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Apresentação

Quando o grupo de investigação ‘Medieval and Early Modern Art Studies’ do Instituto
de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de
Lisboa estabeleceu como tema central do seu encontro internacional o “Retábulo”, procurou
recuperar o caminho da internacionalização da história da arte portuguesa e da disseminação da
investigação desenvolvida no nosso país. Dos vários assuntos passíveis de serem trabalhados
de modo alargado num contexto de uma reunião científica, o grupo optou para o ano de 2015
pela arte retabular, sua tipologia, funções e iconografias como tópico abrangente. Tal reunião,
que ficou designada por “I Simpósio de História da Arte”, decidiu porém limitar a discussão da
temática ao espaço ibero-americano, sem prejuízo de ter convocado outras áreas geográficas,
igualmente relevantes para o estudo da matéria. Foram justamente parte das comunicações
apresentadas durante o Simpósio, todas elas selecionadas criteriosamente pela Comissão
Científica criada para o efeito, que serviram de base aos textos agora publicados.

A eleição de três vertentes de análise – forma, função e iconografia – constituiu o mote
para a abordagem histórico-artística da retabulística no vasto território ibero-americano e veio
a traduzir-se no livro que seguidamente se apresenta. Nele, o leitor poderá encontrar ampla
reflexão sobre os artistas e respectivas oficinas, capazes de conceber as “máquinas” retabulares
de pequeno ou grande porte; a construção e a definição do perfil dos mecenas e agentes do
mercado artístico na execução dessas obras; a identificação e a análise da dimensão material
dos retábulos; as leituras multifacetadas dos complexos programas iconográficos e ornamentais
dos mesmos. Em todos os textos agora publicados, subdivididos em quatro partes distintas, a
saber: O Retábulo Ibero-Americano: identidades, transferências e assimilações; O Retábulo e
o espaço: desenho, arquitetura, pintura e escultura; O Retábulo e a iconografia: interpretação,
significado e função; O Património retabular: conservação, restauro, defesa e valorização, os
autores procuraram salientar a importância plástica e simbólica dos inúmeros exemplos
analisados, salientando, sempre que possível, as especificidades autóctones e as interações
artísticas estabelecidas com os contributos exógenos.

Da leitura deste volume digital que abarca a época moderna (entendida entre os séculos
XVI-XVIII), perpassa uma ideia comum: a da transversalidade do tema “Retábulo”. Este,
independentemente da forma, da função ou da iconografia assumida, repete modelos,
(re)inventa soluções e por vezes transgride a norma, demonstrando por isso que não importa o
espaço em que se situa ou o lugar concreto a que se destina, mas que assume sempre um carácter
intemporal na História da Arte.

Pedro Flor
(Coord. Grupo de Investigação “Early Modern Art Studies”)





11

Introdução

O Retábulo no Espaço Ibero-Americano é o resultado de um simpósio internacional
promovido pelo Grupo de Investigação ‘Medieval and Early Modern Art Studies’, no âmbito
das atividades científicas que tem vindo a desenvolver em diálogo com investigadores de
diferentes instituições.

O Simpósio realizou-se a 26 e 27 de novembro de 2015, na Faculdade de Ciências
Sociais e Humanas da Universidade NOVA de Lisboa (Portugal), e teve como principal tema
o Retábulo.

No contexto português, a arte da talha despertou interesse dos estudiosos e
investigadores dos anos 50 de mil e novecentos, de que se salientam nomes como os de Ayres
de Carvalho, Flávio Gonçalves, Germain Bazin, Reynaldo dos Santos, Robert Smith, entre
outros. Todos eles procuraram com base na documentação, análise directa e registo fotográfico,
identificar e inventariar os exemplares existentes e inclusive desaparecidos. Esta investigação
inicial realçou a importância e riqueza deste património, e salientou as suas características que
o tornavam ímpar no panorama internacional. Por outro lado, abriu caminho ao surgimento de
novos contributos, não só do âmbito da História da Arte, bem como de outras áreas, que no seu
todo divulgam a arte da talha portuguesa. Foi igualmente com este propósito que se realizou o
Simpósio O Retábulo no Espaço Ibero-Americano: forma, função e iconografia, dedicado não
só ao território nacional, mas a todo o espaço ibero-americano, onde o tema é transversal.

Neste evento estiveram presentes 54 oradores oriundos de diversos países -Portugal,
Espanha, Itália, Brasil ou México, entre outros-, abrindo-se espaço ao diálogo e debate
multicultural e interdisciplinar, bem como à criação de pontes entre os investigadores, com vista
à colaboração em projetos e ações futuras.

As contribuições publicadas agora em formato de artigo são provenientes de diferentes
domínios como a arquitetura, o desenho, a pintura, a escultura, a iconografia, e a conservação
e restauro; e, cingem-se a estudos de casos tão específicos como gerais concentrados na
produção retabular de um artista, como nos retábulos de uma determinada cidade e/ou vila, ou
até mesmo focados numa iconografia específica. Em resumo, os artigos partem de um conjunto
de questões que a Comissão Científica desafiou a todos aqueles que quisessem participar no
Simpósio, após a sua aprovação: Quem eram os principais artistas ou oficinas responsáveis pela
idealização dos retábulos que adornam o espaço ibero-americano? Quem eram os seus
encomendantes, mecenas e agentes? Que formas e funções estavam presentes na execução?
Que iconografias estão presentes? Que materiais utilizavam?...

