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Análise descritiva do álbum de Domingos António de Sequeira 

 

 
 

 

 

 

O álbum de Domingos António Sequeira data de 1790, considerando a indicação que o 

próprio autor nos deixa registada na sua segunda folha. O álbum consiste num bloco de 

folhas de papel creme avergoado, com a marca de água Fabriano, resguardadas por uma 

capa de cartão forrada a pergaminho. Mede 209 x 273 mm e a sua utilização ou 

disposição é feita na horizontal. O álbum contém 61 folhas numeradas, apenas 26 das 

quais apresentam desenhos no verso. As folhas 55 a 57 foram deixadas em branco. 

Predomina a figura humana, seja desenhada a partir da cópia de outras obras, seja do 

vivo ou do natural. Sequeira regista igualmente arquitecturas, paisagens, animais e 

objectos. A técnica mais utilizada é o lápis de grafite e por vezes a sanguínea, técnicas 

secas, ainda que se encontrem algumas aguarelas ou aguadas esporádicas ou de 

utilização especificamente dedicada à paisagem. 

Proveniente do Palácio da Ajuda por arrolamento dos Palácios Reais em 1913, o álbum 

encontra-se, actualmente, à guarda do Museu Nacional de Arte Antiga com o número de 

inventário MNAA, inv.º 3125 Des. 
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Folha 1 – s.d. 

 

 

Quatro registos gráficos – lápis de grafite.  

1. Três estudos de um burro 

2. Uma cabeça de homem 

 

1. Três estudos de um burro, ocupando a mancha central da folha.  

Uma cabeça num apontamento breve e linear sobre um estudo das patas traseiras do 

mesmo animal, com tratamento volumétrico dos cascos. Parte dianteira do mesmo 

animal com maior índice de acabamento textural e lumínico.  

2. Um estudo de cabeça de homem, ocupando o lado inferior esquerdo da folha.  

 

A ocupação da página pode ser considerada numa divisão de quatro partes ou colunas 

de iguais dimensões na vertical, sendo a última deixada em branco o que faz com que a 

mancha pese tendencialmente para o lado esquerdo da página, sendo visual e 

graficamente privilegiado o seu centro superior. 

O processo de desenho utiliza o recurso à definição da forma através do contorno linear 

utilizando linhas relativamente quebradas nas formas mais complexas, ou relativamente 

detalhadas, e linhas curvas e sinuosas alongadas sobretudo na representação das pernas 

do animal, recorrendo a alguns ensaios ou repetições sobrepostos para ligeiros acertos 

de direcção e ou inflexão do movimento. Os valores de sombra são aplicados por 

mancha de grafite friccionada ou esboroada criando uma grisalha leve, pontualmente 

intensificada por toques de linhas paralelas curtas, assumindo a direcção das 
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volumetrias. Estas linhas paralelas aparecem por vezes ligadas entre si formando um 

ritmo grafológico que nos dão a informação de diferentes velocidades de grafia e a 

indicação do movimento da mão do artista que se desloca presumivelmente e na maior 

parte dos casos da esquerda para a direita. 

Tanto o registo gráfico da cabeça do homem como o da parte posterior do burro estão 

representadas de perfil viradas para a esquerda e apresentando um índice relativamente 

cuidado no acabamento do detalhe e definição. Facto que nos permite ter uma 

caracterização bastante aproximada do tipo e da idade, no caso da cabeça humana e no 

caso do burro podemos distinguir o efeito que a luz produz no olho ou no modo como 

são compostos e estão colocados os seus arreios. 
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Folha 2 – datado: 1790 

 

 

Quatro registos gráficos – lápis de grafite. 

 

1. Dois bovinos deitados vistos de trás. 

2. Duas figuras sentadas. 

 

 

Quatro apontamentos de desenho e uma inscrição a grafite. Dois apontamentos de dois 

bovinos deitados sobre o solo com indício de alguma vegetação rasteira e vistos de trás, 

apresentando o da esquerda um escorço mais pronunciado que o da direita e com a 

cabeça mais baixa formando um todo mais compacto e de leitura menos característica. 

A continuidade das linhas que caracterizam o solo num apontamento breve e que unem 

os dois animais num só espaço indicia tratarem-se de dois animais distintos e não de 

dois estudos do mesmo animal. 

Na parte inferior da página apresentam-se dois estudos de figuras em roupagem clássica 

de mantos sentadas em tronos. Ambas revelam um carácter de apontamento rápido e 

geometrizante sem recurso a caracterização de factores de luz ou claro-escuro. A figura 

da esquerda apresenta um índice de acabamento levemente superior, sobretudo na 

caracterização dos desenhos do trono, comparativamente com a da direita que revela 

algumas hesitações de construção, estrutura e medição, sobretudo ao nível dos pés. 

Os apontamentos desta página evidenciam sobretudo um carácter de esboço rápido em 

que no caso dos bovinos se terá pretendido captar uma situação e no caso das figuras 

sentadas se pode colocar a hipótese de um modelo previamente existente e mais estável, 

constituindo modelo para exercício académico ou escolar. As figuras não têm aparência 
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de estátuas e poderão ser eventualmente modelos vivos. Tanto a sua pose ou movimento 

do corpo e cabeça assim como os hábitos que envergam são os mesmos, ainda que no 

“modelo” da direita o assento seja mais rico ou elaborado. Neste as mãos estão à vista, e 

a cabeça parece envergar uma touca franzida. O outro modelo está representado com 

barba o que lhe dá um ar mais grave e mais idoso. 

Num e noutro é patente a preocupação do desenhador em captar sobretudo a estrutura 

geométrica que preside à definição das figuras que é dada por traços longos mas rápidos 

e decididos sem ensaio nem repetição para correcção à excepção dos pés e da cabeça 

onde se sentem ligeiras hesitações ou pentimenti (arrependimentos ou hesitações 

expressos graficamente). 

Na figura à esquerda, ligeiramente mais pequena (distante?) houve a preocupação de 

fazer um breve apontamento para a caracterização da luz. 

Os apontamentos sugerem terem sido executados não só em momentos e lugares 

distintos pelo que mostra o seu conteúdo mas também pelos materiais empregues, sendo 

o grupo superior dos bovinos, executado com pedra negra enquanto os do grupo inferior 

sugerem grafite ou um material mais duro revelando um traço menos granulado, mais 

exacto. Daí a sua aparência mais leve que aumenta o seu carácter ainda algo frágil ou 

relativamente imaturo/inseguro em contraste com o apontamento superior. 

 

Jean Dominique Ingres (1780 – 1867) tem um desenho que aparenta ser feito a partir do 

mesmo modelo do trono da figura à direita. Ver Dois desenhos incluídos no catálogo 

“Dessins D’Ingres” da RNM, Georges Vigne, respeitantes à sua primeira estadia em 

Roma em 1806 – 1813 (les copies) p. 687 “Siège Antique” – Cat. : CB 15 F24 SP; MM 

2755; Inv 867.3403 e “Siège Antique” de perfil direito, com a inscrição S. pietro in 

vincoli; I.; Cat. CB 16 F24 SP; MM 2765; INV. 867.3404 
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Folha 3 - s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite. 

1. Cena de Baptismo de Cristo. 

2. Esboço de cabeça de homem. 

 

Estudo de figuras em dois momentos distintos. O primeiro ocupando dois terços da área 

total da página numa composição triangular identificável com a representação 

tradicional do baptismo de Cristo, de joelhos e de mãos postas sobre um afloramento 

rochoso, por S. João Baptista, de pé, caracterizado pela concha baptismal que ergue 

sobre a cabeça do primeiro e por bastão encimado por uma cruz e em torno do qual se 

envolve uma serpente num movimento em espiral. Ambos envergam panejamentos 

caindo em dobras geométricas simples que transmitem a ideia de peso sendo a única 

protecção para o corpo. O cenário é rochoso com alguma sugestão, sem detalhe, de 

vegetação do lado direito por detrás da figura de Cristo. A súbita descontinuidade das 

rochas do cenário, no sentido direita - esquerda e de cima para baixo, num movimento 

oblíquo contrário ao do das figuras sugerem a proximidade da água: um rio ou um lago. 

O desenho caracteriza-se por uma definição das formas e por um contorno relativamente 

contínuo ou fechado mas com fortes diferenças de acentuação gráfica, produzindo um 

efeito dinâmico na leitura, apoiando a caracterização de volumes e distâncias relativas. 

A linha de contorno apresenta-se geralmente quebrada e com características mais 
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angulosas do que curvilíneas. Detectam-se alguns traços leves, indicadores de um 

processo de avanço por tentativa, erro e correcção, na definição da forma final. 

Este estudo apresenta, para além de uma representação bem estruturada das figuras, 

dentro dos padrões habituais neste tipo de iconografia, uma evidente preocupação com 

aspectos relacionados com a caracterização dos efeitos de luz e sombra. 

O processo aparentemente adoptado foi o do preenchimento das áreas definidas pelo 

contorno com uma textura produzida, com a mesma grafite, por um tracejado de linhas 

paralelas e lançadas num movimento oblíquo numa que vai de cerca de 70 a 20 graus 

com uma nítida dominante de 45 criando uma trama gráfica. Estas linhas poderão ser 

mais longas ou mais curtas em função do tamanho das áreas a preencher e da 

necessidade em caracterizar o movimento e a direcção das superfícies. Para além disso 

apresentam-se em conjuntos de linhas paralelas mais aproximadas entre si, criando 

manchas mais ou menos densas, mais ou menos escuras ou carregadas, gerando assim 

uma vasta gama de valores tonais, caracterizadores do jogo de luz produzido sobre a 

superfície dos objectos e das suas qualidades texturais. Existem também evidentes 

traços de utilização de um instrumento apagador na abertura de manchas negativas 

brancas sobre a mancha de grafite, num regresso ao valor branco da folha criando 

valores lumínicos mais altos, como é bem patente na luz que caracteriza praticamente 

todo o perfil do corpo de Cristo, sobretudo ao nível da anca e também sobre a pedra a 

que este se apoia. 

Estes valores altos jogam em contraste com manchas alternadas de valores profundos 

geralmente mediados por meios-tons criando assim jogos de ritmos que foram 

certamente efeitos que o artista pretendeu seguramente estudar ou ensaiar a partir da 

cópia de uma pintura pré-existente e que não nos foi possível identificar. 

À direita deste estudo temos o apontamento de uma cabeça que contrasta na sua feitura 

rápida e pouco elaborada com o estudo anteriormente referido. Ocupa cerca de um 

quarto da altura da folha do álbum, apresenta-se num movimento de cerca de três 

quartos orientada para a direita e ocupa uma posição relativamente superior em relação 

ao centro da página. A cabeça é caracterizada pela representação de uns olhos registados 

através de mancha em contraste com o modo linear que caracteriza tanto o seu contorno 

como outros elementos, nariz, contorno algo nervoso ou sinuoso (enrugado) do queixo, 

e alguns, esparsos cabelos. Um pouco do pescoço desaparece numa ligeira sugestão de 

uma gola pouco visível ou apenas adivinhada mas no entanto ainda presente dando a 
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ideia de ser uma cabeça relativamente afundada nos ombros de alguém provavelmente 

sentado numa pose de meditação.  
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                                                                                                       Detalhe de fresco de Domenichino 

 

Folha 4 - s.d. 

