão do espaco tinha a justificacão

de se haver pensado antes não existirem "objectos de ourivesaria para
encher as cinco salas",

tendo por isso duas delas sido "destinadas a moveis. porcelanas. faiancas. etc.
resuitadando

d'ahi o ver-se agora que não há onde accomodar tudo o que pertence aos secutos XVII e

XVlll" 174 Fora pois forVoso armazenar esses objectos noutro lugar 175. concluindo-se que

"se mais espaco houvesse. mais seria aprove.tado."
17*

Apesar dessas falhas. considerava

ainda o Jornal do Commercio que a exposicão era meritôria, tanto pela seccão portuguesa

como pela espanhola. participante no evento com muito mais pecas do que as levadas a

Londres:

•71 /„jomaldoCommercio,Lisboa.8deJaneirodel882,p.
1.

Nacional, 1 882, Advertencia.

1 73 Ao contrário. O Diario Popular aponta a existência
de 1 8 salas. Cf. 1 2 de Jane.ro de 1 882. p. 1 .

174/«JornaldoCommercio. 12 de Janeiro de 1882, p. 2.

175 «<,* otjectos que ndo foi posstvel expor estão guardados comtoda a seguranqa em uma sata tnterto,

udvertindo-se aue o que sucedeu com
us pratus ucontece com

outrus obrus de urte. Idem. p. 2.

]7(> Idem, p. 2.
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sebastos de matiz, veus de hombros, escapularios e frontaes de aítar."
185 Semelhante

saturayão de obras de arte sacra, juntamente com o inusitado que a prôpria exposiyão

representava no país. sobejamente misturados eom
a ignorância popular fazia com que muitos

manifestassem indeeisão nos modos de apreciayão. "As senhoras velhas hesitam, se

passearão avidamente os seus olhos. ao íongo dos salôes patentes, e mediante
dois tostôes da

entrada, ou ftcarão por meia hora emjoeihos
ante cada reiicario ou edicuio, de esmalte ou

baixo-relevo. e de relance, os olhos procuram a caixa das esmolas para as aimas, para o

Senhor dos Passos ou alguma das mil Virgens, que ha, veneradas por essas ermidas e

freguezias. / Cada homem sem harba que atravessa.
com oculos pendendo sobre o medalhão

do relogio, e o tic-tic emphattco das botas concertadas de fresco, se nos affigura um memno

de coro. um sachrista ou um capelcio. E ha curiosidade de saher quem préga. ou se Jemorará

muito a missa da uma..."
m O artigo terminava com uma nota em que se saudava a

"irregularidade, o contraste e o antagonismo dos objectos accumulados por essas vitrines,

que hombro a hombro se tocam, se olham, se namoram e desafiam, na mesma prateietra ou

\ 87

sobre o mesmo movel".

No meio da amálgama expositiva e dos atrasos que se perpetuariam ao longo de

meses, mesmo apos a inaugurayão da exposiyão, deu-se início ao evento mesmo sem estarem

prontas todas as salas. Assim, e enquanto se csperava pela abertura das restantes, o certame

abriu ao público eom 1 5 salas. De acordo eom o testemunho elogioso do Diário Illustrado. o

resultado era mu.to bom. O mesmo considerava o Jornal do Commercio, apesar da reduzida

dimensão da área expositiva. "A primeira impressãofoi excellente
em todos os que estiveram

hontem no palacio das Janelias Verdes, inciuindo os jornalistas estrangeiros. A exposiqão

prima em ourivesaria, portuguesa em grande parte. tanto de objectos sagrados como

profanos. e em hordaduras de paramentos e de vartos tectdos. Ha pouca mobiiia. o que se

explica facilmente peias grandes vendas de moveis antigos, que se tem feito para paizes

1 88

estrangeiros. e porque as salas não temjá espaco para objectos
de maior voíume.

"

185 Idem.

18* Idem No mesmo arti«o. reconstroi-se um diálogo no qual flca bem patente o choque sent.do por duas

visitantes 'ao verem apa^adas lâmpadas expostas, ou
do escândalo de uma outra que se .nsurg.a contra o facto de

terem colocado uma imagem da Virgem ao lado de uma "nudez de Saxe velho. macia e divina . Idem.

187 Idem.

188 ln Diário Popular. Lisboa. 12 de Janeiro de 1882. p. 1 . No dia 28 de Janeiro. na prime.ra pág.na do D.ar.o

de Noticias. juntamemc com a informayão de que na véspera se haviam vend.do 408 b.lhetes. af.rmava-se que a

sala da maut-urayão já tinha "ulgumus vitrmus. com manuscriptos hespanhoes e portuguezes e que dentro ck

dias aí se coĩocaria ainda uma colecyão de porcelanas. mostrando mais uma vez como a montagem da expos.yao

se ia arrastando.
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verdadeiramente surprehendidos. e. na impossihilidade de dar uma noticia satisfaloria.

limitar-nos-hemos. apenas. a mencionar alguns objectos.
"

Assim. entre a mistura de objectos. de paramentos a traje antigo, passando por tapetcs

e manuscritos na primeira sala, passava-se para a segunda. dedieada apenas a objectos

espanhôis
- entre eles lâmpadas. candclabros, tapetes de Goya, "grande colleccão de

pratos", mosaicos, paramentos. panos
bordados, "vasos chinezes e peruanos" 181- A terceira

sala. a da academia. onde tivera lugar a recepcão. era "ornada dc preciosos quadros" Da

quarta. quinta e sexta salas. onde estavam expostos objectos de ourivesaria. dizia-se que era

"umesplendor!" I82.

Chegado á sétima sala. a de D. Femando, o jomalista fazia mais detalhado elogio. Era

"so por si é uma
maravilha. e n'ella chamaremos a aitencão

dos leitores para os magnificos

medalhôes de Luca della Robia. para os pralos magmficos. para
os dois quadros de mosaico

represemando Chrislo e a Virgem, não falando nos objectos de ourivesaria que
constituem a

1 SCs

parte principai.
'

Essa mistura de objectos não teve a mesma fascinada aten9ão ou a mesma aceitacão

por parte do todos
os jornais. O Seculo acusou esse bric-á-braquismo como mais um modo de

confundir a ignorância popular. Considerou
excess.va a presenca de obras de arte sacra e

apontou a incoerênoa da montagcm como algo de risível. Num arttgo de tom absolutamente

irbnico. o periôdico relata-nos o ar respeitoso com que o público se passeava nas salas. A

solenidade experimentada por alguns visitantes ficava ali posta a ridículo. arrastando nessa

ausência de logica todo o certame. "A pnmeira impressão de quem
entra nas salas do palacio

imperial ús Janeilas Verdes. é mystica e devota, como quando de chapeu na mão. se vae a

uma sachristia.
"

Todos os sentidos apurados, a exposicão transpirava atmosfera eclesiástica. mais do

que secular, e apenas a isso se devia esse ar solene e místico: "Um perfume seculár de

milagre, cera pintada e hostia comida dc traca, parece evolar-se das pecas de culto

arrumadas nas vitrines, navelas. custodias,
calices. patenas. missaes, capa

de asperges com

181 Idem, p. 2.
181 Idem p. 2. ...

ZoZlda Es,r.lta. a de Beĩen, _ da Bemposta. da capella de
S. João Bap,,,a. tdem. p. 2.

' 83 ln Jornal do Commercio, 1 2 de Janeiro de 1 882. p. 2.

1 84 In O Seculo, 1 7 de Fevereiro de 1 882, p. 1 .
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completas, chamando a sua attencão j?ara umfacto
verdadeiramente notavei como é, fôra de

toda a duvida, a exposicão de que se trata, e que
durante os tres mezes em que estará aberta

servirá de recreio e de instruccâo a nôs todos.
"--

A 20 de Janeiro. O Seculo. na rubrica intitulada "0 Folhetim do Seculo", dedicada â

Exposiyâo de Arte Ornamental, fazia notar a mesma falta com duras palavras: "O Cataiogo,

sobre o qual poderiamos ir, passo a passo, divagando e anaiysando, para offerecer aos

ieitores, a resenha systhemaîica da Exposicão nâo foi pubiicado ainda
— e desde já podemos

affirmai-o, nåo sairá com a ampîitude e as anotacôes criticas, requeridas por tåo vasto e

deiicado assumjito.
"

Depois de referir os muitos gastos com coisas menos importantes,

embora politicamente mais interessantes para os governantes, sublinhava a falta de vontade

que cuiminara em tão calamitosa falha. "O governo que espargiu, para gaudio de dois

individuos. suas respectivas esposas e aigumas grosas de funcionarios consteíiados
de gran-

cruzes, galôes e outras excrecencias infecciosas, para cima de mii conlos nossos, queimados

em foguetes de côres, paradas de Rua dos Condes, banquetes de conduta equivoca e

equivaientes bamhochatas. não teve tempo defazer completa a grande idéa
da Exposiqão de

Arte Ornamental. ordenando a publicacão de um grande catalogo iilustrado por todos os

desenhistas nacionaes
-

que os tempos já hoje de primeira ordem - com um texto lucido

que resumisse. com grande solidez de investigacão, a historia da ourtvesaria, armaria e

lavrantaria portuguezas, dos secuíos
XV. XVI e XVII.

"

Bem vistas as coisas. apontava ainda o

cronista de O Seculo. tal trabalho "resultana numa economia extraordinaria de dinheiro e

tempo porque ficava feito (em nucíeo ao menos) um trabalho critico de grande valor, que

successivamente poderia, á vista dos exempiares arttsticos expostos. ir sendo annotado e

desenvoivido. peia iniaativa particular de cada amador esîudioso."
1% Vê-se claramente

que nem um periôdico tão crítico consegue conceber que a responsabilidade do catálogo

coubesse exclusivamente â organizayão, contando desde logo, na sua sugestao para resolver

tal falha, com o interesse e trabalho voluntário de amadores estudiosos. Parecem-nos. no

entanto, bastante pertinentes tais notas críticas, sublinhando no mesmo passo a falta que se

sentia. no país, de estudos que ilustrasscm as matérias da arte nacional. Outro ponto de

interesse surge no meio da amargura jomalística de O Seculo: o apontar da necessidade desse

mesmo catálogo para a instruyão popular. O periôdico não sugeria uma ediyão demasiado

desenvolvida, mas uma versão breve para que o povo tivesse acesso a um mínimo de

1 95 In Jornal do Commercio, 1 2 de Janeiro de 1 882, p. 2.

1 %
In O Seculo, 20 de Janeiro de 1 882. p. 1 .
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O espaco nunca deixou de ser objecto de críticas. embora o prôpno Jorna. do

Commercio tivesse desistido de bater
numa tecla tão gasta. aceitando

o caso como inevitável.

incontornável e. logo. como mal necessário. Inquiria-se ainda por que motivo
se tinha aberto a

exposiíão antes de ela es.ar completamente organizada 1«9. Mas uma coisa estava já acima

de qualquer critica negativa:
a ms.alavão de uma tal profusão e diversidade de objectos em tão

difícil área. visto as pessoas responsáveis terem
tirado "o maior partido possivel d'um edificio

que por modo algum se prestava. vistas as suas proporfôes. para se acommodar uma

1^0. N0 mesmo passo. elogiava-se o bom gosto geral da comissão. mesmo no

exposi<;ão

tocante âs vitnnes. Outro dos cronistas que sucumbiu aos encantos da exposteão foi Júlio

César Machado que. em cronica no Diário dc Notícias. afirmava não estar desiludido, antes

surpreendido "que se haja levado
a êxito uma exposicão d'esta ordetn. n'uma

lerra em que. de

ordinario. ludo são obstaculos e adiamentos para quanto.
de longe ou de perto. d,ga respeito

a essa amavel e superfiua phantasia chamada
arle.

" ™ Nessa "especie de cidade magica"

192
que encontrava

nas salas do Palácio Pombal (embora lhe reconhecesse falhas de voca9ão

muscologica). via também uma exal,a9ão para a imagina9ão, dada a pluralidade das formas
do

omatoaí expostas 19j.

Exalta9ão para a imagina9ão seria. por ccrto; embora
nem sempre pelos melhores

mo.ivos. Além do espa9o, outro problema sc colocava. a dificultar a cronica e o proveito

pedagôgico da exposicão
— a inexisténcia dc catálogo.

Também o Jornal do Commercio. apesar
dos elogíos não ficara cego para as falhas.

H afirmara-o desde logo. A inexistência de um catálogo era a mais grave de todas. "Sem o

auxilio d'um catalogo é impossivel poder-se apreciar a exposicão. e se não fosse a

amahilidade do nosso amigo o sr Sousa Viterho. leriamos saido d'aquellas saias sem
termos.

sequer attentado nas mais nolaveis preciosidades que ellas contém."
1<?4 Esperava-se

portanto a realiza9ão de um catálogo que levasse legibilidade á exposi9ão; "um catalogo

completo que esperamos
a commissão não deixará de apresenlar com brevidade" E

acrescentava; "A elle nos recorremos tambem para dar aos leilores informacôes ma,s

189 vimos. atrés. que «1 decisão se prendeu con, a imposs.b.lidade de aUerar a a«enda oncial das viste dos

monarcas espanhôis a Portugal.

190 ,n Jorna| d0 Commercio. 23 de Fevereiro dc 1 882. p. I

191 In Diário de Nottcias. 2 de Fevereiro
de 1882. p. I.

m Idem. p. I.

m ldem. p. 1.

194MJornaldoCommercio. 12 de Janeiro de 1882, p. 2.
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Na advertência podiam-se ler algumas explicayôes para as muitas falhas que a

imprensa já apontara. Desde os atrasos na abertura. â presenya excessiva de peyas,
até ao tão

reclamado catálogo. Quanto a este, justificava-se com o difícil inventário das peyas200 e a

grande diversidade dos espôlios a expor. "A necessidade de pubiicar quanto antes este iivro

para satisfazer ás justas exigencias
dos visitantes da exposieão, obstou a que fosse redigido

ou pelo menos coordenado por uma sô pessoa ficando assim sem a unidade e regularidade

oo 1

que sômente poderiam dar-lhe uma direccão central e única.
"

A iuntar â dificuldade dos textos, seguia-se a das imagens. Decisão morosa e

complexa que envolvera largas discussôes
entre os membros da comissão organizadora e que

contara com complicayôes várias. "Contra o voto de alguns dos membros da commissão

executiva, particularmente d'aquelies que haveriam de imbuir-se da redaccão do catalogo.

saíu este livro illustrado com iithographias. As estampas redobraram
ainda as difficuidades

com que iuctavamos. Comecando a imprimir-se anles do texto, tornou-se-nos absolutamente

impossivel estabelecer a identidade dos numeros d'este com os d'aqueilas. Para de alguma

sorte supprimirmos estafaita damos
essa concordancia n'uma tabelia finai A fim de attenuar

algumas das outras faitas. acrescentámos
tambem ao calalogo os additamentos e correccôes

que podémosfazer até á impressão
das uîtimasfoihas.

"
-^

No fim da advertência, Filipe Simoes reconhecia que o catálogo podia sem dúvida ser

melhor e mais útil, ficando a obra muito aquém das expectativas e das necessidades. Mero

inventário, não tivera fôlego para aventuras
e venturas maiores. "Este livro poderia e deveria

ser mais um simpies inventario dos objectos expostos em cada saia, se as causasjá indicadas

nao nos impedissem defazer um cataiogo methodico, em conformidade com o programma da

exposicão. e de juntar á descripcão de cada objecto as noticias historicas respectivas. Se.

porém, ihefaltam as vantagens de uma classificacão racionai
e de um repositono de noticias.

em compensaøo poderú dirigtr melhor o vtsitante que quizer examinar seguidamente
os

objecios expostos em cada sala.

Mas era pouco. A tão reclamada informayâo para maior legibilidade das obras saíra,

enlim; mas, como se pode deduzir, nem por isso a tarefa de escrever sobre a exposicão se

200 Ver nota 18! deste capítulo.

20! /„ Catalogo Illustrado da Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa c Hespanhola

celebrada em Lisboa em 1882 sob a protecyão de Sua Magestade El-Rei o Senbor D Lu.z e a pres.denc.a

de Sua Magestade El-Rei o Senhor D. Fernando II, Imprensa Nacional, Lisboa: 1882, Advertenc.a. P. XV-

XVI.

202Idem,p. XV 1.

203
ldem, p. XVI.
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esclarecimento. Assim. acrescentava-se:
"Se a obra sahisse cara. que uma edicão popular

resumisse doutrinas n'ella exaradas. com
extracto dos desenhos publicados ahi. deixando por

esta forma contenles as holsas magras e as holsas recheadas dos adoradores de edicôes

} " 1 97
luxuosas

Apesar das vozes desconten.es da imprensa, o ca.álogo tardava. complicando a

compreensão do público e o trabalho dos jornalistas. Maís de um mês passado sobre a

primeira crítica. o catálogo ainda não surgira. o que fazia exasperar a pena
dos profissionais

da comunica9ão. 0 Jornal do Commercio voltou a msurgir-se;"/...; para cumulo de

desventura falla o catalogo: ê certo que o promettem conslantemente. e se isto assim

continuar em breve passará ao estado de mytho; quanto a nos produz-nos o effeito d'esse

amanhã a que aspiramos loda a
vida. e que muitas vezes

nunca chega! Em summa. affirmam-

nos que uma parte do catalogo sera puhlicada dentro
de poucos dias:

Deus queira que assim

seja."
m

O catálogo saiu. enfim. Composto por dois volumes. o primeiro compreendia a

descn9ão básicadas Pe9as.
Vinha organizado portemas: "Tecidos,

bordados. rendas. etc". na

sala A. C e H. "Objectos do South Kensinglon Kluseum". na sala H. novamente. E. por t.m. a

"Seccão Hespanhola". na sala B (com "ourivesaria". "objectos de melaes não preciosos",

"esculplura decorativa".
"armas". "ceramtca". "pintura". "epigraphia".

"codices". "objectos

americanos". "vasos peruanos". e "vasos de hronze chineses").
™ O segundo volume era

dedicado âs ilustrayoes.

197 idem

C, H. l.isboa: Imprensa Nacional. 1882. A grande curiosiaaae
mosteiros isreias, confrarias. sés e

pmwniíncia das obras. No caso ponugues. proven.enc as ar,a .
dc d mos o, g I

muuos p^iculares. Alguns poucos objec.os
v.nham ,guaImente

da B Mĸ*«

^Pubhc
*■t

r
,odos os objecos provinham do

museu^
No caso espan oh salvo

~*™£f££Z d'a Biblio.eca Nacional.

vém do Museu Arqueolôgico de Madndou.no caso tøeod-s

compre^
m im

^ ^^ da5

Veja-sc .ambém Expos.^o Re.rospeCva d A rte O

^en^Por,
g P

^ ^^

Salas D. E, P, Q. R- Sala E - cerarmca \a_o_ grcftos ou»W M
_ de

de Palmela Lisboa; apenas dois emprésumos
da Acadenrn, de

£1*^Artes
de

^
.a

ja coleccionadores

empres.imos da Academia de Be las;

Art£
mas ,»ĸ- ££$%£^ ^trasburgo, Bélgica

- so

como Osborne Sampa.o. e Eduardo Van-Zellcr lodos de L ,sooaj q
su a

se encon.ram coleccionadores particulares_ No quc se relere a Holanda. Espanha ero g

Academia de Belas Artes como empres.adora (uma pcga de cada ~m

^^ 'nT^ nome de Daup.as

da China. embora nâo se refira quem as cedeu; quan.o aos res.ames

^P^*^^n»
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(alem de ou.ros nomcs não ,ão "nheeidosV Para ma,s
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277



Apesar de estrangeiro. temendo
assim as ccnsuras. considerava o escriba que vinle c

quatro anos de permanência no país e o ser membro da Academia Ihe danam o direito de

crítica (Por interesse. não maledicência) ao que via. A par de um roteiro alargado da

exposivão. conduzindo o leitor pelas salas. fazendo emendas ao catálogo. apresentava.

sobretudo, alguns reparos â organizaîão. "Parece que a commissão executiva não acabará

nunca os seus trahalhos, e que a mstallacão da exposicão durará até ao seu encerramenlo.

Além do armazem de ceramica que ultimamente se ahriu. acaba de ser exposla ao publico

uma nova sala ao rez do chão, cujos productos chegam até á nossa época. As salas. assim

como o programma, vão-se aiargando
de um modo que dá gosto

"
-

Prolongada por decreto de 1 de Junho de 1882 208, até 18 desse mesmo mês. a

exposiyão encerraria oficialmente a 20, mais uma vez envolta em pompa de cerimônias

ofíciais 209. Como dava nota o Jornal do Commercio:"Exposiyão de arte ornamental. -

Hoje á uma hora da tarde teve iogar a sessão solemne de encerramento da exposÍQão da arte

ornamentai.

"Assistiram suas mageslades: ei-rei o sr. D. Luiz. a sra. D. Maria Pia. e el-rei o sr. D.

Fernando. suas altezas os principes D. Carlos e D. Affonso. camaristas e damas de servi<;o.

muitos membros do tvrpo diplomatico. presidente do concelho
e ministros das obras puhlicas

e da marinha, presidenle da commissão hespanhola, representante do museu Kensington.

presidcnte das duas casas do parlamenlo. e muitos outros dignitarios e altos funccionarios

publicos.

"S'o atrio do paiacio tocava a banda
da guarda municipai.

2«7 /,, CAIMFLS Anatole - "Artes. ELxposicão Retrospectiva d'Arte Ornamentui", Jornal do Commercio.

,4 d Abn'd 1 882 p I . Essa crônica p.ura. de justas criticas terminaria
a 1 5 de Abril de 1

882^
subhnhando a

g c,a dê se criarem esco.as de artes mdustnais no centro e nos bairros ma.s afastados da c.dade (oncntal e

oc.dental) com horários diurno e nocturno, como já hav.a sido proposto por Joaqu.m de Vasconcelos.

208
"Exposicão de arte ornamental e decorativa Purece que será ámanhã asstnado um decreto cujo

desPu7hoho,e se fez proro.undo até uo dtu 19 do proxtmo mez de junho u expostcao de arte ornamentuc

ÎcoZ,<au devta encerrar-se ámanha. 31. Este despacho recutu sohre uma proposta da respecnu

tZTsdo Lcuttva pedindo aue a exposicao duras.se até 30 do mesmo mez

W^^™'£
exnosicão tem uugmentudo progressivamente. conhece-se que mutto comtria que amesma expost^ao

cstness

aieTL £**> por mutsdots
ou tres mezes. Durante a temporada de hanhos ella serta vtsitada por muttos

estrunĸetros que u Portuf>al costumam vir n'esta época.
"

/dem, 3 1 de Maio de 1 882, p.l.

209 -Txposicão de arte ornamental niavendo dc encerrur-se a exposicão de arte ornamental no dta 18 do

correntemez de tunho oelu uma hora da tarde. honrando SS. MM. este acto com a sua

prese^a.
resolveu u

Zm*2 daeposteũoconvtdar por este meto o.s srs. expositores e iornalistayedindo-ihes ^culpuden^
IhTdirtvr convites espectaes, por Ihe faltar para tsso o tempo necessarto^'Secretarta fgW™

' *

junho de 1882. O secreturto I A. Fiiippe Simôes 7 In Jornal do Commerco, 1 8 de Junho de 1 882. p. ,.
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tontara mais tacil. Por um lado, havia a considerar os erros que
se inscreviam no catálogo e de

que o prôprio Filipe Simôes se dava con.a
e aponUva, embora

indicando as correc<;ôes como

panaccía. Por outro, a inexistência de uma classificacão cronolôgica rigorosa também

levantava problemas. Charles
Yriarte notá-lo-ia também, acrcscentando

a incompreensão face

a algumas pecas de cerâmica chinesa, cuja logica no contcxto da exposieão deixava muitas

dúvidas 204. o Scculo estranhava igualmente o tacto de a maioria das pecas de esculmra

presentes na exposí?ão
não serem pormguesas, mas

italianas 205. Além disso. a ausência de

textos explicativos dos movimentos da nossa histôr.a artística. f.eando-se o catálogo. em

termos informativos. pelas razôes da organizacão
do certame, não acreseentava trabalho

ao já

tão deficiente panorama nacional. Todo o texto da advertência transp.ra penosas desculpas.

Contava, logo no início, com uma nota relativa âs obras feitas
no Paláe.o das Janelas Verdes.

para adaptafão do edifícĸ, sublinhando mais uma vez o pouco tempo em que tudo fora fe.to.

com operários e eomissão a trabalhar. simultaneamente. nos mesmos espa9os
206. E

terminava eom esse rosário de lamentafôes sobre a prôpria realiza.ão do catálogo, dando a

entender desor.anizafôes e discussôes
executivas. mais do que vontades

concretizadoras.

De facto. como persistia Calmels. no
Jornal do Commercio. por tudo isso e tambem

por não haver estudos gerais de arte em Portugal. era dificl escrever,
em português, sobre o

assunto "Quanto mais escrevcmos. mais verificamos quanto é difficil escrever sobre

assumptos de arles
em lingua portugueza; frequentes vezesfaltam

os lermos. ou sô traduzem

incompletamente a idéa que sc quiz exprimir. As artes leem. quasi em loda a parle. uma

lingua sua. que loda
a gente comprehende. pela simples

rasão de que ellas fazem. por
assim

dizer parte da vida. A Italia, a Allemanha. a Franca. não vivenam sem ellas. Portugaljo,

quasi o unico que se conservou Por muilo lempo indifferente áquella allrac,ão. [...] as

bellas-arte, por tongos annos
deixaram de ser consideradas como uma carreira. na qual se

podia do mesmo modo illustrar-se e honrar o paiz; dahi procede a ausencia de um

vocabulano especial para descrever as manifestacôes das bellas-arles. e iomal-as

inieiiigiveis para aquelies que
não as cultivam.

"

204 Cf. YRIARTE, Charles, op. cit.. p.
656.

205 rf o Seculo 10 de Marco de 1882, p. 1 . .

^ír, fe,i, nas tnnel, Verde,— no «o de D—,- SSt,

= -con^eso

D. Fernando II, imprensa Nacional,
Lisboa: 1882, Advertênc.a.
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Assim. apesar das apaixonadas e justificadas críticas, fazia-se, também
entre nôs. um

balanyo positivo. "Essa exposicão. apezar de muitas contranedades, marcou epocha em

Portugai; teve influencia saiutar. Foi a origem
de outras exposicôes; de aiguns trabaihos de

vaior; animou. instruiu, sohretudo revelou ao publico a existencia de grande numero de

preciosidades"2^. cscreveu. oito anos mais tarde. Gabriel Pereira. Assim tbi. E antes de nos

dedicarmos a esse significativo momento da abertura do Museu Nacional de Archeologia e

Belas Artes. vejamos a que exposiyoes se referia o historiador e com que espírito elas

surgiram, no rescaldo desta primeira
realizada em Lisboa.

4. Exposiyôes do Porto e de Aveiro

()s resultados do evento lisboeta nâo se fizeram tardar. em termos de uma alternativa

cuitural que logo se manifestou no desejo crítico de marcar a diferenya. L)e facto. ainda a

exposiyão da capital contava com pouco mais de um mês de existência e já o Jomal do

Commcrcio noticiava a organizayâo de uma Exposiyão de artes industriais. organizada por

Joaquim de Vasconcelos. na Invicta, no Palácio de Cristal. O programa era indiscutivelmente

diferente do de l.isboa, apostando nas indústrias caseiras, ou seja, nas capacidades c.e criar um

núcleo ou ponto de partida para uma política de artes aplicadas â indústria, de acordo com o

projecto do prôprio Joaquim de Vasconcelos. que já tivemos ocasião
de conhecer 217. Já em

1881, criticando o Marquês de Sousa Holstein, que acusava de fantasista e pouco dado a

2'6 ln PEREIRA Gabriel - Exposieôes de Arte Ornamental. Londres. 1881. Lishoa. 1887. Évora I88V. \otus

espectues sohre aigumas prectostdades ehorenses.
As jotus du Se. Otrypticode Lt^eseo

quuro Ilysanttno

du Btbltothecu. As colleccôes particulares, etc. Estudos Eborenses.
Evora: M.nerva Eborense, 189C. p. 4.