Face à diversidade das comunicações que procuraram responder a estas e outras
questões durante o Simpósio, esta publicação distribui-se em dois volumes organizados em
quatro partes, duas em cada volume. São elas: O Retábulo Ibero-Americano: identidades,
transferências e assimilações; O Retábulo e o espaço: desenho, arquitetura, pintura e
escultura; O Retábulo e a iconografia: interpretação, significado e função; e, O Património
retabular: conservação, restauro, defesa e valorização.
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O tema do Retábulo no Espaço Ibero-Americano não se esgota nesta publicação, na
medida em que lança novas pistas através dos inúmeros contributos que a seu tempo
estimularão ao surgimento de novos estudos sobre o tema já numa esfera alargada do espaço
ibero-americano. Assim, esta publicação constituirá mais um instrumento de trabalho para
quem se quiser debruçar sobre o tema nas diversas perspectivas – forma, função e iconografia.

O índice enumera parte dos artigos apresentados no Simpósio, distribuidos a partir do
seu tema e cronologia. A todos os autores, manifestamos o nosso agradecimento.

Ana Celeste Glória

(Bolseira Doutoramento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (SFRH / BD / 86280 / 2012);
Investigadora no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da

Universidade NOVA de Lisboa)
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Parte I
O Retábulo Ibero-Americano:

Identidades, transferências e assimilações
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Os retábulos de António José Landi na Amazónia lusitana

Isabel Mendonça1

António José Landi (Bolonha 1713 / Belém do Pará 1791) deixou uma vasta obra artística na
Amazónia luso-brasileira, sobretudo na capital do Grão-Pará.

Criador multifacetado, formado na Academia Clementina de Bolonha, onde foi o "aluno
dilecto" de Ferdinando Bibiena 2, chegou a Belém em 1753 como desenhador de mapas e de
temas de História Natural, integrado numa comissão de técnicos estrangeiros incumbida de
definir a fronteira entre as duas monarquias ibéricas no Norte do Brasil.

Acabou por se fixar em Belém do Pará, onde deixou a sua marca ainda hoje presente
nos principais edifícios do núcleo histórico da cidade, respondendo a encomendas dos
governadores do Estado do Grão-Pará e Maranhão, dos bispos da diocese de Belém, das
principais ordens religiosas e dos representantes das elites locais.

Embora mais conhecido como arquitecto, Landi não descurou a decoração dos interiores
que concebeu, desenhando os retábulos das várias igrejas e capelas que construiu em Belém e
no interior da Amazónia. Realizados em madeira pintada e dourada, ou em tijolo e argamassa
de estuque, constituem um interessante exemplo da transposição de modelos italianos para a
América do Sul, em paralelo com uma sábia adaptação às tradições e práticas lusitanas3.

Os retábulos da catedral de Belém
Entre os numerosos retábulos de que há provas documentais da autoria de Landi, os

mais significativos são certamente os que realizou para os altares da Sé de Belém, da igreja do
convento do Carmo e da igreja paroquial de Santa Ana da Campina.

Embora a diocese de Belém do Pará tivesse sido criada em 1719, a obra da Sé foi
iniciada apenas em 1748, crescendo o novo templo em redor da primitiva igreja matriz, que se
manteve em funções até à conclusão da nave, em 24 de Dezembro de 1755. A capela-mor e os
seus anexos (a sacristia e a sala dos pontificais), bem como a fachada principal, com as suas

1 Investigadora integrada no Instituto de História da Arte da FCSH da Universidade Nova de Lisboa.
2 Landi é assim referido numa nota manuscrita do secretário e fundador da Academia Clementina de Bolonha,

Giampietro Zanotti, à margem da entrada dedicada a Ferdinando Bibiena no segundo volume da história daquela instituição.
Cf. Giampietro ZANOTTI, Storia dell’Accademia Clementina di Bologna, aggregata all’Istituto delle Scienze e delle Arti.
Bolonha: Lelio della Volpe, 2 volumes, 1739, vol. II, p. 214.

3 Sobre a vida e obra de António José Landi, v. Isabel Mayer Godinho MENDONÇA, "António José Landi (1713/1791).
Um artista entre dois continentes". Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian e Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003.
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torres sineiras desenhadas por Landi, continuaram em obras, que só terminaram durante o
bispado de D. frei João Evangelista Pereira (1772/1782).

Em Fevereiro de 1759, o bispo do Pará, que era então D. frei Miguel de Bulhões, enviou
à Corte os desenhos da Sé que encomendara a Landi: a planta, já com a nova cabeceira, e dois
cortes, um longitudinal e o outro transversal, onde estão representados os retábulos do transepto
e da capela-mor, um púlpito e um órgão com a sua tribuna. Além destes, vieram também para
Lisboa, a fim de serem aprovados, os desenhos dos retábulos da capela do Santíssimo e das
capelas da nave4.

Dois anos depois, em 1761, estavam prontos os trabalhos de marcenaria e entalhe do
retábulo da capela do Santíssimo, situada no braço do transepto do lado do Evangelho, faltando
apenas a obra “de pintura, como ouro”. O juiz e os irmãos da mesa da Confraria do Santíssimo
Sacramento dirigiram-se então ao rei, pedindo apoio financeiro para a sua conclusão5.

O retábulo da capela-mor, representado no corte transversal da Sé, não terá chegado a
ser realizado para o local a que se destinava, talvez pelo tempo dilatado da obra. Com efeito,
conhece-se o risco de um outro retábulo, feito por Landi para a nova capela-mor e por ele
oferecido ao naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira, que em 1784 esteve em Belém,
chefiando uma “expedição filosófica”6. É admissível, no entanto, que o primeiro desenho tenha
sido executado para o altar-mor, que durante vários anos funcionou no cruzeiro da igreja.

Para a capela de Nossa Senhora de Belém, no lado direito do transepto, Landi desenhou
também um retábulo, do qual não chegou até nós qualquer desenho.