 

Cinco registos gráficos de cabeças – lápis de grafite: 

 

1. Cabeça envolta em turbante 

2. Conjunto de duas cabeças de jovens 

3. Cabeça de criança de colo 

4. Cabeça de ancião com barbas 

 

 

Estudo de cinco cabeças a partir de um fresco do Domenichino (1581 – 1641) na 

Abadia de S. Nilo em Grotta Ferrata. Sequeira concentrou-se neste caso sobretudo no 

estudo de expressões de figuras presentes no famoso fresco tantas vezes copiado por 

variadíssimos artistas antes e depois dele como Jean Dominique Ingres.  

Sequeira junta várias cabeças recontextualizando-as numa composição que ocupa a 

página do seu caderno num movimento circular cheio de dinamismo. Se nas três 

cabeças a factura parece deter-se em questões anatómicas e de expressão com particular 

atenção na expressão do olhar na boca dos personagens e no movimento relativo 

impresso às cabeças, já nas duas figuras da parte inferior do desenho, uma criança e um 

velho, o artista mostra ser sensível uma vez mais aos efeitos de sombra e de luz patentes 

no rosto dos personagens. 

As três cabeças da parte superior formam dois grupos distintos, sendo a primeira 

caracterizada por um turbante que envolve o cabelo quase por completo e a segunda, um 

conjunto de duas cabeças de jovens de olhar ou expressão de espanto. O desenho é 

essencialmente linear revelando uma caracterização de valores de claro-escuro apenas o 



10 

 

quanto baste para dar a ilusão de algum volume e sem grandes pretensões dramáticas ou 

teatrais como é o caso das figuras da parte inferior em que a luz parece jogar com a 

superfície através de sombras projectadas, sobretudo na cabeça da criança e uma luz 

forte a banhar o perfil do ancião, contrastando com as sombras próprias da sua cabeça e 

das suas grandes barbas. 
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Folha 5 - s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Desenho com cena de Cristo em casa de Marta. Provável apontamento a partir de 

pintura não identificada. 

2. Apontamento de homem sentado a ler visto de costas 

 

 

Nesta página Sequeira mostra-nos dois estudos a lápis com características bem 

contrastantes tanto no seu carácter como na sua intencionalidade.  

1 - O primeiro desenho ocupa um pouco mais de metade da página mostrando uma cena 

de interior com três personagens, duas jovens em diálogo ou interacção com uma 

terceira identificável com a figura de Cristo sentado numa cadeira de braços. A jovem 

que ocupa o centro da cena está de pé de face voltada para Cristo e aparenta dirigir a 

atenção deste para a figura feminina ajoelhada, levemente reclinada para trás e de mãos 

postas sobre o regaço. A cena identifica-se com a história de Cristo em casa de Marta. O 

cenário envolvente sugere-nos duas paredes uma das quais coberta com uma estante de 

pratos ocupando dois terços do fundo. Por trás de Cristo sentado entrevê-se uma mesa 

com um jarro de garganta alta e pega espiralada. A roupa envergada pelas jovens remete 

para a moda feminina do século XVII e não para a época contemporânea de Cristo. Isso 

é sobretudo patente na figura feminina que está de joelhos, na parte inferior direita da 

imagem. Todo o desenho está feito com preocupações em captar detalhes, ao ponto de 

caracterizar a face ou a fisionomia ainda que relativamente esquemática dos 

personagens. Outra característica que sobressai deste apontamento é a caracterização 

dos valores lumínicos que complementam a preocupação de um desenho atento a 
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medidas estrutura e proporcionalidade das figuras representadas. O meio-tom geral da 

composição prepara o contraste do halo em torno da cabeça de Cristo que contrasta com 

a sua face num perfil escurecido sobre uma mancha em que o artista produziu uma 

reserva de branco (do papel). Apesar do corte na figura da direita que nos parece pouco 

justificada, comprometendo o rigor da composição, Sequeira está, com este desenho, a 

tentar uma cópia a partir de uma pintura que não nos foi possível identificar. 

2 - O restante desta página contrasta pelos valores de branco com o desenho 

anteriormente descrito. Ocupa uma banda ao alto com uma área de um pouco mais de 

um terço da área total. Trata-se de uma figura sentada quase de perfil uma vez que o 

artista privilegiou uma vista das costas do personagem que estão parcialmente cobertas 

por um sobretudo ou uma espécie de oleado. Ligeiramente inclinado para a frente o 

homem, aparentemente de meia-idade, segura com ambas as mãos um pequeno livro. 

Do pouco de perfil representado é possível distinguir uns óculos sobre um nariz 

arredondado e um lábio inferior ligeiramente descaído. A peruca típica dos finais do 

século XVIII, com o rabicho que lhe desce nas costas arqueadas e o canudo laterais por 

cima da orelha, dão-nos a imagem aproximada da altura em que o apontamento terá sido 

feito por razões de moda. 

O branco que envolve este desenho contrasta com a mancha rectangular do desenho do 

lado esquerdo. Apesar das indicações de sombra na roupa mas sobretudo na face do 

personagem, este desenho vive dos valores lineares e vale sobretudo pelo seu carácter 

de retrato de um personagem fixado sem aviso nem combinação prévia o que ajuda a 

indiciar a rapidez da execução. 
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Folha 6 - s.d. 

 

Registo gráfico de figura de Jesus a uma mesa com outras figuras, sentadas e em pé, 

num segundo plano – lápis de grafite. 

 

 

Este apontamento ocupa novamente dois terços do lado esquerdo da página, num 

formato quadrado deixando uma banda intocada do lado direito oposto à costura do 

álbum o que começa a tornar-se uma constante. A cena mostra Cristo sentado numa 

cadeira, pés descalços, estando o direito assente no chão e o esquerdo levantado 

aparentemente apoiado ou seguro por uma personagem que ficou praticamente definida 

pela sua exclusão intencionalmente ausente. No fundo, a uma mesa apercebem-se cerca 

de cinco figuras em poses agitadas, registadas em breves apontamentos esquemáticos 

sendo a do plano intermédio a mais definida parecendo interagir mais directamente com 

Cristo. A figura de Cristo que ocupa o canto inferior esquerdo da composição, é a figura 

mais trabalhada ou de maior acabamento gráfico. À estrutura linear do desenho, 

Sequeira ainda acrescentou valores de cinzento ou claro-escuro usando aparentemente 

uma técnica de esfumado que é pontualmente acentuado com alguns traços lineares. O 

desenho inacabado contribui para nos elucidar sobre o modo de proceder do artista nas 

suas várias fazes de acabamento. 
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Folha 7 - s.d. 

 

Registo gráfico de cena pictórica (adoração do Menino). Provável cópia de pintura não 

identificada – lápis de grafite. 

 

 

Folha integralmente ocupada por uma cópia a lápis de uma composição ou pintura 

representando uma adoração do Menino Jesus pelos Reis Magos. Provavelmente cópia 

de uma pintura que pelas suas características compositivas, pelo vestuário, de alguns 

dos personagens e pelo cenário no qual figura uma coluna clássica a dividir a 

composição em duas partes, pode ser atribuída a um mestre não identificado do barroco 

italiano. Para além do estudo de composição linear e dos personagens pode verificar-se, 

de novo, o cuidado que Sequeira colocou no estudo da distribuição dos valores 

lumínicos ou de claro-escuro que conduzem o olhar e a leitura na composição e na 

valorização ou caracterização das referidas personagens. O estudo tem um elevado grau 

de acabamento apesar de manter algumas características de apontamento. Novamente 

verificamos a predominância no recurso à linha de contorno para a construção da 

imagem em combinação com traços longos para a caracterização do movimento 

sobretudo expresso nas roupagens e nos panejamentos e a aplicação da técnica dos 

traços curtos e paralelos para a acentuação de valores mais escuros sobre manchas de 

grafite aplicada em vários tons ou intensidades de esfumado que é por vezes igualmente 

utilizado para a sugestão de elementos de pequena escala como nos olhos de algumas 

das figuras. 
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Paolo Veronese, Bodas de Canaã, 1563, detalhe 

 

Folha 8 - s.d 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

1. Mulher envergando túnica e trazendo uma criança ao colo, outra pela mão. 

2. Homem inclinado vertendo líquido de um jarro. 

 

Esta página apresenta um preenchimento relativamente equilibrado em termos de 

mancha. Podemos dividi-la em dois momentos ou conjuntos de desenhos distintos.  

1 - Do lado esquerdo da página, uma mulher, envergando uma toga clássica que lhe 

cobre a cabeça transporta, do seu lado direito uma criança de colo e de pé, caminhando 

do seu lado esquerdo, acompanha-a outra criança segura pelo antebraço ligeiramente 

erguido sugerindo alguma resistência corroborada pela rotação da cabeça que se volta 

para o olhar da cabeça ligeiramente inclinada da mulher que lhe corresponde. O 

tratamento das figuras é essencialmente linear com um acento no efeito rítmico 

proporcionado pelo movimento do panejamento da figura feminina à qual se atribuiu 

um meio-tom geral através de esfumado e que contrasta com o valor mais alto da 

criança que a acompanha a pé que foi deixada praticamente sem aplicação de valores de 

cinzento à excepção da perna direita em combinação com o braço ambos ligeiramente 

levantados. 

2 - Do lado direito deste conjunto, num apontamento sem aparente ou necessária 

ligação, temos uma figura masculina dobrada sobre si própria ou inclinada em escorço 

de cabeça voltada em direcção ao observador, verte o líquido contido num vaso com o 

antebraço apoiado na perna flectida. É nesta que a mão segura a asa do vaso enquanto a 
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outra eleva a base do mesmo para lhe imprimir a inclinação apenas necessária para que 

o líquido escorra de um modo que nos parece intencionalmente cuidado e que podemos 

depreender do arco regular que representa o fluxo do líquido que se encontra numa 

direcção que faz prumo com o olhar (atento) do homem. A atitude presta-se a uma 

situação em que alguém pretende passar um líquido de um vaso para outro ou distribuir 

líquido por vários vasos, situação possível de encontrar em cenas como por exemplo nas 

Bodas de Canãa. O modo como o homem está vestido dá-nos pouca informação para 

uma identificação mais aprofundada. O desenho sugere um gibão sobre umas calças 

justas até meia perna. O homem descalço contribui, para além da pose e da acção para o 

identificar como um servidor ou criado. Ambos os apontamentos destacam-se 

rigorosamente do fundo branco da página sem qualquer indicação ou elemento 

sugestivo de local, contexto ou cenário.  

A escala ligeiramente maior do traço e tratamento gráfico do personagem quase 

sugerem tempos diferentes de execução dos desenhos, figuras que foram recolhidas a 

partir de diferentes fontes e desta forma associadas e recontextuadas na página podendo 

sugerir um primeiro plano aproximado do homem com o jarro e um segundo plano, 

mais longe, a mulher trazendo as crianças. 
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Vénus de Cnido, dos Desenhos das Antigualhas de Francisco de Holanda 

 

Folha 9 - s.d. 