217 Veia-se capítulo IV desta dissertayâo. Quanto ao projecto de joaquim de Vasconcelos. ele propno

mencionara. "O que me interes.su mats. no momento. sũo ohras d'arte Oncluindo artes industrta^ateaojim^o
século XVI Jú tenho umu razoavel colleccão de photogruphias nacionues. mus e pouco. Os nossos

'photogruphos utndu não comprehenderam hem u rtqttisstmu mina que teem a expiorar e^^ZtVrZ
nodemttrar d'essas reprodu.oes." ln VASCONCEl.OS. Joaquim de - Cartas. Porto. Ed.yoes Marques Abreu

^pressao de 1951, edfyâo de .973, p. 4, carta de 23/8/1879.
No ano seguiirte em 1880 o

^o mncoj^do
ao Centro Artístico de Coimbra, onde se inscreveu como sôcio protector, embora d.scordasse

da

^«fP«^^
progratna. Pensava apresentar logo na primeira assembleia geral algumas mod,hcayoes -mpoOantes emboa ja

esptrasse não as ver aceites; continuaria, mesmo assim, no centro, ja que não

achaya
devcr

^VZco^os
a quem quer que fosse. As modif.cayoes seriam conwdo apresentadas e aprovadas. Joaqu.m de Vasconcelo

aflava cumprir me.hor essa esco.a as necessidades naconais do que ,s academ.as de L.sboa e Porto em 4

anos de act.v.dade. Ver tdem. caitas de .12/80. p. 8-9, e 24/2/80. Poucos meses depo.s, ja o centro se

transformara numa côpia da academia, insistindo apenas no ensino
do nu. Idem, carta de 1 1. 1 1.-80, p. -0.
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"Sua magestade el-rei o sr. D. I.uiz leu um curlo discurso. moslrando as vantagens

das exposicôes. e louvando
a commissão pela mancira hrilhante por que desempenhou

a sua

trabalhosa missão.

"Sua magestade el-rei o sr. D. Fernando. em bnlhante improviso. dirigiu mui

lisongeiras expressôes á commissâo. e. demonstrando que estas festas são
um dos melhores

elementos do progresso das nacôes, disse que esperava não fosse esta a uttima vez que

aquella mesma commissáo
se incumbisse de semelhanle encargo.

"Suas magestades e allezas percorreram
as salas. retirando-se ás 21/2.

"
<■

'

Encerrava-se assim um importante capítnlo na histôria da arte portngucsa, projeccão

cultural e artístiea de Portugal na Europa 211. Ynarte af.rmaria ainda que a exposi9ão

retrospectiva de Lisboa servira como pretexto para um primeiro contacto com a arte

portuguesa. atinal
de contas o grande e verdadeiro mérito deste t.po de eventos 212. Mas,

além disso. para Portugal, o evento
fora sobretudo um passo incontornável para a tão desejada

forma^o do museu nacional. Como .ambém Yriarte não se esqueceria de apontar. Do ponto

de vista dos arquivos, muito já f.cava
fei.o em termos de catalogacão. af.mtava. Faltava

mu.to

por fazer.
mas podia-se já es.abeleeer um pon.o da st.uacão, comparar resultados, apontar

a

um objectivo fmalmente mais concretizável
213. Era certo.

No ano seguin.e. sairia ainda
o catálogo de imagens

214 em fototipias de Emílio Biel,

baseadas em clichés do fotôgrafo Carlos Relvas. Documento para o fuh.ro. esse álbum era

apresentado como a memôria perene da mostra.
Tal eomo Augusto Filipe Simôes af.rmava

no

prefácio da obra. apôs o .empo efémero da expos.íão. viria a desmontagem. A fotograt.a

impunha-se. portanto. como memôria e proteceão dos bens naciona.s. por representar

eloquente testemunho
do patnmônio môvel já inventariado e presente na exposi?ão. Veremos

adiante como de facto faltavam documentos destes na defesa do patrimdnio movel portugues.

como testemunhou o prôprio Ramalho Ortigão
21

.

mtn Jornal do Commercio. 20 de
Junho de 1 882, p. 2.

2U Îor mui.o polém.cas que fossem as ques,5es da originalidade da ane ponuguesa. na„ en.raremos nessa

discussão que ultrapassa o âmbito do presente trabalho.

212 C\\ YRIARTE. Charles, op. cit., p.
673.

2^CÍ YRIARTE, Charles, op. cií.. p. 674.

1883.

215 Ver capitulo VI desta dissertayão.
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Muito saudada pela imprcnsa ao longo do seu curso. a exposicão do Porto não foi

contudo objecto de um olhar unânime. Nas páginas da revista O Occidente. o cron.sUt

Manoel M. Rodrigues afadigava-se a explicar as razôes do seu parecer menos benevolente.

Reconhecia mérito no esforgo dc orgamzacão. mas não considerava
tais factos de maior peso,

no computo geral e nas ambieôes dos seus responsáveis, quase lembrando que de boas

íntencôes está o mferno cheio. "Por dedicados e diligentes que fossem os esforcos

empenhados n'aquela agremiacão. para imprimir a esse certamen o cunho de uma utilidade

pratica. os seus bons desejos foram d'esta vez mallogrados. ou pelo menos não

corresponderam elles plenamente ás louvaveis intencôes manisfestadas no pensamento

característico do programma que
elahorou.

"
—

O grande problcma lbra a desmesurada ambicão da Sociedade. Tanta vontade e tantos

eventos em tâo pouco tempo teriam de redundar em desinteresse. "Este resultado. diga-se sem

rebuco. nûo deve surprehender quem considerar no afan vertiginoso com quc a Sociedade de

Instruccão procura organisar concursos de loda a especie. parecendo essa canceira locar

cada vez mais o excesso de detirio, emface do plano que formulou ainda ha pouco da scrie

de exposicôes que projecta levar a effeito lanlo este anno, como no que se Ihe ha de

succeder.
"
— -1

De facto. nesse plano de cinco exposiîôes, pretendia-se colmatar a velha falha do

descaso relalivo ás indús.rias caseiras. O cronis.a não via. porém. a tentativa de supressão

dessa talência com tão generosos olhos.
não crcndo como bom remédio o pro.iectar em futuros

eventos a cura dos males que afligiam os prcsentes, como a pouca consistência
do exposto,

talvez apenas susceptível de agradar a um público feminino menos exigente e mais curioso

em relacão a algumas das pe<;as mostradas.

A exposigão encontrava-se. contudo. muito longe das expectativas de espiritos mais

exigen.es. "São nada menos de cinco as exposicôes que compôem a serie. c entre ellas

designa-se uma outra de «Industrias caseiras>,. organisada pela fôrma mais completa que fôr

possivel.,. o que significa a confissão bem clara e significativa. por parte da prôpria

sociedade da insufftciencia das desmonstracôes
do cerlamen aclual, que pode com verdade.

dispertar a curiosidade feminil pelos specimens de costura que patenteia em mator

quantidade. mas nunca servir de alimento sadio ao espirito e á observa(ão dos que

desejariam vér ahi as industrias caseiras «que se teem conservado trad.ccionalmente no seio

--2 ln O Occidente. II (.1882, p_ 131.

--- tdem.-. 13 E
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ngores científicos.
e também o prôprio Robinson 218, marcara a sua preocupacão com o fim

pedagôgico das exposiîôes que não podiam
ser apenas um simples hric-á-brac™.

0 projecto desta exposicão
do Porto tcria. inevitavelmente. de ser diferente. A notícia

dada no Jornal do Commercio já marcava algumas dessas novidades. "Exposisão das

industrias caseiras.
- A ,<Sociedade de instruccão do Porto», que conta por presidente

o sr.

A. de la Rocque. e por secretario
o sr. Joaquim de Vasconcellos, trala de promover uma

exposicão de productos mechanicos feilos por curiosos
e das induslrias caseiras. Os fins

d'essa expos,cão constam de uma circular pubiicada e profusamente dislribuida por aqueila

sociedade. onde com grande competencia
e lucidez se demonslram as vanlagens a tirar

d'essa

lembranca. e cuja ieilura recommendamos
a todos. Conclue pelaforma seguinle:

VI «Exposi(ão da sociedade de instruccão do Porio, revelando os importanles

irahathos de muitos dos nossos cunosos. servirá de documenlo da extslencia dc muitas

aptidôes e talentos. e contribuirá para arrancar
o Estado e as assocacôes particutares da

apathia em que cairam com relacão ás questôes do ensino lechmco; ao mesmo lempo.

revelando os preciosos elementos tradicionais que existem dispersos pelo paiz. eontnhuira

para convencer
o publico de que ainda

lemos de offerecer ao povo
mais alguma co.sa do que

220
a nossa triste instrucqao prtmarta.

»

O evcnto era pois apresentado como um claro programa de alcance pedagôgico.

complemento escolar, e de vontade cul.ural c politica. numa tentativa de demonstrar que as

reformas implementadas em Inglaterra e noutros países da Europa deviam tambem ser

seguidas entre nôs.
O programa não

cra transcnto por fa.ta de espa^o.
mas o jornal.sta nao se

cansava de elogiar a organiza^ão.
"Faita-nos o espaco para

transcrevermos o programma.
o

que de oulra vezfaremos.
Não deixaremos porém defelicilar desde já a

incancavel tntaativa

d'aquelles cavalheiros. que tão assignaiados servi.os
vão preslando a este paiz."

^ O

jomal esperava da elogiada equipa grande
revelacão no campo expositivo.

»• A proposi.0 dos es.udos de Robinson. que -a^
seren, ,i,os a

^dandoJPJ^*J *£
refere: "O sr. Robinson não viu de ,udo ,,o senao

"J^l'^^po^guesa, a,nda estava a monte. n'um

d_ Coimhra. A gale.ia de Lisboa. com os seus 6, quadros * *^™a ^P^gtL A pintura portuguesa
nos

armazem
"

In VASCONCELl.OS. Joaqu.m de - Histona da Arte em rortuga'
"

n5XVeXVI.Por,o:Ofr,cinaWographicadeJoãoEduardoAlve,.88l p. 17-11.

219 Cf. VASCONCEEOS. Joaquim de - Cartas. Pono: Edl<ôes Marques Abreu. impressao
de .95., ed,?ao

1973, cartade 21/3 81.

220 In Jomal do Commercio, 14 de Fevereiro de 1882, p. 2.

221 Idem.p.2.
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Mas de outra mostra concorrcnte
se falaria nas páginas dos jornais. Na sequência

das

críticas levantadas á exposiøo de l.isboa. abria também em 1882. no día do centenário do

Marquês de Pombal. uma
outra em Aveiro. Promovida pelo Grémio Moderno. e ins-alada na

Escola Pombal. em Vera Cruz. contara com os estbrcos de organizacão de Francisco Regala.

Carlos Faria. Marques Gomes, Mello Freitas, Manuel José Mendes Leite (govemador civil).

Casimiro Barreto Ferraz Sacche.ti (visconde de Azinheira), Sebastião de Carvalho e l.ima.

Araújo e Silva. Barbosa de Magalhães. Fernandes Thomaz. Pinto c Sousa e João Pedro

Barreto. entre muitos outros ilustres que
O Scculo se comprazia em nomear 2?:. Nas páginas

desse sempre crí.ico periôdico. a no.íca surge nos seguintes termos: "O Gremio Moderno de

Aveiro. uma utilissima insti,u«ão. inspirada na mais nobre missão civilizadora e composlo

de individuos muilo inteligentes e activos, resolveu commemorar no dia * de maio proximo o

centenario do grande marquez de Pombal. ahrindo n'aquella cidade uma exposicão de

objectos de arle ornamentai.
e de industria. exislenles no disctricto.

"
- •>

O certame contava com as seguintes áreas: especimens
de arte ornamental antiga e

moderna 234, m0numentos hístôricos do distrito, raridades biográf.cas (jornais distritais.

livros raros. autografos e pergaminhos iluminados), produtos das industrias fabril (chapéus.

papel e vidro). cerãmica (vidrados
e não vidrados). extractiva (metalurg.a. argilas

e esmaltes,

materia.s de construfão, combustíveis). têxtil (linho
lã e algodão) e produtos das belas

artes

(miniaturas. arquitectua. desenho. gravura.
"artes de reprodufão; estatuaria não decorativa")

235

Curiosamente. o grande organ.zador fora
o mesmo da exposicão do Porto: Joaquim de

Vasconcelos. um dos maiores críticos da exposicão da cap.tal
236. E, no caso da exposicão de

Aveiro, se Ramalho Ortigão "contestava o luxo das pecas escolhidas salientando a

232 ln O Seculo. 2 1 de Fevereiro de 1 882, p. 1 .

233 Idem. . .

234 Fram estes- obiectos de metais preciosos e não preciosos, armaria e caca, aprestes de cavalar.a. escultura

deco'ra mobíUa latada, mosaicos, tecidos bordados. esmaltes, inscrusta.ôes e porcelanas. Hummuras e

encademagôes. Cf. O Seculo. 21 de Fevereiro de 1882. p. 1.

235 Idem. p. 1 .
. .,

236 A diferenca de opiniôes da imprensa. sublinhando
a melhor qualidade da exposicão de Avetro tace a

realizada no Porto. enfatiza implicitamentc as d.ferentes ambi.ôes das duas equ.pa, organ.adoras
do evemo e

sobretudo os flns propostos em cada uma delas: a do Porto menos pensada do que a de Ave.ro como afianaVão

de ™ência â exposi.âo de Lisboa (esta tão criticada por Joaquim de Vasconce.os). ter.a s.do menos cu.dada

na sua preparacâo do que a de Aveiro.
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da fam.lia portugesa,, e cuja presenca lenderia a «rehabilitar a sérte de trabalhos e

occupacôes que não recebem a pro.ecfão e o favor a que teem incon.estavelmen.e dire.to»"

224

Tan.o ardor e act.v.dade. no en.endcr de Manoel M. Rodrigues. deviam pois ser alvo

de uma cri.ica desapaixonada. "que maior servi.o
ihc preslaré"

225 do que a amizade e as

simpalias acrí.icas e não esclarecedoras. Assim. considerava que a Sociedade jamais dev.a

"emaranhar-se no enredamenlo perigoso
de tão variados e successivos irabalhos". instando-a

antes a quc "promovesse uma unica. annual preparando-se para ella de forma a fircar

coroado por um exilo salisfactono o pensamento iUuslrativo que a impulsionasse.
" 226

Prova disso era o parco resultado a que se chegara na exposi^ão em revista. Contando

com sec9ôes de carpintaria e marcenaria. pintura {"offerece um aspecto desolador" 227,,

desenho (na mesma situacão desesperante da anterior. com muito amadorismo e côptas e

pouqu.ss.mo trabalho original e digno de nota). escultura. gravura e, enf.m,
uma boa amostra

de rendas (sobretudo da colecfão do proprio Joaquim de Vasconcelos), notavam-se as

ausências de obras de cerâmica
228. encadernacão. pefas de mobiliario

c de instrumentos de

.rabalho do campo e da casa 22". Observando que. em alguns casos. havia sec.ôes "que so de

per si danam
bellos e interessantissimos cerlamens, se a esphera das suas exhibicoes se

úvcsse podido estender além do limitado circulo a que tinha ficado circunscrita" 230, e

aconselhando menos especulacão e mais divo.lga^âo em trabalhos futuros, algo que se

csperaria da parte dos realmente informados sobre tais assuntos, term.nava com "os mais

arden.es votos porque. a
outra. do mesmo genero. novamente planeada.

obtenha um extto

maisfeliz e satisjalorio pelo menos para aquelles que eslimam encontrar

n'esses^
cenamens

em vez de blandicias para os olhos.
substanciosa nutricão para o enlendimenlo.

" * >

^.p.nt.T^opréprio Joaquim de*™^^£^.^^Sl
que a exposiøo de cerâmica desse ano. esperava, ele, se, a

^^^
*

cidade do Porto. Cf.

225 ln O Occidente. 11 6 1882. p. 131.

226 Idem, p. 131.

S'^lTporque essa exposicao de cerâmica es.ava programada para Ou.ubro desse mesmo ano. Cf O

2^::^^.l considerava o ..rnabs.a. e cUJa presen. deceno
se ,eve,a,ia -« msrru.iv, Cf

O Occidente. 21-6 1882. p. 140-141.

230/nOOccidente, 11'6 1882.p. 131.

231 /„ O Occidente. 21/6/1 882, p. 142.
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rcputava de grande valor
242

_, mas de lhe acrescentar as indústrias modemas. a,go que

também já vimos ter faltado no Porto (embora o organizador fosse o mesmo) e que tão

relevan.es eram para o país. Assim. comentava
Monteiro Ramalho. ~a grande colleccão de

productos industriaes. que ríeila se encontram, da-lhe uma oulra significacão capital. d'um

valor seguro e palpitante; porque se aquelles objectos reunidos e sahiamente estudados

servem de muito para a reconsliluicão hislorica da arte, industrias e costumes dos seculos

passados, creio que a exposicão sensata d'estes productos
da indusiria moderna. hesitante e

*) A
"*

medrosa. não serve de menos como exemplo
animador e verdadeiro eslimulo proficuo.

"

Apesar desta nota. f.ca claro pela crôníca geral da exposi?ão que a maior parte do

espaîo dísponível estava consagrado â arte ornamental e apenas uma sa,a se des.inava aos

produtos da industria distrital. No entanto. a sobriedade na sua apresenta¥ão permitiu uma

positiva leitura do jornalista. "Um entablamento quadrado occupa o centro da oulra sala

grande. e sobre elle eslendem-se por lodos os lados os produclos diversos da induslria

'districtal. na sua apparencia geraifna e prosaica. tembrando-nos
rudemenie as necessidades

furiosas da vida. com muitas luctas e poucos resplendores. deleitaveis
e cegantes.

" 244

A diferenîa geral da exposicão vinha também do modo como as peeas eram

aprcsentadas. Monteiro Ramalho chamava a ateníão para tal facto. "Noto agora o exotico

contraste que produzem n'esta sala. cujo ambienie eslá penetrado d'umforle espirito
de vida

nova. aigumas grandes vitnnes".
245 Além disso. também o ediflcio. de construtfo recentc.

ajudava a estabeleecr uma importante nuance
em relatão á exposieão cle Lisboa. Sem atavios

de arquucctura palaciana, essa moldura daria. inevitaveltnente, uma leitura de menor

solenidade ás petas em exibiíão. "É um edificio construido recentemente.
d'um sá pavimento.

modesto e regular na sua simplicidade caiada. e nas suas duas salas bastante vastas e

invadidas de luz pelas largas janellas. as quaes communicam com outra sala e gabinetes

ma,s acanhados. a exposicão acha-se perfeitamente arranjada. n'uma disposicão quas,

despreocupada, habii e elegante.
" 246

é atnda importantisstma. e contem exemplares de uma rartdade
incontestavel. tdem. p. 1 30.

243
Idem.p. 130.

244 In O Occidente, 1/7/1882, p. 150.

'^.Vno. Pela descri,ão das sa.as não parece.^^f~
nem que a montagem tivesse vultuosas

*^n™%»»* . f^^o d/ \"^ uma organiza.ao de

o simpático qualitativo de "conjusão attrahente (idem. p. 131). O tacto
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nece..idade de estudar as indusirias Iradicionais do povo" 237. Joaquim de Vasconcelos

"pretendta que ex.stissem
comissôes regionais dc seleccão

e. não se ficando pelas palavras.

va, organizar. em IXH2. uma oulra exposicão. em Aveiro, com algumas pecas rejeiladas peia

comi.são organizadora da exposi.ão
de Lishoa.

"238 Esta po|ém,ca explica
tambem por que

razâo a imprensa ma.s crítica em relaøo á exposi^o de l.isboa tenha sido tão mais to.erante

com a de Aveiro. Mesmo na revista O Occidente. que tanto elogiara a exposi?ão
da cap.tal, a

orBanizaîão aveirense gozava
de uma aPrec,a,ão mais calorosa. No numero de 11 de Ju.ho de

O^Occidentc. Mon.eiro Ramalho dava con.a das suas impressôes quan.o a Expost.ao

Dislrictal de Aveiro. desde logo contrapondo-as
mu.to favoravelmen.e com as expenmentadas

na ocas.ão da sua a.ormentada pnme.ra v.sita á de Lisboa. "A pnmeira vez que entrei na

Fxposicão d'arte ornamental de Lishoa. senti-me de tai forma estonteado. moido. e

vagamente desgostoso. depois de
varios mergulhos n'aquelle deslumbramento immenso. que

não pude deixar de correr a umajanella. para me inundar sofregamente de bom ar puro e

fresco os meus othos enlão rebolaram-se á vontade por aqueiie espaco infinilo do Tejo

'

iantejoulado de so, e de parte de Lisboa brar.quejar.do em pompas
meridionaes, emquanto

que os meus nervos lamhem. locadosjá pelo espectaculo de loda essa aguareta fascinante
e

deleilosa. foram acalmando gradualmente. acanaaados
de volupluosidades sádias.

"^

Apesar do sufoco. que denuncia a sobrecarga de pe.as expostas
em L.sboa. em tao

minguado espa.o 240, 0 JOma.is,a cstava pron.o para novo
sofnmento fora da capital. Depois

de tâo dramáttca expcnência. temia o pior na visita á exposivão aveirense. Mas fora

surpreend,do. "Não cra hahilual que me causasse uma impressão lão funda a Expost.ao

dis,ric,al d'Aveiro. promovida peia Gremio Moderno d'aqueila adade. e valentemente

organisada peios esfor.os
decididos e enthusiasticos d'alguns membros d'ette [...],, mas a

verdade e que ella me deu uma inesperada .„ão de v,vo inieresse e admiracão .franca.

24, 0 teor da expos.9ão terá sem dúvida con.ribuido para o efeito pos.tivo causado no

prnalista. Nao se tratava apenas dc mostrar arte ornamenta,
- e havia pe.as que o arttgo

d-u
■

a r^a Biel e as suas edicôes fotográficas no Portugal de

238 Idem.

239 /w RAMALHO, Monteiro, O Occidente. 11 6 1882.p. 130.

240 Ainda assim, ele faz.a um ba.an.o positivo do evcnto l.sboeta. Cf. idem. p. 1 30.

241 Idem, p. 130.
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Capítulo VI — O Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia. O

Final de Oitocentos

1. Acusacôes dc desinteresse artístico e cultural cm Portugal e propostas de soluvão

Em 1877. João l.oesevitz ]
escrevera. num artigo, que um Estado que protege as artes

investe em si mesmo. Para esse autor, proteger as artes signifícava "ter a seu cuidado que o

sentimento do heiio no povo se conserve sempre vivo, que a nenhum taiento que se manifeste

faite a possibiiidade de formar-se. que nenhum artista de merecimento seja constrangido a

procurar os meios da vida jora do paiz" -. 0 modo como o Estado podia resolver essa

questão da educacão estética popular prendia-se com o prôprio apoio geral â boa manutenv'ão

dos edifícios públicos de qualidade arquitectônica, aos monumentos, âs obras de arte que

deviam servir de inspirayão. Assim. devia-se exigir do F.stado a "forma<;ão de grandes museus

de pintura e esculptura. nos quaes as obras primas de todas as escôias e de todos
os mestres

sejam representadas por originaes ou copias perfeitas". e sobretudo "a construccão dos

edificios puhlicos em estylo correspondente á sua significacâo e importancia" . 0 plano de

Loesevitz ia rnais longe, passando por uma proposta de reorganiza^ão urbana. Para ele. a

educacâo estética passava pela "ereccão nas pracas publicas de monumentos dignos de

honrar os grandes genios da nacão: a transformacão das cidades mesmo, segundo as

exigencias d'um elevado sentimento do belio". Acrescentava a tudo isso uma compreensível

política de apoio âs artes, a fazer lembrar (iarrett, na sua proposta de "doacão aos theatros de

sujftcientes subsidios para poderem desempenhar a sua tarefa, independentes do gosto muitas

vezes desviado do publico; a instituicão de academias de artes piasticas. e de conservatorios

de musica e deciamacão provistos de meios abundanies.
" -1

Tal exigência, há muito compreendida por outros governos que levavam a cabo uma

política de grande sacrificio para enriquecimento dos seus museus e consequente benefício

das popula^ôes, continuava, porém, a não faz.er sentido aos olhos dos governantes portugueses

que se escusavam com o argumento de haver falta de artistas e de meios. Para o autor. este

1
Editor literário e redactor principal da Revista Critica das Bellas Artes.

2
In LOLSLVITZ. João

'

Arte e Estado", In Revista Critica das Bellas Artes. Lisboa: Lalemant Frêres.

1877. p. 33-36.

-''
Idem, p. 3-í.
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Dessa habilidade e elegância de que Monteiro Ramalho se despede "pezaroso e

receioso de a ter maltratado em demasia"
247 não resultam. contudo. nenhuma alterafão

de

peso do panorama museal português.
Nem mesmo pelo facto dc haver sido para ela que

a casa

Biel fez o seu primeiro álbum dc foto.ípias. an.cs mesmo de o ter feito sobre a Expos.cão de

Artc Omamental de l.isboa 248. Nem até pelo quc isso signif.cou de projcc.o cultural de

ftindo. tal como o entendia Joaquim de Vasconcelos.

No entanto. ela surgiu. a par com a do Porto. como vimos. como contraponto â

exposifão dc Lisboa. E se. de acordo com a reiterada nomea-yão dos objec.ivos ("a

necessidade de reunir objectos dispersos por
lodo o paiz e que offerecessem

um interesse rcal

para a reconstituicdo da evolucão da historia e da arte naaonal"™) esta falhou, por não

ter conscguido
- pelo mcnos atraves dos catálogos

- dar essa visão de conjunto. pcrmanece

contudo incontornavel que. apesar das inumeras erit.cas apontadas c das paixôes que

levantou. a exposiøo de Lisboa reprcsentou um ponto de viragem na histôna dos museus

pûblicos dc arte em Portugal, resultando. finalmente.
na decisão do tão reclamado museu

nacional.

^— ^ocoi.uMonteiroRan^
apesar dc se permi.ir achar p,.oresca a

prese^a
de *****■» P

^^

»

m que toca a
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moldura de importância inescapável, signo da passagem de um estado de ignorância para o do

saber. que o museu significava e a que dava acesso y.

I;ssa tipologia
- -

que encontramos com tanta frcqucncia nas construcôes de tais

equipamentos do princípio do século XIX -- não teve correspondência portugucsa. 'No início

da centúria. observando a situacão portuguesa, tivemos ocasiao de verificar 1()
que, por

diversas razoes (econômicas, sobretudo, e de reaproveitamento de edificios conventuais

desocupados), não houve constru^ão de raiz para semelhantes equipamentos. O fim do século.

entre nôs. tentou algumas alteracôes å face de Lisboa (lembremos o rasgamento da Avenida

da Liberdade, nos anos 70); conmdo. não ofereceu modificacôes estruturais, nao concedendo

também a edificacão de uma nova moldura arquitectônica para o tão massacrado espôlio

artístico precariamente armazenado na Academia. Londres e, sobretudo. Paris viram o seu

corpo urbano transformado, engrandecido. pela criacâo de equipamentos vários que apelavam

a uma nova vivência citadina, numa arquitectura grandiosa que, nada ingenuamente, pretendia

(e conseguia) sublinhar a grandeza nacional e o poder político instituinte. Enquanto isso,

Lisboa mantinha um carácter de pequena cidade. alheada ãs profundas e estruturais

transformaipôes dos grandes centros urbanos europeus sem museus. bibliotecas

condignamente instaladas e sem conseguir conretizar os seus sonhos e projectos de

melhoramento ' *
.

Um pouco por toda a Europa, a industrializa^ão crescente, levando a migravôes

sucessivas para as zonas urbanas e consequentementc originando o rápido aumento das

cidades. estabeleceu o quadro econômico e político no qual se desenvolveram museus,

galerias de arte, saloes e tertúlias, nesse novíssimo filme de inspira^ão urbana, alimentado por

novas vontades e poderes econômicos. que tinham também o seu espelho nos recentes e

majestosos edifĩcios civicos, no alargamento das vias. nos transportes públicos ---. Tal como

outrora a posse de relíquias inspirara peregrinacôes, Oitocentos tem no museu uma fonte de

atraccão turistica 13. Por isso mesmo, embora Londres e Paris não se encontrassem

9
Idem.p. 19-20.

'^
Vcr capitulo II desta dissertagão.

11
Sobrc este assunto ver: BARATA. Ana — Lisboa 1860-1930: realidades, desejos e f.ccôes. Lisboa: s.n.,

1999. (Disserta^ão de Mestrado em Histôria da Arte Contemporânea apresentada á Faculdade de Ciências

Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Texto policopiado.)

12
In LORLNTE. Jesús-Pedro. op. cit.. p. 17.

13
Idem, p. 15. "The purullel growth of'modem urbun life und public museums has often been associated with

the social emergence ofthe bourgeoisie and the start ofa new age ofleisure und tourism (...). Ifcities and towns

ofmedieval and early-modern europe had competed lo possess important relics and great churches.
which had
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vicioso falsear da questão sena facilmente superável pela
boa vontade política. elaboradora de

um programa
4
que determinasse o início de uma nova era da qual despontariam talentos em

todas as áreas. já que um país que acarinhasse os seus artistas faria brotar mais livre e

espontaneamente o espírito artístico entre os seus filhos -.