Os retábulos do transepto e da capela-mor desapareceram, substituídos em 1873 pelos
que hoje lá se encontram, em mármore, da autoria do escultor italiano Luca Carimini. Graças a
uma descrição de um memorialista local, António Monteiro Baena, publicada em 1838,
sabemos que os retábulos de Landi eram pintados de branco-pérola, contrastando com os
ornatos entalhados, que eram dourados7.

Capela do Santíssimo
O desenho de Landi para o retábulo do Santíssimo permite-nos reconstituir a

composição em três tramos que cobria integralmente a parede desta capela. De planta recta,
destaca-se nela a grande tribuna central com o seu trono escalonado, destinado à adoração do
Santíssimo, uma característica da arte retabulística portuguesa8 que nunca encontramos em
Bolonha.

4 Arquivo Histórico Ultramarino (AHU), Brasil, Pará, 23 de Fevereiro de 1759, carta do bispo do Pará, D. frei Miguel
de Bulhões, escrita em Belém a Tomé Joaquim da Costa Corte Real, remetendo os riscos para a Sé de Belém e as igrejas paroquiais
da bacia amazónica. Estes desenhos guardam-se na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ), Secção de Iconografia, E:b II
arcaz 30 e arcaz 29.9.6 (11, 12). Na planta figura a seguinte legenda: "Planta da nova Igreja da Sé do Grão-Pará, com cazas
pertencentes para todo o ministerio da mesma Igreja". No desenho que representa os dois cortes pode ler-se: "Elevação da
Cappella môr com seo Retabulo. Elevação pela qual se vê toda a Igreja pela ilharga comprehendida a Cappella môr".

5 AHU, Brasil, Pará, 20 de Novembro de 1761, carta dirigida a D. José pelo Conselho Ultramarino, referindo a petição
do juiz e irmãos da confraria do Santíssimo Sacramento da Sé de Belém do Pará.

6 Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (BNRJ), Colecção Alexandre Rodrigues Ferreira - Prospectos de cidades, villas,
povoações, Edeficios (…). O desenho tem a seguinte legenda: “Retabulo da Capella-mor da igreja Cathedral da cidade do Para.
Inventou-o gratis o capitão Antonio Jozeph Landi, Architecto Regio, e deu-o para o Real Gabinete de Historia Natural”.

7 António Ladislau Monteiro BAENA, "Compêndio das Eras do Pará". Universidade Federal do Pará: 1969 (1ª ed.
1838), p. 186, nota a.

8 Sobre este tipo de retábulo, a sua origem e simbologia, cf. Fausto Sanches MARTINS, “Trono eucarístico do retábulo
barroco português: origem, função, forma e simbolismo”, in Actas do I Congresso Internacional do Barroco. Porto:
Universidade do Porto, 1991, 2º vol., pp. 17-58.
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As ilhargas são preenchidas por colunas compósitas de fuste liso, com o terço inferior
demarcado por frisos de folhagem, intercaladas por figuras femininas alegóricas. Acima da
tribuna, cujo arco interrompe o entablamento, o ático é enquadrado por aletas laterais e
rematado por duplo frontão sobreposto. No tímpano do frontão destaca-se um resplendor
rodeando a pomba do Espírito Santo – um elemento muito frequente nas composições de Landi.
Sobre a mesa do altar, em forma de urna com volutas nas arestas, figura o sacrário.

Neste retábulo encontramos outras particularidades decorativas que se repetem nos
restantes retábulos de Landi e que revelam uma clara influência dos desenhos de cenografia da
escola de Bolonha, de que foram representantes ilustres os dois irmãos Bibiena, Ferdinando e
Francesco: as mísulas em forma de placas com volutas convergentes, que aqui se repetem no
sotobanco, sob as figuras alegóricas, e no trono da tribuna.

A par destes elementos decorativos, muitas vezes referidos como “bibienescos”,
encontramos os concheados assimétricos, de ascendência germânica, característicos do
barocchetto (o rococó italiano), e os ornatos encadeados, as palmetas, as grinaldas e os festões
da já distante Regência francesa, com uma continuada aceitação pela arte bolonhesa.

Fig. 1 - Projecto de António José Landi para o retábulo da capela do Santíssimo,
na Sé de Belém do Pará, c. 1759, desenho a tinta-da-china, aguarelado.

(Fonte: BNRJ, Secção de Iconografia)
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Capela-mor
Tal como na capela do Santíssimo, o retábulo da capela-mor, de três tramos, preenchia

toda a parede fundeira, acompanhando a curvatura da abóbada. A sua planta era contudo mais
movimentada, em perspectiva convexa9, com um par de colunas compósitas, de fustes torsos
nos dois terços superiores, de cada lado de um painel central. Nas ilhargas do retábulo, grandes
vasos floridos apoiados no sotobanco.

No entablamento, que acompanhava o movimento das colunas, apoiavam-se figuras
femininas alegóricas, de vulto perfeito. O duplo frontão sobreposto que coroava o ático era
também idêntico ao da capela do Santíssimo, com um mesmo resplendor de raios e nuvens no
tímpano, centrado pela pomba do Espírito Santo.

Monteiro Baena descreve este retábulo como “obra de talha aperolada com floroens,
vasos, grinaldas espiraes dos fustes das columnas torcidas, métopas, capiteis, bases, cornijas
e seus dentilhoens, tudo dourado, e os acroterios de cor de alabastro". Ao centro, uma tela com
a representação de Nossa Senhora da Graça, o orago da Sé, da autoria do pintor lisboeta Pedro
Alexandrino.

Fig. 2 - Projecto de António José Landi para o retábulo da capela-mor da Sé de Belém do Pará, c. 1772,
desenho a tinta-da-china, aguarelado, legenda de Alexandre Rodrigues Ferreira.