 

Três registos gráficos – lápis de grafite 

1. Grupo de putti 

2. Homem idoso sentado envergando túnica 

3. Apontamento de figura feminina nua, vista de costas 

 

Página com três apontamentos distintos ocupando a área uma composição formada por 

um triângulo equilátero centrado, com a base na parte superior da página e o vértice a 

margem inferior. O grupo do ângulo superior esquerdo é formado por um grupo de 

anjos ou putti. O do ângulo direito uma figura sentada num trono, envergando uma toga 

e sandálias que correspondem à caracterização das figuras da época clássica. No vértice 

do triângulo invertido identificamos a estátua da Vénus de Cnido cuja cópia se 

encontrava na altura nas colecções do Vaticano. Aparenta ter sido captada de um ponto 

de vista inferior pelo artista e apresenta-se de costas ao passo que a estátua que 

representa a figura clássica do homem sugere maior proximidade em relação ao 

observador e está ao nível médio do seu olhar, facto que é apoiado pelas indicações 
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perspécticas fornecidas não só a partir do trono que este ocupa mas também a base 

sobre a qual assenta o seu pé esquerdo ligeiramente avançado. 

Qualquer um destes apontamentos dá indicação de terem sido feitos de forma sumária 

ou breve e com pouca preocupação nos detalhes. A linha é de contorno e mostra pouco 

investimento em tentativas, correcções, definição de valores de cinzento ou volumetria 

através de efeitos luz/sombra apesar de algum manchado de grafite sugerindo uma leve 

aguada. 
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Folha 10 – s.d. 

 

Dois apontamentos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Homem nu sentado com leve rotação do olhar e do corpo. 

2. Homem sentado envolto numa túnica com atitude melancólica ou de reflexão. 

 
 

Estudo de duas figuras com proporções relativamente aproximadas. Ocupam o centro da 

página e apesar de unidas tematicamente (figura humana), distinguem-se no entanto na 

pose, no carácter na sua colocação espacial relativa e finalmente no modo como 

Sequeira as traduziu graficamente pelo desenho optando por materiais e tratamentos 

diferentes podendo ter sido executadas em alturas e locais diferentes. 

1 - A figura da esquerda exibe um corpo mais exposto, assente numa base que aparenta 

um elemento rochoso apoia a torção da parte superior do seu corpo no seu braço 

esquerdo apoiado. A mão direita segura um objecto que aparenta ser um corno. As 

pernas apresentam os joelhos próximos mas os pés estão afastados estando o da direita, 

recuado e avançado o da esquerda. O Homem parece ter-se virado para observar algo 

que se passa fora do seu campo de visão directa. A totalidade da figura está colocada ao 

nível do olhar do observador. O grafismo é sumário e apresenta problemas ao nível da 

estrutura e das proporções, sobretudo na relação do tronco com as pernas e da relação 

das pernas entre si. Um desenho que revela fragilidades e pouca ou nenhuma intenção, 

por parte do artista, em proceder a correcções ou mostrar pentimenti. O desenho é linear 

e basicamente de contorno dinâmico nas suas intensidades gráficas. Apresenta leves 

apontamentos de sombras ou valores profundos e contrastantes que se constituem como 



20 

 

possível pontuação compositiva geradora de algum equilíbrio relativo (cabelo, olhos, 

axilas, sombra do corno e no assento). 

2 - O apontamento da direita é uma figura igualmente nua mas coberta por um largo 

panejamento. Igualmente sentada apresenta a pose típica do pensador da melancolia ou 

do estudioso. O ponto de vista do observador utilizado para este desenho é um ponto de 

vista de baixo para cima ou contre plongée. 

A utilização da pedra acastanhada foi aproveitada para a realização de um desenho 

apresentando uma estrutura linear geometricamente simples de linhas longas mas 

quebradas, apoiadas por um jogo de luzes contrastado feito a partir do esfumado ou do 

manchado produzido a partir do pó ou do pigmento do próprio instrumento de desenho. 
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Folha 11 - s.d. 

 

Apontamento gráfico a partir de uma composição pictórica não identificada – lápis de 

grafite 

 

 

Estudo a partir de uma pintura de composição barroca. Sequeira pretendeu aqui fazer 

um exercício estudado de composição. Para a consideração da totalidade da imagem 

optou por girar o álbum para aproveitar ao máximo a dimensão e as proporções da 

página que ocupou quase integralmente ainda que com alguns ligeiros desvios no 

cálculo aproximando talvez excessivamente a composição da margem superior da folha. 

A composição é preenchida com figuras apenas esquematicamente apontadas na sua 

pose com ligeiras indicações do seu traje ou elementos de identificação essenciais como 

as asas de um anjo, o hábito de um monge mas pouco mais para além de alguns 

adereços e elementos arquitectónicos que fragmentam a imagem numa composição 

complexa e agitada e cujas áreas são caracterizadas por Sequeira no seu grau de valor 

lumínico por uma escala de cinzentos dada através de um tracejado rápido de linhas 

paralelas mais ou menos densas ou mais ou menos intensas. A esta intensidade juntou o 

artista ainda outra que consiste em sublinhar partes de contornos que julgou relevantes e 

que contribuem para o serpentinato da composição na sua aparência geral. 
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Folha 11 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de arquitectura – lápis de grafite 

 

Neste apontamento Sequeira utiliza, aparentemente pela primeira vez, o verso de uma 

página. Trata-se também de um primeiro apontamento de uma arquitectura, desenho 

claramente executado no exterior em que presumivelmente a principal intenção é fixar 

um conjunto de habitações típicas da região onde o artista se encontra. As razões 

parecem ser sobretudo de ordem afectiva uma vez que nada nos leva a crer que este 

casario se destaque por razões de ordem estética ou artística. O apontamento é linear e 

simples revelando alguma hesitação na condução do traço que parece hesitar aqui e ali 

ao longo das arestas dos volumes das casas. O desenho apresenta uma fraca sugestão de 

profundidade ou volumes e denota alguma fragilidade na representação perspéctica.  

O esfumado confere um tom geral, pouco expressivo ao desenho, em que para além das 

janelas algumas paredes meio arruinadas e alguma vegetação pouco mais nos dão em 

termos de informação. O desenho tem uma ocupação na página que mostra uma leve 

deslocação para a direita o que significa uma aproximação da costura ou do centro do 

álbum no sentido contrário ao que tem vindo a acontecer até aqui o que é indiciador de 

uma constante com uma certa forma de manipulação ou consideração do suporte por 

parte do artista. 
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Folha 12 - s.d. 

 

Registo gráfico de cena de batalha. Provavelmente feito a partir de uma pintura – lápis 

de grafite 

 

Nesta página temos de novo um desenho que deriva muito provavelmente de uma cópia 

de uma pintura antiga. Pelos trajes e pelo apontamento de um estandarte transportado 

por uma figura apenas vagamente perceptível do lado direito, podemos identificar que 

um dos exércitos é da antiga Roma Imperial. A disposição dos intervenientes, 

sobrepostas numa composição dinâmica e acentuada pelo dramatismo da acção, remete-

nos para a possibilidade de uma pintura próxima das existentes no Vaticano nas salas da 

Segnatura e saídas do círculo de Rafael e seus seguidores. Sequeira repete o facto de 

aproximar a implantação do desenho optando pelo lado da costura do álbum, atribuindo 

assim ao apontamento uma composição quadrada que de novo se esvai graficamente no 

seu acabado no sentido da esquerda para a direita, deixando uma banda em branco na 

margem do caderno. Trata-se de um esboço rápido, sem recurso a esfumados nem 

sombreados com demasiada elaboração. O artista limitou-se a apontar as zonas mais 

escuras com a sua habitual técnica que consiste na aplicação sumária de uma textura de 

linhas oblíquas paralelas que complementam o desenho de contorno definidor das 

formas das figuras.  

A figura em primeiro plano revela um mais elevado grau ou índice de acabamento, 

distinguindo-se um soldado ou peão, de capacete e escudo que se prepara para desferir 

um golpe com a sua adaga no seu adversário, tudo numa breve sugestão.  
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Em segundo plano, um cavaleiro monta um possante cavalo branco de patas dianteiras 

levantadas.  

No último plano, mais cavaleiros, trompas, estandartes e o apontamento de uma floresta 

de lanças na vertical. O porta-estandarte ficou por definir permitindo no entanto a 

percepção suficiente da ideia que descreve a fase dramática de ataque decisivo de uma 

batalha. Tratar-se-à da batalha sobre a ponte de Mílvio nas Stanze de Rafael? 
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Folha 12 reverso - s.d. 

 

Apontamento de edifício em paisagem alcantilada – lápis de grafite 

 

De novo o recurso ao verso de uma página e o regresso á paisagem. Desta vez trata-se 

de uma arquitectura de características monumentais. O desenho é tímido na ocupação 

que faz da área da página, ocupando apenas praticamente o quarto superior esquerdo do 

rectângulo. Uma vez mais Sequeira sentiu a necessidade em apoiar o seu desenho 

aproximando-o ao centro ou á costura do álbum. Recorreu de novo a uma factura linear 

apoiada pelo esfumado do lápis negro ou da grafite num desenho pouco convicto ou 

elaborado. O edifício é a vila Mecenas em Tivoli, objecto da atenção de tantos artistas 

antes e depois de Sequeira. 
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Folha 13 - s.d. 

 

Dois apontamentos gráficos – lápis de grafite 

1. Figura religiosa dirigindo-se a fiéis, provável cópia a partir de pintura 

2. Grupo de anjos 

 

Ambos os desenhos apresentam características de esboço ou apontamento sumário. 

Correcto do ponto de vista da representação mas pouco exigente nas pretensões e no 

acabamento.  

1 - Breve apontamentos de um esquema da composição de um quadro ou pintura de 

formato quase quadrado delimitado por uma cercadura linear. 

2 - Grupo de três anjos ou querubins em que dois se mostram em primeiro plano, meio 

corpo por detrás das nuvens lêem um livro atrás deles espreita um querubim mais 

pequeno braço esquerdo levantado por cima das cabeças dos anjos em primeiro plano. 

O apontamento mostra que Sequeira foi sensível à essência da composição ao captar a 

forte diagonal ascendente, de baixo à esquerda para o alto à direita que forma o conjunto 

das figuras. O quadro divide-se em duas partes na horizontal sendo a parte inferior 

ocupada por quatro personagens que circundam uma quinta que se eleva sentada num 

trono acima do nível das suas cabeças e que forma assim um contraponto ao alto e que 

enverga uma mitra de um bispo ou de um “doutor da igreja”. Ao lado deste em baixo e 

virado na direcção das outras três provavelmente um acólito assiste com o bispo à 

apresentação de um jovem ao colo de uma mulher secundada por uma segunda de rosto 

meio velado por um lenço que traz na cabeça. As caras dos personagens são 
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esquematizadas, à excepção do bispo que aparece com uma maior caracterização. 

Também a sua mitra parece desenhada com maior cuidado nos poucos pormenores o 

que nos faz crer que se trata de um retrato de um Santo da Igreja em plena acção a 

ministrar os seus poderes curativos. Ligeira indicação de tons ou valores de claro-escuro 

na técnica gráfica a que Sequeira nos vem entretanto habituando. 
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Folha 14 - s.d. 

 

Registo gráfico, provável cópia de pintura – lápis de grafite 

 

Apontamento de composição ao alto. Sequeira decidiu de novo virar o álbum para assim 

respeitar dimensões e proporções da imagem estudada, sem ter de procede a cortes ou 

desenhos de fragmentos. O registo é rápido e sumário com maior atenção na acção e nas 

personagens dispostos em primeiro plano que mostra dois homens curvados sobre um 

terceiro deitado por terra e que aparentemente tentam levantar pegando no panejamento 

por detrás das costas e que aparece junto dos braços. Por detrás deste primeiro plano 

uma mulher de mão estendida ocupa a zona central da composição sobrepondo-se a 

duas figuras que parecem dialogar e cujas cabeças se encontram aproximadamente ao 

mesmo nível da cabeça da mulher.  