Como se pode ver. o projecto cultural global era ambicioso e passava

incontornavelmente pela criaøo do estabelecimento onde as artes tivessem o seu templo

pedagôgico e cívico. O novo museu surgia assim como um também novo ânimo para a cidade

e o país, necessários ao seu progresso. 0 facto de Lisboa não contar com equipamentos tão

declaradamente urbanos como os museus, aponta inequivocamente para uma medida citadina

de escala reduzida. å luz do prôprio século XIX. Jesús-Pedro Lorente, indicando os museus
-

tal como as catedrais — como fenémenos fundamentalmente urbanos. afirmou que a sua

existência e grandeza marcavam, na Europa oitocentista, a importância de uma cidade 6.

Museus. academias. salôes, associacôes de artistas, monumentos, bibliotecas, universidades.

sociedades científicas. teatros. ou mesmo centros desportivos. parques de lazer, etc, numa

vasta lista de atraccôes culturais, concorreram para dar å cidade o rosto de comodidades várias

e de ampliacão do conhecimento humano que herdámos e mantivemos. em grande parte. ate

hoje 7. Essa face urbana. com os novos "templos cívicos", como lhes chamou Pesvner 8.

passava também por um museu de arquitectura grandiosa, palaciana
ou inspirada nos templos

da antiguidade, revisitados no modelo neo-clássico. Tal como as academias em Paris e Roma

sc faziam crigir em colinas, â imagem do Montc Akademos, topônimo que deu origem â

academia platônica. também muitos museus haviam de ser construídos em lugares altos.

encenacão apropriada para essa revisitaøo do modelo da Acrôpole, enfatizando o papel

civilizacional na sua simbologia de ascensão. sublinhada pela arquitectura neo-clássica.

4
Não especifica qual seria.

5 ldem. p. 35.

6
"lf the existence os u cuthedral-church was. in medieval ttmes. one of the deftning criteria to disttngutsh

between a 'W/v" and a "town". the provision ofpublic museums became. from the enlightenment towards one oj

ihe most tvpkui urbun features." In LORENTE, Jesús-Pedro Cathedrals of Urban Mrfe™?.
The F.nU

Museums of Contemporary Art, 1800-1930. Singapore; Sidney; Ashgate:
Aldershot, Brookfleld LSA, 1998. p.

I.

7 Idem p I "libraries. museums. city halls. paritaments. ucudemies. palace.s ofjusttce. opera
houses. letsure

uttruc'tons like the Eiffel Tower. werre the new temples watching over the growth ofmodern
ctttes around them.

us church towers und the domes ofcathedrals had dominated the skyline ofevery
town or court hitherto. Idem,

p. 15.

8 Citado por J.-P. l.orente. Idem. p.
1 5.
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povo, mas
— mais uma vez

— pela inexistência de instruyão artística, responsabilidade

dividida quer pelo mau ensino académico, quer pela ausência de museu . "Nôs, infelizmente,

não possuimos museus, e quasi que não temos escolas. O que para aqui ha de condecorado

com estes dois nomes pomposos é um simples arremedo do que se encontra. não raras vezes.

em cidades de segunda e terceira ordem nos principais paizes da Europa.
" ' °

Ambos os testemunhos que acabamos de referir contrariam a visão oplimista que

pretendia afirmar a galeria da academia, organizada em 1 868, como centro museolôgico de

valor '9. Tal situayão, agravada pelo já conhecido mau estado do edifício, que contribuía para

a degradacão das obras, provinha, no entender de Rangel de Lima, do descaso dos

governantes. "Estes dois maies provenientes da indifferenqa dos poderes publicos por tão

importanle ramo da instrucão. produzem a indifferenqa geral que effectivamenie ha pelas

artes superiores no nosso paiz.
" -® O povo, defendia o mesmo crítico, quando convocada a

sua curiosidade. movia-se de modo a satisfazê-la. Tendo já encontrado o enonne sucesso

público que foi a Exposiyão de Arte Ornamental, não podemos deixar de concordar com o

jornalista.

Outra voz bastante crítica sobre o geral e triste panorama do país foi a do eciesiástico

Monscnhor Alfredo Elviro dos Santos ^1. Em 1882, dava â estampa as suas consideracôes

sobre o estado das artes nacionais *■<-. A sua visão religiosa. catolica ^-\ eminentemente

18
ln O Conde de Almedina e a Arte em portugal no Séeulo XIX, elementos coligidos por Alda de

Guimarães Guedes Pinto Machado, Condessa de Almedina. Lisboa: s.n.. 1954, p. 32. Publicado

originalmente no Diário de Notícias, entre 3 e 25 de Maio de 1880.

'
Como tivemos ocasião de afirmar no capítulo IV desta dissertacão, essa organiza<;ão de 1868 é. sem dúvida.

um passo decisivo na forma^ão da Galeria, não se partilhando da visão que a dá como existente desde 1836,

mesmo sem critérios expositivos, nem cuidados de qualquer tipo na preserva^ão e divulga^ão das obras aí

guardadas. No entanto, é significativo que Rangel de Lima assuma um papel de crítico, apontando o estado

lastimoso a que a galeria fora votada, mesmo depois de tantas esperanpas terem sido criadas com a sua

inaugura^ão em 68. O estado de degradacão das obras for^ava-o, pois, a não encontrar ai vestígios de interesse

do poder. na preservacão do patrimônio môvel, ou seja, nâo poderia ser ai reconhecida qualquer actividade

museolôgica de nível aceitável, sobretudo no contexto de uma capitai europeia.
20 Idem. p. 33.

21 O texto de que nos ocuparemos já aparecera publicado, em partes, na Revista religiosa, scientifíca, artistica

e noticiosa da cidade de Guimarâes, com o titulo de "Progresso Catholico", de acordo com o indicado no

prôprio livro.

22
Ver SANTOS. Alfredo Elviro dos As Artes Portuguezas no Século XIX ou breves consideracôes sobre

o seu estado, causas e remédios do mesmo. Braga: s.n., 1882.

*•-* Critica o protestantismo como inimigo das artes, concordando com Chateaubriand, que acusava a Reforma de

tirar a imaginacão ao homem, cortando-lhe as asas do génio, pouco se afastando da barbárie. Segue

demonstrando que ao catolicismo se deve não apenas o culto da memôria da humanidade, remont.ando, por via

dos múlitplos santos, até Jesus Cristo (enquanto os protestantes fîindam a sua histôria num modesto frade alemão

quinhentista. separando-se "de todo o passado. para f'undur uma sociedade sem raizes"), como também o das

arîcs, tendo em todo o mundo catôlico. ao longo dos séculos, erigido muitos e belos monumentos. Conclui.
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inicialmente no seio dos itinerários turísticos do "Grand Tour", viam-se ainda assim como

rivais culturais. batendo-se pela posse de mais e maiores riquezas artísticas, o que
fez com que

se tornassem nas novas capitais do turismo cultural. 0 poder de tais cidades. de forte carácter

cultural. tem indubitavelmente a ver com questôes econômicas. Desde sempre. as cidades

mais prôsperas culturalmente são as de maior riqueza comercial e econômica, religiosa ou

política, encontrando-se a cultura de bracos dados com o poder. Os museus tomaram-se.

portanto. no século XIX. atraccôes cuiturais e turisticas. perseguidas pelos burgueses

abastados, que viam nas viagens uma inesgotável fonte de prazer e de ilustra^ão
14. Ou seja,

como já referiu Maria Bolanos. o museu "concebido por los ilustrados como un iugar de

estudio v refiexiôn. se mantiene fiel. en ei siglo siguiente, al mismo ideal: la difusiôn dei

conocimiento es ia primeira condiciôn dei progreso.
" I:>

Este fenômeno a que nos referimos, eminentemente europeu. tal como já afirmou

Gérard Monnier, estabelece, de modo inequívoco, o poder do museu como reflexo do poder

estatal. Ou seja: sob a aparência do simples interesse coleccionador. o que se aprofunda e

vinca são a ciência histôrica e museográfica, e as correspondentes políticas estatais 16.

Também visto como cemitério. pela repeticão de modelos arquitectônicos usados em panteôes

e pela exposiyão descontextualizada dos objectos, assim lidos numa perspectiva de morte, o

museu é sobretudo um novo eixo urbano. Colocado em locais estratégicos da cidade, ao rundo

de ruas. como outrora as catedrais, torna-se assim uma importante marcacão de grandeza da

nova cidade 17. Nada disso acontece em Lisboa, continuando a capital a evidenciar um

confrangedor vazio museolôgico.

Os anos continuariam ainda a passar sem uma solucåo. Em 1 880, Rangel de Lima

também acusaria Portugal de indiferenca artística, justificando o facto não pelo mau gosto do

inspired iurge pilgrinages and increased their population
and prosperity, now they would compete in acqutrtng

mujor urt worksfor their gulleries and
in trumpeting their cultural venues. Museums and urban monuments were

also becomtng people attractors and great contributors
to a city's fume and reputation. There is no doubt that a

high proftle in the arts can raise the historic representation ofa city.
"

Idem, p. 15-16.

]4
/dem.p. 17.

15 In BOLANOS. Maria. op cit., p. 170.

16
"l.e phénoméne est en effet européen. tout uu long du siêcle se développent. u travers Tinstitution des grands

musées puhlics des fonctions complexes oũ succumulent. sous la richesse uppurente des collections,
lu sctence

historique, la réflexion muséographique et la putssance des Eluts." In MONNIER. Gérard - L'art et ses

institutions en France. De la Révolution â nos jours. Paris: Folio Histoire, p. 87.

17 "With their new-Grcek facades and tmposing domes. museums came to dominate nineteenth-century

cttyscapes, largeiy superseding churches as the focal points of many major street perspectives.7 ín addition,

museums have often been compared to cemetertes, and in fact some cultural historians are prone
do stress that

the monumentuliĸ of museum buildings derivedfrom uncient funerary pantheons and antique memonals lo the

famous dead, ulso found situated towering on u htli or erected at the top of impressive stuirs.
"

ln LORENTE.

Jesús-Pedro. op. cit.. p. 20.
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estado de coisas prendiam-se com o pressuposto de que a sublimidade da religião congregava

tudo o que de mais belo há nas artes, despertando o que de melhor se encontra no espírito

humano e levando-o a evolucionar o génio artístico. executando "maravilhas da arte" <~ '
. Ora,

desde que os sistemas filosôficos dos séculos XVHl e XIX - principalmente os primeiros.

com os ecos políticos de liberdade. igualdade. fraternidade
— haviam triunfado em Portugal.

que o descarrilar artístico se acentuara. A extincão das ordens religiosas
-

que "durante

muitos seculos. foram o unico santuario das sciencias e das aries; o que, sô por si. áfaita de

outras razôes. devia ser motivo poderoso para que fossem respeitadas, ou ao menos tratadas

com mais benevoiencia.
" 28

_ fora um desses péssimos momentos, deixando a saque os

conventos cujo espôlio acabara por ir enriquecer museus estrangeiros. Monsenhor esquecia-

se, neste passo. de apontar responsabilidades ås invasoes dos exércitos napoleônicos e olvida

igualmente o triste estado de abandono e conservacão em que se encontrava grande parte

desse espôlio. durante séculos mantido em condigôes imprôprias nas instituigoes religiosas

suas anfitriãs.

Outras questôes colocadas, porém. eram bastante pertinentes: "Quantas preciosidades

artisticas desappareceram aos golpes do camarteiio destruidor? -

quantas. roubadas por

mãos sacrilegas. foram enriquecer os museus estrangeiros?
--

quantas foram vendidas por

vil preco'" -9. 0 seguimento das suas interroga^ôes integra aqui um raro momento de

optimismo. ao considerar que as poucas pecas que haviam escapado integraram, depois. o

espôlio dos nossos raros estabelecimentos museôlogicos - - constituindo assim uma nota

dissonante em relacão aos testemunhos com que iniciámos este capítulo. E demonstra também

que mesmo as vozes mais críticas conseguiam. em algumas etapas do seu discurso, uma

benevolência institucional bastante grande. "() resto. -

o que escapou de tdo violento

naufragio e poude abordar a iaguns dos nossos raros museus. bem dá a conhecer o quanto

elías valiam. Hoje estão d'ataiaia todos os artistas para evitarem que tenham eguai sorte

lugares docentes na Academia, eonfinados a salários de 200S000 reis anuais. preferindo. segundo o autor.

encontrar ocupa^-oes economicamente mais compensatôrias. O progresso técnico e científico e a rapidez da

construi^ão impedia. também. a aplicac.ão de maior grau de perfeicão nas artes. A mudanca, esperava o autor.

estava contudo para breve. nas pessoas dos reis D. Luiz e I). Femando. e dos Duques de Palmela. Idem p. 12-13,

21.27-30.

21
Idem.p. 14.

28
Idem, p. 20.

29
Idem, p. 20.
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oposta ao espírito laico - -

que reputava culpado de todos os males culturais, artísticos e

civilizacionais (no mundo, em geral. e em Porîugal. em particular)
—

, tem importantes pontos

de interesse. As suas afirma^ôes, assumidamente polémicas. defendem os múltiplos méritos

do clero instruído na promocão. defesa e preservaeao da arte e da cultura
-

.

Sobre a decadência das artes. e fazendo um paralelo â histôria política e religiosa.

elogia os tempos de D. João I, lamenta os de Alcácer Quibir, tece loas aos de D. João V. D.

José I e D. Maria I. e afirma. em seguida: "(...) d'então até ao presente, a decadencia se

manifestou novamente; e, apesar d'alguma pequena reaccão, eila continua existindo.
"

Em

Portugal, o comeco do século XIX dera, na sua opinião, importante corte no caminho das

artes. "Logo no comeco d'este seculo Portugal teve de suslentar guerras porfiadas com

estranhos povos: mais tarde sobrevieram as guerras fraticidas. de triste recordacão; e.

desejando caminhar na vanguarda das nacôes. abraeou sem discernimento todos os

principios da sciencia hodierna. e d'ahi uma decadencia pasmosa. não sô nas artes mas em

tudo'." -5
Apesar das artes antigas e dos monumentos que maravilhavam os estrangeiros

em visita a Portugal, não haveria ainda meio de encontrarem equivalente producão

contemporânea, dando claras provas da decadência desses tempos 26. As razôes para tal

assim, que "no paiz. onde existir. pois. a religião chrisíã-catholica devem. segundo creto. as artes ser

culttvadas' e mutor ou menor será o seu florescimento. segundo se conservarem mai.s ou menos vivas. mais ou

menos radicadas as verdades dos seu symbolo." E. do mesmo modo em que faleciam as artes nos pa.ses de

credo protestante, tambem naqueles em que toda a religião era "estrangeiru". como em Portugal, apos a

Revolucâo Liberal e a extincão das ordens religiosas, a situacão das artes tinha feicôes de desespero. "A fe

reiigiosu uchu-se hoje. infelizmente. em Portugal. senão extincta. peio menos amortecida; e o indifferenttsmo

religioso vae. dia a dia. alcan<;ando novos proselytos. e presagiando funestos
abalos sociaes.

"

(Idem. p. 1 8- 1 9)

2>í Ver idem. p. 36 a 39 e p. 6.

25
Idem.p. 12.

26
"O estrangeiro, que ubordu u Portugat. ftcu. sem duvidu, maravilhado antc us urtes portuguezas dos seculos.

que /á lá vão. i"Percorrendo-o em lodas as direcøes, encontra monumentos. que ihefazem despertar e sactar o

seu bello artistico; e não é isto um puro devaneio. porque. realmente. assim
tem succedido a muitos. que ate

mesmo têm consagrado as suas pennas em honra e proveito das nossas artes; mas se, ao
sair da sua abstraccâo.

perguntur. onde estão us urtes portuguezus modernus, apresentar-Ihe-hâo um ou outro monumento, que nern^
prima pelo ideal, que presidiu á sua construccuo. nem pelo cumpnmento das regras a que dev'ta estar sujetto.

'

A quebra reliuiosa tinha também como consequência a ausência de ideal inspirador, atirando o artista. ortao, para

o devastador'realismo, "numa atmosphera saturada de corrupcão e tnmoruiidade". O ensino das artes, bastante

generalizado (liceus. politécnicas...). na sua opinião, e com bastantes reformas, â imagem do ensino primano e

secundário, nâo tinha contudo efeitos de vulto. "() cuidado que o governo tem tido pela conservacão dos nossos

monumentos verdadeiras academias para os artistus. e verdudeiros tropheos de gloria para a nossa patrtu.

provu bem o quanto elle constdera a causa das arte.s.
"

Refere ainda que apenas a Batalha tem s.do conservada e

restaurada, recebendo anualmente uma quantia governamental para o efeito. "A faltu de educacão art.stica e de

constderucão para com o.s cultôres das artes. tém sobremaneira. concorrido para a decudenau
d'estas.

"Não sá entre o povo rude e ignorante, mas ainda entre as classes
mais illustradas da soctedade. não e difficû

encontrar. quem a.s desdenhe e não ligue importanciu uos seus cultôres. a ponto de o.s confundir com qualquer

artif.ee; e, uo contemplur quulquer maravilha da arte. somente sube exclumur, inconscientente.
— Esta bonita!

— Dá honra ao artista!". Poucos seguiam a carreira artística por ser demasiado espinhosa. Muitos dos bolseiros

que em Academias estrangeiras logravam prémios de mérito. ao regressar a Portugal eram remetidos para
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como modernos. e ainda mui principalmente da historia das artes, sem o estudo das sciencias

naturaes e até mesmo das linguas, não posso admitir que um artista seja digno de tal nome; e

demais. a experiência vem em meu appoio.
" ->J A incultura básica dos estudantes era, em seu

entender. um grave entravc ao progresso das artes. "Muitos aiumnos das duas Academias.

aliás de muita aptidão. commetiam. ainda não há muito, graves erros historicos e

archeologicos nas provas que apresentavam nos seus exames ou concursos para irem

frequentar as Academias estrangeiras."
34

Dep0is das críticas â Academia e å Galeria

Nacional de Pintura, que não lograra evitar o contínuo desgaste do espôlio â sua guarda. o

autor sublinhava o labor dos artistas que, tentando evitar o desgaste último das obras aí

guardadas. haviam conseguido "que o governo aiugasse o palacio do exc.mo snr. Marquez de

Pombai. sito nasJaneíias Verdes" 35 para aí alojar o museu.

Chegávamos. portanto. uma vez mais, å questão da necessidade desse tão reclamado

museu de Lisboa. Já vimos que, ao longo de décadas, por todo o seculo XIX, várias foram as

capazes vozes que se levantaram para notar os malefícios de semelhante falência para a na^ão.

É também de notar que esse coro de protestos vai progressivamente rcfcrir não apenas as mas

condicôes em que as obras se encontram. sublinhando nessa crítica o prejuízo da nacao nas

JJ
Idem, p. 23.

3^
Idem, p. 24. Refere ainda: "O ensino artistico (é vergonha dizel-o), ministrado. actualmente. em todos os

estabelecimentos de instruccão superior. se exceptuurmos as Acudemius e os /nstitutos. reduz-se a ligeiras

nocôes de desenho linear, nocôes de perspectiva, d'architectura. theoria de sombras, etc.

"Nos de instruccão primunu ensinu-se u desenhar panellas, cafeteiras e regadores etc. e um ou ouiro omatinho,

um ou outro bonequinho, que se emoldura (com moldura dourada, é claro!), e se colloca nas salas á admiruqão

dos babosos pais. e ã lisonja dos visitantes!"
—

p. 35, nota de rodapé.

3^
Idem, p. 27. Assim, para o bom funcionamento desse futuro museu e do país, Monsenhor inslava a que se

seguissem os exemplos de vários sectores da sociedade. Com efeito, algumas associa<;ôes como a Associayão

Promotora das Bellas Artes. a Associacjio dos Architectos e Engenheiros Civis, em Lisboa, Centro Artístico, a

Sociedade de Instru<;ão, a Associa<;ão Filantrôpica dos Artistas portuenses, no Porto; a Associacão dos Artistas. a

Escola Livre das Artes de Desenho, o Centro Operário. em Coimbra; ou as Galerias D. Luiz, na Ajuda, a

Daupias, o Museu do Carmo. o Museu da Academia de Lisboa, o museu do Instituto de Coimbra e outras não

nomeadas pareciam abrir caminho â mudan<?a, apesar de ser crônica ou incurável a doenca artística de que o país

padecia. A esperanQa e os ventos de mudanca operar-se-iam, contudo, nesse terreno desolador, desde que artistas

e poder se interessassem pelo caso. A solugôes que propôe não apresentam novidade. embora tenham a

curiosidade de insistir na educacão do povo por meio de conferências, jomais e opúsculos, principalmente entre

as classes industriais. de modo a aumentar o seu amor pela arte. "Junto de todos os estabelecimentos artisticos,

estubeleeam-se grandes ou pequenos museus." Note-se aqui que Monsenhor nomeava como já existentes, além

dos anexos ås academias, os de Évora (fundado em Beja e depois transferido para Évora), o de Santarém (S. João

d'Alporão, "em cujo recinto funccionava. ainda não ha muito, um theatro ('.)"; o municipal do Porto, o do

Carmo, em Lisboa. e o do Instituto de Coimbra. E acrescentava: Braga justificaria um museu, até para o avango

da indústria, mas não linha nenhum, apesar da tentativa de D. João Crisôstomo de Amorim Pessoa, em 1 876,

para fundar um Atheneu Archeologico. O amor ao estudo devia ser incentivado por via de premios pecuniarios

para os alunos mais esfor^ados (modelo da Sociedade Promotora de Belas Artes, como vimos). Devia haver

exposicôes anuais nesses estabelecimentos. preferencialmente dotados de bibliotecas artísticas (também as outras

escolas as deviam possuir). O modelo, como podemos ver, é o já apontado por Joaquim de Vasconcelos uns anos

antes. Idem, p. 35-41.
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algumas poucas preciosidades. que ainda existem refugiadas nos mosteiros de religiosas.

mas cabe-Íhes bem o adagio — casa roubada. trancas á porta.

Acusando os sábios de não saberem conservar os monumentos que a igreja criara.

reconhecia: "Temos progredido, é certo. no seculo que vamos atravessando. mas não no

campo das artes. e em especiai das belias."
31 A descrenca religiosa e artística baseada no

realismo, que apontava como as duas causas prôximas da decadência das artes em Portugal.

juntava a indiferenca dos governos. A criacão das Academias de Belas Artes em 1836 fôra

uma decisão importante, como reconhecia, porcm não chegava. "Não basta sá fundar

Academias e dotai-as, muito emhora. com quantias rasoaveis; é necessario, para que ellas

possam. cabaimente. satisfazer ao ftm a que são destinadas. que possuam um corpo docente

devidamente habilitado e remunerado; um methodo d'ensino perfeito. e não sô theorico mas

tambem pratico: museus para que o mesmo ensino se torne agradavel e proveitoso; e

fînalmenle. que, á similhanca das academias estrangeiras, não sejam admitidos n'eîlas

alumnos sem que tenham já estudado um curso preparatorio. acommodado á carreira

~> -i

artistica a que se destinam.
"
---

Apontava também o baixo nível de habilitacôes exigido aos candidatos ao ensino

artístico, contrapondo que este não devia ser pensado como excepcâo ao ensino superior, para

o qual o grau de exigência era maior. "Para a frequencia de todos os cursos superiôres do

paiz exige-se maior ou menor numero de hahiiitaqôes, e os das Academias não devem ser

excepcão; por quanto. sem o estudo da historia reiigiosa e civil dos povos, tanto anligos

30 Idem. p. 20.

31
ldem,p.2\.

32
Idem, p. 23. O autor considerava mesquinhas as dotaøes estatais para as academias, bem como os salár.os

dos proiessores. Com efeito, a reorganizaíão das academias reais de Belas Artes de Lisboa e do Porto,

autorizada pelo rei D. Luís a 21 de Junho e por decreto govemamental de 2 de Julho de 1880. não teve aumento

de dota^ão. O texto do decreto é inequívoco: "sem aumento da despeza actualmente votada no orcamenlo gerul

do estudo para o pessoal e material d'estes estabelecimentos." (In Collec?ão de Legisla?ão Portugueza. 2°

semestre de 1880.) No mesmo desgosto pela situa^ão. Monsenhor criticava a assiduidade dos alunos e o mau

estado dos edificios, causa de "pasmo e riso aos estrungeiros" e "uma vergonha para o paiz". E justificava com

uma espécie de anedota. "Não sâo ainda passos muito mezes que osjornaes da capital annunciarum. que
o snr.

mtntstro do retno offtcturu uo director du Acudemiu de l.isbou. purttctpundo que o commandante e officiaitdade

d'uma fragutu italiuna, surtu no Tejo. lum, em breve. visitur uqueile estabelecimento, pelo que ordenava, que

estives.se, dignamente. preparado para receber u honro.su visitu dos ftlhos do clu.ssico paiz das artes
-

a Italia

-; e. com grucu. dizium. que umu visita de qualquer personagem é alli sempre causa de grande movtmento e

incommodo para o pessoal. que busca e forja meios d'occultar os defeitos do ediftcio. 7 "Está estabelecida no

unttgo com~ento de S. Francisco. um dos maiores de Lisboa. e que nunca chegou a concluir-se. A sua construquo

é pesudissimu. e destituida de todas as riquezas architectonicas; pos.sue grossas paredes
e abobadas mui baixas.

estreitos corredores e saias. que abrangem o antido espuco de duas ou trés cellas. e umu frontunu com us suas

junelinhus, ú similhanqa d'um pombal. midto inferior ús da maior parte das casus de habitacão. "Contos e

'contos dc rcts tém sido consumidos em modificur e upropriar stmilhante edifĩcio. mas pouco tem melhorado. o

que nao admiru, se uttendermos uos nossos velhos rijoes:
- Quem tôrto nasce nunca se endireita. — Cada qual

para o que nasceu." In SANTOS. Alfredo
Elviro dos. op. ctt.. p. 27.



de raiz. de um edifício para as belas artes, continuaria "o paiz a gastar muito e mai" -■ '
. João

Couto escreveria entâo: "E assim foi mesmo. Para instalar a Exposicão de Arte Ornamental

«ftzeram-se grandes alteracôes e obras indispensáveis. as quais nos asseguram terem

excedido a verha de quarenta contos.»"
38 £ eomentava: "Depois desses tempos e até hoje o

palácio tem sido grande sorvedouro do dinheiro da Nacão.
" 39

É, contudo. indiscutível que, no dia 11 de Maio 40 <je }#&4 se abria enfim novo

capímlo na histôria dos museus de arte em Portugal. com a inaugura<;âo, na capital, do Museu

Nacional de Belas Artes e Arqueologia. Mais de 50 anos depois de o Porto ter visto

franqueadas ao público as portas do primeiro museu de arte do país, Lisboa podia reclamar

para si honra de culto artístico. 0 museu
—

como vimos, assim denominado desde que o

quinto poder se dedicara â crônica da exposicão
41 - nâo seria contudo motivo de tao grande

gáudio nacional como o evento de 1882. A imprensa, sobretudo, dedicou-lhe admiráveis

silêncios. contrastando com os anos de acusacôes pela sua inexistência. O clamor que

esperaríamos encontrar com a inauguracão não se verificou. Porventura cansada. a revista O

Occidente manteve distância, afastando das suas páginas a mais breve referência ao evento.

Detenhamo-nos agora naqueles que festejaram, mesmo que sumariamente. O Diário

dc Notícias chamava o assunto â primeira página, embora discretamente, dedicando-lhe

escassa meia dúzia de linhas, onde se lia: "E hoje a abertura solemne do museu nacionaí de

belias artes, as Janellas Verdes. Assistem suas magestades e altesas. A solemnidade

■■' Citado por COUTO. João
— Justificueâo do urrunjo de um museu. Boletim do Museu Nacional de Arte

Antiga. Lisboa: 1950. p. 5.

}*
Idem, p. 5.

39
Idem, p. 5.

^
Embora muitos historiadores. incluindo directores e conservadores de museus, nomeadamente do que estamos

a tratar (veja-se, por exemplo, MACEDO, Manuel de — O Muzeu Nucionul de Bellus Arte.s. Apontumentos.

Congresso Pedagogico Hispano-Portuguez-Americano. Imprensa da Universidade. Coimbra: 1892), datem a

sua inauguracão de 12 de Junho de 1884. ou mesmo de 12 de Dezembro de 1884 (cf. PEREIRA. Gabriel - O

Museu Nacional de Bellas Artes. Lisboa: OtYicma Typographica, 1908. p. 3), ela teve realmente lugar em Maio

do mesmo ano. de acordo com os prôprios testemunhos da imprensa. A data exacta, contudo, var:a segundo os

testemunhos do Diário de Notícias ou Diárío Popular (11 de Maio). ou do Jornal do Commercio ou A

Revolucão de Setembro (12 de Maio). Antônio Manuel Goncalves refere também a data de 1 1 de Maio como a

da inauguracão do museu. Cf GONCALVES. Antônio Manuel — Centenúrto do Museu das Janelas Verdcs,

Separata dos «Anais». II séric, volume 32. tomo II. Lisboa, 1989, p. 79.