(Fonte: BNRJ, Colecção Alexandre Rodrigues Ferreira)

9 Terminologia utilizada por Francisco LAMEIRA e Vítor SERRÃO nos vários artigos dedicados à caracterização e
evolução do retábulo português. Cf. por exemplo, “O retábulo proto-barroco em Portugal (1619-1668)”, in Promontoria.
Departamento de História, Arqueologia e Património da Universidade do Algarve: nº 1, 2003, pp. 63-96.
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Os sinais do barocchetto estão presentes nas duas grandes cartelas que enquadram a
tela, enquanto a linguagem bibienesca surge nas mísulas em que se apoiam os vasos e nas bases
das colunas, com o seu perfil arredondado.

O primeiro retábulo desenhado para a capela-mor
O primeiro retábulo que Landi desenhou para a capela-mor, figurado no corte

transversal da Sé de Belém, poderá ter sido realizado para o primeiro altar-mor da Sé, que,
como vimos, funcionou durante vários anos no cruzeiro da igreja.

Apenas com um tramo, de planta em perspectiva convexa, o retábulo tinha ao centro um
painel, enquadrado por colunas e pilastras de fustes lisos, demarcados no terço inferior por friso
de folhagem. Nas ilhargas do retábulo destacavam-se figuras alegóricas de vulto perfeito
apoiadas em mísulas. O frontão de remate do corpo superior, ladeado de aletas, era centrado
pelo habitual resplendor com a pomba do Espírito Santo.

Os modelos dos retábulos da capela-mor da Sé
Os dois retábulos que Landi desenhou para a capela-mor da Sé parecem inspirados em

modelos existentes em Bolonha e na vizinha localidade de Cento, atribuídos aos dois irmãos
Bibiena.

O primeiro projecto de Landi aproxima-se, do ponto de vista da planta e da estrutura,
do retábulo que Ferdinando riscou em 1727 para a igreja de S. Filipe Néri, em Cento10, com
uma idêntica disposição e configuração das bases e dos elementos portantes – as colunas e as
pilastras, com o terço inferior do fuste demarcado por anel de folhagem, colocadas de ambos
os lados de um painel central.

O segundo desenho de Landi para a capela-mor da Sé parece ter colhido inspiração no
retábulo que ainda hoje pode ser admirado na capela de S. Filipe Néri, uma das capelas laterais
da igreja da Madonna di Galiera, no centro de Bolonha. Embora o retábulo de Landi seja mais
largo (com três tramos e duas colunas de cada lado da tela), tem uma planta idêntica e as colunas
mostram a mesma configuração, com os dois terços superiores de cinco espiras. No ático
encontramos igualmente um relevo central e duas figuras de vulto laterais.

Francesco Bibiena, que em 1739 desenhou o retábulo da capela-mor da igreja, é o autor
provável (embora não exista prova documental) do retábulo dedicado a S. Filipe Néri.

Os dois retábulos italianos foram realizados em mármore, o material mais comum neste
tipo de obra, e não em madeira, como os retábulos da Sé de Belém. Em Bolonha era também
vulgar a utilização da argamassa de gesso pintada, imitando pedras de várias cores. Landi irá
repetir essa prática em Belém, como veremos, nos retábulos da igreja de Santa Ana.

Os retábulos dos altares da nave
Dos 14 retábulos que Landi desenhou para a Sé de Belém restam apenas os dez das

capelas da nave. São compostos por elaboradas molduras em madeira pintada de vermelho, com
ornatos entalhados e dourados, que envolvem telas a óleo de grandes dimensões. Com duas

10 Cf. Anna Coccioli MATROVITI, “Ferdinando Galli Bibiena”, em Dizionario Biografico degli Italiani, vol. 51, 1998.
[http://www.treccani.it/enciclopedia/ferdinando-galli-bibiena_(Dizionario-Biografico)/].
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aletas laterais, a orla recortada é composta por volutas, concheados e florões, e interrompida,
no remate, por um pequeno frontão mistilíneo, centrado por uma cabeça de menino.

As telas originais, que terão sido instaladas nos altares apenas em 1779, segundo
Monteiro Baena11, foram quase todas substituídas na década de 1870 por aquelas que hoje lá se
encontram, da autoria do pintor italiano De Angelis e do pintor suíço Paul Deschwanden12.

Entre os riscos de Landi e a obra final existem algumas alterações, como aliás muitas
vezes acontece em outros retábulos de sua autoria. No desenho estavam previstos grandes vasos
apoiados nas volutas laterais, que não chegaram a ser realizados.

Os retábulos da igreja do Carmo
Em inícios da década de 1760, Landi foi encarregue da reconstrução da igreja do

Carmo, cuja estrutura fora afectada pelo peso da nova fachada em cantaria trazida de Lisboa
em 1756 e montada em Belém pelos mestres pedreiros lisboetas Manuel Gomes e Jerónimo
da Silva.

A inauguração da nova igreja teve lugar a 7 de Julho de 1766 e foi possível manter a
fachada vinda da capital do Reino, graças ao reforço estrutural do edifício. Apesar de o projecto
de Landi prever uma nova capela-mor, foi mantida a primitiva, talvez por lá se encontrarem os
túmulos dos instituidores, o capitão Hilário de Morais Bettencourt e sua mulher, Catarina
Teresa de Vasconcelos, preservando-se também o retábulo anterior, com o seu raro frontal de
altar em prata executado em Lisboa13.

Na planta e nos dois cortes da igreja, o longitudinal e o transversal, executados por
Landi14, estão representados os retábulos da capela-mor, do transepto e das capelas da nave,
bem como o retábulo nunca realizado para a capela-mor.