O cenário mostra uma colunata que ocupa o quarto superior esquerdo da composição. 

Do lado direito uma muralha ameada e com um portal encimado por um arco românico 

acaba numa torre igualmente ameada.  

Do lado direito ligeiramente abaixo da torre Sequeira faz um breve apontamento de algo 

que poderá ser o resto de uma ruína ou de baixos-relevos com figuração humana. 
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Folha 14 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de muralha com torre e árvores – lápis de grafite  

 

Apontamento de paisagem constituída por muralha e torre onde por detrás se divisa um 

conjunto de árvores das quais se destaca um cipreste que supera a torre em altura. O 

conjunto arquitectónico assenta sobre um terreno com vegetação rasteira natural. 

Embora este apontamento esteja mais cuidado no seu acabamento gráfico do que os 

apontamentos de paisagem anteriores são de realçar a escala relativamente reduzida que 

o conjunto ocupa no espaço total da página. Uma vez mais, Sequeira aproximou o 

desenho à margem esquerda superior do álbum e de novo recorreu ao verso de uma 

página.  

É de salientar o cuidado que o artista teve em caracterizar os materiais em presença 

distinguindo pedra de folhagem através de valores atribuídos por uma variada gama de 

cinzas e de texturas apropriadas levando a concluir que houve um maior índice de 

investimento no que respeita a uma observação mais atenta não só dos aspectos 

estruturais e proporcionais das variadas formas em presença, da sua inter-relação e 

articulação, mas também na caracterização das qualidades aparentes da textura e do 

jogo de luzes e sombras. 

O trecho de muralha parece representar um castelo em Grotta Ferrata ainda existente 

nos dias de hoje. 
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Folha 15 - s.d. 

 

 

Registo gráfico de cópia de pintura – lápis de grafite 

 

 

Estudo de uma composição, aparentando ser de uma pintura de grande formato de tema 

religioso, representando o diálogo entre S. Jerónimo, de pé apoiado a uma formação 

rochosa e identificado pelos seus adereços simbólicos representados na margem 

esquerda da composição: a cabeça de um leão (canto inferior esquerdo) e por cima deste 

um crucifixo ligeiramente perspectivado e visto por detrás.  

As cinco figuras que conferenciam com a figura do santo ocupam cerca de um quarto da 

totalidade da composição no lado inferior direito formando, a colocação das suas 

cabeças, uma linha diagonal do rectângulo constituído por cerca de metade da pintura ao 

baixo e que estabelece uma ligação com a cabeça do leão no canto oposto.  

O cenário destas figuras é uma paisagem de rochas formando uma espécie de vale ou 

enclave constituindo cerca de três planos de profundidade ou escala entrecortados em 

alternância. As duas primeiras formações rochosas apresentam alguma vegetação, tendo 

a do primeiro plano, imediatamente por detrás da figura do santo o seu topo cortado 

pelo enquadramento, aumentando assim a sensação de proximidade relativa realçando a  

perspectiva. Sobre o topo do monte no último plano distingue-se uma casa cercada de 

arvoredo, numa escala coerentemente reduzida, de plano mais longínquo. O tratamento 

gráfico e textural, a lápis, definem o jogo de luz e sombra das massas compositivas e 
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contribuem para intensificar, através da gestão de uma progressiva perda de intensidade, 

para o acentuar do efeito de distância. 
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Francisco de Holanda,  

vista de Tivoli com templo de Sibila 

 

Folha 15 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de paisagem com arquitectura antiga – lápis de grafite 

 

Identificável com o Templo de Sibila dedicado a Vesta em Tivoli. Francisco de Holanda 

também faz o registo deste monumento que integra o seu álbum dos desenhos das 

antigualhas que se encontra no Escorial. Sequeira utiliza novamente o verso de uma 

página do álbum e faz a deslocação da mancha útil do desenho para o centro relativo do 

suporte. 
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Folha 16 – s.d. 

 

Três registos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

1. Figura masculina envolta em manto 

2. Figura masculina barbada envolta em manto 

3. Figura masculina envolta em manto com ombro descoberto 

 

O estudo do panejamento é um dos exercícios académicos por excelência e executado já 

desde o renascimento como treino do jovem aprendiz de pintura como nos lembram os 

panejamentos de Leonardo da Vinci no Louvre. O panejamento remete para a escultura 

grega em particular e para a cultura da Antiguidade Clássica e Bíblica. É referida por 

Johan Joachim Winkelmann, como factor caracterizador importante da arte Clássica em 

“Pensamentos sobre a imitação de obras Gregas na pintura e na escultura” (1755). Não é 

de admirar por isso que o jovem Sequeira se envolvesse na sua estada de formação em 

Itália com este tipo de exercícios que neste caso parece aliar o desenho de modelo 

(figura humana) ao desenho de panejamento.  

Pela pose variada dos personagens parece que os apontamentos resultam do registo 

produzido numa sessão de modelos que neste caso não estarão nus como nas sessões de 

desenhos de academias, mais lentas e elaboradas, antes lembrando exercícios de treino 

de apontamento rápido. De notar uma maior atenção ao movimento de queda do pano e 

ao seu peso relativo com ênfase nas linhas que produz, mas também nos efeitos ou 

jogos de sombra e luz que proporcionam ao observador e que Domingos Sequeira 
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parece entender com razoável à vontade, não apresentando grande necessidade no 

recurso a possíveis apagamentos ou correcções. 
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Folha 16 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de arquitectura – lápis de grafite  

 

Estudo de edifício com arcadas e galeria, tomado de um ponto de vista relativamente 

aproximado e com uma ligeira torção na perspectiva possibilitando a representação da 

face iluminada contrastando com o registo de sombra. 
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Folha 17 – s.d. 

 

Dois registos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

1. Figura envolta em manto de perfil 

2. Figura envolta em manto de costas 

 

Continuação do exercício da folha 16 com a qual está em nítida relação e que apenas 

nos apresenta mais duas variantes ou poses do programa de desenho de modelos com 

panejamento. 
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Folha 17 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de paisagem com edifício amuralhado – lápis de grafite 

 

Desenho muito próximo do registo gráfico executado no reverso da folha 14 e 

remetendo para torreões e muralhas rodeadas de árvores e outro género de vegetação 

que dão uma imagem típica da paisagem da Campania italiana nos arredores de Roma. 

Sugiro fortificações de Grotta Ferrata. 



38 

 

 

   

 

Folha 18 - s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

1. Figura clássica feminina conduzindo boi 

2. Figuras clássicas femininas com instrumento musical 

 

Desenho a lápis negro com aplicação de esfumado e alguma sugestão de volume. 

Sobretudo o estudo à esquerda é com toda a probabilidade feito a partir de um relevo 

romano à guarda nos museus do Vaticano. Neste caso uma Bacante conduz um touro ao 

sacrifício. 

 

 

(Bibliografia: Francis Haskell & Nikolas Penny 1981 Taste for the Antique) 
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Folha 18 reverso – s.d. 

 

Registo gráfico de arquitectura - lápis de sanguínea 

 

Mudança de meio ou passagem do lápis negro para a sanguínea aplicada a apontamento 

de uma face lateral de casario de tipo rústico e com sinais aparentes de alguma 

degradação. Digno de nota é a opção a que Sequeira entretanto já de certo modo nos 

habituou pelo registo dos efeitos de luz e sombra produzidos nos edifícios. Neste caso 

com a vantagem no destaque de planos e a caracterização de reentrâncias constituídas 

por portas arcos e janelas. A vegetação que aparenta tomar conta do edifício acentua o 

seu carácter pouco cuidado, abandonado aos efeitos do tempo, das intempéries e erosão 

naturais. 
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Folha 19 - s.d. 

 

Três apontamentos gráficos – lápis de grafite 

1. Figura feminina clássica sentada vista de perfil 

2. Guerreiro com capacete clássico de pé apoiado a um escudo 

3. Tês figuras envoltas em panejamentos uma delas ajoelhada em atitude de prece 

ou adoração, as outras duas em conversação uma delas apontando. 

 

1 - Figura clássica feminina representada de perfil sentada numa cadeira klismos em 

pose de meditação, braço direito saindo da toga apoiando com a mão o queixo da cabeça 

levemente inclinada em pose de leitura concentrada. O braço esquerdo corre livre ao 

longo do tronco e a mão apoia sobre a perna. A mão denota segurar um documento que 

Sequeira excluiu no desenho.  

2 - Imediatamente por baixo deste apontamento numa escala mais reduzida do que a 

figura anteriormente descrita um soldado de pé em contrapposto envergando capacete 

emplumado e armadura peitoral, o braço esquerdo dobrado em ângulo recto apoia-se no 

que poderá ser um escudo colocado na vertical, imediatamente por detrás da figura que 

olha para a direita exibindo a face de perfil.  

3 - Á direita destes dois apontamentos, vemos um grupo de três figuras masculinas 

envoltas em túnicas e que se subdivide da seguinte forma:  

Uma das personagens de joelhos, braços cruzados sobre o peito e olhar erguido para a 

esquerda numa pose típica de reverência ou adoração de crucificação e um segundo 

grupo de duas figuras de homens envergando o mesmo tipo de vestuário dialogando 
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entre si. A figura em primeiro plano recorta parcialmente a segunda que aponta no 

mesmo sentido do olhar da figura de joelhos, estabelecendo assim mais uma pista para a 

relação dos três. 

 

Temos assim nesta folha estudos de figuras clássicas e de figuras muito provavelmente 

bíblicas. As primeiras denotam um relativo cuidado apenas suficiente para que fique 

como referência documentada enquanto o segundo apontamento já pressupõe um maior 

investimento de tempo na definição dos efeitos de volume dados pelo sombreado do 

panejamento das figuras. Os apontamentos da esquerda apresentam um carácter de 

esboço rápido e essencialmente de contorno enquanto o estudo da direita, ainda que 

igualmente com características de apontamento, alia o desenho dos contornos com a 

mancha, a textura e valores lumínicos brevemente executados por justaposição de traços 

paralelos em direcções que acompanham o ritmo, movimento e o cair do panejamento. 
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Folha 20 - s.d. 

 

Apontamento gráfico de figura reclinada lendo em paisagem de rochas – lápis de grafite 

 

Apontamento inacabado de uma figura de idoso lendo reclinado na protecção de uma 

reentrância de uma formação rochosa. A figura que se destaca da sombra que a envolve 

forma uma mancha gráfica que ocupa o centro visual inferior da folha que parece ter 

sido considerada como área total para a composição, uma vez que o artista distribuiu 

linhas sumárias quebradas para indicação do contorno do restante da paisagem que se 

mantém rochosa na sua maior parte, senão na totalidade. Associamos esta representação 

à iconografia de S. Jerónimo. Sequeira parece ter-se contentado com o essencial 

mostrando-nos uma página com um certo carácter de abandono mesmo tendo em conta 

que se trata de um breve estudo, dá a entender que, ou não houve tempo para grandes 

correcções e elaborações ou houve uma desistência prematura devido a algumas falhas 

que notamos sobretudo ao nível da anatomia ou da pose do personagem que revela 

algumas dificuldades sobretudo ao nível da colocação dos membros inferiores e da pose 

meio deitada assumida pelo santo ao qual falta, de resto, a companhia do leão que 

normalmente o identifica. 
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Folhas 20 reveso e folha 21 - s.d. 