'
"A exposicão — Estũo quasi concluidos os trubulhos nus salas inferiores. no pulucio do museu nucionul dc

bellus-urtes.
"

In Jornal do Commercio, 31 de Janeiro de 1882. p. 2. Também o Jornal da Noite ce quinta-feira
26 e sexta-feira 27/1/1882, na p. 2. num artigo assinado por Rangel de Lima, intitulado Exposicão de Arte

Ornamental, dá conta dos objectos mais antigos presentes na exposicão e refere o local como "Muzeu Nacional".

Já a 23 de Janeiro. em primeira página. o Diário de Notícias chamara ao local onde se reaiizava a exposicão o

"museu de urte nac'tonal", repetindo-o a 6 de Fevereiro do mesmo ano de 1882. tambem na página 1. num artigo

intitulado "A.s V'tsôes da Exposicão", onde se podia ler que as coisas fascinantes vistas no "muzeu nactonaî"

constituiam um maravilhoso contraste com um quotidiano de "semsaboriu".
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questôes do patrimônio môvel. como também na obrigacão de um Estado de dar uma imagem

condigna de si mesmo. dispondo a sua riqueza artística em cenários de grandeza inequívoca,

edificados com as normas internacionais já convcncionadas pelo uso do tempo. Ou seja, cada

vez mais. a necessidade da instalacão dos espolios museolôgicos em molduras arquitectônicas

de valor se prende não apenas com a salubridade das construcôes mas também com a

simbologia do poder nacional.

2. O Museu Nacional de Belas Artcs c Arqueologia

A vida do museu
—

que se pretendia como alívio e beneficio das obras de arte, e onde

se reuniram os espôlios da Galeria Nacional de Pinmra e algumas das muitas pe^as do

certame de 1 882 — comecara com os trabalhos de adaptacao logo iniciados para a Exposicão

de Arte Ornamental e prosseguira, depois, com a instalayão definitiva desses espôlios de

diversa proveniência nas salas do Palácio dos Condes de Alvor. A adaptacão a museu foi

sempre polémica, como já se verificara por altura da exposicão.
E se em 1879, o cronista de O

Occidente. em alguns aspectos, considerara o palácio como ideal para a instalacão do museu.

substituindo as más condicôes da Galeria Nacional de Pinmra, quer pelo tamanho do edifício.

quer pela sua localiza^ão, numa zona urbana de futuro, também é certo que as críticas não

faltaram. Não nos deteremos aqui sobre a extensa crônica realizada pela revista O Occidente

ao longo de todo o ano de 1 879, relativa ao arrendamento do edifício e de que já demos conta

no capítulo anterior. 0 arrendamento revelar-se-ia, de facto, caro; como caras foram as obras

de adaptacão, primeiro para a exposicão e depois para o museu. Em 1950, João Couto -

.

director do entâo já chamado Museu Nacional de Arte Antiga, fazendo uma breve resenha

histôrica da institui^ão. sentir-se-ia forcado a concordar com os avisos do cronista de O

Occidente. desse ano de 1879. quando ele afirmara que caso nâo se optasse pela construcão.

36 João Rodrigues da Silva Couto nasce em 1892. Bacharel em Direito. pela Universidade de Coimbra,

licenciado em Letras e diplomado pela Escola Normal Superior, foi docente do Ensino Secundário. Director do

Museu Nacional de Arte Antiga de 1938 a 1962. Durante a sua direccão, o museu passa por importantes

transformaíôes, tendo sido criado o Servico de Educacão e fundado o laboratôrio para exame das obras de ane:

conseguiu finalmente fazer ampliada a área expositiva do museu, com a constru?ão de um anexo (ja previsto na

anterior direccâo de José de Figueiredo; com risco do arquitecto Rebelo de Andrade), inaugurado em 1940 com a

Exposicão dos Primitivos Portugueses. É tambem durante a sua direccâo que a Capela das Albertas se vê aberta

ao público (1942), que o palácio antigo é recuperado, passando o andar nobre a contar com 15 salas, e que todo o

acervo e exposto 'de um modo novo. Historiador de arte. deixou mais de 30 titulos de que destacamos O Museu

Nacional de Arte Antiga, de Lisboa. Porto: Editorial Marques Abreu, 1958 e Justiftcucão do urrunjo de um

museu . Lisboa: s.n., 1932. Sep. do Boletim do Museu Nacional de Arte Antiga, vol. 2. n°l. Morre em 1968.
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a informayâo do Diário de Notícias que. como vimos. não achara o tema digno de grandes

desenvolvimcntos nem folias. A parte o testemunho que acima citámos, é de notar depois o

comentário: "() museu, conquanto, em nosso entender. esteja longe do que pode e deve vir a

ser. excede, decerto. a expectativa do pubiico, que mal podia apreciar os objectos de arte"

quando expostos na situacâo imprôpria das salas do velho convento de S. Francisco 4
.

Apesar da notôria insatisfa^ão do jornalista face â instala^ão nas Janelas Verdes, conciuía-se:

"o museu representa contudo um grande passo para o incremento da arte em Portugal" •>(>.

Na Invicta, a reaccao fora mais calorosa. 0 facto de o Porto já ter museu desde 1833

levara-o porventura a saudar com maior entusiasmo semelhante facto culmral. Permanece,

contudo. estranho que a capital não tenha conseguido festejar a concretiza^ão de tão antigo

desejo. As criticas â má instalacão do museu não poderiam servir de desculpa, sobretudo se

nos recordarmos da alegria que rodeou a criacão da Galeria Nacional de Pintura 5*. Assim, a

13 de Maio. O Commercio do Porto. de que já fizemos mencão, reservando conmdo a

notícia para a segunda página. atribuía-lhe maior destaque. E, sobretudo, manifestava

inequívoco entusiasmo: "Até que enftm estú aberto ao publico o Muzeu Nacional de Beilas

Aries. Já não é sem tempo.
"-~~

A euforia não é isenta de tra<;os de crítica política, claramente implícitos na vontade de

informar o público sobre os últimos anos da histôria do edifício e sobre as dificuldades de que

a instituicão desde logo padecia. "Fôra o palacio das Janelias Verdes arrendado nos ultimos

dias da existencia do ministerio regenerador a que succedeu o gahinete progressista, e sô

agora está verdadeiramente utiiisado! Resistencias de toda a ordem fizeram com que o

Estado pagasse uma avuitada renda para ter as saias do edificio aos ratos.
"

Explicava-se em

seguida que fôra a exposicão de arte omamental a razão que levara o govemo a fazer as

"obras de que o palacio carecia para ser appíicado a muzeu". Afirmava-se também que.

apesar de os objectos do museu terem sido colocados nas salas logo apôs o fecho da

exposicão. estes assim haviam permanecido "por muito tempo á espera dos meios necessários

para poderem ser patenteados a amadores e estudiosos". A urgência continuava a fazer-sc

sentir, e de tal modo que, uma vez aprovado um orcamento nas câmaras. o estabelecimento

tinha desdc logo sido aberto. mesmo com gritante insuficiência de meios. As "camaras

4V
C\~. Diário de Notícias. Lisboa, 12 de Maio de 1884, p. 1.

50 Idem. p. I .

->'
Ver capítulo IV desta dissertacão.

■>i-
In ( 'orreio da Noute. O Commercio do Porto. 1 3 de Maio de 1 884, p. 2.
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effectuar-se-ha pelas 2 horas da tarde. ficando depois o museu exposto ao publico.
" 4- Nada

mais. No dia seguinte não avanvaria muito mais sobre o assunto. esclarecendo apenas que nao

houvera sessão solene. apesar das preseneas de majestades e altezas, do Conde de Almedina,

"ao quai se deve a creacão do museu" 4:\ de professores e académicos. entre outros. 0

Diário Popular dava também notícia da inauguracão, recordando que o museu ficava

instalado no espaco onde estivera a exposicão de arte ornamental e adiantando depois que o

museu estaria aberto ao público a partir de então. franco aos domingos c com um bilhete de

200 réis å quinta-feira 4.

Da parcimônia na inaugura^ão também O Commercio do Porto daria notícia. A

abertura "muito modesta" a que haviam concorrido o rei D. Fernando. o infante D. Augusto. o

presidente do conselho, o ministro do reino e o inspector e director da Academia. e a que mais

tarde se juntaram o rei D. Luiz, a rainha, o príncipe D. Carlos e o infante D. Afonso. mais

damas, camaristas e oficiais. Tinha tido apenas a banda da guarda municipal, tocando na

entrada e saída "das pessoas reaes". Além do pessoal técnico da Escola de Belas Artes e de

alguns amadores, mais ninguém esteve presente. "o que se pôde attribuir a não estar o

publico prevenido para aqueila festa.
" 45 Esta informa^âo é corroborada pela do Jornal do

Commercio. de 13 de Maio, embora de modo algo estranho: "A concorrencia não foi

extraordinaria, mas. ainda assim. esteve bastante gente. O numero de convidados que

compareceu era iimitadissimo.
" 4Í)

A festa não tivera. de facto. nem pompa nem divulgacão å altura. Aliás. ao longo de

dias a fio. nesse mês de Maio, dá-se mais ênfase â Exposicão Agrícola de Lisboa do que â

inauguracão do estabelecimento dedicado âs artes 47. O Jornal do Commercio. na sua

edicão de dia 1 1 de Maio 48, mencionara a inauguracão do museu para o dia seguinte, pelas

duas horas. com a presenca das pessoas reais e
a posterior abertura ao público geral. repetindo

42
In "Museu de bellas artes". Diário de Noticias. Lisboa. 1 1 de Maio de 1884, p. 1 .

43 In Diário dc Notícias. Lisboa, 12 de Maio de 1 884. p. I .

44
Cf. Diário Popular, 12 de Maio de 1884. p. 2.

4?
In Correio da Noute. O Commercio do Porto, 1 3 de Maio de 1 884. p. 2.

46
In Jornal do Commercio. Lisboa, 1 3 de Maio de 1 884, p. 2.

47 Cf por exemplo Diário de Notícias. Lisboa. todo o mês de Maio de 1884. ou A Revolucão de Setembro, em

idêntico período do mesmo ano.

48
Ver Jornal do Commercio. Lisboa. 11 de Maio de 1884. p. 1. Tambem A Revolucão de Setembro. na

edigão de 11 de Maio, chama brevemente o assunto á 1J página, dedicando-lhc as seguintes linhas: "Amanhã.

domtngo. pelas duas horas da tarde. é a aberturu solemne do Museu nacional de Bellas Artes. ú.s Junellus

Verde's. Assistem suus magestades e aitezas. Depois da cerimonia. o museufica aberto aopublico.
"
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poder-se-ia "mais tarde obter que o museu nacional das bellas-artes se apresente com toda a

dignidade que compete a uma capiltal civilisada, como é Lisboa.
" -> '

Pelo menos. essa capital civilizada contava. doravante. com um museu de arte. Dotado

de um catálogo provisorio, seguindo a lôgica habitual destes eventos, deixava. por isso

mesmo. "muito a desejar"
^8

Esperava-se pelo definitivo, realizado com os preceitos

indispensáveis ã sua qualidade dc guia para visitantes nacionais e estrangeiros.

"principalmenle aos estrangeiros" ->L). 0 simples facto de o prôprio jomalista considerar mais

importante a criacão de um catálogo definitivo. destinado sobretudo ao público estrangeiro.

deixa ímplicito que entendia desde logo a menor importância do nacional. fosse pela sua

incultura, fosse por se entender mais premente a imagem internacional da nacão. Do mesmo

modo que as notícias se revelaram modestas na extensão e comedidas no tom, também na

análise ficaram muito aquém do que se esperaria. Uma possível justificacâo será o facto de se

terem debm^ado sobre o edifício e o seu conteúdo durante a Exposi^ão de Arte Ornamental.

Mas, curiosamente, nem então se registaram observacôes sobre o facto de, pela primeira vez

em Portugal. se ter instalado um museu num palácio
60 peja primeira vez também, a

marcacão urbana tem algo de solene. ainda que vagamente, e por acasos de disponibilidade,

pelo simples facto de o edifício se encontrar vago. Para a imagem sumptuária contribuía a

instalacão num palácio, com larga panorâmica sobre o rio. Além disso, a localizacão e o tipo

do edifício permitiam também que fossc claramentc idcntificado de longe. Nada cisso parece

ter interessado âs vozes críticas, que se concentraram nos aspectos menos deslumbrantes,

vendo no palácio os seus custos e as dificuldades de adaptacão a museu. Quanto â

proximidade do rio, somente aí foi reconhecida a pouco auspiciosa possibilidade de

contaminayão de humidade âs obras. Apenas Monteiro Ramalho a veria como um alívio para

os olhos e uma panaceia para a alma ®\ encantando-se com as contínuas salas das Janelas

Verdes.

-'
/dem.p. 2.

5%Idem. p. 2.

-"
Idem. p. 2. Quanto ao horário de abertura. confirma-se que apenas se podia visitar o museu dois dias por

semana. Franco ao público na segunda-feira imediata ã inauguracão, apenas estaria visitável aos domingos e

quintas-feiras. das 1 1 da manhã as 5 da tarde. Mencionando-se o custo das quinta-feiras como o de 200 réis por

pessoa. nada se diz das entradas gratuitas de domingo.
"^

A não ser criticamente. como vimos, uma vez que apenas se atacou o custo dessa instalacão. nunca havendo

sido referido que se abandonava pela primeira vez a arquitectura conventual ou se saía de uma tipologia mais

modesta, passando para uma moldura de maior imponência.
"' Cf. capítulo V desta dissertaQão.
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votaram tres contos de réis, quantia com a qual o muzeu mal pôde subsistir; porém, mesmo

assim, as salas que encerram quase toda a nossa riqueza artistica foram immediatamente

abertas ao publico.
"

Semelhante falta de verbas punha, porém, sérios problemas e um deles

era a pouca possibilidade de visita. "A escassez da dotaeão fará com que o muzeu sô esteja

franqueado dous dtas por semana. Para os que quizerem trabaihar copiando os quadros ou

as demais ohras em exposicão. supponho que haverá mais aigum dia e que ihes seja

permitida a entrada.
"

- -~

Para o Jornal do Commercio. o balan^o era positivo, apesar de algum desalento

marcado nas entrelinhas. "Agradou-nos. em gerai, a disposiqão dos quadros e mais objectos

de arte. e algumas das saias teem a íuz bem distribuida, e foram aproveitadas com arte.

Muitos dos quadros que nas salas de S. Francisco eram prejudicados pela sua má

collocacão. e peiores condiqôes de locai iucraram muito agora"
54 As salas. embora com

limitado número de obras de arte expostas, contavam com "aiguns de subido vaior artistico e

historico". Além disso. e para além das muitas obras ainda dispersas por conventos e edifícios

estatais, muitas mais havia ainda guardadas nas arrecadacôes da Academia. Tal situa^ão,

devida â falta de meios e â necessidade de restauro, sublinhava as carências do país e do

estabelecimento. No momento em que tal estado ("difficil de conseguir sem avultado

dispendio") fosse suprido, teria grande utilidade para a nacão e para o museu, exercendo "a

mais salutar infiuencia na educacão artistica de quantos se
dedicam ao estudo das artes.

" ^

No entanto, reconhecia-se, mesmo com todas estas falhas, a criacao era significativa. "A

creaqâo d'este museu é um facto importante e digno de particular mencão, e como no

proiogo do catalogo provisorio que se acha publicado diz o inspector da academia de bellas

artes, o sr. conde de Aimedina. actuaímente se apresenta, o museu merece a attencâo dos

estudiosos e amadores. sobretudo no que se refere á historia da arte em Portugai, de nenhum

modo pôde humiihar-nos aos olhos dos estranhos.
" 56 Não sendo, enfim, uma realiza^ão de

primeira grandeza. algumas pet^as do espolio poderiam. contudo. atenuar essa fraqueza. "Em

geral o museu. se não é para comparar com os museus de primeira ordem de algumas das

capitaes da Europa. apresenta muitas coisas notaveis, que
teriam em toda a parte um iogar

honroso.
"

Ponto de partida para um projecto mais ambicioso, â escala europeia, com ele,

53 Idem. p. 2.

?4
ln Jornal do Cominercio. I.isboa, 13 de Maio de 1884, p. 2.

^3
Idem, p. 2.

56 Idem. p. 2.
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retábuío da Santíssima Trindade. As dependências seguintes abrigavam em desnorteante

promiscuidade teias de Vieira Lusitano, de Giordano. de Masucci e de tantos mais. Na sala 2

ocupavam principal iugar as pinturas do Sequeira, mas îambém aii estavam as duas côpias

executadas em Roma por Antônio Manuei da Fonseca: a «Transfigura(,~do», do Rafael e a

«Comunhão de S. Jerônimo», do Domenico Zampieri, o Domeniquino. Na sala I viam-se

quadros de variada proveniéncia, Jigurando num dos topos o «()telo e Desdémona», de

Munoz Degrain" 6°.

Então, e até aos primeiros anos de Novecentos, o museu apresentou uma montagem

para a qual tomaremos agora João Couto como guia. "Da rua das Janelas Verdes entrava-se

para o espacoso e equilibrado vestíbulo, com seu tecto pintado por Cotrim. Ali se expunham

aiguns originais e reproduqôes de escuituras nacionais e estrangeiras.
" "^ Entre moldagens e

tapetes orientais. tapecarias evocativas da histôria de Marco Aurélio ''', passava-se de sala em

sala. Continuava-se um percurso por entre vitrines de reproducôes de pecas de armaria e

alguns baixos relevos. Como observava João Couto. o recheio das salas era pob"e mas não

estava mal apresentado 7'. No andar nobre. encontravam-se nove salas de pinmra. Nra sala 8.

bem como na que mais tarde havia de exibir os painéis de S. Vicente de Fora, ai colocados

por José de Figueiredo '2, estavam patentes pinturas de alguns mestres flamengos s "algumas

túbuas da antiga escoia portuguesa de pintura" '**. "Painéis dos mestres do Paraíso, de S.

Bento e de outros viam-se na sala '.
"
' 4

Ou seja: å parte o facto de se agmpar as obras por tipos
-

pintura, escultura, artes

decorativas (estas ainda no piso nobre. do lado do Tejo '-. como ainda ho/e se pode

encontrar, apesar das inúmeras diferencas e alteracôes do interior do museu) - - não se

contava com nenhum critério museográfico de escola.

Nos anos seguintes, a vida do Museu Nacional de Arqueologia e Belas Artes nâo seria

fácil nem isenta de criticas. Com efeito. o estabelecimento nasceria com um vasto número dc

08
In GONCALVES. Antônio Manuel, op. cit., p. 7.

"
In COLTO. Joâo —

Justifĩcocão do arrunjo de um museu, Boletim do Museu Nacional de Artc Antiga.

Lisboa: 1950, p. 6.

70
Cf. idem, p. 6.

' ' "Emboru pobre, o recheio dessas salas nuo eslava mal apresentado e constttuia optimu lĩcão, utnda ho/e não

renovada.
"

Idem, p. 6.

72
Idem. p. 7,

73 Idem. p. 7.

74
Idem. p. 7.

75
Idem. p. 7.
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() interior ostentava também vários apelos palacianos, misturados com pertinentes

pormenores museolôgicos. De facto. na adaptacão
a museu. a substimicão dos tectos, de modo

a possibilitar a iluminacão indirecta das obras. através da luz zenital °2. introdu^âo de que já

encontráramos no Museu Allen logo em 1838. legitimara igualmente outras alteracôes. Para

que essa ilumina^ão tivesse os efeitos desejados e para que não houvesse outro tipo de

interferências de luz, "vedaram-se as janelas que deitam para a rua das Janelas Verdes" e

até as portas levaram "pesados reposteiros com suas guarni<~oes" 6-\ 0 interior dos muros,

obedecendo a um padrão decorativo da época, foi forrado a "papeí lavrado. bastante espesso

e de tom escuro" 64 O cuidado com a iluminacão junta-se, assim, a uma decoracão que

pretende algum luxo de salão requintado. Quanto âs obras, eram expostas em grande número.

"Ao passo que das paredes pendiam as pinturas. jixadas em várias fiias. no centro das salas

dispunham-se vitrines: e as cadeiras, mesas, baús. enfûeiravam-se ao iongo dos roda-pés".

65 As várias filas de quadros eram prática corrente mesmo em saions e exposicoes, e os

museus não constimíam excep^ão. A montagem. da responsabilidade do professor pintor

Antônio Tomás da Fonseca, que viria a ser nomeado primeiro director do Museu 66, pecava

por excesso. embora. nesse aspecto pelo menos, se encontrasse dentro dos padrôes

Oitocentistas. Porém, e de acordo com o testemunho de José de Figueiredo 67, a utiliza<;ão do

espaco ficara ainda apegada a valores cenográficos, em detrimento de uma corrente de pendor

científico que, ao tempo, era já modelo em quase toda a Europa.

A arrumacão das salas carecia, contudo. de um programa. como afirmou José de

Figueiredo: "Nas paredes do compartimento que vinha depois penduravam-se. sem

obediência a um plano determinado. pinluras estrangeiras. entre as quais o S. Francisco de

Rihera e a grande tela com a Ressurreicão de Cristo. da oficina de Rubens. Na sala 5 voltam

a aparecer. á mistura com obras de outros países. tábuas portuguesas como as do grande

62
"A seguir ũ Exposicão de Arte Ornamental. o ediftcio foi adaptado a Museu e suponho que logo nessa altura

us salas foram dotadas de luz zenital.
"

Idem. p. 5.

63 Idem, p. 6.

64 Idem. p. 6.

65
Idem. p. 6.

66 Cf. GONCALVES, Antônio Manuel. op. cit., p. 79.

67 José de Figuciredo. Nasce no Porto em 1872 e morre em Lisboa em 1937,Crítico de arte, era formado em

Direito pela Universidade de Coimbra. Amigo de F.ca e de Carlos Reis, que acompanha nas andancas culturais

em Paris. onde passa alguns anos a estudar. ao regressar a Portugal em 1911, é nomeado funcionário do

Ministério da Instruvão Pública, assumindo o lugar de Director do Museu Nacional de Arte Antiga. Colaborador

de vários jornais e revistas, assina também alguns ensaios dos quais destacamos: O Pintor Nuno Gon^alves,

1911 e O Museu Nacional de Arte Antiga de Lisboa. 1915. Cí. Grande Enciclopédia Portuguesa c

Brasileira. Lisboa; Rio de Janeiro: Edi<;ão Enciclopédica Lda, 1945. volume XI. p. 310-311.
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()s pesares não impossibilitavam o reconhecimento de que a cnacão do

estabelecimento fora um benefício para o país. Escassos anos mais tarde, um conservador do

museu. Manuel de Macedo. faria o elogio da instituivão «>*■. Num trabalho levado ao

Congresso Pedagôgico Hispano-Português-Americano, recordava a histôria do

estabelecimento, indo depois å descricão das salas, conteúdos e projectos *~\ Com a memôria

da exposicâo ainda recente em todos, o autor ressaltava o seu brilho, a excelência, a "riqueza

da sua instaiiaqão" ^4. afirmando em seguida que a comissão organizadora, aproveitando o

excelente ^5
espa<po onde a exposicão tinha sido feita, havia optado por continuar um esforco

que tinha como meta a criacão de um museu de belas artes.

"Encerrada a Exposiqão, o vice-inspector das Bellas Artes. efficazmente coadjuvado

pelo director da Academia (hoj'e tambem director do Muzeu °®), que presidira á instailaqão

da referida Exposiqão. aproveitando habilmente algumas das condiqôes favoraveis do

sumptuoso palacio da Exposiqão para n'elle serem dispostas as collecqôes da Academia;

adapîando as vastas salas á installaqâo da galeria de quadros. accrescentando com depositos

as riquezas alli archivadas. etc. conseguiu finalmente do ministro do reino, o Conseiheiro

Barjona de Freitas. um decreto sanccionando afundaqão de character provisorio (visto que o

ediftcio não era propriedade nacional) de um Muzeu de Bellas Artes e Archeologia,

concedendo-Íhe o pessoal e os meios strictamente indispensaveis.
"
° '

Esses meios estritamente necessários seriam, contudo, bastante minguadcs, como já

apontámos, come^ando o museu com dificuldades de vária ordem. Para além das prôprias

deficiências do espaco, já muito citadas, a também já referida ausência de uma dota^ão que

permitisse uma política museal eficaz causou embaracos ao museu, quer ao nível da sua

reivindicudo pura o paiz o muito que do espolio artistico d'ete principe era propriedade da naqåo, e tinha sido

reunido por elle na ideia da constituicão de um grunde museu de urte nacional. Por imprevidencia do governo e

desconhectmento dos herdeiros, vendeu-se assim entâo em hustu publicu e suhiu puru J'ôra de Portugal muito do

que deviu e.star actualmente no museu de Lisboa". Idem, p. 1 45.

81
Idem.p. 145.

8-
A obra que passamos a citar. O Muzeu Nacional de Bellas Artes. Apontamentos. Congresso Pedagogico

Hispano-Portuguez-Americano. Imprensa da Universidade. Coimbra: 1892, é da autoria de Manuel Macedo.

Algumas publicacôes, porém, não têm indicacão de autor. Assim se justifica que Vitor Mana^a-s (op. cit.) se

tenha referido a ela como de autor anônimo do século XIX.

83 Ver idem, p. 4-5.

84
Idem, p. 5.

8-
Não tão excelente. como sabemos pelas muitas crítĩcas entâo feitas. Ver capítulo V desta disserta^.Io.

80 Refere-se ao arquitecto e pintor, e então já comendador, Antônio Tomás da Fonseca, também antigo membro

da comissâo organizadora da Exposii;ão de Arte Ornamental. Ver capítulo V desta dissertacão.

87
In MACEDO, Manuel de, Op cit.. p. 4.
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carências que não teriam resposta imediata e que. na realidade. ainda teriam de esperar várias

décadas até serem resolvidas. No tocante ao espôlio, e apesar das críticas de Ramalho, que o

acusava de ter herdado. da Exposicâo de Arte Omamental 76, um núcleo excessivamente

grande de pecas de arte sacra, o museu não ficara detentor da maioria desssas obras. Pelo

menos. a julgar pelo testemunho de José de Figueiredo, poucos anos depois: "Pena foi que

das coisas admiráveis que esse Paiacio fdas JaneÍas Verdes] abrigara dois anos antes. por

ocasião da Exposicão de Arle Ornamental. tâo poucas tivessem passado para o Museu.

N'esse caso, esse esforco que representou um grande beneficio para o meihor conhecimento

da nossa riqueza artística. e a cujo éxito se deve ainda a instalaqão do Museu Nacionai no

Palacio das Janelas Verdes. para a qual concorreu tambem oentão inspector Conde de

Almedina. teria sido ainda de maior utilidade para o paiz, não tendo tido em tâo alto grau o

inconveniente que teve de, pondo o comereiante e o amador em contacto com muitas obras de

arte ignoradas. tornar mais facil a sua compra e saida para o estrangeiro.
"

O museu não herdara. portanto. todas as pe^as expostas em 1882 78. nem se

conseguira. com a exposi^ão, parar com a aliena^ão desses bens nacionais. No entanto.

Portugal ainda tinha, no momento, "um recheio de arte valiosissimo. e lão valioso que

permite fazerem-se, frequentemente. no fundo das velhas provincias e em plena Lisboa.

achados que sô se julgava, possíveis em paizes mais cuidadosos com o seu patrimonio de

arte. como a ítaiia. ou em regiôes mais ignoradas e de diftcii acceso. como certas terras
de

Hespanha. E é ainda a enormidade d'essa riqueza. que, no comeco do seculo XVIII,

transbordou largamente para o Brazil. a quando da mudanqa da côrte para o Rio de Janeiro

79
que expiica como. apezar de todos os erros e faltas cometidas ainda em épocas recentes

Q 1

80. se pôde constituir um núcieo com a importúncia do Museu Nacional de Arte Antiga.

76 Ramalho acusará o museu da excessiva presenca de arte sacra contra a penosa ausência de obras de artes

industriais. Cf. ORTIGÃO, Ramalho, Sobre u Expo.si~.-ao da Arte Ornamental, As Farpas, aspectos vários da

socicdade, da política. da administracão. volume XI, Porto, Clássica Editora, Edigão integral, 1992, p. 133-

135.