Capela-mor
Se tivesse sido executado, o retábulo da capela-mor mostraria uma planta em

perspectiva convexa. Pares de colunas estriadas de bases arredondadas dispunham-se dos lados
da tribuna central, em planos distintos. A boca da tribuna era enquadrada por finas pilastras e
rematada por grinalda de flores. Acima do entablamento contínuo, figurava o ático, encimado
por pequeno frontão triangular, unido por aletas às ilhargas do corpo central. As bases das
pilastras, envolvidas por acantos, e os capitéis, em forma de placa rematada por volutas
convergentes, são elementos estilísticos de feição bibienesca, que já encontrámos nos retábulos
da Sé.

11 Idem, ibidem.
12 Das telas originais resta apenas uma, assinada pelo pintor lisboeta Joaquim Manuel da Rocha, representando S.

Domingos.
13 Cf. Isabel Mayer Godinho MENDONÇA, “O frontal de prata da igreja do Carmo de Belém do Pará. Uma atribuição

ao ourives lisboeta Manuel da Silva”, in Aurea Quersoneso – Estudios sobre la plata iberoamericana. Siglos XVI-XIX (coord.
de Gonçalo de Vasconcelos e Sousa, Jesús Paniagua Pérez e Nuria Salazar Simarro). Centro de Investigação em Ciência e
Tecnologia das Artes da Universidade Católica Portuguesa, Instituto de Humanismo y Tradición Clásica Universidad de León
(España), Consejo Nacional para la Cultura y las Artes e INAH (México): 2014, pp. 253-268.

14 Estes desenhos foram por nós encontrados há cerca de vinte anos na Biblioteca do Museu Nacional do Rio de Janeiro
e pela primeira vez reproduzidas em Isabel Mayer Godinho MENDONÇA (coord.), "Amazónia Felsínea – José António Landi:
itinerário artístico e científico de um arquitecto bolonhês na Amazónia luso-brasileira do séc. XVIII". Lisboa, Comissão
Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos Portugueses (CNCDP): 1999.
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Transepto
Para os altares do transepto Landi desenhou retábulos de planta recta, com duplas

colunas de fuste liso, partindo de um mesmo plinto de perfil arredondado, enquadrando uma
tribuna central. Sobre o ático, um frontão de perfil segmentar e volutas laterais.

Os retábulos que foram executados e que ainda se preservam, em madeira entalhada,
hoje com pintura de marmoreados de várias cores e relevos dourados, são bastante mais
complexos. De planta convexa, neles destacam-se as pilastras compósitas laterais estriadas,
com o terço inferior demarcado por anel de folhagem, e as colunas com idêntica modinatura
assentes em plintos avançados. No espaço entre as pilastras e as colunas alinham-se painéis
com ornatos encadeados de gosto Regência, gordos concheados e flores. Pilastras estreitas com
bases envoltas em acantos, de perfil bibienesco, enquadram a boca da tribuna. Acima do
entablamento corrido figura o ático, coroado por frontão triangular e por urnas, com pilastras
laterais onde de novo encontramos as mesmas bases e capitéis de características bibienescas.

Mais uma vez, os dois retábulos do transepto da igreja do Carmo seguem de perto o
modelo que Ferdinando Bibiena desenhou para a capela-mor da igreja dos oratorianos de Cento.

Nave
Nas capelas laterais da nave existem ainda cinco dos retábulos de Landi (na sexta capela

foi rasgada a porta de comunicação com a anexa capela da Ordem Terceira do Carmo) com
nichos enquadrados por pilastras e áticos centrados por painéis com resplendores em relevo.

As mísulas laterais do banco, alinhadas com as pilastras, e a peanha central arredondada
envolta em acantos, em que se apoiam imagens, são bem reveladoras da linguagem bibienesca
utilizada por Landi. Também as mesas dos altares, em forma de urna, com as arestas marcadas
por enrolamentos de volutas e gordos concheados nas faces laterais, identificam uma mesma
influência bolonhesa. A pintura marmoreada da madeira, com relevos dourados, é semelhante
à que foi aplicada nos retábulos do transepto, igualmente fruto de um restauro do século XIX.

No projecto inicial, tal como no transepto, estavam previstos retábulos muito mais
simples. Embora sejam apenas conhecidos os desenhos inseridos nos cortes e na planta da igreja
do Carmo, as óbvias semelhanças com outras obras de Landi não deixam dúvidas em relação à
autoria dos retábulos que acabaram por ser realizados.

Os retábulos da igreja de Santa Ana
As obras da nova igreja paroquial de Santa Ana da Campina iniciaram-se em Junho de

1762, prolongando-se durante vários anos, constantemente interrompidas por falta de verba
para as custear. A igreja foi inaugurada apenas em 1782, vinte anos após o começo das obras.

Landi era membro da irmandade do Santíssimo desta paróquia e contribuiu para a obra
da igreja, não só com os desenhos, mas também com dinheiro e a mão-de-obra dos seus
pedreiros escravos15. O projecto está bem documentado, existindo ainda os desenhos oferecidos
pelo artista a Alexandre Rodrigues Ferreira, com a representação dos retábulos da capela-mor
e do transepto, inseridos nos cortes longitudinal e transversal da igreja16.

15 Como o próprio Landi referia em carta enviada a João Ângelo Brunelli, em 1762: “Travaglio nel mandare pietra
nella Piazza di Santa Anna, com due carri, e dodici negri che sono miei (…)”, BNRJ, Colecção Brunelli, I-IV-75, 78. Cf. Isabel
MENDONÇA, António José Landi (1713/1791) (...), ob. cit., p. 721.