 

 

Quatro apontamentos gráficos de figuras não identificadas – lápis de grafite 

 

 

Os estudos a lápis de grafite realizados nestas duas páginas parecem, quer pela sua 

colocação, quer pelo seu tratamento, terem sido produzidos numa mesma sessão. São 

figuras vagamente identificáveis com a iconografia cristã ou religiosa e pelo 

panejamento e poses poderiam ser identificadas com personagens de pinturas realizadas 

por Rafael ou no seu círculo. 
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Folha 21 reverso - s.d. 

 

Registo gráfico de edifício com torres e muralhas (castelo?) e algumas árvores ou 

arvoredo – lápis de grafite 

 

 

Nada de novo a acrescentar a mais este apontamento de um edifício militar antigo 

amuralhado que não só demonstra o interesse de Sequeira pela recolha deste tipo de 

reportório, e que é habitual como exercício educativo de um gosto praticado pela grande 

maioria dos jovens estudantes e aprendizes de artes que visitam Roma como o santuário 

da arte antiga ou clássica. De salientar a estratégia que o artista emprega e que parece 

caracterizar uma forma frequente e privilegiada de proceder, que é o jogo da mancha, 

neste caso grafite ou pedra negra, lançada em técnica idêntica à do esfuminho num 

suave tom geral e que define as grandes massas da composição e sobre a qual corre uma 

linha de contorno definidora das formas. Neste caso o desenho parece ter ficado numa 

fase incompleta, uma vez que não aplica a habitual textura de pequenos traços paralelos 

que normalmente ampliam a gama de valor claro-escuro a que parece ser na maior parte 

dos casos mais sensível. 
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 Giulio Romano, Massacre dos Inocentes, tapeçaria 

 

Folha 22 - s.d. 

 

Quatro registos gráficos – lápis de grafite e sanguínea 

 

1. Cadeira antiga 

2. Cena de mulher por terra protegendo criança de um homem que a ameaça 

3. Cabeça feminina 

4. Cabeça de mulher e criança 

 

 

1 - Um apontamento de uma cadeira clássica sem ocupante colocada, bastante rigoroso 

no traço, em posição lateral. 

2 - O apontamento à direita da cadeira não tem relação com ela visto tratar-se de uma 

cópia de parte da figuração de uma cena do Massacre dos Inocentes muito próxima da 

que se pode ver numa tapeçaria feita a partir de um cartão de Giulio Romano, pertença 

igualmente das colecções dos Museus do Vaticano.  

3.4 - Os apontamentos de mais dois grupos de cabeças encaixadas à esquerda em baixo 

na composição da página, mostram-nos para além do interesse pelo exercício na 
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caracterização e desenho rigoroso de personagens, uma procura deliberada no estudo de 

expressões características de estados de alma. È sobretudo curiosa a introdução da 

sanguínea na face mais dramática da cabeça da esquerda que parece ter sido construída 

a lápis negro. O tom avermelhado, dá-lhe simultaneamente uma maior aproximação em 

termos de verosimilhança com o tom da pele ou da carne e o tom dramático que 

associamos à cor que corresponde a uma intensificação expressiva da máscara. 
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Folha 22 reverso e folha23 - s.d. 

 

Cinco registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Homem ajoelhado em atitude de oração 

2. Cabeça feminina 

3. Cabeça feminina 

4. Cabeça de animal (Dromedário) 

5. Chapéu medieval 

 

 

Estas duas folhas parecem-nos estar relacionadas mas, o seu carácter fragmentado e a 

disposição das figuras, não nos dão dados suficientes para o confirmar. Uma possível 

leitura é ver na cabeça do animal da folha 23 à direita, um dromedário e se juntarmos 

como indício o chapéu na moda do século XVI, as duas cabeças femininas envoltas em 

turbantes, mais o ancião de longas barbas, em pose de oração de joelhos tal como em 

muitas representações de adorações de Jesus Menino, bem que poderíamos estar perante 

uma pintura, talvez norte renascentista de uma adoração ou presépio, a partir da qual o 

artista resolveu recolher e destacar estes elementos. No caso do Rei Mago Sequeira 

recorre de novo à tonalidade geral sobre a qual lança uma rápida e decidida linha de 

contorno que evolui em complexidade à medida que se aproxima da cabeça e da 

caracterização do personagem e de algum panejamento na zona dos ombros. A mão em 

postura de oração limita-se a um apontamento sumário. 
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Folha 24 - s.d. 

 

Apontamento de cena, provável cópia a partir de pintura não identificada – lápis de 

grafite 

 

 

Sequeira opta de novo por usar o álbum ao alto, não por respeito em relação às 

proporções da pintura que aparenta um formato próximo do quadrado.  

Ainda que não identificado o quadro estará provavelmente exposto à altura do olhar do 

desenhador, não se sentindo a ocorrência de deformações atribuíveis a qualquer efeito 

de paralaxe ou de perspectiva. O desenho é aliás muito sumário e pouco mais parece 

pretender do que o “agarrar” da composição nas suas linhas principais, em que as 

figuras são o elemento principal em complemento com alguns elementos 

arquitectónicos que definem o cenário e a sua profundidade. 
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Folha 25 – s.d. 

 

Dois apontamentos  gráficos - lápis sépia 

 

1. Figura feminina de costas erguendo flores 

2. Conjunto de três personagens sentadas compostas por homem mulher e criança 

 

 

Estes apontamentos surpreendem-nos pela súbita mudança na atitude gráfica não só na 

escolha do material riscador, até aqui raramente ou nunca utilizado. O tom acastanhado 

sugere-nos uma pedra relativamente dura pela consistência do traço e apesar de permitir 

esfumados que são aparentemente produzidos a partir do mesmos material.  

Sequeira deve ter utilizado uma lapiseira adaptável a diversas pontas ou minas como as 

usadas frequentemente em auto-retratos de tantos artistas antes dele e que se tornou 

adereço imprescindível para a identificação deste género de representações, pelo menos 

desde a substituição das técnicas da ponta de prata pelas do lápis sobre papel ou cartão. 

Nesta página reconhecemos dois apontamentos a partir de duas diferentes fontes.  

1 - A primeira, da esquerda, representando uma figura feminina que se desloca de costas 

para o observador no sentido esquerda direita, ergue um ramo de flores nas mãos, o seu 

traje é uma túnica e denota agitação nas pregas que corresponde ao movimento que 

algumas madeixas do seu penteado também acompanham. Figura de tronco nu apesar 

de envergar túnica que cinge as suas ancas, está descalça e poderia muito bem ser uma 

alegoria para uma vitória como aliás Sequeira virá a retomar mais tarde quando produzir 

a baixela para Wellington nos anos 1811? 

2 - O grupo da direita é constituído pelos tipos da sagrada família S. José, Maria e o 

Menino. Pela indumentária e pelo corte do cabelo e do bigode da figura masculina 
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poderíamos situar o grupo como sendo uma pintura datando do século XVII, próxima 

talvez de Rubens ou Van Dyck. 
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Folha 26 - s.d. 

 

Três apontamentos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Mulher sentada com criança de pé no seu colo 

2. Figura feminina sentada vista de frente 

3. Duas figuras femininas 

 

 

Esta folha apresenta três apontamentos com um grafismo e uma atitude ou disposição 

gráfica bastante próxima da folha anterior. O registo é rápido ou sumário com recurso 

predominante à linha de contorno rápida e sem grandes exigências de construção prévia, 

ou correcções (pentimenti ou arrependimentos). O apontamento do sombreado também 

se reduz a um esfumado com um efeito próximo de uma aguada, quase uma linha, faz-

nos querer que é feita a partir do mesmo material que o artista diluiu com água ou 

esfumou com o auxílio dos dedos ou de instrumento próximo dos esfuminhos de cartão. 

Representadas estão três figuras femininas, aparentemente extraídas de diferentes 

representações, provavelmente pictóricas.  

A primeira, uma mulher com um menino de pé sobre os seus joelhos, poderá ser uma 

Madonna com o Menino ao colo, exibe a inscrição “espanholeto” o que fez com que 

Beaumont sugerisse tratar-se de um estudo a partir de um Ribera (BEAUMONT; 1972 – 

75).  

A segunda figura traz a indicação R.f. como legenda e que é interpretada, também,  por 

Beaumont como “Reni fecit”.  
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O terceiro apontamento é de novo de uma figura feminina em primeiro plano, 

lembrando, a sua pose, a possibilidade de tratar-se da representação de Judith, com a 

espada na mão direita e com esquerda depositando a cabeça de Holofernes decapitado, 

sobre uma mancha que sugere uma terceira personagem num plano de fundo. 
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Folha 27 - s.d. 

 

Dois registos gráficos - lápis sépia 

 

1. Grupo de dois putti 

2. Virgem com o Menino 

 

 

Nesta página Sequeira mantém o registo muito próximo do das anteriores páginas. As 

figuras continuam a ser de assuntos, aparentemente, relacionados com temas bíblicos ou 

religiosos. Á direita dois anjos, que quase saem fora do enquadramento permitido pela 

folha, à esquerda numa escala mais reduzida uma Virgem com o Menino. Pressente-se 

sobretudo alguma preocupação no registo, (escolha deliberada?) das fisionomias doces 

dos personagens, algo esquemáticas ou “abonecadas”. 
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Folha 28 - s.d. 

 

 

Registo gráfico de virgem com o Menino sobre paisagem com personagens - lápis sépia 

 

 

O carácter adocicado da fisionomia e das poses dos personagens anteriormente 

referenciadas tem continuidade bem expressiva no apontamento desta cena que poderá 

ser o de um “Descanso na fuga para o Egipto” como o sugere Beaumont 

(BEAUMONT; 1972 – 75). Neste caso trata-se, de novo, de um apontamento, muito 

provavelmente, a partir de uma pintura, desta vez considerada na sua composição, 

apesar do destaque dos elementos isolados em primeiro plano, que constituem o assunto 

principal, elaborado com breves apontamentos de sombreado através de aguadas ou 

lavados (lavis). As figuras secundárias resumem-se a breves linhas articulando forma 

com movimento, que ajudam a conceber a totalidade da composição que não é 

circunscrita ou limitada por qualquer linha ou moldura aparente. 
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Folha 29 - s.d. 

 

Dois apontamentos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Virgem com o Menino 

2. Virgem com o Menino 

 

 

A esta página aplica-se a análise feita para a folha 27, regressando Sequeira a uma 

recolha de figuras de Madonas ou maternidades em que o desenho adquire um carácter 

essencialmente líquido não apenas bastante coerente com a temática mas também pela 

forma como o artista resolve acentuar ou salientar aspectos da dinâmica implícita nas 

figuras. 
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Folha 30 - s.d. 

 

Três apontamentos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Mulher de joelhos protegendo criança 

2. Dois anjos transportando figura feminina 

3. Criança deitada 

 

 

Uma vez mais a representação da mulher e da criança.  