11
Idem.p. 146-147.

78
O que será fácil de entender, se rccordarmos que muitas das obras haviam sido cedidas em empréstimo,

apenas para figurar na exposi^ão.
79

Em nota de rodapé, no texto: "Dus muita.s riquêsus que pura uii foram n'e.ssu ocasião pouco parece restar

alem do que constitue parte do actual recheio do Museu Nacional de Bellus Artes du cupital federal. e entre o

que, segundo uma antiga «noticia da Academia Imperiul das Bellas Artes». que possuo. devem existir obras de

Velasquez. Perugino. Corregio, Veroneso. Vun Dick e oulros grandes artistas." In FIGUEIREDO, José de
— O

Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, Revista Atlântida. Lisboa: s.d., p.
144.

80 Em nota no texto: "Com outros erro.s. como o de não ter adquirido, para o museu nacional, a totalidade ou

parte du coleccuo do Conde de Duupius. em que u urte francésa do seculo XVIII e do comeco do seculo XIX

estava representada superiormente. é sobrefudo tamentavel que. por morte de D. Fernundo II. se nâo tivesse
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De um modo geral. percebia-se que as coleccoes vinham aumentando desde que o

museu abrira as suas portas, tanto através de doacôes como da recuperacão (por restauro) de

muitos quadros provenientes das reservas, quer até através da cedência do acer\'o do algar\'io

Museu Estácio da Veiga
91 _

qUe veio também dar mais peso â coleccão de arqueologia.

Porém, tal crescimento além de mostrar o carácter pouco científico do projecto museolôgico,

agravava ainda a antiga e acusada falta de espaco do edifício. Como notava Manuel de

Macedo, o "numero de quadros da galeria, que se eievava a quatrocentos na occasiũo da

abertura, tem sido augmentado até hoje, já por meio de doaqoes importantes, Já pela

installaqão de alguns quadros recoíhidos no espolio dos conventos recentemente

supprimidos. Outros têm sahido das reservas do Muzeu e da Academia 92 á medida que vão

sendo reparados ou restaurados. Convém indicar aqui que tais fundos de reserva são

importantissimos e contêm para cima de quinhentos quadros; e. posto haja entre eiles muita

obra de menor importancia, a metade do numero indicado, pelo menos, represenia obras de

valor, quer artistico quer documental, e sería reiativamente facii, attenta a grande área de

terreno dependente do Muzeu (cujo ediftcio nunca chegou a completar-se) construir uma

C\~X

galeria provisoria para a sua instaliaqao.
" V:>

A relevância da pintura, no conjunto da diversidade do acervo, é marcada por dois

apontamentos significativos. Um é o de nesta data já haver sido publicado um catálogo

provisôrio da galeria de pintura, ao tempo na segunda edicao. 0 outro, não menos

csclarecedor. o de, no meio de tanta diversidade e carência, existir uma sala dedicada a

Sequeira. "Guarnecem as paredes da ultima das salas do andar nobre os quatro célehres

carvoes de Sequeira e a não menos celebre coilecqão de retratos dos deputados de 1820 pelo

mesmo auctor, achando-se reunida em dois duplos mostruarios collecqão abundante de

desenhos, esboqos e bosquejos do natural pelo grande desenhista portuguez.
" "4

As questôes relativas ao aumento do espôlio e â consequente falta de espa^o

colocavam-se também por impossibilitarem o museu de ver efectivado o seu papel

"Contu ainda o Muzeu paru o seu enriquec'tmento com a ceiebre colleccão de archeologiu do Algurve (o

Muzeu Estacio da Veiga) e com algum acrescentamento nas suas colleceoes, que possa resultar das trocas

reaiizudas por meio dos exemplares duplicados que previdentemente vai uccumulundo nus reservas.
"

Idem, p. 9.

2 O facto de ambas as instituiøes terem o mesmo director, o Comendador Antônio Tomás da Fonseca,

facilitava. sem dúvida, a passagem de obras das reservas da Academia para as salas do museu. E de, como vimos

através da análise do texto da reforma de 1881, ser a Academia obrigada a incentivar a criacão do museu, a

inspeccioná-lo, enriquecé-lo e aumentá-lo.

93
Idem, p. 6.

94
Idem, p. 7.
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abertura e consequente seguran^a e servi^os de apoio ao visitante. quer ao nível de aquisiøes

para alimentar e acmalizar o espôlio, â imagem do que se praticava nas instituicoes

equivalentes europeias. Como o conservador reconhecia, ao ponto de afirmar que os recursos

financeiros do museu não eram sequer uma dotacâo: "Ndo era ainda tudo o que se pretendia.

mas erajá muito. e posto que o Muzeu não dispunha, propriamente falando, de uma dotaqão.

e ficasse dependente. em tudo o que respeita ao seu desenvolvimento futuro. da boa vontade

das estaqôes superiores. cumpre dizer, no emtanto. em abono da verdade. que raras vezes. e

■ r i 88

so por forqa de circumstancias. essa mesma boa vontade deixou de manifestar-se."

Confinado a esperar sempre por milagres. ou qualquer outro nome que se quiser dar ås

manifestacôes de boa vontade. o museu não poderia ter a grandeza sonhada nem dar ás artes e

å educacão popular o apoio que tanto esperavam e necessitavam. Compreensivelmente

afastado de tais criticas, como seu conservador, Manuel de Macedo prosseguia com o retrato

da ocupacão das salas, dando a maior ênfase possível ao acervo, tentando passar do museu um

rosto de importância cívica e cultural que ele não tinha, nem podia ter, nas condicôes em que

nascera e continuava, oito anos depois. "A galeria dos quadros; as salas occupadas pelas

collecqôes de arte applicada ás industrias, e a que contém os desenhos do nosso grande

Sequeira, constituem, no seu conjuncto. o andar nobre do edificio e formam ao todo

8Q

dezassseis comparlimentos (inclusos alguns gabinetes).
"

ôy.

O variado espôlio do museu alargava-se, além disso, å escultura, aos coches -

expostos os do casamento de D. João V -"e outros vehicuios antigos" 90; arreios, e

azulejaria portuguesa e espanhola. Tinha ainda uma representativa coleccão de cerâmica

(inciuindo porcelanas e vidros, perfazendo cerca de 380 exemplares de loucas), na qual se

notava conmdo a quase total ausência de pecas de majôlica italiana: porém. tinha grande

variedade de épocas importantes na arte portuguesa e espanhola, porcelanas orientais. além de

pecas antigas como ânforas romanas
—

a justificar o nome de arqueoiôgico. Contava também

com pecas de ourivesaria e jôias, estofos, alfaias e com uma coleccão de mobiliário —

pequena, â época da instalacão - -

que se havia desenvolvido ao ponto de passar a ocupar

muitas das salas do museu. Também lá se encontravam moldagens e reproducôes e mesmo

armas (expostas nas paredes das salas onde estavam os coches).

8ÍS Idem. p. 5.

89 ldem. p. 4-5

90 Idem. p. 6.
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visão fragmentada do mundo ^8 £ nesse sentido que podemos dizer ter esta montagem sido

pensada de um modo mais modemo do que o da anterior exposicao. Não chegou, porém, aos

valores de cicntificidade e especiali/acão que eram uso do tempo. um pouco por toda a

Europa. A instituiyão adaptou-se como pôde. apresentando, contudo, também nisso -

e de

acordo com a crítica de José de Figueiredo, mais uma falha face ao seu tempo. Embora

aparentemente pretendesse seguir critérios mais actuali/ados. não o conse^uiu faz.er,

deixando-se cair em contradicôes, como aconteceu com as eoleceôes de pintura. apresentadas

numa mistura em nada criteriosa, que nem sequer tinha a preocupacao de sublinhar uma

escolha de obras primas. De facto, a partir de meados do século XIX, passa a ser uso retirar,

da exposicão cronologica e de escola, algumas obras consideradas de grande excelência,

juntando-as numa sala única, dando-lhes assim precioso enfoque^. 0 Museu Nacional de

Belas Artes e Arqueologia e não apresentou nenhuma proposta semelhante.

É certo que a sua prôpria arquitectura não ajudava a essa encenacão. Mas

justifiquemos esla nossa observagão com um olhar sobre alguns exemplos do panorama

europeu contemporâneo. A paixão pela histôria, ciência de invenvão recente. como afirma

María Bolanôs 1^, fará do museu a expressão privilegiada dessa sensiblidade ao lempo, quer

através do culto das ruínas. do coleccionismo, dos restauros e revivalismos, quer da prôpria

nocão de progresso. A histôria como autoridade, saber puro e salvacão, marca a cultura

oitocentista em geral -®^. E marca, de um modo muito particular, a maneira como o museu é

encarado e mostrado ao público. Espa^o onde é possível reviver o passado, o museu allgura-

se como metáfora do prôprio tempo. As galerias arquitectônicas que se sucedem. umas apôs

outras, no tra^ado do museu construído no século XIX, obedecendo a uma estmtura que se

desenvolve num eixo longitudinal. a cuja passagem se assiste ao desenrolar dos séculos, em

sequência cronolôgica. culminando na rotunda de onde o olhar abarca o todo. sâo o cenário

ideal para essa perspectiva que glorifica a memôria. "La Memoria. Mnemosyne, es Ía gran

'° O século que iniciou a paixão pela historicidade humana, como notou Foucault, fragmentou também esse

saber, especializando-o. Consequência lôgica da fragmenta^ão do saber, também o museu se dividiu em áreas.

Até o Museu Britânico. enciclopédico ao tempo da sua fundacão, se subdividiria em núcleos que acabariam

espalhados por Londres -

antiguidades, histôria natural, ciência, emologia militar, etc. Os exemplos mais

significativos vêm, contudo. de Itália. no momento da sua unificacão. Então, os diversos espolios de vários

museus de Roma. Florenfa, Nápoles, Turim, véem-se separados em museus diferentes, agrupados por

ospecialidadcs (por exemplo: escultura etrusca: escultura romana: histôria nautral; etnografia). As coleccôes

ducais dos Uffizi foram fragmentadas logo no período de 1 779-1 825 (Cf. LORENTE, J.-P., op. cit., p. 24-27).

99
Cf. BOLANOS, Maria. op. cit., p. 168.

100 Cf. idem.p. 162.

101 Cf. idem, p. 163.
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pedagôgico. "Na secqão de moldagens e reproduqôes ha tambem augmento; e pena é que as

circumstancias não permitam amppliai-a o mais possivel, ficando assim hahilitado o Muzeu

em poucos annos, e com despeza relativamente pequena, a fornecer ás escholas de desenho

artistico e industrial.
" 95 Para tentar resolver parcialmente o problema, o estabelecimento

havia conscguido um aumento importante nesse sentido. "Recentemente ainda obteve o

Muzeu concessao do convento das Albertas (vago), podendo desde já aproveital-o para

arrecadaqôes. offtcinas. etc. e para onde. mais tarde, quando opportuno. poderâo ser

removidas a secretaria. gabinetes respeciivos. etc. o que facultarú ao Muzeu oulro ianto

espaqo aproveitavel.
" 96 Com a aquisi^ão do convento das Albertas pretendia-se igualmente

criar espaco para a funda^ão de "uma escola de arte applicada e de arte decorativa.

>i Q7
aggregada ao Muzeu.

Como se pode constatar. se bem que não seguindo exactamente os critérios

expositivos adoptados na Exposicão de Arte Ornamental, na qual se pretendeu a recriacão

cenográfica do passado, o facto é que o Museu Nacional não conseguiu, também, uma

apresentacão do espôlio dentro de uma lôgica já então seguida por toda a Europa. Como

vimos. José de Figueiredo acusou, desde cedo. essa falta de um plano que desse uma clara

leimra das coleccôes. mostrando as incoerências de uma montagem que não obedecia a

critérios de escola. Há. todavia, uma tentativa de criar uma apresenta^ão lôgica das diversas

coleccôes. agrupando-as por géneros: pintura, escultura. ou até veículos de aparato. A

escassez de área expositiva c a vontade de dar a ver o máximo de objectos possível levou,

contudo, a uma evidente sobreocupacâo do espaco. obrigando assim ao convívio for^ado de

pecas de diferentes naturezas. como por exemplo, de telas e vitrinas com pecas de cerâmica.

entre outras várias situai^ôes semelhantes.

Podemos afirmar que da Exposicão para o Museu houve um salto de actualizagâo. em

termos de montagem. Uma tentativa de modernizacão, face aos padrôes vigentes ã época.

Ainda assim, ficou-se muito longe do que já então se praticava no estrangeiro. O museu

tentou uma op^ão cronolôgica. temática, numa aproximacão de um modelo mais científico do

que cenográfico. nisso se manifestando a sua maior modemidade quando comparado com a

proposta cenográfica da montagem encontrada na Exposicão de Arte Omamental.

Progressivamente. especializando-se em cáreas do saber. o século de oitocentos daria a sua

95
Idem, p. 8.

96 Idcm. p. 9,

97
Idem. p. 9. Este aumento foi decretado a 22 de Agosto de 1889. D. do G. n° 84. de 164. 1890. Cf. Collec^ão

de Legisla^ão Portuguesa,
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Os primeiros, apostando na manutencão de uma exposicão que satisfizesse o apelo dos

sentidos. numa proposta cenográfíca de maior acolhimento popular; os segundos. insistindo

num arranjo cronolôgico. dito mais científico. menos espectacular. menos caôtico e mais

organizado. Com a chegada dos meados do século acabou por se optar por uma terceira via: a

organizacão por civili/acão e cronologia. de modo a estabelecer a ideia dc uma cadeia de arte

no processo histôrico 106. Esta proposta evoluiria mais tarde no sentido dos museus

monográfícos 10'.

O Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia ficou assim numa situacâo de quase

encmzilhada. não se enquadrando claramente em nenhuma destas propostas, sempre limitado

pela sua prôpria arquitectura. pelas vissicitudes características do seu espôlio e, seguramente,

por limitacôes várias que iam da antiquada forma^ão artística do seu director ao panorama

geral de carências institucionais já referidas.

Em Lisboa, o museu obedeceu, porventura, ao sonho palaciano possível A histôria

museolôgica nacional, no que concerne âs artes, feita de sucessivas ocupacoes de espa^os

religiosos de ordens mendicantes, com a sua arquitectura desprovida de atavios e ornamentos.

e afastada de inspiracôes sumptuosas, em que a única excep^ão foi o Museu Allen (que de

sumptuoso também nada tinha), deixará compreender, parcialmente, a fraca capacidade de

lidar com cenários mais luxuosos. A parcimônia —

para não dizer miséria - das dota^ôes

comporia um quadro de restricôes várias a que não seriam também alheias as histôrias

pessoais (e os hábitos de contencâo e adaptacâo a situacôes menos propícias â grandcza)

adquiridos. ao longo de uma vida de frustra<;Ôes. pelos directores e demais personagens destas

andan^as artísticas e museolôgicas.

Como vimos. pela primeira vez, no Portugal de Oitocentos, a instalacão de um museu

não foi feita em cspacos conventuais
— embora se conte depois com o convento das Albertas

para a ampliacão da área do estabelecimento
—

,
mas sim num antigo palácio. Passado o tempo

da cria^ão de museus dentro da estética neo-clássica. volvida a época dos frontôes gloriosos,

povoados de esculturas engrandecedoras das artcs 10^. o modelo intemacional evoluíra já.

lw>
Idem. p. 27. Foi escolha da responsabilidade do Departamento de Antiguidades e comecou pelo arranjo da

secvão de esculluras.

'"7
Como refere María Bolanos, a "arte triunfa sobre la decoracíon. la ciencia derrota el teatro". Op. cit., p.

164.

II)X
Ver capítulo II dcsta disscrtacão.
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presidenta de ias Musas."
102 Por conseguinte. o templo das musas não poderá deixar de

prestar homenagem a essa inspiradora maior.

Produto de um século de mudancas rãpidas. o museu oitocentista surge também como

o espaco onde reina a continuidade. onde a seguranca encontra lar, no reconhecimento de uma

memôria que garante permanência c lcgibilidade do mundo 103. Cada sala de um museu,

organizada por famílias de objectos cxpostos de acordo
com uma ordem cronolôgica, permitia

assim um mais claro conhecimento de cada momento histôrico, revisitado pelo olhar

retrospectivo.

() museu facultava. porĩanto. a melhor compreensão do passado. do presente e do

porvir. "sabendo-se" que o tempo. na sua circularidade (ou espiral hegeliana, melhor

dizendo), nos era apresentado nessa visita. "El gran proyecto museai. genéricamente. basaba

su atractivo precisamente en que en cada una de sus saias era posible reencontrar el carácter

v la ftsionomia de ios siglos pretéritos. permitiendo a los hombres
modernos rumiar supropio

pasado y recorrer hacia atrás el curso de ia historia. prueba irrebatible de que el tiempo es

un circuio. donde. si bien imaginariamente. cuaiquiera de los acontecimientos acaecidos

puede ser de mtevo revivido. gracias a un orden totalizante de ia secuencia que engendra ia

iiusián de que lo que está excluido de la serie giobal puesta en escena no merece ia pena

estar representado.
" * °4

Segundo este ponto de vista, apologista de uma visão fragmentada, o Musée des

Monuments Francais. de Lenoir. era tndubitavelmente mais moderno que
o Louvre 105, ainda

enciclopédico. pluridisciplinar. Quanto ao Museu Britânico, fruto do espírito enciclopedista.

resistiu muito ate se decidir pela separacão dos espôlios e passaram-se anos de discussôes

acesas sobre que caminho tomar. Dois partidos se degladiavam: os 'estetas' e os 'arqueôlogos'.

IÍ)2/£/em.p. 163.

103
"Pues se tratu de una centuria muy singular que intuye con fuerza la fractura radical que se ha producido a

raiz de la liquidaciôn dei Antiguo Régimen y del desanudamiento de la larga cadena que unia con férreos

eslabones la continuidad de los siglos. Ahora, tas grandes revoluciones van a volcar con cambios profundos la

vida de los individuos. y la imaginaciôn sociat, desconcertada por la aceleraciôn de ese pre.sente inclasiftcable,

y a modo de vengunza por la imparuble succsiôn de tantu y tan indigesta novedad. encontrará en el museo un

refugio ideal en el que encerrar.se a solus con su propto memoriu, ahora. cuundo la fractura del hilo de la

historiu instaura un aho cero que vuelve mús fácit. aunque también más urgente. lu mirada retrospectiva sobre

un tiempoya sepultado que se sabe irrecuperable
"

Idem. p. 163.

104
Idem. p. 163-164. Esta nova ordem nâo foi implantada de modo pacífico. já que teve de vencer a

apresentacão barroca, dirigida aos sentidos. e que misrurava os objectos de um modo unicamente destinado ao

maravilhamento imediato^ A racionalidade de Oitocentos. que opôs ao cenário teatral a nova concepcão

científica do museu. teve, portanto. um largo caminho a percorrer e foi combatida durante anos. Idem, p. 164.

105
Cf. LORENTE. J.-P., op. cit., p. 27. "Lenoir's ideu ofurranging sculptures by period

rooms in chrnologtcul

order was soon copied in Paris by Alexandre du Sommerard's collection at the Hôtet de Cluny and in Munich.

by the (ilyptothek ofthe Prince ofBavaria, later Ludwig
I" . Idem, p. 27.
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com a decência de publicaqôes de taí ordem." ' '-
Enquanto isso, os museus estrangeiros

continuavam a enriquecer os seus espôlios com obras portuguesas. pecas vendidas ao

desbarato em feiras populares, completamente â revelia dos interesses do país, que as deixava

sair sem ter sequer a minima nocao do valor das mesmas ^ *-\ Depois de várias enumeraeôes

de atrocidades. o autor concluía dizendo que levaria "trés dias se pretendesse fazer a

narrativa. ainda a mais sumária. de todos os desleixos. de todos os desprezos. de todas as

ignorâncias, de todas as afrontas. de todas as barbaridades de que sũo objecto </.v obras de

arte por parte da opinião e por parte do Estado.
" ' '^

Três anos depois desta acusacão, em 1889, foi a vez de se erguer a voz crítica de

Fialho de Almeida 11:\ Também ele, mais do que acusar o museu, critica o país. Nas

primeiras páginas de ()s Gatos. onde afimia ter deus feito o crítico â semelhante do gato.

razão por que o leitor o acharia "arranhando sempre. e não temendo nunca" ' 16. acusa uma

falha na capacidade estatal de gerir o museu nacional.

Numa sociedade em que toda a gentc coleccionava. nem sempre pelas melhores

razôes, quase sempre apenas para servir propôsitos sociais de gosto burguês. satisfeito em

exibir poder econômico
' ' '

. não se via apetência coleccionista nos poderes estatais. de modo

a aumentar o acervo do Museu Nacional. Enquanto a compra e venda de bens patrimoniais se

U2ldem.p. 162.

''-*
"Vendemos a peso. por alguns centos de mil réis, pratas esculpidas por Benevenuto Cellini. quc se

revenderam por 40 contos na lnglaterra. / "Deixámos ir da feira da Ladra, por 3 libras. um canapé e dois fauteils

Luis XV. que Rothschild pagou em Paris por I I 000 francos. / A mim prôprio me venderam por 20S0OO réis as

cadeiras Luís XVI da minha casa de jantar. pelas quais o Sr. Soden Smith. do Museu de Londres, me ofereceu 60

libras (que eu não quis) para incluir esses môveis na colecfão de Kensington." Idem. p. 162.

lu
Idem.p. 162.

]]>
José Valentim Fialho de Almeida. Nasce em Vila-de-Frades, em 1857 e aí morre em 1911. Escritor e

periodista, colaborando com varios jomais e revistas, escrevendo crônicas, críticas literãrias e teatrais e

folhetins. Em 1881. publica Contos e em 1882 Cidade do Vício. É em 1889 que. devido ao êxito atingido por

As Farpas, o editor portuense Alcino Aranha Ihe propoe a publica<;ão de textos criticos. Em Agosto desse ano.

Fialho incia a publicac.ão de Os Gatos. que terminara em 1894. Cf. Grande Enciclopédia Portuguesa e

Brasileira. Lisboa; Rio de Janeiro: Edi<;âo Enciclopécica Lda, 1945. volume XI. p. 250-251.

1 16
In ALMEIDA. Fialho de Os Gatos. Lisboa: Clássica Editora. 1992. Volume I. p, 31 .

1
"A paixão pelu.s obras de urte está entre os purticulures lomando tũo grande espaco que seria justo

sugerirmo-lu uos poderes constitttidos. nu miru de vermos ingurgitado com algumas uquisicôes o museit

nacional. Por toda u bundu o coieccionudor ucor-.lu. c os moveis desta seleccão e.xôticu que 'he ugucu u

sensibilidade. posto que nem sempre venham filiur-se num ferveroso culto de urte pura, e muitas vezcs se

expliquem pelo amor do negôcio, por vaidade burgue.su. por emulucoes de fumíliu. ou por doenca, não ob.stunte

convergem todos a um resultado nobre e sulubérrimo. qual o de libertar da poeira e da rutna, quui.squer
destrocos. minttsculos que sejum. dessa divina arte com que o Portugal do velho lempo interpretou o conforto, e

soube poetizur os interiores [...]. De feito. nuo se sobe u umu residênciu de umunuen.se, de simples agente de

leilôes, oti de boticário. sem depururmos nu suíu, no gubinete de trubulho ou nu toilette. em núcleo uindu, e mai~

ou meno.s risível pelu pr(>sũpiu d'étalage, u Jumosa. u lumbidu. u suspirada coleceão.
"

In Al.MElDA. I'ialho de.

op. cit., p. 33.
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mantendo embora um cunho de grandeza 109. Quando Portugal chegou, enfim, a realizar a

ambicionada instalacão de um museu num espaco considerado condigno. num palácio,

confrontou-se, afinal, mais uma vez, com as plurais dificuldades de adaptacão. Os custos

foram muitos, como já se demonstrou atrás. Mas de sorvedouro para a nacão. na contínua e

custosa obra de diálogo entre as necessidades do acervo e as características do espaco, durante

anos ocupado mcom a timidez decorrente da condicão de provisôrio, os maiores custos terão

sido. porventura, no etemamente adiado sonho de grandeza nacional, na educacão pela arte,

na aposta sempre falhada de dar aos artistas e ao país tudo aquilo a que uma nacão civilizada

aspirava.

3. O Museu Nacional e os últimos anos de Oitocentos

Não parece abusivo afirmar que o Museu Nacional não conseguiu corresponder ãs

expectativas geradas e nutridas por tantos anos de sonhos e adiamentos. Não deixa de ser

eloquente o facto de a sua histôria se continuar a fazer mais por defeito do que por excesso,

talvez devido å sua precária instala^ão, implícita na condicão de provisôria. A débil imagem

institucional do museu transparece na sua ineficaz. accão cultural, na incapacidade de atrair

público. na impotência face â contínua alienacao de bens artísticos.

Em 1886, Ramalho Ortigão criticaria de novo o estado da histôria da arte em Portugal

1 10. E fustigava o estabelecimento sito nas Janelas Verdes pela inadequacão do seu projecto.

Um dos perversos efeitos (ou defeitos) apontados por Ramalho era a alienacão de patrimônio

movet. "Ainda até hoje não fomos capazes de fundar o Museu Nacional" -■-. acusava

Ramalho. Esta afirmavão. feita dois anos passados sobre a inauguracão do Museu Nacional de

Belas Artes e Arqueologia, tem necessariamente de ser lida como crítica ao estado difîcil em

que sobrevivia a instituicâo. As coleccôes existentes e patentes ao público permaneciam

vazias de visitantes e desprovidas de catálogos pedagôgicos. Como escrevia Ramalho: "dos

quadros que possuímos. nas colecqôes que ninguém visita, nem um catálogo há compatível

109
pese emt>ora o tempo que o modelo arquitectônico já tinha. a política museolôgica vigente no final de

Oitocentos não trouxera grandes alteracôes ao modo de ler os acervos.

1 10
"Não temo.s. ncm boa nem má, uma histôna du urte nactonal." (In ORTIGÃO, Ramalho — "O Rei D.

Fernundo", Dezembro de 1886. As Farpas. Porto: Clássica Editora. 1988, volume III, p. 161.) O que se sabia

vinha de fora. oriundo de pesquisas estrangeiras sobre a arte produzida em Portugal. fruto da investigacão de

estudiosos e de exposicôcs fcitas em museus estrangeiros. "Aiém do que nos tem sido d'Ho du Alemanha e du

lngluterru. nudu subemos das nossas antigus escolus de pintura e de arquitecturu. nem dus nossus tâo

interessantes indtístrias artísticas, como a dos azulejos e udu vidrucũo policromu.
"

(Idem. p. 161.)

111
Idem.p. 161.
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Mais do que ineficácia, ressalta a impotência do museu nacional, a sua a fragilidade

face aos favoritismos e å ignoráncia que grassavam pelo país e condenavam a um estado de

miséria as institui^ôes que mais deviam primar pela culmra. "O Museu das Janeias Verdes é

pohre? A Biblioteca Pública está em risco de não adquirir a colecqão Cifka, por faita de um

conlo e oitocentos que a pague aos herdeiros do coleccionador? O governo não tem dinheiro

para aquisiqôes? Não há colecqôes completas de arte industrial. religiosa, doméstica,

ornamentai? Pudera'. Se as colecqôes do País estão sendo averbadas a beneficio dos

herdeiros de D. Fernando! Se os comissários enviados aos inquériíos dos conventos, não

zelam como devem a arrecadaqão dos espôíios, nem procuram saher por onde se somem as

coisas que faitam'. Se o paqo da Ajuda regurgita de coisas desviadas do seu lugar! Se os

funcionários graúdos espreitam a agonia das monjas nonagenárias. para irem eies mesmos.

marcar as peqas que desejam recambiar para os seus paiácios'." No fim destas queixas

indignadas, Fialho remata: "é por isso que os Griios fecham e nâo se apura de lá coisa

nenhuma de valor para os museus. Que a Estreia fecha, e o encarregado de trazer para a

Academia objectos de arte, sô encontra nos muros quadros reies, iavrantarias sornas, e

paramentos banais.
"

'^

Dez anos passam sobre estas páginas crivadas de amargura. E em 1896, em O culto

da Arte em Portugal, reencontramos Ramalho que retoma as mesmas críticas para volta a

indicar, como fatal para a identidade nacional. a falência de museus. Então, não já apenas

museus de belas artes. nem de artes ornamentais, como reivindicaram Vasconcelos e Fialho.

mas também de histôria, vocacionados para o estudo, exposicão e preservacão da nossa

heranca, tendo em vista a educacão nacional. Para Ramalho, faltavam museus dignos desse

nome, cntcndidos como institui^ôes pedagogicas, depositários da memôria nacional.

estabelecimentos forjadores de uma nova identidade pátria inspirada na tradicão, mas dotada

de renovado íolego. E faltava sobretudo uma política estmtural de arte, desde o ensino da

histôria â recolha, inventariatpâo, documenĩa^âo e propôsitos '^1. Acusando o desleixo de

inventariacão como o grande espectro do mal que pairava sobre a nossa heran^a artística.