16 BNRJ e Biblioteca do Museu Nacional do Rio de Janeiro (BMN), Colecção Alexandre Rodrigues Ferreira –
Prospectos de cidades, villas, povoações (…).



196

O RETÁBULO NO ESPAÇO IBERO-AMERICANO: FORMA, FUNÇÃO E ICONOGRAFIA

Nada sabemos sobre a execução destes retábulos, que estariam já feitos no final de 1779,
ano em que a irmandade do Santíssimo Sacramento, numa carta que dirigiu à rainha D. Maria
I, pediu apoio para a conclusão das obras da igreja. Nesse documento referiam-se já os altares
com os respectivos retábulos17.

Ao contrário dos retábulos da Sé e da igreja do Carmo, executados em madeira, os da
igreja paroquial de Santa Ana são em argamassa de estuque, um material muito usado em
composições retabulares de Bolonha. Recentemente restaurados, foram pintados com cores
uniformes – cinza, salmão, azul e verde – fingindo pedraria, com apontamentos dourados
sublinhando alguns dos relevos. Antes do restauro, apresentavam uma pintura de marmoreados
semelhante à que ainda hoje cobre os retábulos da igreja do Carmo.

Capela-mor
De planta em perspectiva convexa, o retábulo do altar-mor mostra uma diferença em

relação aos retábulos com idêntica planimetria das igrejas da Sé e do Carmo: as pilastras e as
colunas destacadas, de fuste estriado, de ordem jónica, que ladeiam a tribuna, estão colocadas
sobre bases dispostas em ângulo, repercutindo-se esse movimento no entablamento.

O ático, com remate de perfil mistilíneo, pontuado por vasos e por uma cruz axial, é
centrado por uma composição relevada, figurando Cristo a abençoar o mundo. Finas pilastras
molduradas, com bases redondas envolvidas por acantos, e capitéis em forma de placa, de
inspiração bibienesca, enquadram a boca da tribuna e o relevo central do ático. Tanto neste
como no embasamento encontramos ornatos moldados, representando fitas entrelaçadas,
conchas e concheados, motivos decorativos característicos do barocchetto bolonhês.

A disposição angular dos plintos do retábulo repete uma solução idêntica utilizada por
Ferdinando Bibiena no retábulo da capela Buratti, na igreja de Santa Maria Lacrimosa degli
Alemanni, em Bolonha, uma das suas primeiras composições retabulares, realizada entre 1690
e 1700. No óculo que hoje rasga o ático existiu outrora um painel em relevo, tal como acontece
no retábulo da igreja de Santa Ana18.

Para o altar-mor da sua igreja, Landi projectou ainda um templete eucarístico,
combinando um sacrário e uma estrutura retabular em arco triunfal, composta por colunas e
pilares jónicos destacados, sustentando um ático coroado por uma cruz e fogaréus. No camarim
desta estrutura figura um ostensório destinado à adoração do Santíssimo Sacramento, ladeado
por dois candelabros 19.

O desenho de Landi, com as linhas de enquadramento laterais sugerindo a mesa do altar
e o banco que a encima, mostra as reais dimensões do sacrário-templete: quando apoiado na
mesa de altar, subia até ao remate da tribuna. Resolvia assim o problema da falta de uma tribuna
amplamente rasgada, destinada à exposição do Santíssimo.

17 AHU, Brasil, Pará, 13 de Dezembro de 1779, Certidão de Custódio Pacheco de Madureira, presbítero da sé catedral
e vigário interino da freguesia de Santa Ana da Campina da cidade do Pará.

18 Mario FANTI e Giancarlo ROVERSI, "Santa Maria degli Alemanni in Bologna". Bolonha: Tip. Luigi Parma, 1969.
19 BNRJ e BMN, Colecção Alexandre Rodrigues Ferreira, Prospectos de cidades, villas, povoações (…). O desenho

contém a seguinte legenda escrita por Alexandre Rodrigues Ferreira: "Sacrario da Capella-mor da Igreja Matriz de Santa
Anna. Inventou-o (gratis) o Capitão Antonio Joseph Landi Architecto Regio e deu-o para o Real Gabinete de Historia Natural".
Como esta estrutura já não existe, ignora-se se terá sido executada em prata ou em madeira entalhada.
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Fig. 3 - Retábulo da capela-mor da igreja
paroquial deSanta Ana, Belém do Pará.
(Fotografia da autora)

A estrutura do templete inspira-se no modelo para “andas corintias” (templete
eucarístico de ordem coríntia) de Juan de Arphe y Villafañe, no livro 4º da sua conhecida obra
“De Varia Commensuracion para la Escultura y Architectura”20, adaptada embora ao gosto do
barocchetto.

Transepto
Às paredes laterais do transepto da igreja de Santa Ana encostam-se dois altares com

retábulos iguais, realizados também em argamassa de estuque. De planta recta, enquadrando
uma tela, são formados por colunas jónicas sobrepostas a pilastras da mesma ordem, ambas de
fustes estriados. O ático, rematado por frontão triangular, com aletas laterais e urnas sobre
acrotérios, é centrado por uma composição relevada no tímpano. Uma cartela de concheados
impressa na argamassa centra o embasamento.

As duas telas são ainda as originais, assinadas pelo pintor lisboeta Pedro Alexandrino e
datadas de 1778. Representam S. José com o Menino, no altar do lado do Evangelho, e S.
Miguel e as almas do purgatório, no lado oposto.

Os riscos de Landi para o retábulo da capela-mor e dos braços do transepto mostram, uma
vez mais, alterações pontuais em relação à obra final, certamente decorrentes do tempo dilatado da
sua execução.