1 - No grupo que ocupa todo o lado esquerdo, uma mulher de joelhos, de seios expostos, 

parece proteger uma criança nua, olhando por cima do ombro direito sugerindo uma 

possível ameaça. O agitar do panejamento aumenta o sentimento dramático das figuras 

e da situação reflectida na sua pose.  

2.3 - Do lado direito em baixo uma criança nua deitada vista em escorço poderia fazer 

parte integrante de uma cena de “Massacre dos Inocentes” apesar do seu tratamento 

gráfico sugerir uma atitude ou objectivos diferentes o que é reforçado pelo conjunto 

constituído pelo apontamento que se lhe sobrepõe e que representa uma figura feminina 

a ser suspensa ou elevada por duas outras figuras: anjos provavelmente.  

Sentem-se ligeiras diferenças no tratamento gráfico de cada um destes grupos que no 

entanto ocupam a mesma página numa ordenação ou composição quase coerente.  

Na primeira é sobretudo a linha de contorno que conta tornando a representação quase 

plana. A criança deitada em baixo à direita contrasta pela sua pose em escorço e pelo 

reforço ou acentuação dos índices gráficos de volume que o artista emprega recorrendo 

à acentuação dinâmica da linha que faz por vezes acompanhar da mancha. Sequeira 
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parece ter voltado a utilizar neste caso a sanguínea para a acentuação de efeitos 

dramáticos que já não utiliza no grupo que se lhe sobrepõe onde a linha se tornou 

praticamente apenas uma impressão ou uma sugestão apoiada por valores muito ténues 

de aguada. 
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Folha 31 - s.d. 

 

Dois registos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Virgem em pé com menino ao colo, e outra criança que se lhe aproxima. 

2. Figura de homem de longas barbas sentado numa nuvem, saudando com a mão 

direita e segurando globo com a mão esquerda. Envolvem-no três figuras de 

pequenos anjos.  

 

 

Esta folha retoma o espírito dos desenhos realizados nas folhas 29, anteriormente 

referidas sobre a recolha de vários personagens bíblicos, com preferência ou 

predominância para a Virgem e o Menino, neste caso acompanhado por S. João 

Baptista.  

Do lado direito da página temos um apontamento que representa a figura protótipo de 

Deus todo-poderoso sentado, virado para o observador que se encontra em termos de 

perspectiva num nível inferior. De túnica, barbas longas e brancas, encontra-se sentado 

numa nuvem que lhe serve de trono e na qual ainda se divisam alguns querubins. Segura 

envolta no seu braço esquerdo uma esfera ou um globo encimado por uma pequena cruz 

e com o braço direito faz o gesto típico do abençoar. 
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Folha 32 - s.d. 

 

Dois registos gráficos - lápis sépia e sanguínea 

 

1. Anjo apontando, acompanha homem de joelhos em atitude de prece. 

2. Estudo de três cabeças 

 

 

Sequeira usou esta página para duas situações distintas: um estudo de anjo que apoia e 

orienta uma figura rezando de joelhos à esquerda,  à direita um estudo de rotação de três 

cabeças.  

As intenções bem como os processos gráficos são distintos no emprego quer dos meios 

quer da técnica.  

1 - No estudo do anjo com a figura de joelhos em oração o material parece ser giz que o 

artista usa para criar um esfumado que acompanha as estruturas lineares, criando assim 

um jogo de leve indicação lumínica e volumétrica. 

2 - As cabeças parecem ter sido desenhadas com lápis negro e a intenção é claramente o 

estudo das relações de proporção que tenta dominar em diferentes situações de rotação 

ou pose. A cabeça mais à direita revela ainda a marcação das linhas de nível. 

Tanto os toucados como o estilo do penteado destas três cabeças são indicadores de que 

se tratam de figuras que não têm relação com as figuras do estudo à esquerda. 
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Rafael, Pala do altar Baglioni 

 

Folha 33 – s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

1. Mulher representada em meio corpo envolta por quatro crianças. 

2. Figura reclinada de expressão penitente. 

 

Nesta página Sequeira opta novamente pelo lápis negro em dois estudos independentes. 

1 - O primeiro identificado como uma cópia de uma pintura de Rafael Sanzio localizada 

na pinacoteca Vaticana, a predela das Virtudes Teologais da chamada Pala Baglioli, 

como é referenciada por Mexia Alves no índice do facsimile do álbum. Este estudo 

pode estar na origem de uma gravura oferecida pelo pintor ao seu amigo Pedro Quintela 

durante a sua estada em Nápoles pouco antes da sua partida para Génova e referenciada 

por Luís Xavier da Costa (COSTA; 1922). O desenho é um apontamento rápido e 
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pretende apenas caracterizar as figuras no seu aspecto e no seu dinamismo compositivo 

de conjunto. 

2 - A figura apresentada no lado direito da página representa um busto parcialmente 

envolto, de cara voltada levemente para cima numa expressão de êxtase ou de dor aceite 

como sacrifício voluntário. Apesar de mais suave o traço empregue neste apontamento 

aproxima-se do carácter do que o acompanha na página mas que não se lhe relaciona. 
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Folha 34 - s.d. 

 

Vários registos gráficos - lápis de grafite 

 

1. Inscrição : “alacua Sota génova ” 

2. Grupo de três crianças 

3. Mulher sentada de costas 

4. Apontamento de cabeça de cão 

5. Figura feminina de pé 

6. Grupo de 19 figuras, de pé e sentadas 

7. Figura sentada de costas 

8. Figura de gatas 

9. Figura de mulher sentada  

 

 

Nesta folha temos por fim uma indicação, ajuda raramente disponível, constituída pela 

legenda que revela o lugar onde o estudo foi executado: Génova perto de um lago: 

“alacua Sota génova ” segundo a leitura de Mexia Alves e “a lac… sita génova” 

conforme Beaumont. A folha 34 e a seguinte são muito provavelmente feitas na mesma 

altura, num momento de distensão de Sequeira, em Génova, cidade a que regressou 

depois de um périplo pelo norte de Itália antes do seu regresso a Lisboa nos finais de 

1795. O tema ou, assunto de grupos de pessoas ainda não tinha sido objecto de atenção 

no álbum, apesar de apontamentos do vivo ou do real, como os animais, paisagens com 

edifícios e de um homem sentado a ler. Nada, no entanto, comparável com este estudo 

que revela um tratamento da figura humana, principalmente enquanto conjunto. 

Excepções são aqui uma ou outra figura de tratamento menos geométrico ou 
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esquemático, como a das figuras femininas que ocupam a área superior à direita da 

página e que servem como possível modelo de carácter vagamente antropológico. São 

sobretudo as atitudes, a pose e o movimento do corpo ou dos corpos em conjunto que 

despertaram a atenção do artista e que de certo modo já prenunciam, em termos de 

mancha gráfica, desenhos e estudos que fará mais tarde e que aplicará na edição da sua 

gravura a “Sopa de Arroios”, que ressoam também em estudos desenhados para os 

quadros da série “Palmela” na fase final da sua vida. 
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Folha 35 - s.d. 

 

Quatro registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Grupo de cinco personagens sentados e de pé 

2. Grupo de duas personagens sentadas 

3. Conjunto de figuras sentadas de pé e reclinadas 

4. Conjunto de arvoredo 

 

 

Esta página continua a série de apontamentos da página anterior com um leve 

apontamento de um arvoredo. 
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Dürer, detalhe de xilogravura 

 

Folha 36 - s.d. 

 

 

Registo gráfico de vinte e duas cabeças  - lápis de grafite 

 

 

Nesta folha Sequeira reúne vinte e duas cabeças de homens e mulheres entre os quais 

um monstro, figuras todas elas extraídas das xilogravuras de Albrecht Dürer. Trata-se 

muito provavelmente da constituição consciente de um reportório que o artista pensa vir 

a utilizar nas suas próprias pinturas ou desenhos. Pelo modo algo inesperado como esta 

página aparece, de certo modo fora de qualquer sequência lógica ou contexto mais 

próximo seriamos tentados a aproximar estas cabeças de algumas das figuras das 

pinturas de Palmela o que nos permitiria concluir que este álbum estivesse ainda na 

posse do artista durante a sua última fase em Itália. A aplicação directa destes estudos 

também não é uma condição ou uma explicação absolutamente necessária ou 

determinante de uma função. Desenhar estas cabeças pode simplesmente ter sido um 

exercício sem consequências directas ou relevantes. 
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Folha 36 reverso - s.d. 

 

Três registos gráficos – lápis de grafite 

1. Suíno (apontamento com valores de lumínicos) 

2. Suíno (apontamento rápido) 

3. Cabeça de coelho 

 

A relação imediatamente proposta pela proximidade desta folha com dois apontamentos 

de um suíno e de uma cabeça de coelho, das figuras desenhadas a partir das gravuras de 

Dürer. No entanto, são de considerar habituais estudos feitos a partir de gravuras do 

mestre alemão que, apesar de raras, circulam com alguma probabilidade em certos 

meios artísticos cumprindo a função de modelo para cópia. 
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Folha 37 - s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

1. Cavaleiro e montada 

2. Cavaleiro e montada 

 

É tentadora a aproximação deste estudo do cavaleiro e do seu cavalo com os desenhos 

ainda existentes, feitos por Sequeira para o retrato do major Constant (ver cat. Sequeira, 

Um português na mudança dos tempos, AAVV, 1997, Beaumont) 

Pensamos que estes apontamentos aproximam-se (ambiguamente) muito mais dos 

apontamentos da primeira página deste álbum e que resulta da utilização irregular e 

caprichosa, senão mesmo caótica, da sequência das páginas do mesmo por Sequeira, 

saltos, interrupções e sobreposições das quais não nos faltam exemplos vários e que 

dificultam uma leitura sequencialmente seriada ou cronológica deste documento. 
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Folha 38 - s.d. 

 

 

Registo gráfico de onze personagens – lápis de grafite 

 

 

Esta página continua a página 36 que foi separada por um hiato de duas folhas. O súbito 

aparecimento destes estudos a partir de um número considerável de diferentes gravuras, 

fora de contexto dos restantes estudos, não deixa de levantar alguma perplexidade. O 

tipo de turbantes e a época a que se reportam as figuras lembram a provável aplicação a 

cenas relacionadas com a paixão de Cristo que foi tema de Sequeira durante toda a sua 

vida. 
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Folha 39 - s.d. (1808?) 

 

 

Registo gráfico de paisagem, com fundo de montanhas, e pinheiros em primeiro plano – 

lápis de grafite 

 

 

Podemos depreender a partir da legenda “da Piedade das Caldas da R.” que este 

desenho terá sido feito durante as deambulações de Sequeira com o Conde Auguste 

Forbin pela Estremadura portuguesa durante a primeira invasão francesa em 1808. 

Trata-se de um estudo a lápis de um conjunto de árvores, pinheiros mansos, no seu 

enquadramento ou habitat natural que nos é dado pelos breves traços que definem um 

plano de fundo de colinas ou montanhas. 

Sabemos por relatos coevos e de historiadores que as termas das Caldas da Rainha eram 

bastante frequentadas pelas tropas francesas que aí procuravam alívio para doenças de 

pele e outras maleitas contraídas pelo enorme esforço da longa marcha que os trouxe 

exaustos até Lisboa
1
.  