120
Idem. p. 55.

Entre as críticas aos museus. acusava mais uma vez a contínua saída de obras de arte do país, afirmando não

ser melhor o destino das que fĩcavam. "E bem conhecida a historia do primeiros dos nossos museus industriaes,

fundado em Lisboa por Fradesso da Silveira. Esse museu extinguiu-se suavemente, a pouco e pouco, até chegar
a não existir do deposito primitivo senão unicu e exclusivumente as prateieiras em que elfe havia sido

collocado.
"

Essa praga assolava o país de Norte a Sul. "O r'tco museu das antiguidudes do Algurve. recolhidas

hu dezeseis annos por Estacio da Veiga. ainda hoje se não acha instaíado." Lisboa não constituía excepcão.
"Da inestimavel colleceão da.s antigus peqas de louca e de obras de barro. que haviam pertencido ao convento

da Madre de Deus. e que o archttecto Nepomuceno recolhera em uma das casas d'aquclle edificio,

desappureceu tudo.
"

Idem, p. 1 03- 1 04.
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continuava a processar. calmamente. dentro de uma lôgica de simples e rendível negôcio, os

únicos a lucrar com a inércia governamental eram os negociantes sem escrúpulos e os

compradores estrangeiros. Corroborando as acusacôes de Ramalho, Fialho ia mais longe e

nomeava alguns dos que considerava os mais beneficiados com a penosa situacão portuguesa.

Entre eles, estavam institui(;ôes como o South Kensington: "Há 70 anos que o South-

Kensington-Museum. de Londres. secretamente mantém entre nôs agentes seus com ordem de

vindimarem o País de lodos os objectos de arte que apareqam.
"

' 18

Mas, para além dos agentes e de particulares corruptos, Fialho aponta sobretudo as

incapacidades de instâncias superiores, vencidas pela inércia, ou ultrapassadas pela agilidade

de negociantes mais atentos e melhor apoiados fmanceiramente: "Um nosso amigo, que foi

outro dia ao mosteiro de Santa Maria de AÍmoster, casa de penitência onde foram acabar

infantes e mancebas de reis, e ainda aqui há 30 anos aluihada de preciosidades raras. voltou

de lá com a indignaqão infiada nas paiavras. e barafustando contra o desieixo das

autoridades que deixaram roubar estupidamente os santuúrios, retalhar as pinturas, fazer

Jogueiras com as estátuas dos santos e os coluneios das capeias; e permitiram, senão

coiaboraram. nos roubos e selvajarias que vieram a tornar aquela maravilhosa casa numa

pocilga de camponeses aivares. de sacristas gatunos, e de regedores leiloeiros
e canaíhas. De

quando em quando aparecia por lá um desses velhos graves. de ôculos. dipiomados pela

Academia. peia sociedade dos arquôiogos, ou peia comissão protectora dos monumeníos. o

qual a titulo de salvar a arte. trazia consigo o que adregava, esquecendo-se. por afazeres. de

restituir essa coiheita ás sociedades sábias que o tinham comissionado.
''
' '*

118
Idcm, p.31. Esses agentes estariam sempre atentos âs mais diversas condi<;ôes de disponibilidade das

coleccôes familiares, conseguindo depois ôptimos negôcios, quer para o citado South Kensington, quer para

outros coleccionadores estrangeiros, afirmava Fialho. A crítica ao estabelecimento londrino nåo impedia, porém.

o autor de Ihe reconhecer méritos pedagôgicos e industriais. E, por isso mesmo, ao propor a recuperacão de

algumas coleccôes particulares. como a de D. Fernando II, para a constitui?ão de um museu de artes decorativas

em Ponugal. Fialho sugeria que se devia seguir os planos do South Kensington, já que o seu programa se

revelara tão etlcaz no desenvolvimento das manufacturas e na revitaliza<;ão da indústria inglesa, situa<;ão que se

vira repetida em todos os países onde o modelo do South Kensington fora repetido. Como se vê, Fialho insiste no

mesmo tema que já vimos ser defendido por Joaquim de Vasconcelos. Essa sugestão de Fialho lan<;a luz, mais

uma vez. sobre as várias faihas do país e do Museu das Janelas Verdes. Na necessidade de se criar um museu que

não apenas conservasse mas simultaneamente se revelasse pedagogico e útil, não so para as indústrias, mas

também para o desenvolvimento de uma cultura artistica mais alargada. um museu de artes decorativas,

reiteravam-se as velhas acusav'ôes. "Noo temos um museu de artes decorativas, nem em embrião sequer. e é

indispensáwl criá-lo. se com algumu seriedude cuidumos de dur hausto. pelo levuntumento do nível estético

quer no consumidor. quer no produtor, uos nos.sos antigos centros de actividade industrial.
"

Quanto â

incapacidade do estado e â incultura do povo. afinal. as grandes aliadas das destruicôes, das vendas (lícitas ou

ilícitas, mas sempre ao desbarato) e dos desvios realizados pelos corruptos, das obras de arte que continuavam,

impunemente. a ser realizadas em Portugal, Fialho observa: Idem. p. 50-51 e 57.

]]9
Idem, p. 52.
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resposta recebida, situacão ilustrada pela oferta da Casa Biel. "Por essa occasião os

peritissimos e benemeritos photographos portuenses Emilio Biel & Companhia. aos quaes tão

vaiiosos e desinteressados serviqos devem as artes portuguezas. dirigiram ao governo uma

proposla para reproduzir peia photographia,
—

sem subsidio algum do thesouro — todos os

objectos expostos no palacio das Janeiias Verdes. Esta proposta ftcou egualmenle sem

despacho.
" ' -3

Ramulho deduzia daí um desinteresse estrutural, uma "desorganisaqão gerai de toda a

politica da artc" da qual resultava "mais ou menos ientamente a quebra da tradiqão esthetica

nacionai. que é a seiva de toda a produqão artistica.
"

E as consequências não poderiam

deixar de ser nefastas. já que â "infecundaqão do individuo pelo espirito da raqa corresponde

o desfallecimento do poder creativo. a inercia da inteliigencia. a esterilidade do estudo. a

degeneraqão da phantasia, o abandalhamento do gosto. a atrophia do proprio caracter, e, em

ultimo resuitado da decadencia gerai, a desnacionalisaqão pelintra de todo um povo.
"

E

concluía: "( 'om o rebaixamento da arte rebaixa-se tudo, porque no mundo é produto da arte

tudo o que nao é unicamente obra da natureza.
"

■ -6

A miséria cultural e artística, até industrial em que o país vivia era pois fruto de um

único e global vazio. produzido por classes dirigentes elas prôprias filhas da mesma atávica

ignorância e descaso ---'. Tal falha contaminara já todas as áreas da cria^ão
'-°

e

generalizara-se mesmo a conviccão de que Portugal seria, por natureza, um país destituído de

sentimento artístico ]~r Ramalho, contudo. pouco dado a fatalismos. acusava a inércia. em

vez da natureza.

Em virtude desta situa^ão, era a nossa producao destimída de originalidade. não

estando, por isso, as nossas indústrias preparadas para enfrentar a concorrência. "A

decapitaqâo officiai da nossa educaqũo artistica" '-*° reflectia-se depois na nossa vivência

urbana. marcada já de si por uma cidade sem preocupacôes estéticas ou culturais. Assim.

125
Idem. p. 122.

126
Idem.p. 109.

-

"Dissolvido o culto urtistico pelu negligenciu ou pelu inepciu de ubusturdudas clusses dirigentes, os fieis
debundum por não haver egreju que os reuna, e é já evidente esta enorme catustrophe: que nu urte de Portugul

fultum corucoes portuguezes.
"

Idem, p. 110.

1 -'R"°
"Fcre-nos ju es.se phenomcno consternador em todos os aspectos da vida intellectual.

"

Idem. p. 110.

"Em resultudo de nûo lermos umu historiu gerul da artc portugueza. devidamente systemattsudu e

integrulmente documentudu cm cudu um dos seus cupttulos. vemos grus.sur. nũo sô entre o vuigo mus entre

pessous de subcr, incumbidus de gutur e de reger u opinioo, o erro cnminoso, profundumente desmorulisunte.

de que somos um povo inesthetico. incapaz de concepcôes artisticus originues.
"

Idem, p. 110.

130
Idem, p. 112.
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acrescentava: "Tão vasta é a nossa riqueza artistica e tâo profundo o desieixo de a

escripturar. que são quasi tão frequentes as surpresas no que se encontra como no que se

perde.
" ^— A inércia estatal. velha de décadas. contribuía em larga escala para que a recolha

do patrimônio môvel se mantivesse num estado primário, sendo mais as obras por recolher e

inventariar do que as já recolhidas, inventariadas e documentadas. E por documentacão
— e

aqui chegamos a um ponto importante
— entendia Ramalho a fotografia. prova e seguro

contra o desvio de obras 12-\ ferramenta fundamental para a boa concretizacão do inventário

das obras de arte nacional. "Os preciosos quadros da pintura portugueza do seculo XVI.

completamente desarrolados, despercebidos dos compradores extrangeiros, e ainda hoje

dispersos pelo paiz, são em numero talvez superior aos dos quadros de mesma época

recoMdos peio estado depois da aboiiqão das ordens reiigiosas. O illustre critico sr.

Joaquim de Vasconcellos tem. sô á sua parîe. noticia de não menos de cem obras

desconhecidas do publico. Das que existem no Museu Nacional de Lisboa. na arrecadaqão da

Academia das Belias Artes e nos demais depositos do paiz, não ha uma sô photographia

registrada peio Estado, á semeihanqa do que sefaz em todos os museus do mundo.
"

~

Aliás, em termos de documentacão e divulgayão. e das suas necessidades e falências.

Ramalho cita exemplo prôprio, queixando-se de que na exposicão por si organizada nas

Janelas Verdes, para comemorar o centenário de Santo Antônio. a direccão das Belas Artes

não havia concedido o dinheiro pedido para a realizacão do catálogo
--

que custaria apenas

50$()00 réis — e por isso mesmo tal documento não passou do manuscrito. O desinteresse de

que Ramalho acusa o governo é maior do que qualquer falha orcamental, já que mesmo

quando nada se pedia ao Tesouro, oferecendo tempo e trabalho, ainda assim a negativa era a

122 Idem. p. 104.

123 Sobre a importância da fotografia como registo visual da memôria. como permanéncia da memôria. veja-se

o capitulo V desta dissertagão, no caso das fototipias das exposicôes de Lisboa e Aveiro. Contudo, a ênfase dada

e maior em relacão ã memoria dos certames, propriamente ditos, do quc a uma catalogaifão sistematica das obras

de arte nacional. Cabe aqui notar um episôdio que sublinha a importáncia do que Ramalho temia. Em Julho de

1884. um artigo do semanário A Mosca dava conta do desaparecimento e o reaparecimento misteriosos de pecas

que haviam tĩgurado na Exposi<;ão de Arte Omamental. "Figururum nu exposicão de urte ornumental que se

rcalisou em Lisbou umu cuideirinhu de prata e uma cumputnhu luvruda. ob/ectos do seculo XVII que Jorum

enviudos puru Villa-Franca. mas desappareceram sem que ninguem Ihes podesse descobrir o rastro. Ha dias

uppurecerum porem na adminislracão d'aquelle concelho e disem o.s periodicos que os empregados dão tractos

ú imaginaqão paru descobrirem como succedeu um tul mysterio. 7 Pôr u imaginucũo a tracto.s é uma toi'tce que

não durá resultado nenhum. Toda a gente já sube que os objecto.s uppareceram e desappareceram... por urtes

de berliques e berloques. É o bastante. 7 Emquanto appareceram... louvudo seja Nosso Senhor.
"

In A Mosca, nc

23, ano 2, 6 de Julho de 1884. p. 3. Independentemente das crencas de cada um e da sua vontade de ser irônico.

não teria cabimento o confiar-se na sorte para recuperar peeas desaparecidas. O inventário era portanto uma

necessidadc séria e o museu. como guardião eficaz do parrimônio. uma urgência.

124 /nORTIGÃO, Ramalho O culto da Arte em Portugal. Lisboa: s.n., 1896, p. 107.
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Em 1890, seis anos antcs de Ramalho dar ã estampa a obra acima citada, O Culto da

Arte em Portugal. reconhecera-se. politicamente, num Decreto do (joverno datado de 5 de

Abril. a necessidade de responder å profunda crise econômica com uma estratégia de

instruyão. Manobra política de relacôes públicas, fora uma forma de o Governo se juntar å

onda patriôtica que nos últimos anos de Oitocentos avassalou todo o país '-'-. No texto

introdutôrio do decreto, podia-se ler: "As graves questôes de ordem puhlica e de defeza do

reino. ás da seguranqa das instituiqôes, e ainda ás do progresso economico, anda Hgada

indissoluveimente uma outra. que é a da instrucqão publica. Um povo cuja inswucqão é

deficiente, não pôde occupar condignamente o logar que deve ambicionar entrc as naqoes

cullas, prosperas e independentes da epocha moderna. So a cultura intellectuai dá a

consciencia plena dos direitos. o vcrdadeiro amor da independencia, o apreqo das

instituiqôes e o incitamento ao progresso. E. diga-se a verdade, apesar do que n'este ramo se

tem feito por parte dos poderes publicos. e das vantagens que innegaxeimenle se têem

coihido. Portugal é ainda. infeiizmente. um dos povos da Europa menos adiantados na

difjusûo da instrucqão pubiica peias ciasses populares.
" ' Ji*

A instru^âo popular, o governo acreseentava a necessidade das Belas Artes. Era mais

uma tentativa. a juntar ås várias que já encontrámos ao longo do séeulo. Mais um ensaio

liberal. mais uma abordagem â importância educativa das artes na forma^ão do gosto e do

valor intrínseco da nacão. Desta vez, da parte do governo de Hintze Ribciro '-°. A linguagem

usada poderia nao ser a mais adequada
- "as bellas artes são o ornamento da cultura

intelectuai" —

. reduzindo-as a um papel decorativo para o espírito, mas. pelo menos.

'- -, "Desde cedo que os Jornais mais conservudores. como o Diúrio de Noticias, apelavam paru que o Ooverno

se pusesse ũ frente do movimento patriôtico. [...] E pura provar e.s.sa comunhâo veio pouco depois um pacole de

medidas sobre a defesa nacional. O Coverno reconnecia no preûmbuio dos decretos que ~<estamos neste ponto

ubaixo quase de todas as nai;Ôes». Havia que J'azer algo, «reclamu-o u opinião e u consciênciu nucionul». E

ussim se reorganizava o exército. de modo a ter maîs gente nas fileiras e a por menos tempo. e se anunciava a

fortiftcaqão de Lisboa, a compra de torpedeiros. e até a instalaeûo de carreiras de tiro. ucessíveis aos civis que

quisessem colaborur nu defe.su do PuLs. Eru quuse tudo o que se andaru u rcclumur nos ediloriuis du imprensu.
A 5 de Abril. u Direccdo de Instrueũo Públicu do Ministério do Reino pussuvu u Ministério du Instrucũo Públicu

e Belas Artes, conjiado a João Arroio. Era a segunda vez que havia um mintstério destes. deppois de uma breve.

aparicão durante a ditaduru de Suldunhu. em 1870. O Governo queriu dejinitivumente espulhur u instrucoo e u

urte que os jornais reclamavam." In RAMOS, Rui A Segunda Funda~~do (1890-1926), Histôria de Portugal,

direci;ão de José Mattoso. volume VI, Circulo de Leitores, Lisboa: 1994, p. 106.

'-l4
ln Colleccão de Legislacão Portgueza. l°semestrede 1 890. Abril. p. 1 92.

l-'-) Ernesto Rudolfo Hintze Ribeiro. Nasce em I849. Doutorado em Direito pela Universidadc do Coimbra.

Hintze Ribeiro foi Par do Reino e membro do Partido Regenerador. Ministro das Obras Públicas em I88l, no

executivo de Rodrigues Sampaio, manteve esse cargo no govemo de Fontes Pereira de Melo. Com a morte de

Rodrigues Sampaio chega á lideran<;a do Partido Regenerador, á frente do qual vem a desempenhar funcôes de

chefe de governo. Morre em 1 907. Cf. Dicionário de Histôria de Portugal. Direc<;ão de Joel Serrão. Porto:

Livraria Figueirinhas. s.d.; volume V. p. 34 1.
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notava Ramalho. em Lisboa. "onde não ha um museu de arte decorativa, nem um simples

mostruario da nossa producqûo industrial. nem um museu de pintura. coordenado,

cataiogado e etiquetado de maneira que communique ao publico. assim como em todas as

outras capitaes da Eurojĸi. a liqâo que um museu contém. ha pelo contrario escaparates de

apparatosos armazens, que
são para quem anda pelas ruas o contagioso exemplo da mais

corrompida pen'ersão. do mais provocante e pomposo relismo a que pode chegar o

desvairamento do gosto.
" l-1

O "relismo" chegava a tudo, afirmava Ramalho. E doze anos volvidos sobre a criacão

do Museu Nacional. em Lisboa, carecia-se ainda, portanto, de medidas eficazes, quer

escolares quer museais. para reerguer não apenas as artes em Portugal como o prôprio país.

Medidas que. em muito. como se pode concluir, ultrapassavam a cria^âo do museu.

envolvendo-o. contudo. na mesma emaranhada teia de inércias e impotências que grassavam

no país.

4. Realizav6es c falências do final do século

Como podemos constatar pelos testemunhos apresentados, a escassos
anos do final de

Oitocentos, Portugal permanecia afastado dos modelos artísticos e niveis de industrializacão e

cultura europeus 132. E se, no caso específico da indústria e da instruvão, é certo que várias

medidas haviam sido tentadas, a sua implementa^ão parece não ter passado do papel.

131
Idem, p. 112-1 13. Relembrando o grande trabalho de Ruskin, que admira muitíssimo, Ramalho vai voltar a

falar das indústrias rurais portuguesas: aí jaz, esquecida. mas ainda potecialmente fecunda. a nacionalidade. As

produ^ôes com defeitos tornam-se a marca da individualidade de quem as faz, e assim, substituindo as máquinas

impessoais. trabalha, simultaneamente para a coesão do núcleo familiar produtor. "É a

esta^
evolucâo dus

pequenas industrias ruraes. hombreando em valor remunerativo com as grandes industrias, e não a destructnu

ubsorpcũo do trabalho da familia peîo trabalho dus grandes empresas fabris u que eu chumo transforma<;ão de

industrias caseiras em industrias de concorrencia. — formulu que geralmente se toma no sentido inverso

d'aquelle que eu Ihe ligo." (Idem, p. 123-124) "Meditemos na maras'ilhosa obra operada por Ruskin n'um senido

esthetico. que á primetru vtstu se Jigura retrogrudo. mas que encerra talvez em germen o destino futuro.

preciosamente moralisante de todas as industrias. de.sde que os aperjeicoamentos da electricidade desloquem o

eixo do trubulho fubril. levundo u casa de cada artifice por meio de um tenue Jio de arame o quinhâo de Jorca

que tem para distribuir por cadu operurio do seculo que vem, o immenso e inculcuhn-el esforco propulsôr do

sopro dos ventos. dojluxo e refluxo das marés. da corrente dos rio.s. dos cyclones das Pampas ou das cataratas

do Niagaru. E em presenca da revolucão das industrias
casetrus du Inglaterra. onde todo o vestigio da tradicũo

desappureceru. ponderemos o que se pode fazer em Portugal, onde a tradiqdo sobrevive com uma energia

prodigiosu a todos os desdens e a todas as oppressôes que u esmagam'." (Idem, p. 142)

1 32 "Maior riquezu. na épocu contemporânea. queria dizer meihores condicôes de vida e hábitos diferentes. A

populacão portugue.su não eru dus muis saudáveis. Em 1885, quase metade dos mancebos pre.sentes â inspeccão

militur forum dudos como incupazes por falta de ulturu. de pe.so ou de suúde fAnuário estatístico, 1886. p.

688). Em 1890. /ú todos subium que os Portugueses eram a populucũo mais anulfubeta da Europa Ocidentai.
"

In RAMOS. Rui — A Segunda Fundacão (1890-19261, Histôria de Portugal, direc<;ão de José Mattoso, volume

VI, Círculo de Leitores. l.isboa: 1994. p. 29.
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Impossível alterar, da noite para o dia, o estado precário da nayão. A populayão

continuava numa situacão deplorável. analfabeta e miserável 142
e mesmo as tentativas de

salvacão da indústria nacional não foram vistas com bons olhos por todos 14-\ Mas. cmbora o

clima geral fosse desfavorável. outras tentativas de reeuperacão cultural se verificaram. 0

século não terminaria sem mais alguns acontecimentos de peso e mais algumas acertadas c

lúcidas críticas 144.

A parte a criacão, em I.isboa. com alvará de 21 de Agosto de 1890, do Grémio

Artístico 14-\ um outro aconteeimento de peso teria lugar também na capital, cm 1 X93. c seria

a abertura do Museu Etnográfico Português 14^, concretizada num momento especial de

discussão do papel do museu. como já apontou Henrique Coutinho Gouveia. Pcr um lado.

' - Sobre este assunto ver as caricaturas de Rafael Bordalo Pinheiro, em O Antônio Maria. A f> de Julho de

1891, em caricatura sobre o estado do país, alude a crise financeira. mostrando os agiotas sentados em cima de

uma grande burra de prata, bem fechada a cadeados. Na legenda lê-se: "A miseria é grande. é enorme; o

commercio parado; as industrius moribundus; o puiz ugonizunte e os ugiotus sem descerem du burru
"

I 'm

mês volvido. nova caricatura incentivava â proteccão da indústria nacional. Nela se podia ler que a

responsabilidade dessa proteccåo cra de todos nôs. "Nuo é sâ o governo que tem de olhar e protegrr u industriu

nactonal. E o povo... é o commercio... Somos todos." Para tanto, era contudo necessario tomar medidas

drásticas. E essas eram a expulsâo das indústrias estrangeiras. A caricatura terminava com um Ze Povinho. de

expressao irada. expulsando-as a pontapé. A legenda rezava assim: "é necessurio isto. — Zús'. F7>ni' Sejamos

portuguezes em tudo.
"

Idem, 1 3 de Agosto de 1 89 1 ,

l4j L'm dos críticos. da reforma é Miranda Júnior. lente da academia politécnica e do Instituto Industrial e

Comercial do Porto. N'uma conferência sobre o ensino industrial e a sua reforma. al7 de Outubro de 1891.

comentava o deplorável estado do pais, completamente arredado do progresso. absolutamente incapaz de lutar

industrialmente ao mesmo nivel que os outros. A insiru^ão devia ser a resposta por onde comecar a reagir a tal

desonrosa situacão. Tal não se verificava, porém. "infelizmente o modo como se tem caminhudo n'estu senda

espinhosa tem sido bastante desordenudo. e u pobrc instruccdo tem andado aos haldôes. num mar revolto de

reformus lumultuarias. que mais parecem tender a deson~untzur tudo o que se tem Jetlo. do que a levantar

methodica e efftcuzmente o nivel do ensino." In MIRANDA JL'NIOR, Manuel Rodrigues
— A Reforma do

Ensino Industrial. Conferencias Realisadas no Atheneu Commercial do Porto. Porto: s.n., 1891, 1"

conferéncia, p. 4.

l ii'****

Apesar dessas críticas que a seu tempo veremos. a situacão não é vista por todos de igual modo. 'No decur.so

do século XIX. a evoiucão du situacão portugue.su ne.s.se sector [museolágico] foi já objecto de vulnrizueoes

diferenciadas consoante os autores, havendo quem considerasse que se trutou de um periodo de "cstugnucũo

completu" ou. pelo contrário. quem entendesse que. emboru concentrudos nas principais cidades do reino,

sobretudo nu capital, "os museus são um dos vulores a considerar e com relevãnciu" nessu cpocu." In

GOUVEIA. Henrique Coutinho Museologia e etnologia em Portugal Instituieôes e Pen»onalidades.

Lisboa: s.n., 1997. (Disserta<,ão apresentada para obtencão do grau de Doutor em Antropologia. área da

Museologia a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada.) P.

27. E. no entanto. importante salientar que, como sublinha o mesmo autor, o vazio legislativo comeca a ver

preenchimento. "Assim sá no terceiro quartei desse século teria lugar a génese dc algumas dus instituicũes

uonda preponderantes no punorumu museolôgico português actual. parecendo de salientur sobretudo o

apurecimento da designacuo e do estututo de museu nuctonul e daí a insercão no Jinul da rubricu dc um

comentúrio u es.se respeito. E, dudo o inter-relacionumento que se tornará obrigatorio cstabeiecer entrc m dois

plunos. importará mencionur igualmente o urranque Ju museologtu portugue.su de ãmbito rcgionui e locui, que

upresentu entâo umafase de ucentuudu vitalidade.
"

Idem, p. 28.

145 Sobre a sua estrutura e programa ver: Estatutos e regulamento interno do Grémio Artístico fundado em

Lisboa no annode 1890. Typographia Franco-Poriugueza. Lisboa: 1891.

146 Em 1 897 passaria a denominar-se Museu Etnolôgico Português. Idem, p. 141.
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reconhecia-se que "o seu estudo e a diffusûo do gosto que ellas trazem consigo nâo são

tambem causas indijferentes ao progresso industrial". ramo em que Portugal denotava ainda

maior inferioridade do que "no da instrucqão propriamente dita" lj6. Para que tanto a

instruyão pública. como a ciência e as artes pudessem medrar. de modo contínuo, era

necessário que o seu ensino se tomasse autônomo e nao permanecesse debaixo da mtela de

outros organismos de Estado. A apresenta^ão desse projecto de decreto da criacão do

Ministério da Instrucão Pública e Belas Artes era um primeiro passo na resolucão de velhos

problemas que se prendiam com as carências da instru^âo, depois contagiando. como um mal

terrível. as outras áreas da economia nacional [J/.

Um ano depois, o Govemo voltava a legislar sobre política artística, decretando sobre

as novas exposicôes da "academia real de bellas Artes" 138, tratando logo de avancar com as

coordenadas para um outro certame de belas artes e artes industríais decorativas 139,

agendado para o período de Mar^o-Abril de 1892. Talvez inspirando-se no que havia

sucedido com a Exposicão de Arte Omamental, o preâmbulo desse decreto esperava que, para

lá de estimular o progresso artístico do país. o certame concorresse "para a educaqão do

pubiico e formaqão de museus nacionais de arte moderna."
140 Se é importante esse desejo

de criar um museu de artistas vivos, não podemos deixar de notar que, mais uma vez, se

espera que de uma exposicão nasyam eventos maiores. Terminada a exposicão, o júri devia

enviar ao govemo um "relatorio no qual mencione os resultados obtidos sob o ponto de vista

doprogresso da arle nacionai" 141. Resultados relâmpago, sem dúvida, os esperados com tão

escasso tempo e medidas. Não nos cabe aqui fazer a análise do que veio a ser a exposicão.

Importa-nos apenas referi-la como mais uma tentativa de projecto político para as artes,

dentro do quadro já mencionado da preocupacão com o desenvolvimento nacional. Porém,

também aqui podemos diagnosticar uma certa imaturidade cultural política. mascarada de

ingenuidade, esperando encontrar avancos artísticos —

e sem dúvida industriais —

apôs

tantos anos de inadequaeão; como se uma reforma e a criacão de um ministério servissem de

sortilégio para que todos os problemas se resolvessem num curtíssimo espaco de tempo.

saltando por cima de carências ancestrais e estruturais.

1 36 In Colleccão de Legislacão Portugueza. 1
°
semestre de 1 890. Abril, p. 1 92- 1 93.

137 Cf. idem. p. 193.

1 38
In Collecpão de Legislacão Portugueza, I

°

semestre de 1891, p. 223.

1 39 Cf. tdem, p. 229.

140
Wem, p. 228.

141
Idem, p. 229. Art. 18°.
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Bernardino Machado para a pasia das Obras Públicas Comércio e Indústria e o bom

relacionamento pessoal e afinidades científicas que se veriftcariam entre essas duas

personaiidades.
"

--■■'

Podemos dizer que. no final de Oitocentos, o panorama nacional combinava vontades

novas com inércias instaladas. No Porto, os museus encontravam-se num inequívoco estado

de estagnacão, denunciado logo em 1887 e nos anos que se lhe seguiram '^1. Rocha Peixoto,

director do Museu Municipal, apôs a morte de Eduardo Allen, faria o retrato de uma situacão

sem rumo. Em 1902. o Guia do Museu IVlunicipal do Porto -^- dava conta do estado do

estabelecimento e referia estarem as coleccoes do museu estacionárias nos últimos 50 anos da

instituicão. apesar das mudancas -

museu reaberto pouco tempo antes, segundo nota nas

simbolicumente desse modo umu relucũo que traduzia um objectivo maior do trabulho cientifto leiteuno."