20 Juan de ARPHE Y VILLAFAÑE, "De Varia Commensuracion para la Escultura y Architectura". Sevilha: Imprenta
de Andrea Pescion y Juan de Leon, 1585 (1ª ed.). Cf. o livro 4º, p. 268, da 7ª edição, Madrid, 1795.
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Os retábulos atribuídos a Landi
Outros retábulos existem ainda em igrejas e capelas de Belém do Pará com características

muito semelhantes àqueles que acabamos de analisar. Entre eles destacam-se o retábulo da
capela-mor da irmandade da Ordem Terceira do Carmo e os retábulos da capela da Ordem
Terceira de S. Francisco da Penitência. Embora sem fundamentos documentais, as
proximidades compositivas e estilísticas permitem atribuir o seu risco ao arquitecto bolonhês.

O retábulo da capela-mor da Ordem Terceira do Carmo
Paralela à nave da igreja do Carmo, do lado oposto ao convento, alonga-se a capela da

Ordem Terceira do Carmo, com acesso pelo interior da igreja através do primeiro tramo da nave
e por um estreito corredor que liga o subcoro ao nártex.

A capela veio substituir uma mais antiga, que existia na nave da anterior igreja. Não se
conhecem referências documentais à nova capela nem ao seu autor, mas tudo indica que tenha
sido projectada por Landi21. Este terá utilizado uma solução comum na arquitectura bolonhesa,
apoiando o arco triunfal em colunas destacadas. Em 1784, Alexandre Rodrigues Ferreira
referiu-a na sua descrição da cidade de Belém, logo a seguir à igreja do Carmo: “Com o corpo
da Igreja do convento pega a da Ordem Terceira, que também conta oito altares; huma e outra
decentemente servida dos paramentos precisos”22.

Fig. 4 - Retábulo da capela-mor da capela da
Ordem Terceira do Carmo, atribuído a Landi.
(Fotografia da autora)

21 A atribuição desta capela e dos seus retábulos a Landi foi feita por Robert SMITH, “António José Landi, arquitecto italiano
do século XVIII no Brasil”, in Actas do 3º Colóquio Internacional de Estudos Luso-brasileiros, vol. II, Lisboa: 1960, p. 22.

22 BNRJ, Diário da Viagem Philosophica (...), fl. 41.
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O retábulo do altar-mor, em madeira pintada de branco-pérola e ornatos relevados
dourados, ocupa toda a largura da capela, espraiando-se em três tramos e subindo até à abóbada.
As semelhanças com o retábulo da capela-mor da igreja de Santa Ana são flagrantes: a mesma
planta convexa, a mesma disposição das colunas jónicas destacadas, de fuste estriado e ladeadas
por pilastras de igual perfil, assentes em plintos dispostos em ângulo. A tribuna é igualmente
enquadrada por finas pilastras de bases arredondadas e capitéis em forma de placa,
características do estilo de Landi. O entablamento acompanha o movimento das colunas e das
pilastras, mas em vez de volutas encontramos acrotérios com fogaréus. Também o frontão do
ático, com o mesmo recorte mistilíneo e idêntico resplendor em relevo, está presente no retábulo
de Santa Ana.

Ao contrário do retábulo de Santa Ana, apenas de um tramo, o da Ordem Terceira do
Carmo prolonga-se em ilhargas laterais, em que se inscrevem nichos com peanhas e dosséis
para imagens. A madeira permitiu um elaborado trabalho de entalhe com motivos florais e
gordos concheados, ao contrário dos motivos em baixo relevo, impressos na argamassa do
retábulo de Santa Ana.

Uma proximidade ainda maior existe entre o retábulo da capela da Ordem Terceira e
aquele que Landi desenhou para o interior da capela do palácio de Fernando da Costa de Ataíde
Teive, governador do Pará entre 1763 e 1772, com a mesma disposição das colunas e pilastras
e um ático de igual perfil, ladeado por fogaréus sobre acrotérios. A capela foi possivelmente
projectada para o palácio que a família de Ataíde Teive possuía em Pangim, na Índia
portuguesa23.

Os retábulos da capela da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência
Também os retábulos da capela da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência podem

ser atribuídos a Landi, por semelhança com o retábulo da capela do Santíssimo e com os
retábulos dos altares laterais da catedral de Belém do Pará.

A capela desta irmandade, adossada perpendicularmente à nave da igreja do convento
franciscano, do lado da Epístola, foi edificada entre 1748 e 1754, em substituição de uma
anterior existente na nave da igreja24.

O retábulo do altar-mor é em madeira com pintura de marmoreados e relevos entalhados
dourados, certamente fruto de alguma campanha decorativa oitocentista, à semelhança do que
aconteceu com os retábulos da igreja do Carmo. Os retábulos das capelas laterais são pintados
de bege, também com relevos dourados.

No retábulo do altar-mor repete-se, em escala menor, um esquema compositivo sugerido
pelo retábulo da capela do Santíssimo da Sé de Belém, já desaparecida, mas de que conhecemos
o desenho de Landi: a tribuna bem rasgada, encimada por uma pequena cúpula em quarto de
esfera, e as colunas de fuste liso com anel no terço inferior.

Ao contrário do retábulo da Sé, este mostra uma planta dinâmica, em perspectiva
côncava, com as colunas exteriores assentes em plintos salientes. O pendor cenográfico do
retábulo, com as colunas interiores destacadas, os plintos de bases arredondadas abraçadas por

23 O projecto incluía duas propostas para a capela e várias alternativas para retábulos. Cf. Isabel Mayer Godinho
MENDONÇA, "António José Landi (1713/1791)" (ob. cit.). Os desenhos estão inseridos no álbum que Landi ofereceu a Ataíde
Teive, AGVS, Debuxos do Real Palacio do Grão-Pará (…), fls. 24-31.