No entanto a ausência de qualquer indicação de edifícios leva-nos a supor que estes 

desenhos não são feitos nas Caldas da Rainha e nas suas famosas termas mas nas termas 

da Piedade em Fervença, pequena localidade entre a Nazaré e Alcobaça, dos quais 

Sequeira nos deixa mais alguns apontamentos nas próximas páginas deste mesmo 

álbum. A Piedade em Fervença é um local muito mais rústico, natural e arborizado do 

que a urbanizada Caldas da Rainha.  

                                                 
1
 (Cf. José Acúrsio das Neves História da invasão dos franceses em Portugal, retomado por Luz Soriano, 

História da Guerra Civil, Tomo 1 (4?), 2ª época, Capítulo III, pp. 173 e ss., sobretudo pp.181, 193, 194 

(nota), 195 (5 de Fevereiro de 1808 nas Caldas) 197; 277 (Nazaré); Imprensa Nacional 1866- 1890). 
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Raros são os desenhos de Sequeira de paisagem pura, tendo este facto sido já referido 

por Cordeiro Blanco, a propósito de alguns desenhos de paisagem no “Álbum de 

Arroios” (BLANCO; 1956), e o escultor e escritor Diogo de Macedo a propósito de uma 

paisagem do autor entretanto desaparecida (MACEDO; 1956). Mesmo na sua pintura a 

pouca paisagem a que Sequeira se dedica é puramente de efeito cénico ou de secundária 

importância. Daí que, neste álbum, a representação de elementos naturais e paisagísticos 

tenham um lugar de destaque por contraste com o tema da figura humana que é um dos 

assunto de eleição primeira do artista. 
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Folha 40 - s.d. (1808?) 

 

 

Registo gráfico de uma árvore – lápis de grafite 

 

 

O estudo desta árvore, com a indicação de ter sido feito no mesmo local do anterior 

estudo, reforça a nossa convicção de estarmos num local pouco urbanizado, não tanto 

pelo facto de não haver indicação de edifícios que podiam ter sido simplesmente 

omissos (contrariamente ao que era habitual nos desenhos realizados na fase italiana 

deste álbum), mas mais pelo carácter natural e majestoso do exemplar escolhido que 

apesar da sua acentuada inclinação nos transmite o peso do tempo e da resistência 

suportados por esta árvore frondosa. A sua inclinação permite-nos também suspeitar de 

que se trata de uma árvore que nasceu e se desenvolveu com pouca ou nenhuma 

interferência humana. Não estamos portanto num parque de umas termas, mas antes 

num local arborizado e relativamente natural como o existente nas Termas da Piedade 

perto de Alcobaça e relativamente distante das Caldas. 

É um desenho com um elevado grau de acabamento, talvez o apontamento mais 

acabado de todo o álbum. 

Não se trata de um desenho de paisagem mas de um estudo de um elemento 

paisagístico. O elemento árvore ganha a totalidade da atenção gráfica e plástica do 

artista que nos dá uma indicação apenas o suficiente do plano em que ela se encontra 

com o chão ou o ambiente envolvente. 

Em comparação com o desenho dos pinheiros anteriormente referidos, verifica-se o 

cuidado em variar graficamente as texturas em função de uma maior caracterização dos 
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diferentes elementos que constituem o objecto representado, quer na sua aparência quer 

nas suas qualidades materiais de massa, peso, de superfície ou textura. 
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Folha 40 reverso - s.d. (1808?) 

 

Registo gráfico de paisagem – lápis de grafite 

 

 

Sequeira ocupa a página integralmente com um apontamento rápido de uma vista da 

costa portuguesa. Identificamos facilmente o local que confere com a legenda que o 

pintor acrescentou ao desenho em baixo.  

Podemos imaginar-nos adoptando o seu ponto de vista, provavelmente de pé junto ao 

início do areal da praia, olhando para nordeste. O desenho desenvolve-se a partir da 

esquerda para a direita apanhando a ponta mais distante do maciço no qual se identifica 

a pedra e o forte de S. Gião com um barco á vela que se encontra na proximidade e que 

constitui o elemento mais próximo da margem esquerda da folha. O maciço rochoso 

aumenta gradualmente no sentido da direita acabando a sua base no canto inferior 

direito da composição. O progressivo crescimento deste ângulo que na totalidade não 

ultrapassa a metade inferior do rectângulo da composição dá-nos uma correcta noção 

das distâncias ou da perspectiva. 

Sequeira contraria este efeito de distância trabalhando os pontos mais distantes, efeito 

que tem como resultado o captar da atenção para focos bem determinados e impedindo a 

dispersão do olhar. Este processo é acentuado pelo registo rápido do que poderíamos ler 

como uma deliberada e suave sugestão de um barco de pesca artesanal e algumas 

figuras ocupando um primeiro plano que serve apenas como uma referência para 

aumentar a sensação de profundidade perspética. 
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Todo o lado direito do desenho foi deixado em linhas sinuosas que sugerem o 

movimento da montanha, linhas que apenas se preenchem um pouco mais no topo 

direito do promontório e de modo mais intenso na sua ponta. 

Não será totalmente por acaso que este desenho apareça subitamente no reverso da folha 

40. O assunto está fora de uma sequência de apontamentos em que a preocupação ou o 

assunto principal eram árvores ou ambientes de carácter rural ao qual aliás voltará na 

página seguinte.  

A atitude gráfica deste desenho denota igualmente uma maior rapidez na execução em 

relação aos desenhos das árvores, para os quais houve possivelmente mais tempo e 

ponderação. 
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Folha 41 - s.d. (1808?) 

 

Registo gráfico de paisagem – lápis de grafite 

 

 

A indicação a partir da legenda que acompanha este desenho leva-nos a associá-lo aos 

desenhos das folhas 39 e 40 e imaginar a sua execução no mesmo local ou num lugar 

próximo, talvez numa mesma sessão de um dia. 

A composição apresenta-se próxima de estar concluída. Ocupa a metade inferior da 

página na horizontal, opção que revela alguma intencionalidade, confirmada pela 

distribuição equilibrada dos seus elementos e do respectivo tratamento gráfico, 

relativamente mais intenso para os três pinheiros em plano de fundo, ainda que mais 

importante do que a sugestão da ruína no primeiro plano à direita da composição que 

serve como contrapeso e elemento ou subtil referência de distância (repoussoir). 

O ambiente é de um espaço rural abandonado ou decadente, temática pitoresca de gosto 

pré-romantico. 

De realçar uma maior preocupação compositiva do conjunto e menos uma 

caracterização detalhada dos elementos que são descritos na suas qualidades apenas 

sugeridas no seu jogo de luz e sombra. 
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Folha 41 reverso e folha 42 - s.d. (1808?) 

 

Seis registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Alfaia litúrgica (castiçal?) 

2. Cálice 

3. Cálice 

4. Estudo de base de cálice (detalhe pormenorizado) 

5. Báculo 

6. Castiçal 

 

 

Entre o reverso da folha 41 e a folha 46, Sequeira utiliza o seu álbum para um tipo de 

registo até aqui inédito, à excepção da folha 44 que uma vez mais vem perturbar a 

lógica de uma série de desenhos de carácter eminentemente museológico. Pelas 

indicações que faz acompanhar estes apontamentos («hu.a Cruz e dois Castiçais q El 

Rey D. João 1º tomou em Algibarrota a El Rey D. João 1º de Castela». No canto 

inferior esquerdo: «Batalha» dando a indicação de o esboço ter sido executado no 

Mosteiro de Santa Maria da Vitória) o artista encontra-se ora no Mosteiro da Batalha 

ora no de Alcobaça, sem que, nem sempre, possamos ficar certos sobre se não se terá, 

uma ou outra vez, confundido como o nota Mexia Alves no seu comentário à folha 42 

da edição fac-similada. 

Algumas destas peças aqui presentes encontram-se hoje à guarda do MNAA e vêm 

referidas no inventário da colecção de ourivesaria publicado em 1995 pelo IPM
2
, 1º 

                                                 
2
 Inventário do Museu Nacional de Arte Antiga – A colecção de Ouriversaria 1º Volume: do românico ao 

manuelino, coordenação científica Maria de Leonor Borges de Sousa d’Orey IPM,1995 

1º Vol. Pp. 40-47 (texto de Joaquim de Oliveira Caetano), 64 onde se reproduz a folha 41 rev. do álbum 

(texto de Anísio Franco). 
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Vol. Pp. 40-47 (texto de Joaquim de Oliveira Caetano), 64 onde se reproduz a folha 41 

rev. do álbum com texto do historiador Anísio Franco. 
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Folha 42 reverso e folha 43 - s.d. (1808?) 

 

Cinco registos gráficos – lápis de grafite 

1. Jarro 

2. Capacete de guerreiro 

3. Capacete de guerreiro 

4. Caldeirão 

5. Túmulo 

 

 

Estas duas folhas continuam o espírito ou a intenção das folhas precedentes mostrando 

dois esboços de um capacete considerado pertença de D. João I (“Capacete de q. uzava 

El Rey D. João Primeiro q. está prossimo ao seu Túmulo na Batalha”) e um outro de 

uma galheta também existente no Mosteiro da Batalha (“galheta do tempo da fundação 

da Batalha”), um grande Caldeirão semiesférico com a indicação de medidas e legenda 

«Caldeirão de cobre q. El Rey D. João 1º tomou em Algibarrota aos Espanhóis com 

duas mais piquenas da mesma forma»; um túmulo com estátua jacente e com a inscrição 

transcrita - « D. BEATRIX REGINE PORTU UXOR ALFOSI, 3, CODITUR HIC AB 

ANO CIRCITER 1304»; na parte inferior da página Sequeira acrescenta a legenda: «em 

Alcobaça». 
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Folha 44 - s.d. (1808?) 

 

Três registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Vista de castelo 

2. Vista de castelo 

3. Bovino deitado 

 

 

1.2 - Este desenho, que nos coloca novamente no exterior, depois de uma série de 

desenhos de objectos, mostra-nos duas vistas distintas do castelo de Alcobaça entretanto 

praticamente desaparecido. Trata-se de um dos raros testemunho da configuração desta 

arquitectura militar que sofreu várias vicissitudes entre diversos tremores de terra (não 

apenas o de 1755), tendo cumprido a função de estabelecimento prisional para acabar 

demolido e as suas pedras aproveitadas para a construção. 

Entre os últimos registos conhecidos deste castelo contam-se, uma representação de 

Alexandre Nöel, artista francês radicado em Portugal, num pequeno caderno de 

apontamentos de viagem hoje à guarda do MNAA e uma estampa no álbum de J. 

Taylor
3
 editado em 1827 e que serviu de modelo para um desenho do pintor Armando 

Lucena, mostrando já um estado mais avançado de deterioração
4
. 

O Inventário Artístico de Portugal da Academia Nacional de Belas Artes de 1955 diz-

nos acerca do Castelo que já quase se não dá pela sua ruína da qual só restam dele um 

                                                 
3
 Taylor’s Views in Spain and Portugal: A Picturesque Tour in Spain, Portugal, and along the Coast of 

Africa, From Tangiers to Tetuan, by, knight of the Royal order of the legion of honour, and one of the 

authors of the voyage pittoresque dans l’ancienne France; Paris: printed by J. Smith.Published by Robert 

Jennings, London, 1827 
4
 Larcher, Jorge das Neves; Castelos de Portugal; Imprensa Nacional de Lisboa, 1933, (p. 29, p. 19) 
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amontoado de pedras. Um quadro de Quillard mostra-o ainda com as suas torres e panos 

de muro. Em 1871 ainda mostrava o seu aspecto de fortaleza. Envolto em lendas que 

tendiam a desvanecer, serviu de prisão, já no tempo dos Filipes. Terá sido erguido pelos 

Godos, reconstruído pelos árabes, várias vezes arrasado no tempo da reconquista e 

depois pelos sucessivos terramotos em 1329, 1422 e 1755. 