(Idem.p. 101-140; 154-155. 159-160: 172-177.)

150
/dem.p. 151.

'-' "No decurso de uma cumpanha célebre. fomemada, em 1887, [...], disse-se nos Jornais que o Museu se

encontravu como quarenta anos antes. improgressivo. e que pelas vitrinas se viam objectos com «elucidutivu.s»

etiquetus, mui.s ou menos dêste género;
— Ferramenta de botoeiro que ficou magnética por Ihe cair um raio em

casa
— Retrato do militar alemâo que era Imperador da Áustria

— Imita<;ão casual de Sôcrates por um pouco de

estêrco de pássaro..." In BASTO. Artur de Magalhães
— O Pôrto do Romantismo. Coimbra: Imprensa da

Universidade, 1932. P. 100. "No relutôrio da udministrucũo municipal do Porto (biénio de /876-77) noticiava-

se que o Museu Municipal estava num edificio acunhudíssimo. Se o.s quadros estavam bem expostos nũo huviu

espuco pura as colecqôes de moedas. conchas. a\~es. arqueologia c grunde purte du colecqão de numismúticu

foru mududa para a Biblioteca, no ediftcio de S. Lázaro. porque era impossível conservar-se na Restauraeão

[...]. Dez anos depois, por voita de 1887, a Sociedade Curlo.s Ribeiro, criudu por um punhudo de progressistus

do Porto iiderados por Bazílio Teles e Júlio de Matos. porpunha-se empreender uma verdadeira "cruzudu

civilizadora da ciência" procedendo a uma campanha na imprensa local contra a luslimável situucão do Museu

Municipul [...]." In SANTOS. Paula Maria Mesquita Leite - João Allen (1781-1848)
— Coleccionador e

Fundador de um Museu. I.isboa: 1996. (Dissertagâo de Mestrado em Museologia e Patrimonio ipresentada á

Faculdade de Ciências Sociais e Ilumanas da Universidade Nova de Lisboa. Tese policopiada), p. 1 U.

1 ~

Guia do Museu Municipal do Porto. Archeologia. Numismatica. Ethnographia. Pintura. Escultura.

Artes Decorativas. Materiaes para a Historia do Museu. Porto: s.n., 1902. Não podemos deixar de notar

importantes modiilcav'ôes de conteudo neste catalogu de 1902, que pretende ser educativo, repondo a verdade

histôrica sobre algumas atribuicôes, espicacando a curiosidade do público em relacão âs coleccoes,

estabelecendo novos critérios de apresentacão na galeria. "As rectijicaqoes representum umu tentativa de

melhoria qtte a critica poderá discutir ú vontade, porque n'esse assunto ninguém é infallivel. Quem comparur

entre si as ulíimas edicôes dos Catalogos officiaes mais celebres das galerias de Madrid (Prado), de Paris

iLouvre), Berlim, Dresden. Vienna. Munich. Amsterdam, Florenqa, etc, haverú notado que duas terqas partes

das telas tiveram de soffrer os rigores de uma ciassijicaqão nova, scientijica, que não poupou nenhum melindre

nacional e deitou por terra muitas tradiqÔes venerandas. 7 "Não será demais (n'um paiz onde a critica d'arle é o

dominio favorito que os litteratos mais ignorantes escolhem para as suas estreias) lembrar a discussão travadu

desde 1874 sobre as novas classiftcaqôes de muitos dos celehres quadros das galerias historicus du Itulia.
"

E

acrescenta: "Se por um iado tivemos de eiiminar ncmes famosos. podemos, em compensuquo. apresentar uma

série de nomes e ussignuiurus novas. lidas pela primeira vez.
"

Semelhante característica de excepcão na atencão

å informa<;ão prestada é reforcada pela referência aos erros do catálogo de 1853 (de Eduardo Allen).

compreensíveis por sairern da pena de um amador e aos dos quatro catálogos provisôrios do Museu das Janelas

Verdes. L igualmente interessante notar que o catálogo tem indicagôes das escolas, dos artistas, da lécnica usada,

descricôes de conteúdo e até observav-ôes criticas do género. bom quadro. ou muito bom quadro, ou "quadro de

mérito mas com as cores muito alterudas". referindo-se, no caso, a uma sagrada familia, sem indicacão de autor

e apenas com o número de catálogo, n° 273, notando-se aí uma tentativa de fazer voltar o olhar do público mais

atenlamente para as obras. Cl'. p. 53-56 a 85.
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pela crcscente aposta na especializa^ão; por outro, no velho e preponderante papel da

salvaguarda do patrimônio naeional "e da sua reutiiizaqão com um propôsito social, passando

o Estado a assumir um papei protagonista nesse contexto" 147. Além disso. havia ainda a

considerar a importância de que a questao colonial cada vez mais se revestia 148. "A criaqão

ofwial do "Museu Ethnographico Portuguez" em ftnais de 1893 ftcaria a dever-se. em certa

medida. a razôes de natureza circunstancial. Com efeito. para a concretizaqão de um

projecto que. tal comojáfoi referido. decorria do percurso cientiftco de Leite de Vasconceios

1 4(), viriam a concorrer, de modo que poderú considerar-se como decisivo, a nomeaqão de

147
Idem, p. 29. "A inter\>encão dos poderes públicos nesse ámbito viria u ser cometida de inicio uo Ministério

do Reino. panorama que sofreria uma sen.sível alteracdo a partir de meados do século dudus us incumbêncius

que o Ministéno das Obras Públicas. Comércio e Indústria, entdo criado, viria a ussumir nessa matéria. Essa

partilha de competências subiinharia a importância conferida na aitura aos museus no domínto da formaqão

proftssional e dofomento das actividades econômicas.
"

Idem, p. 29-30.

148 "A questũo coloniul. que vir'tu u adquirir particular importância na vidu portuguesu dus últimus décadas do

século. projectar-se-iu iguulmente no plano museolôgico, passando a assumir nessa uituru curucterísticas mats

conformes com os problemas em que o país se via então em'olvido. Mas. embora presente, essu quesiuo teriu

upenas repercussôes periféricus no periodo de existência inicial do Museu Etnolôgico e sô mats turde viriu u

udquirir. no ca.so dessa instituicão, uma importância acrescida.
"

Idem, p. 30.

149 I.eite de Vasconcelos consegue convencer Bernardino Machado á compra do espélio de Estácio da Veiga.

apôs a morte deste, em 1891. e com isso comega a criar as condicôes para a fundagão do Museu Etnográfico. A

20 de Dezembro de 1893 é finalmente pubiicado o decreto de tunda<;ão do Museu Etnográfico Português. Leite

de Vasconcelos "Referir-se-ia então ao estabelecimento projectado como um "grande Museu Nacional

Português". cuja criaqão seria de decretar, instalando-o não "perfeita, mas modestamente". A título de

comentário, será de salientar a utilizaqão dos qualijicativos de "nacional" e "português" para designar afutura

instituicdo e a insistência para que a iniciativa fosse conduzida de modo comedido.
"

lnsiste sempre no valor que

será para o pais, pondo-o o mais possível ao nível de outros estabelecimentos com boas colec?ôes existentes no

estrangeiro; no valor que essas coleccôes de arqueologia têm para o estudo da cultura nacional; e no proveito

eientífĩco de um tal estabelecimento. A institui^ão não teria também percurso linear. Precariamente colocada no

cedido espaco da sede da Comissão Geolôgica, sô em 1903 se viu definitivamente instalada. o que,

comprensivelmente. Ihe causava embaracos programáticos. As diversas hipoteses de instala<;ão foram o antigo

Convento das Francesinhas, na Calcada da Estrela e o Arsenal, ondc estivera instalado o Museu Colonial;

fmalmente, foi-lhe cedida uma sala da Direccjo dos Trabalhos Geolôgicos, mas o museu excedia em muito a

capacidade desse espaco. Foi. todavia, aí. que o museu come<;ou, em Outubro de 1894. "Esta questão sô virta

assim a ser encerrada em 1903. quando foi efectivamente atribuido a este organismo lugur no edijicio dos

Jerommos. que corresponderiu em parte ao espaco que ainda ai ocupa no presente. Concomitantemente com

esta nova etapu, serium também desenvolvidos esforcos no sentido de se umpliurem e melhorurem us instalacôes

provisôrius então ocupudus. o que constituirá como que um terceiro uspecto deste problemu que merece

iguulmente ser sublinhado." J. Leite de Vasconcelos sugeriu a construcâo de um edifĩcio destinado ao museu.

"retermdo entdo as diligências que efectuara junto de Rosendo Carvalheira para que Ihe ftzesse uma planta de

uma casa destinadu u instaiar o Museu. que se situaria na "cerca de Jesus". É possivel constatar que um tal

projecto cheguriu u mobilizur u utencũo de Leite de Vasconcelos, pois que procuraria dejinir atgumus dus

curucieristicus do edijicio e o tipo de ocupacão que pretendiu. indicundo inclusivumente algumas das suas

facetus ornumentuis. / "O edificio a projectar compreenderia instalacoes para as diferentes epocas

urqueolôgicus e para a chamada "ethnographia rnodema". tendo no total oito salas. A este conjunto de salas de

exposicuo juntar-se-iam "gabinetes para o Director e empregudos; para livros; para laboratôrio

photographico; e laboratorio de desenho; sala para arrumos." Não deixa de ser interessanie veriílcar que esse

edifício foi ainda pensado como palácio. Em desenvolvimento desse anterior projecto, surgc outro com dois

pavimentos: no superior. haveria uma galeria e uma sala para antropologia. O frontespício era eloquente.

decorado com a coloca<;ão de dois medalhôes. "com evtdente sigmfîcadu simbôlico, pots neles figurariam Viriato

e Vusco du (iumu. representundo um u alma da Lusitánia e outro u de Portugal. Representar-se-ia
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estrangeiros 15<\ como notava Joaquim de Vasconcelos que assina as páginas referentes â

Arte Industrial e sua presenca no museu. Aí refere que, apesar de o nosso povo ser ainda

analfabeto no que toca å grande arte. por não frequentar museus. conseguia manter verdadeira

intimidade com as mais quotidianas formas artísticas, como a arte industrial. ornamental ou

decorativa. insistindo que se deveria reiniciar por aí a educacão estética do povo ^-^. O

desânimo dos críticos tinha sobejas razôes para existir, como se pode comprovar. No entanto.

algumas novas apostas museolôgicas surgiriam ainda.

A 26 de Abril de 1896, inaugurava-se em Coimbra um Museu de Antiguidades anexo

â Universidade. Criado pelo labor de Joaquim de Vasconcelos, foi visto como mais um

esforco de ilustracão. Na sessão solene. o Bispo de Coimbra elogiava a medida. afirmando "a

grandissima importancia que vem dar ao INSTITUTO e até á Universidade este museu

d'antiguidades. e a infiuencia salutar que ha de exercer no estuda da arte antiga e no

aperfeiqoamento da moderna" -^. O espôlio era composto na sua maioria por pe^as de arte

sacra ^1. Considerando o museu como uma mais valia para o Instituto e a Universidade,

como vimos. pensava-o também como um "rejuvenescimento artistico da nossa terra" 162# y

'•",°
ln VASCONCELOS. Joaquim de — Guia do Museu Municipal do Porto. Archeologia. ĨSumismatica.

Ethnographia. Pintura. Escultura. Artes Decorativas. Materiaes para a Historia do Museu. Porto: s.n..

1902.

-y
"Incumbe uos Museus pobres, de um paiz pobre. uma missdo educudoru. no sentido que indicumos; educur

os sentidos e upurur o nulurul engenho, indiscutivel. du massa geral da clas.se popular, comeqando pelo respeito

que se deve ds tradiqôes artisticas da naqão. u cry-stuliisaqão da sua almu. na qual se resume tudo, desdc o

berqo uté uo esquife. "O ulphubeto dus formus de urte nuo ihe c menos indispensável do que o ulphabeto da

cartilhu, tanto puru u vidu intima. ideal. no iar, como para a vidu pruttcu, nu luctu furiosu. descaroavel. cruel'
— da concorrencia economica. I "E nũo é elle ainda -— analphabeto.''...

"

Idem, p. 8.

160 In Palavras proferidas pelo Bispo de Coimbra na inaugura^âo do Museu de Antiguidades do lnstituto

de Coimbra no dia 26 de Abril de 1896. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1 896, p. 6-7.

"Vém du religiũo e da fé. do culto divino e da arte christã upplicudu u uestes assumptos, quu.si todo.s os

objectos que constituem us collecqôes do novo museu, e que nos mostrum us dijferentes munifestuqoes da arte

nos seculos idos." Relembramos aqui as palavras de Monsenhor Elviro dos Santos, que vimos no início do

capitulo VI. e o seu elogio ao clero pela proteccão ås artes ao longo dos séculos; bem como a critica do cronista

de O Seculo. que encontrámos no capítulo V desta disserta<;ão, e em que se nota com desagrado o excesso de

pecas de arte sacra na Exposicão de Arte Omamental de Lisboa. Cabe aqui, no entanto, notar que de facto ao

longo de séculos a Igreja foi protectora das artes e que. sem ela, a face artística nacional seria sem dúvida mais

pobre. dada a quase inexistência de mecenas laicos. "Se ndo fossem os cartorios das ordens religiosus c dos

cubidos, os templos sagrados e as pompas do culto divino, para onde teriam ido uma.s e onde estariam as

outras7 [O autor refere as letras e as artesl / Tirai do nosso paiz os monumento.s reiigiosos da Batulhu,

d'Alcobuqu. de Mufru. de Belem, d'Evoru, do Porto, de Braga, de Vizeu. de Coimbra. de Lorvdo. e muitos oulros

que não conhecemos. e dizei-nos: o que ficurtu du urte em Portugal para o nosso respeito, paru u nossu

udmiruqũo e para a nossa gloriu' [...} Muito estimamos. pois, e muito é para louvar e agradeccr. que d'e.stc

grande centro, d'este fôco tão iuminoso das sciencias e letras portuguezas. que tunto illuslru e ennobrece u

nos.sa séde episcopul. parta este hom exemplo de se porem de lado todos os preconceitos. todas us uffeiqôes e

prefuizos de eschola ou de partido. puru se fuzerJustiqa a quem ella é devida.
"

Idem, p. 7-9.

]62Idem,p. 10.
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primeiras páginas, "depois d'uma beneftciaqão geral das collecqôes" 153. As razôes

prendiam-se com a exiguidade de alqjamento. falta de pessoal e até penúria extrema 154. a

culminar numa desactualizacão que agravava a face científica do estabelecimento 155, como

penosamentc referia o seu director, Rocha Pei.xoto (1866-1909) ^6. Este lamentava que o

museu fosse uma pálida sombra do que poderia ser. se as coleccôes não tivessem passado 50

anos sem serem aumentadas e estudadas 157, para tristeza e espanto de nacionais e

l53/í/t'ffl,p. V.
]^4

/dem.p. VII.

155 "Revertendo ao labor archeologico dos ultimos trinta annos, durante os quaes as iniciativas particulares e

us estoncias ojftciucs leem promovido umu ampla exhumuquo dos despojos de civilisaqôes ftndas, a despeito das

iniercudencius dus pnmeirus e du avareza proverbial das restantes, afere-se, com manguuda surpresu, u

mdigenciu qttusi mvcrosimil du collecqũo de untiguidudes que possue u segunda cidade do reino'

"Precisumente umu retumbunte descoberta nos dominios da puleoethnologio originou u reuniâo. em Lisboa.

d'umu eminente e doutu ussembleiu de subios de todos os paizes europeus. Depois
- e Já antes

—

exploraram-

se. reconheceram-se e descreveram-se, por centenas, grulus e cavernas, dolmens e castros, templos e pontes,

estatuas, aras, cippos e estelas votivas, armas e utensilios, enfeites e amuletos. vasta documentaqão pre e

protohistorica reveladora de muitas centenas de povoaqôes. de cemiterios, de minas e de estradas. da guerra e

du industriu. da religiosidude e do estudo sociul primitivos. 7 "Descreveu-se e archivou-se todo esse

variadissimo mobiliario; ftgurou-se u inamovtvel archeologia megalilhica; permutaram-se photocopias, plantas.

moldes. estampugens e culcos; crearam-se museus de provinciu; formurum-se sociedades de antiquarios,

vulgarisarum-se. pelu monographia e pela revista. as exploraqôes e os inqueritos; e, todavia, o Museu

Municipal do Porto ftcou alheio. como sob uma condemnaqão resignada e irreparavel, a este brilhante

movimento contemporaneo'. 7 "Se não ha duvida quejá é um pouco tarde para o Museu archivar documentos do

passudo que outros estubelecimentos similures se untecipuram piedosamente a recolher, sobejam ainda

elementos no norte do paiz para a organisaqão de collecqÔes muito instructivas. A acqão directa do Museu, uma

vez provido de recursos e de espaqo. o systema das delegaqôes para exploraqão e racolta. o estabelecimento de

depositos mai.s ou menos longos das coílecqôes particulares. as offertas espontaneas derivadas do ensinamento

e do estimulo. mesmo o.s legudos. ao deante, compensariam acaso, n'um futuro ainda remoto, a inercia já

tradicional em que se quedou o Museu do Porto — tantos os motivos sabidos que, não a Juslificando, todavia a

expitcum." In ROCHA PLIXOTO -• Obras. Estudos de Etnograíĩa e de Arqueologia. Organiza<;ão. prefácio e

notas de Flávio Goncalves. Pôvoa de Varzim: Edi^ão da Câmara Municipal da Pôvoa de Varzim, 1967. Y'olume

I, P. IX-XIl.

156
Augusto Antônio da Rocha Peixoto (1866-1909). nome fundamental da etnologia portuguesa, foi ensaísta,

iniciando a sua carreira com textos sobre ciências naturais e arqueologia, além de textos críticos sobre as

instituiíôes culturais e de ensino em Portugal. Amigo de Oliveira Martins, em 1884 organiza com ele e com

Hamilton Araújo, Antônio Nobre. João Barreira. Ricardo Severo. Fonseca Cardoso. entre outros. o Grémio

Oliveira Martins. destinado a debates literários e científicos. e inaugurado. com a presenca do seu mentor. em

Fevereiro de 1885. Fm 1887 lanca um opúsculo intitulado "O Museu Municipal do Porto (Histôria Natural)".

Director desse estabelecimento. dedica-se a ampliar as sua.s coleccôes arqueolôgicas e emográficas. Notáveis

conhecimentos de "histôria da arte antiga e de arqueologia (pré e proto-histârica. clássica e medieval). a

demonstrarem um contacto sério com uma vasta, e então a mais recente. bibliografia da especialidade" atestam

do seu valor cientifico. Considerava-se, sobretudo, etnografo. (In ROCHA PEIXOTO Obras. Estudos de

Etnografia e de Arqueologia, Volume I. Pôvoa de Varzim, Edi<;ão da Câmara Municipal da Pôvoa de Varzim:

1967. Organiza<;ão, prefácio e notas de Flávio Goncalves. p. xxxv).

157 Cf. ROCHA PEIXOTO. op. cit„ p. XXV-XXX. Ver também, sobre
o assunto, ROCHA PEIXOTO — O

Museu da Restauraqão, publicado em O Primeiro de Janeiro. Nov. 1893. Documentos reunidos por Pedro

Vitorino. em Os Museus de Arte do Pôrto Notas Histôricas. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1930. P.

158-164 e 164-170. Do lamentável estado do museu. e respondendo aos que o achassem exagerado nas suas

críticas, instava o director a que visitassem o estabelecimento. Cf. idem, p. 170.
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museolôgicos concretos. No tocante a Lisboa, logo em 1910 vemos José de Figueiredo â

frente do Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia. E, em 1911 167. com a separacao

dos espolios desse museu em dois. criando o Museu Nacional de Arte Antiga e o Museu

Nacional de Arte Contemporânea. outra etapa se inicia. No segundo caso. a histôria parece

crivar-se de irônicas nuances, reeviando para o velho Convento de S. Francisco o museu que

se deveria dedicar ã contemporaneidade. Mesmo não crendo em maldicoes, não podemos

de Belas Artes. atribuindo-se o mesmo poder judicativo ao Museu Etnolôgico Português nc tocante â

arqueologia e estabelecia-se que. em caso de aliena^ão, o Estado teria sempre preferência na aquisicão para

museu publico. Ficavam sujeitas a essa politica as obras pertencentes a "cámaras municipa.s juntus de

puráquiu. institutos públicos de ensino ou beneficênciu, corporuqôes legais de qualquer naturezu. e ainda as

asssociaqôes de carácter particutar. mas directa ou indirectamente subvencionadas pelo Estado". Prevendo até

solucôes para problemas de preco (não de estranhar num momento tão pouco prôspero eomo o que então se

vivia), indicavam-se os três arbitros para a questão: "um escolhido pelu corporuqũo. outro pelu Academia de

Belas Artes e o outro pelo (jovêrno.
"

Caso não se chegasse a um acordo. a corporacão seria livrt de alienar o

objecto artístico dentro do pais. Também a circulacâo das obras de arte pertencentes a particulares era autorizada

dentro de Portugal; fora, sê-lo-ia apenas com a aprovacão do Ministério do Interior, depois de ouvidas as

entidades competentes (Academia das Belas Artes e Museu Etnolôgico Português). Muito condicionada a

exportacão, ficava. contudo, garantido que. em caso de exposicão temporária no exterior. um objecto poderia ser

cedido. desde que as citadas entidades competentes garantissem transporte seguro e um igualmente seguro

regresso å origem. Todavia ficava absolutamente interdita a cedência de obras já incorporadas em museus

públicos. As infracc.ôes â lei seriam punidas com multa "na importũncia do triplo do vaior do objecto" em

questão. As aquisicôes estavam mais protegidas, estando mesmo previsto um crédito especial para os casos em

que a importância pedida ultrapassasse o orcamento normal. No caso de obras de arte portuguesas ou de caråcter

histôrico, havia mesmo isencáo de direitos de importacão sempre que a Academia de Belas Artes se

pronunciasse favoravelmente quanto â aquisicão. Também ås Academias pertencia avaliar da necessidade de

restauro de uma obra. Ao governo cabia, por seu turno, a deliberacão de mudar, para museu público, qualquer

obra que estivesse em corporac.ão directa ou indirectamente subvencionada por aquele, sempre que a sua

integridade estivesse em causa. Era neste caso, dada preferência aos museus regionais, na área de circunscricjío

da obra continuando esta na posse da referida corpora<;ão. O papel das academias estava contudo. destinado a

mudar dentro de muito pouco tempo. Cf. Collec^ão de Legisla<;ão Portugueza, 19 de Novembro de 1910.

'^
A 26 de Maio do ano de 191 1, o decreto n° l reorganizava os servicos artísticos e arqueolôgijos do pais.

Para tal, comecava por dividir o territôrio em três circunscri<;ôes, atribuindo å primeira (sediada em Lisboa), o

encargo dos distritos administrativos de Santarém, Portalegre, Lisboa, Évora, Beja, Faro e ilhas adjacentes; â

segunda (sediada em Coimbra), pertenciam Aveiro, Coimbra, Viseu, Leiria, Guarda e Castelo Branco;

fmalmente. á terceira (sediada no Porto), cabiam Viana do Castelo, Braga Porto. Vila Real e Braganca, Esses

servicos. denominados Conselhos de Arte e Arqueologîa, tinham como missão primeira o "e.studo. a.nservaqão e

enriquecimento dus collecqôes dos museus". além da organiza<;ão de exposi<;Ôes. com o duplo objectivo de

"estimulur e desenvolver u uctividade urtísticu nucionul" e conseguir mais pecas para os núcleos museolôgicos

das respectivas regiôes. Era igualmente sua tarefa a aquisicão de pegas de arte e arqueologia para as citadas

institui^ôes, decidindo, entre as adquiridas e as já existentes, quais as que deviam ou não ser expostas. e velar

pela recuperacão de qualquer objecto artistico pertencente aos museus. Eram igualmente atribui^ôes desses

conselhos a classificac.ão dos monumentos nacionais (da sua circunscri^ão), a sua conservacão e o seu restauro, a

promocão de conferências sobre estética histôria da arte e monumentos nacionais, "proceder ao arrolamento da

riqueza artistica e archeologica da circunscriqão"
'

. indicar os especialistas ao cuidado dos quais devia f.car

o inventário artístico do país e nomear júris de concursos para lugares de professores para as escolas de Belas

Artes. além de decidirem tambem quais os bolseiros a enviar para o estrangeiro. F.stes conselhos. que se

autogeriam, além de tratarem da dotacão dos museus sob a sua al<;ada decidiam da "concessũo de pensôes e

premios u estuduntes e urtistus". Deveriam igualmente estar á disposicão do governo para quaisquer consultas

sobre arte e arqueologia. Em parágrafo único, este decreto acrescentava claramente, o cessar das fun<;Ôes que o

anterior. de 19 de Novembro de 1910, atribuía ás Academias de Belas Artes de Lisboa e do Porto. doravante.

como se \iu. especitlcidades da responsabilidade dos Conselhos de Arte e Arqueologia. "excepto nu eleiqâo do

representunte dos institutos de ensino urtistico junto do Conselho Superior de Instrucqũo Pûblicu.
"

/n In

Colec<;ão de Legislacão Portuguesa.. Decreto n° 1. de 26 de Maio de 1911. p. 1159. Ver. também, paginas

seguintes.
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embora Portugal tivesse acordado tarde, como afirmava, citando as palavras de Joaquim de

Vasconcelos. considerava uma felicidade que tivesse. pelo menos. acordado 163.

A visão optimista do Bispo levava-o a afirmar que nos anos mais prôximos se haviam

tomado medidas capazes de alterar o estado das coisas. "E. pelo que ultimamente se está

fazendo em favor dos nossos monumentos nacionaes; peias commissôes que offtciaimente se

lêem nomeado para cuidar d'elies; peios subsidios que o Governo e as Camaras têem dado

para a conservaqûo d'uns e restauraqdo d'outros; peio maior desenvoivimento que vae tendo

por toda a parte o goslo artistico; poderemos nôs contar que d'aqui em deante será outro

n'este ponto o sentir e o viver da Naqão?"
'"

.

No início do século XX. essas esperancas tiveram mais algum alimento. A 23 de

Maio de 1905 era inaugurado o Museu dos Coches. fruto da iniciativa da Rainha D. Amélia

165

Depois disso, apenas a República
-^ retomaria uma política museolôgica que, apesar

das claudicâncias causadas pela instabilidade política, conseguiriam dar corpo a programas

163 Cf. idem. p. 10. Desse sono letárgico não devíamos culpar somente o génio português por defeito em relacão

a outras naøes. segundo aflrmava o Bispo. Glôrias havia-as sobejas na histôria pátria. As culpas deviam cair

sobre as "revoiuqôes e luctas intestinhus. que em todu u primeiru metude d'este seculo a mnguem deixaram

tempo nem meios para cuidar d'outra cousu" (idem. p. 11). Mas como nem sô a primeira metade do século tora

arredia de maiores ambi^ôes culturais, devia-se igualmente atentar nos desleixos das décadas mais recentes.

"Culpemos do mesmo modo tumbém u politicu. que n'csta segunda metade tem prejudicado u udmimstruqão

publicu, us receitus do Estado. e o progresso e estudo dus urtcs. com os seus odios e paixôes, e com u

concentraqão n'ella de muitas actividades. "(Idem. p. 11).

]M
Idem.p. II.

165 Sobre a sua histôria ver: BESSONE. Silvana — O Museu Nacional dos Coches Lisboa. Lisboa: Instituto

Português de Museus e Fondation Paribas, 1993. Nessa obra, a autora observa que o primeiro passo para que

esses veiculos de aparato fossem vistos como pecas artísticas fora dado com a Exposi$ão de Arte Ornamental.

que os havia mostrado, pela primeira vez, sem a sua tum;ão utilitária. Porém. segundo testemunho de Pedro

Vitorino, alguns deles já se encontravam expostos antes de 1882. com carácter artístico, nas salas da Academia.

Ver capítulo II desta dissertagão.

166 Em termos artísticos, a Republica estreia-se com o Decreto n° 1 1, de 19 de Novembro de 1910 (promulgado

a 22 do mesmo mês), sobre o estudo das coisas de arte e o destino a dar a esses mesmos objectos. de modo a

protegé-los e a evitar a sua saida do país. Retomavam-se os argumentos de sempre, as velhas (embora justas)

acusacôes de falta de inventário, situa<;âo agravada pela inexisténcia de educacão estética no país. Era este o

ponto de partida para a proposta republicana que preconizava a mais råpida mudan<;a para o panorama cultural

portu^uês, de modo a impedir o avanvar de um estado de degeneracão da nossa cultura e do nosso patrimônio.