24 António Nicolau Monteiro BAENA, "Bosquejo chronologico da Veneravel Ordem Terceira de São Francisco da
Penitência do Gram-Pará". Belém, Typ. do Comércio do Pará, 1878.
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acantos e os gordos concheados são elementos adicionais que justificam a atribuição a Landi
do risco deste retábulo.

Também os retábulos dos altares laterais da nave lhe podem ser atribuídos por
comparação com os retábulos das capelas laterais da nave da Sé de Belém, com molduras de
recorte muito semelhante, embora mais simples e adequadas a espaços menores. Enquadradas
lateralmente por idênticas aletas, as molduras são rematadas por frontões de volutas, centrados
por cartelas idênticas a muitas outras desenhadas por Landi.

Conhecem-se os artífices que entre 1763 e 1768 foram pagos pela obra de talha,
douramento e escultura destes retábulos, respectivamente o entalhador Caetano José Gomes, o
pintor dourador Jorge Correia da Silva e o mestre escultor António Jacinto de Almeida, que a
realizaram conforme o plano apresentado pela irmandade25. Ora, Landi era membro da Ordem
Terceira de S. Francisco, de que chegou a ser ministro em 1790 26. Nada mais natural, portanto,
que fornecesse os desenhos para os retábulos desta capela.

Os retábulos de Landi na Amazónia lusitana e as oficinas de Belém do Pará
Quando Landi chegou a Belém do Pará, em 1753, existia na cidade uma prática

continuada da arte retabular, de que chegaram aos nossos dias exemplos de excelente qualidade
na igreja e sacristia jesuítica de Santo Alexandre e na capela-mor da igreja do Carmo.

Estes retábulos, entalhados e na sua maioria ainda dourados, comprovam a vitalidade
desta arte e a existência de uma oficina de hábeis entalhadores e douradores locais, muito
provavelmente trabalhando sob a direcção do padre jesuíta João Xavier Traer (1668/1737). Este
mestre escultor e pintor, natural do Tirol, transferiu-se em 1703 do colégio de Viena, onde
aprendera a sua arte, para o Pará, onde acabaria por falecer após uma intensa actividade na
igreja e no colégio de Santo Alexandre.

Após a sua morte, outros artífices trabalharam em Santo Alexandre, nomeadamente
Agostinho Rodrigues (act. 1721/post 1752), escultor, pintor e dourador, e Luís Correia (act.
1731/1742), pintor e dourador. A documentação jesuítica revelou ainda a presença de escultores
índios (Marçal, Ângelo e Faustino) e de um escravo pintor, de nome Lucas (fal. em 1757),
aprendiz de Agostinho Rodrigues, que pintou o arco da capela-mor da igreja dos jesuítas de
Belém e dourou os altares laterais da mesma igreja27.

É provável que este Lucas tenha colaborado na pintura do revestimento da abóbada de
berço da capela-mor da igreja de Santo Alexandre, que Landi projectou em 1756 a pedido dos
jesuítas. O arquitecto passou nessa altura uma curta temporada em Belém, entre duas longas
expedições no interior da bacia amazónica, ao serviço da comissão de demarcação de
fronteiras28.

Durante a segunda metade do século XVIII, apenas são conhecidos os nomes dos artistas
que entre 1763 e 1768 participaram na obra dos retábulos da capela da Ordem Terceira de S.
Francisco (os referidos entalhador Caetano Gomes, dourador Correia da Silva e escultor
António Jacinto de Almeida).

25 Idem, ibidem, p. 42.
26 Idem, ibidem.
27 Sobre estes artistas e a sua presença no colégio de Santo Alexandre, cf. Renata Maria de Almeida MARTINS, "Tintas

da Terra, Tintas do Reino. Arquitetura e Arte nas Missões Jesuíticas do Grão-Pará (1653-1759)", tese de doutoramento
apresentada à Faculdade de Arquitectura e Urbanismo da Universidade de S. Paulo, 2009.

28 Cf. Isabel MENDONÇA, António José Landi (1713/1791) (…), ob. cit., pp. 325-326.
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Mas é provável que outros artistas tenham trabalhado na execução dos retábulos
desenhados por Landi, nomeadamente na igreja do Carmo e na contígua capela da Ordem
Terceira, cujo trabalho de entalhe revela uma notável perícia e uma qualidade bastante superior
à dos retábulos da Ordem Terceira de S. Francisco da Penitência. Resta averiguar quem terão
sido os seus autores e se a sua aptidão foi adquirida no Reino ou em Belém do Pará,
eventualmente junto dos escultores, entalhadores e douradores que trabalharam nos retábulos
da igreja de Santo Alexandre.

Fig. 5 - Pormenor dos ornatos entalhados e dourados do retábulo
da capela da Ordem Terceira do Carmo, Belém, Pará.

(Fotografia da autora)





“A eleição de três vertentes de análise – forma, função e iconografia – constituiu 
o mote para a abordagem histórico-artística da retabulística no vasto território 
ibero-americano e veio a traduzir-se no livro que seguidamente se apresenta. Nele, 
o leitor poderá encontrar ampla reflexão sobre os artistas e respectivas oficinas, 
capazes de conceber as “máquinas” retabulares de pequeno ou grande porte; a 
construção e a definição do perfil dos mecenas e agentes do mercado artístico 
na execução dessas obras; a identificação e a análise da dimensão material dos 
retábulos; as leituras multifacetadas dos complexos programas iconográficos e 
ornamentais dos mesmos. Em todos os textos agora publicados, (...) os autores 
procuraram salientar a importância plástica e simbólica dos inúmeros exemplos 
analisados, salientando, sempre que possível, as especificidades autóctones e as 
interações artísticas estabelecidas com os contributos exógenos.”
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