Para que tudo mudasse o mais råpido possivel, decretava-se, então, a proteccão de objectos artísticos ou

arqueolôgicos. enumerando-os "csculfuras. pimuras, gruvurus. desenhos. môveis, pequs de porcelunu dc

fuiunqu e de ourivesaria, vidro.s, esmultes. tupetes, urruses. (ectdo.s. trajos, armas. peqas de ferro Jorjado.

bronzes. joius. leques. instrumentos músicos. manuscntos ilumtnados, mcdalhas. moedas. inscriqôes. e. dum

modo geral. todos os objectos que possam constituir modêlo ou representar ensinamento para
os artistus. ou

sejam dignos de figurar em museus públicos de urte. e todos uquele que, pelo seu valor documental ou pelas

recordaqôes ou tradiqoes que Ihes andem ligadas. mereqam o qualitutivo de histôricos." Ficavam, contudo,

excluídas as obras de artistas vivos; e a acentuacão no adjectivo historicos, que o prôprio decreto sublinha.

marcava ja a confirma<;ão da política museolôgica que o país se proporia seguir. Estabeleciam-se. em seguida,

quanto ao juízo sobre a qualidade estética de uma obra, as dependéncias regionais em relacão ás duas Academias
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Consideraíôes finais

Podemos afirmar que a Histôria dos Museus Púb.icos de Arte em Portugal. no século

XIX. se desenvolvc sobretudo cm dois eixos e dois momentos. Um no Porto. num primeiro

tempo de inSpiraíão liberal. cnando aí dois espacos museolôgicos, um estatal e outro da

iniciativa particular. ambos com vincada apresenta9ão enciclopedis.a. Dc importância

diferente para o panorama nacional
- o primeiro ftincionando como embrião das Academias.

e o segundo marcado pelo gcsto fundador e significativo da edificacão. de raiz. de uma

arquitectura especificamente pensada para
albergar um espôlio, antecipando. em

mais de cem

anos. a repet,9ão deste gesto de iniciativa cstatal -. ambos estes projectos marcam.

inequivocamente, uma face nortenha incontornável nesta nossa histôria, neste primeiro

momento de arranque.

() segundo momento verifica-se. enfim, em Lisboa, já nos meados do século. num

tempo em que projectos e críticas evidenciam
uma maior consistência do que os apontados

pelos românticos dos
anos vinte e trin.a. Não deixa. contudo. de ser significativo que. apesar

dessa maior consistência, o tão sonhado Museu Nacional. em Lisboa. apenas tenha nascido

eomo fruto de uma expos.cão e de ela propria ser resultado de um estímulo exterior. Olhando

para trás. não podemos deixar de sentir
o quanto os Museus Públicos de Arte no Portugal de

Oitocentos nasceram e sobreviveram como fru.o do esforco de uma classe bastante restricta

dc pessoas e interesses. Apesar dos apoios régios.
de D. Pedro IV. D. Maria II. D. Fernando II

e D. Luís I. esses estabelecimentos padeceriam sempre da falha de políticas
estruturais.

Pelo meio. da esperada relacão de Academias e Museus ressalta sobretudo a

incapacidade das prime.ras em gerar dinãmicas cultura.s propícias ao surgimento dos

segundos. Curiosamente. a única
coisa que parece ter

acontecido. em termos de rumo comum

a Academias e Museus. em Portugal. é o constante adiamento de projectos idôneos,
o fácil

contentamento do Estado com situacôes sempre provisorias ou superficiais e c generalizado

descontentamento da sociedade civil, naturalmen.e reduz.da a um escasso número de

intelectuais e alguns artistas. com capacidade de indígnacão e reivindicacão. Nos tempos do

Liberalismo. alguns dos seus ideôlogos
- como Herculano

- viveram a paixão e o

desencan.o de uma sociedade incapaz de levar por diante os sonhos iniciais. cansando-se de

pcrseguir uma imagem cul.ural. polí.ica e social á altura dos seus anseios. recolhendo.
no fim

dos seus dias. a um ruralismo marcado pelo "exilio" político. recusando os U.rtuosos e torpes
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deixar de afirmar que assim se iniciaria um novo mas não original percurso dc incertezas que

apenas teriam resposta eficaz no final do século XX. quando nasce no local o Museu do

Chiado.

No primeiro caso, o museu que, pela primeira vez no país, tivera ambicôes e cenário

de palácio, iria ver enfim resolvido o seu problema de instala^ão provisôria. O director dar-

Ihe-ia, enfim. um rosto mais conforme aos sonhos do que um museu de arte devia ser e

revitalizaria a sua exposicão. conseguindo também o aumento efectivo das instalacôes do

estabelecimento. com a demolicão das velhas instala?ôes arruinadas do Convento das

Albertas 168.

Terminava uma parte importante da sua histôria. uma
fase determinante, diriamos, por

ser formativa não apenas do percurso do estabelecimento como do modo como o púbiico se

relacionou com ele. 0 facto de se ver emoldurado numa arquitectura palaciana poderia ter

conferido ao museu nacional a aura de sumptuosidade e de riqueza artística
e cultural de que o

país tanto carecia. Porém. nascido sob a sombra da política de indefini^ão que se espelha no

adjectivo provisôrio que o persegue (dos catálogos â instala^ão). o museu acabaria por

revelar. perante o público, uma face de inseguranca que geraria o alastamento dos críticos e

dos leigos. No meio dos problemas que o país sofria. as chagas culturais
eram queixa de uma

minoria de letrados e de um punhado de artistas.

Suficientemente tenases para jamais desistirem e calarem as suas críticas vozes

enquanto o museu nacional não existiu, não souberam depois festejar o seu nascimento.

Cansaco, desencanto ou talvez ambos, puseram nos olhos e nas penas desses actores
culturais

a amargura de quem não vê no país a vontade necessária para a boa, séria e consequente

concretizacão dos projectos para a sua elevacão cultural e artística. O museu. financeiramente

pouco dotado e •■cilindrado" por interesses pessoais na recolha
de obras para aumento

do seu

acervo, de acordo com os testemunhos que encontrámos, vivendo
o sonho palaciano esfriado

pelo arrendamento. obras intermináveis e insuficientes e críticas várias, incorpora uma

imagem que o apouca. A tace mais sonhada e porventura mais atribulada das artes no

Portugal de Oitocentos.

168 Cf. COUTO. João
— O Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa, Porto: Editorial Marques Abreu,

1958.
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uma institui9ão deste género. O museu. favorecido igualmente na sua criacão pela

disponibilidade de obras de arte deixadas ao abandono nas casas dos coleccionadores

partidános da causa absolutista.
o espôlio artístico (possivel) do Ateneu 1). Pedro terá scmpre

esse cunho de troféu de guerra que. a
dado momento da sua histôria, já em tempo de paz e de

perdão, colocará em perigo a continuidade do estabelecimento. ao serem-lhe pedidas de volta

algumas das pecas tomadas ao tempo da sua forma<?ão. Sustos váríos lcvarito o director a

pedir a intervencão do poder regio para a defesa do museu e do seu acervo. insistindo na

importância de essas coleccôes se manterem públicas. acessíveis aos olhos dos
estudiosos. O

rosto pedagôgico do estabelecimento, assim aflitivamente confirmado em momentos de

perigo, manifestava-se e destacava-se sobretudo pela inexistência de Academias. Assim se

afirma tambem o Museu como escola, embrião. afinal, das Academias. como desde cedo

notou Joaquim de Vasconcelos.

Estas surgem então em 1836, com o duplo objectivo do ensino e da preservacão da

memôna pátna artística, da inventariacão do patrimônio môvel nacional. mclestado por

séculos de incúna, terramotos. saques e guerras. No rescaldo do conflito fraticida entre

liberais e absolutistas, c da supressâo das ordens religiosas. em 1834, Itca tambem a

disposicão do poder laico todo o patnmônio até aí pertenca do Clero. Caberá igualmentc ã

Academia recolhê-lo. preservá-lo e estudá-lo. pondo-o depois ao servi^o da nacão. É com

todo esse espolio que. anexa â Academia de Lisboa. se constitui um nucleo de pecas que

levaria a que. ao longo de todo o século XIX e mesmo pelo século XX. diversas vozes

confirmasscm aí a existência de um museu de arte em Lisboa, com início logo em 1836. Não

nos parece. conmdo. que se possa ver nesse caos de salas desordenadas, sem condicôes

mínimas quer de preserva^ão quer de exposicão ou de estudo das obras. ou seja, sem

capacidade pedagôgica, um estabelecimento museolôgico, com tudo o que isso implica. da

conservafão â divulga^ão e â educacão. Na realidade, a primeira aproxima^ão a um espaco

museologico de artes. público, em Lisboa, sena a Galeria Nacional de Pintum, inaugurada nas

instala9ôes académicas do Convcnto de S. Francisco, em 1868. ainda assim não concebida

como o desejado museu de artes e sim como pinacoteca. O momento lisboeta teria pois de

esperar até aos anos
oitenta dc Oitocentos.

Entretanto. ainda na década de trinta. será no Porto que se dará mais um passo nessa

histôria dos Museus Públicos de Arte em Portugal. com a abertura, em 1838, do Museu Allen.

Este estabelecimento apresenta diversos pontos
de interesse. Desde o facto de ser criado por

um particular que poe ã disposicão do público as suas vastas e pluridisciplinares colecefc.
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caminhos da polít.ca; demonstrando
bem que a nova sociedade libera, nao consegu.ra. de

facto criar o desejado descnvolvímento
nacional.

'

E indiscutível o atraso que as Academias de Belas Artes. ou seja. o ens.no

orga„izado. com programa. projectos
e fô.ego de futuro. t.veram em Portugal. A sua cr.a.ao

tardia em rela?ão âs suas congéncres europeias. nomeadamen.e
as francesas, nasctdas no

seculo XV.. marcaria. de modo incontomável, o panorama cultura.
e artístico português. De

facto. o seu surg.men.o. fruto
do Hberalismo. em ,836. se bem que mentôno

é. sem dúv.da.

tardio e. por isso
mesmo, gravoso.

Nesse hiato que fica entre a cnacão académica europeia c a portuguesa encontram-se

perdas artisticas
e dramas pessoais vários. Desse

atraso de que padeeeram
várias gera9ôes de

artistas e-nos dado eloquente testemunho em algumas das pungentes queixas
saídas da pena

de Machado de Castro ou de Cyri.lo. como tivemos ocasião de venficar no nosso capitu.o ..

Recordemos que. ao tempo. por
toda a F.uropa. já os artistas eram membros considerados da

teia socia.. partic.pantes activos
dos meios cortesaos e cidadâos

de destaque. que eircu.avam

com á vontade em muitos e vastos eorredores do poder. Esse apontamento reve.a-se

importante pe.o que re.lec.e da aposta desse mesmo poder na arte e nos seus cnadores.

espe,hando uma situa.ao de vantagcm mútua - já que seme.hante apoio
eultural redundava.

afinal. em mais vaiias de prestig.o real e nacional. Foi justamente
este quadro que nâo ex.st.u

em Portugal duran.e séculos e que apenas teria
tentativa de resposta já em Oitocentos. ma.s

concretatnen.e em ,836. como afirmamos. c0m a cnacão das Academ.as de Belas Artes de

Lisboa c do Porto.

0 atraso na cna9ão da institui9ão académica teve também. portanto. custos
nas

responsab,.idades para a concret,za9ão
do projec.o musea..

Deste modo. cedo ficou claro que.

ao contrário do que acon.eceu
intemacionalmente. Sobretudo em Fran9a. não hav.am s.do as

Academ,as a contnbuir para o surgimento da ins«,tui9ão muSeolôg,ca. mas o contrano. Em

Portuga.. como v,moS no noSSo capím.o ... é ao Museu Portuense (ou Ateneu D. Pedro, que

devemos o nascimento das Academias.

Criado em 1833. o Museu Portuense surge num contexto político muito específieo.

SUiado no Porto. com as suas tropas liberai.
e apoiado pela poPu.aíâo. D.

Pedro .V agradece

á eidade. mandando criar um museu. Meda.ha s.mbdlic, o estabelecimento afirma-se desde

lcgo como um projecto eminentemente ••partidário" que. em
termos cu.mra.s. espe.ha tambem

0\osto romântico e historicista possíve,. acrescentado dos dados eneicloped.stas c

cenográficos que o tempo e cs eonheeimentos portugueses
afirmavam como nece.sáno. para
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Pintura, em 1868, e a Galeria de Pintura da Ajuda, no ano seguinte. Uma e outra terão. porém.

vida atribulada e curta, ficando sempre muito aquém dos sonhos museais do país. 0 avolumar

das críticas -

significativamente por parte de Iiteratos e nao de artistas - - continuará.

sublinhando os custos nacionais dessas falências. fazendo o contraponto com o estrangeiro e

acusando Portugal de não conseguir acompanhar o progresso. Encontramos, nesse barco.

nomes como Luciano Cordeiro. um dos que tentará os ventos da mudanca, ainda em 1 875,

com a reforma das Academias. inserido num vasto grupo de que se salientou tarr.bém Sousa

Holstein. Das diversas propostas e tentativas de criacão e instala^ão de um museu público de

artes na capital. desde esses anos setenta de Oitocentos, como vimos no capítulo IV, até â sua

realizacão, ainda muito faltaria. 1% sobretudo, mais uma vez, ficaria clara a ineficácia

académica para a sua concretizacão. Aqui se reafirma. de novo, a diferenca quanto ao modelo

francês. Apesar das vontades de que a proposta de rcforma académica de 1 875 trouxesse.

enfim, a realizacão do sonho muscal para Lisboa, sonho que se reacenderia no texto da

propria reíbrma, datado de 1881, o facto é que seria a uma exposicão de Arte Omamental,

realizada em 1 882, que tal museu flcaria a dever o seu tardio nascimento.

Não deixa de ser também de notar a importância de uma exposicão anterior: a

realizada em Londres. em 1881. dedicada âs artcs omamentais portuguesa e espanhola
--

a

Special Loan Exhibition of Spanish and Portuguese Ornamental Art, rcalizada no South

Kensington Museum. Destinada a colmatar a lacuna que, internacionalmente, se fazia sentir

sobre as artes decorativas pensinsulares, muito particularmente sobre as portuguesas. a mostra

é organizada com claros objectivos pedagôgicos, não sendo de mais notar a realiza^ão

atempada de um catálogo que também reflectia, de modo muito claro. a inexistência de

estudos sobre a arte portuguesa. () enorme sucesso da exposicão levaria á sua repeticâo em

Lisboa, cerca de um ano mais tardc. Do reiterado êxito, que na capital sc fez sentir — apesar

dos muitos atrasos, originando sucessivas aberturas de salas de exposicão, ao longo dos meses

em que esta durou, ao surgimento muito tardio do muito reclamado catálogo
—

, nasceu

depois a decidida accâo de coneretizacão do Museu Nacional. como vimos no capítulo V.

Na década de setenta dc Oitocenlos. Londres seria particularmcntc citada nos escritos

de Joaquim de Vasconcelos, como exemplo a seguir, devido å sua extraordinária revolucão no

campo do ensino do desenho e das artes decorativas. Mas as palavras desde lúcido crítico

teriam. para os políticos. menos peso do que o sucesso da exposicão londrina de 1881. Nåo

podemos deixar de pensar que a inércia portuguesa precisou de um estímulo exterior para se

dedicar a um trabalho há tanto anunciado e esperado. Podemos afirmar que a imagem do país.
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até ao de ter sido o primeiro Museu a ser instalado num espaco propositadamente construído

de raiz para o efeito, datando o início da construcão de 1836. Se a diversidade dos espôlios

patentes aponta ainda para
uma perspectiva cenografica. enciclopedista

e romântica do museu.

é, contudo. absolutamente notôrio o esforyo de um particular em proporcionar å sua cidade e

ao país um espaco de cultura para o qual investe ao ponto de lhe construir edifĩcio prôprio.

Depois disso, será de novo â iniciativa particular que voltamos, com a cnacão do Museu

Calouste Gulbenkian. em 1969.

Durante a maior parte do século XIX. o Estado manterá as artes. e o seu único museu

público. em espacos conventuais laicizados apôs 1834. adaptados. com diversos e penosos

custos. aos novos objectivos e necessidades dos seus exigentes (por já excessivamente

fragilizados) moradores. A desadequacâo aos novos propôsitos trará problemas vários, desde

o agravamento do estado de conservacão das obras até â impossibilidade de estudo das

mesmas. por falta de condicôes
elementares. Desde logo. as paupérrimas dotatôes concedidas,

quer ao Museu Portuense quer âs Academias,
farão com que a escassez de pessoal sublinhe

ainda mais o estado geral de pobreza dos estabelecimentos. Se. pela Europa. a moldura

arquitectonica dos museus. de elaro pendor palaciano. mimando o templo das musas,

enobrecia o espôlio, em Portugal ele rcsultou sobejas vezes empobrecido. Se tal não

aconteceu na origem do Museu Allen, acabaria por suceder apos a morte
de João Allen. o seu

fundador, quando a edilidade portuense o comprou
- mesmo tratando-se de uma tentativa de

salvavão do espôlio. para evitar a sua venda ao desbarato -, deixando-o, depois. durante

anos. â míngua de condicôes dignas. A precária situa^ão dos dois museus do Porto apenas se

veria resolvida em 1937. com a passagem dos dois núcleos para o então recém-adquindo

Palácio dos Carrancas. como vimos no capitulo III.

Por todas estas razôes. ao correr das décadas de Oitocentos, Portugal vera agigantar-

se um mar de críticas quanto ao calamitoso estado das artes. Manifestamente incapazes de

cumprir os sonhos iniciais. as Academias perdem rumo e a sua histôria faz-se mais pela

falência do que pela realizacão de exposicôes e demais iniciativas que poderíamos esperar da

sua vocacão. Os jornais cumprirão. entretanto.
um salutar mas tambcm reduzido poder crítico.

que não deixa cair no esquecimento as muilas necessidades do país. nas áreas específicas das

artes e do patrimônio. Situacôes denunciadas por revistas como
O Panorama. dirigida pela

sábia pena de Herculano.
dão um primeiro mote: cedo serão seguidas por outras publicacôes.

Depois de uma pnmeira fase marcadamente nortenha, os anos sessenta parecem

apresentar uma viragem a favor da capital. com a abcrtura de duas galenas: a Nacional de
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A falência do projecto do grande Museu Nacional, em Lisboa. fíca igualmente

demonstrada pela diversa crítica que ainda surge nos finais de Oitocentos.
como a de Ramalho

Ortigão e de Fialho de Almeida que. no termo dos anos oitenta e durante os anos noventa.

mantêm acusacôes de inexistôncia e incapacidadc da parte do estabelecimento.

O fmal do século ainda verá surgir várias tentativas altemativas de ensino artístico,

bem como novas instituicôes museolôgicas, mas íicará marcado, sobretudo, por muitas

indccisôes políticas e reformas ineficazes. nomeadamentc no plano do deservolvimento

industrial. Seria preciso esperar alguns anos. Haveria pelo meio não apenas uma mudanca de

século como, sobretudo. a instaura^ão de um novo regime político. De facto, em termos

legislativos, a República tentou reorganizar o panorama nacional. Por um lado, com os

Museus. Fê-lo. por exemplo, com a cria^ão do Machado de Castro, em Coimbra. e com a

reorganizacão de outros dois: o Museu Portuense que passa a chamar-se Museu Soares dos

Reis. e a separacão de espôlios do antigo Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia em

dois núcleos que passam a ser nomeados Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional

de Arte Contemporânca. O segundo aspecto legislativo prende-se com a criacão dos

Conselhos de Arte e Arqueologia. numa evidente aposta de altera^ão do grau de

empenhamento regional no quadro geral do país, mostrando, claramente, com essas vontades

políticas (cuja não concretizacão já ultrapassa o domínio desta dissertacão),
o reconhecimento

do estado gravoso
- -

e o atraso académico, artístico e museologico
- - em que o país se

encontrava ainda no início do século XX.

Outros tempos comecavam. Mas o silêncio, herdado de tantas décadas de sonhos

feitos em ruínas. permaneceria como o principal testemunho de Oitocentos.
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num ineseapáve. quadro intemaeional de emergência dos naciona.ismos.
ficou posta em causa

o suficiente para que os
vários podere.s se abalan^sem,

enfim. a essa espinhosa tarefa.

Finalmente. o Museu Nacional de Belas Artes
e Arqueologia abrina as

suaS portas em

1 884 E o iníeio do segundo momen.o desta histona. Eis que. enfim.
Lisboa repete um gesto

iá velho de mais de 50 anos. no Porto. E por isso, no mínimo. curioso que a imprensa não Ihe

dedique rasgados e.ogios. nem exu.te de alegna pela rea.izacão. Se a Exposi.ão de Arte

Ornamenta, já padecera de a.en.ão
- preterida em relaøo a outros eventos simu.tâneos,

como os aspeetos SociaiS e políticos colaterais -, o nascimento do museu naconal. na

capital, mereceu a.en.ão ainda ma.s esca.sa. Nem pelo facto de o catálogo
- embora de

carácter proviSôrio
- se encontrar disponível deSde logo.

No entan.o. es.e momen.o traz ainda outra novidade. É que, pe.a primeira vez. em

Portugal um museu pub.ieo de arte não será instalado num antigo espafo conventua.. mas

numa moldura pa.aciana. No arrendado Pa.ácio Alvor. ás Janelas Verdes, nasce. aSs,m. o

pnmeiro grande museu nacional público de arte. Ficará. porém, muito longe das magmficas e

sumptuosas arquitecturas neocláss.cas. co.ocadas como panteôes nos locais ma.s nobres

(altaneiros) e visíveis das cidadeS. exibindo. nessa rica colocacão urbana. o poder da nacao

que o possuía. Podemos
dizer quc Portuga. deixava

clara a sua escala.

Sempre aquém das expectativas cnadas. desde
o arrendamento em vez da compra, ou

da custosa adapta.ão do espa^o. em vez da cons,rufão de raiz, ou deSde a montagem

excess.vamen.e canegada e já dentro de critérios museo.ôgicos questionados ao tempo. do

horáno ás sucessivas edicôes dc catá.ogos provisônos, envolvido
ele prôprio nas pouco

deslumbrantes e prometedoras teias desSe adjectivo. o Museu acabana por alcancar uma

imaeem de inadequacão.

Portugal não teve meios financeiros. culturais e artísticos. nem vontades políticas,

para a ed.ficacão de arquitecturas sump.uosas
como a do Prado ou do Museu Britânico. por

exemplo Não marcou. com isso. os Seus espôlios museolôgicos com as múlnplas auras de

tesouro mágieo ou de elevada qualidade pedagôg.ca e artística. No enuanto. com a grande

eapacidade de cnar entraves. conseguiu fazer com que o pub.ico se visse afastado de ta.s

.ugares, deixando-os.
no seu subconscien.c. como cspacos

dc e.,.e. quase tão familiares com o

silêncio eomo oS cemitérios ou as igrejas. 0 poueo contacto que as populaîôes
t.nham com a

arte fieou desde Io«o c.aro nos relatos da impressa sobre as visitas á Expos,9ão de Arte

Ornamental, em que muitas senhoras se quest.onavam sobre Se deviam ou não ajoelhar na

presen<?a de imagens
de arte sacra.
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instalayáo do museu (p. 159). Gastos municipais com o estabelecimento (p. 160).

Realizayão de catálogos (p. 161 ). Ponte para o Museu Soares dos Reis (p. 162).

Capítulo IV — A Galeria Nacional de Pintura e a Galeria de D. Luís.

Outras coleccôes privadas em Lisboa. As propostas de reforma do

ensino artístico.

1. Falência da política académica, a imprensa, e a Sociedade Promotora das Belas

Artes

As exposicôes da Academia de Belas Artes de Lisboa (p. 165). A importância da

imprensa especializada no interesse público pelas Belas Artes (p. 169). 1862 e a

criayâo da Sociedade Promotora de Bellas Artes (p. 172). Projecto de um edifício

criado de raiz para exposiyôes de arte (p. 1 74). Propostas e razôes do projecto (p. 1 74).

Falência do projecto (p. 175).

2. A Galeria Nacional de Pintura e a Galeria de Pintura da Ajuda

A Galeria Nacional de Pintura (p. 176). Do caos â ordem (p. 177). O papel de D.

Femando II (p. 178). A visão do marquês de Sousa Holstein (p. 178). A abertura

pública da Galeria Nacional de Pinmra (p. 185) Acesso e normas de civilidade (p.

186). A National Gallery, em Londres (p. 186). Reflexos na imprensa de Lisboa (p.

190). A Galeria de Pintura da Ajuda (p. 193). Mecenato régio para as artes em Lisboa

(p. 193). Particularismos da situayão portuguesa e principais diferenyas urbanas com

Londres e Paris, tão usadas como modelos (p. 196).

3. Coleccionismo particular em Lisboa. O Visconde Daupias.
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Eventos expositivos na sequência da Exposiyão de Arte Ornamental em Lisboa (p.

282). Projectos (p. 283). Refícxos na imprensa (p. 283). Falhas da exposiyão do Porto

(p. 284). Elogios â exposiyão de Aveiro (p. 286). Catálogo de fototipias relativo a esta

exposiyão (p. 289).

Capítulo VI — O Museu Nacional de Belas Artes e Arqueologia

1. Acusayôes de desintcresse artístico e cultural em Portugal e propostas de

soluyão

As críticas e propostas de Joao Loesevitz (p. 290). Os museus como soluyão para as

carências da educayão estética (p. 291). O museu no fínal de Oitocentos: "templo

cívico" e eixo da nova urbanidade (p. 291 ). Fraca industrializayão portuguesa (p. 292).
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Capítulo V — As exposicôes retrospectivas de arte ornamental em

Londres e Lisboa

1. O Palácio Alvor

A urgência cada vez mais apontada da criayão de um Museu de Belas Artes em Lisboa

(p. 233). Discussão sobre a instalayão desse Museu (p. 233). Reflexos na imprensa(p.

235). 1879: arrendamento do Palácio Alvor, por Delfím Guedes (p. 236). Perfíl de

Deliim Guedes (p. 237).

2. Exposiyão em Londres

A Exposiyão Retrospectiva de Arte Ornamental, em Londres, em 1881 (p. 238). Nota

biográfica de Robinson, seu organizador (p. 238). Razôes da organizayão
da exposiyão

(p. 241). 0 South Kensington Museum (p. 242). 0 impacte do museu nas artes

industriais inglesas (p. 243). Análise da situayão portuguesa por Joaquim de
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catálogo e justifícayão do atraso (p. 277). Falhas do catáiogo (p. 278). Da difículdade
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- - crônica de Calmels (p. 279). Balanyo da

exposiyão (p. 280). A importância do catálogo de fototipias de Relvas e Leipold (p.

281 ). Balanyo de Gabriel Pereira (p. 282).

4. As exposicôes do Porto e Aveiro.
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regresso da arte ao Convento de S. Francisco (p. 330). Lsperanyas e falhas do projecto

instalado nas Janelas Verdes (p. 331).
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Convento das Albertas (p. 311). Modernizayão da concepyão museolôgica (p. 311). O

museu oitocentista como metáfora da histôria (p. 3 1 3).

3. O Museu Nacional e os últimos anos de Oitocentos

Falência do projecto do Museu Nacional (p. 315). Inefícácia cultural (p. 315). Crítica
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culturais (p. 317). Inoperância das instimiyôes públicas face aos interesses

coleccionistas de particulares poderosos (p. 317). Ramalho Ortigão em "O Culto da
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Errata

P. 11

Onde se lê:

do ensino académico, era igualmente falha no país a produyão artística, apenas

apoiada em simayôes pontuais e jamais organizada em termos escolares.

Deve ler-se:

Ausente a tradiyão do ensino académico, era igualmente falha no país a produyão

artística, apenas apoiada em situayôes pontuais e jamais organizada em termos

escolares.

P. 136.

Onde se lê:

Não esqueyamos que apesar dos vários sonhos relativos â edifícayão de museus, o

prôximo a ser pensado de raiz será o Museu Monográfico de Conímbriga, cuja

construyão, com projecto do arquitecto Amoroso Lopes, se iniciou em 1960.

Deve ler-se:

Não esqueyamos que apesar dos vários sonhos relativos â edifícayão de museus, o

prôximo a ser pensado de raiz será o Museu José Malhoa, em 1940, da autoria dos

arquitectos Palino Montês e Eugénio Correia, seguido do Museu Monográfico de

Conímbriga, cuja construyão, com projecto do arquitecto Amoroso Lopes, se iniciou em

1960.
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