A base ou terreno é tratada com mais detalhe no apontamento da esquerda e fica apenas 

sugerido por um simples contorno na vista rodada à direita. 

3 – O bovino desenhado com menor índice de acabamentos pode ser considerado um 

elemento pitoresco e uma referência de escala e de distância. O carácter de contorno 

simples e linear deste apontamento contrasta com o tratamento cuidado que Sequeira 

imprimiu no estudo dos efeitos de luz que definem a volumetria do castelo quer numa 

quer noutra das vistas que revelam um considerável nível de detalhe e uma utilização 

cuidada do lápis na representação das texturas e dos níveis da gama de valores de 

cinzento.  
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Folha 45 - s.d. (1808?) 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Túmulo 

2. Túmulo 

 

 

Nesta folha Sequeira regressa ao interior do mosteiro de Alcobaça e regista os famosos 

túmulos de Pedro e Inês, acrescentando-lhes na base de cada um a legenda explicativa: 

«Tumulo de El REY D. Pedro 1º» na esquerda, e no da direita «Túmulo de D. Inês de 

Castro»; no canto inferior esquerdo a indicação «Alcobaça». 

Os desenhos continuam a ser executados a lápis de grafite, provavelmente o mesmo 

lápis que tem vindo a utilizar até aqui.  

Revelando alguma preocupação no registo do detalhe, a escala dos desenhos não 

permitem no entanto uma descrição excessiva dos complexos motivos. A perspectiva 

não parece ter sido preocupação maior do autor, tendo Sequeira ficado provavelmente 

satisfeito com um apontamento sumário de cada uma das peças que se deixam 

identificar no entanto com relativa facilidade. 

Sente-se o emprego de um ligeiro esfumado para criar um leve tom de cinza geral sob o 

tratamento da linha e da textura produzida pela representação do rendilhado que 

constitui a pedra lavrada. 
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Folha 45 reverso e folha 46 - s.d. (1808) 

 

Seis registos gráficos com legendas explicativas (Folha 45 r) – lápis de grafite 

 

1. Capacete de guerreiro 

2. Capacete de guerreiro 

3. Alabarda 

4. Espada 

5. Espada 

6. Machete 

7. Capacete de guerreiro 

 

Registo gráfico de cinco personagens presumidamente representadas numa pintura com 

indicação das dimensões (Folha 46) – lápis de grafite 

 

 

No reverso da folha 45, Sequeira continua com registos de peças de museu à guarda no 

Mosteiro de Stªa Maria da Vitória, ou da Batalha. As peças sumariamente apontadas e 

sem preocupações de grande detalhe são acompanhadas por legendas explicativas que 

as identificam como sendo pertencentes a antigos monarcas portugueses. Neste caso 

tratam-se de elmos, para um dos quais dá uma vista alternativa, e um conjunto de armas 

composto por duas espadas e duas maças, ocupando o centro da página. Sequeira 

acrescenta a indicação do lugar onde recolheu estes desenhos. 

Na folha seguinte, folha 46, podemos ver um curioso apontamento do que 

aparentemente terá sido um painel ou um retábulo que José de Figueiredo suspeita ser 

da autoria de Rogier Van der Weiden. Este apontamento é o único documento que 
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serviria de prova de existência, na altura, do painel, do qual não há mais rasto, criando 

assim tema para especulação sobre o seu paradeiro. 

O desenho de Sequeira é esquemático mas suficientemente claro para permitir uma boa 

compreensão do conjunto, da composição e da identificação dos personagens nela 

representados. O artista acrescenta ao esquema desenhado as suas dimensões em palmos 

(4 palmos e ½ por oito, cerca de 100 x 175 cm) e a indicação em baixo, «Na Batalha». 

O desenho a lápis negro, tem o carácter linear, constância a que os anteriores desenhos 

nos têm vindo a habituar. 
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Folha 47 - s.d. (1808?) 

 

Três registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Inscrição ou legenda “ Rio Maior” 

2. Árvore (palmeira) 

3. Paisagem de uma colina com casario 

 

 

Esta página mostra-nos mais um estudo de uma árvore, desta vez de uma espécie não 

autóctone aparentada com uma palmeira, mais pela sua ramagem, facilmente 

reconhecíveis com palmas, do que pelo tronco que nos parece algo estranho a esta 

espécie. Sequeira não parece ter sido tão feliz na caracterização desta árvore quanto com 

as outras que desenhou no início desta série. 

O apontamento de um aldeamento à direita, numa escala reduzida, transforma a árvore 

num elemento cénico cumprindo uma função de referência distanciadora, apesar de não 

haver ligação gráfica imediata entre os dois desenhos. 

A indicação «Rio Maior», no canto inferior esquerdo revela a possibilidade de Sequeira, 

e o seu acompanhante ou acompanhantes já terem deixado a proximidade da Batalha e, 

estar provavelmente no seu caminho de regresso a Lisboa. Pode ter sido o último 

desenho deste périplo com o oficial francês se tomarmos em consideração o facto que 

acresce ter o pintor mudado de técnica e meios nos desenhos que se seguem e que 

retomam a paisagem pura, agora já em Sintra, local muito próximo da capital. 
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Folha 47 reverso e folha 48 – s.d. 

 

Registo gráfico com aguada de paisagem – lápis de grafite e aguada 

 

 

As folhas 47, reverso, e 48 não deixam margem para dúvidas de que há uma nítida 

mudança de registo, que atribuímos a um novo salto no tempo, e nas preocupações 

estéticas que a escolha circunstancial ou não do local e assunto sugerem. Se bem que já 

nos anteriores desenhos o tema da paisagem, normalmente raro em Sequeira, esteja bem 

representado, trata-se aqui, mais pelos meios e métodos empregues de um desenho com 

características inteiramente diversas. 

Sequeira teve a preocupação de preparar o fundo das folhas, considerando-as contíguas 

e assim criando um formato panorâmico, com uma leve aguada de um meio-tom geral. 

É a primeira vez que isso acontece, apesar de reconhecermos no artista essa tendência 

em valorizar o processo de partir de uma leve mancha de valores ou tons gerais médios 

sobre os quais trabalha os restantes valores com o recurso frequente da linha de 

contorno. 

Neste caso, se de facto existe uma linha de contorno, ela é praticamente inexistente ou 

subjacente ao trabalho da mancha aplicada com o pincel em sobreposições suaves ou 

pouco contrastadas. 

A representação é quase abstracta no seu conjunto permitindo, no entanto, reconhecer o 

local: trata-se de uma vista de Sintra, provavelmente a partir de um ponto alto do lado 

norte como por exemplo Janas (a linha da costa atlântica, ajudados que somos pela 

indicação de alguns edifícios de identificação indiscutível de tão icónicos que entretanto 

se tornaram). 
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O modo relativamente inesperado como este desenho se apresenta na sequência das 

folhas e no contexto do conjunto do álbum, não deixa de levantar a suspeita de que se 

trata de um desenho que já nada tem a ver com os realizados na viagem anterior. 

A técnica do recurso à mancha como processo de gradualmente ganhar a forma não 

deixa de nos lembrar autores aos quais dificilmente vemos Sequeira ter conhecimento 

ou acesso e que não deixam, sobretudo para o final da sua vida, de ser sistematicamente 

referidos como partilhando alguma sensibilidade como Turner. Terá Sequeira tido 

acesso aos considerados (na altura) excêntricos métodos da autoria de Alexander 

Cozens que tanta influência exerceriam em futuros paisagistas britânicos?  
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Folha 48 reverso - s.d. 

 

Registo de paisagem – lápis de grafite com aguada 
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Folha 49 - s.d. 

 

Registo gráfico de paisagem – lápis de grafite com aguada 

 

 

Tanto a folha 48, reverso, como a seguinte folha 49 estão nitidamente produzidas com 

um espírito muito semelhante ao da precedente composição. Acreditamos que não 

houve aqui, ou no caso destas duas experiências, o tempo necessário ou o desejo de as 

concluir com a sobreposição de um trabalho de aguadas que o apontamento feito a lápis 

tanto sugere. Os desenhos, tanto numa como na outra página parecem indicar um 

estádio bastante razoável de acabamento para que sejam concluídos nessa técnica. 

Sequeira escolheu de novo vistas de Sintra. São vistas mais aproximadas do monte da 

lua onde se distinguem os monumentos na altura ainda sem a intervenção que 

conheceriam com D. Fernando de Saxe-Coburg em 1835? 
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Folha 50 reverso e folha 51 - s.d. 

 

Dois registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Panorâmica de marinha com barcos 

2. Interior com personagens 

 

 

As folhas 50, reverso, e 51 voltam de novo a ser organizadas de modo a funcionarem 

em formato panorâmico.  

O centro da composição situa-se no entanto próximo da zona do canto superior direito 

do reverso da página 50, mostrando-nos uma baía limitada por uma margem de terra e 

um horizonte, na qual se avistam vários veleiros. Parte da paisagem prossegue pela 

parte superior da página 51.  

Toda a metade inferior do conjunto formado por estas duas páginas é neutro ou deixado 

praticamente sem desenho, à excepção de um apontamento de formato próximo do 

quadrado que não tem qualquer relação imediata com a referida paisagem. Trata-se de 

um interior e ocupa grande parte da área direita. O traço é significativamente mais leve 

do que o que foi empregue para o tratamento dos veleiros e da paisagem que os 

enquadra, mas permite ainda assim a identificação vaga de uma cena de interior com 

figuras. 

Quanto à paisagem parece-nos estarmos perante uma vista da foz do Tejo, olhando de 

um ponto de vista relativamente alto, na direcção Norte-Sul, podendo-se assim e ainda 

identificar o fim da costa da outra margem do rio e ao fundo o contorno muito provável 

do Cabo Espichel. Diríamos estar, algures, nas proximidades de Linda-a-Pastora com 

uma vista sobre o actual vale do rio Jamor, Cruz Quebrada. 
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Henrique de Campos Ferreira Lima associou este apontamento ao trabalho de uma 

panorâmica que Sequeira fez e para o qual este poderia ser um mais um estudo
5
. 

Se de facto houver uma relação entre este desenho com os desenhos ainda existentes 

que se reportam com muita probabilidade a este projecto de Sequeira em fazer uma 

gravura de uma vista panorâmica de Lisboa e da Margem Sul, poderemos datar este 

estudo por volta de 1818-19. É dessa altura que datam desenhos de embarcações do 

Tejo e também um desenho a lápis feito em cinco folhas de papel coladas em sequência 

e medindo 110 x 995cm, hoje à guarda do MNAA (inv.629 Des). Um incêndio nos 

Paços do Concelho, em 1863 e outro no Arquivo de Obras Públicas terão estado na 

origem do desaparecimento do que restaria deste projecto. (Seabra de Carvalho, 1996, 

p.146; Beaumont, 1972-75, Lima, 1931, 1942) 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 LIMA, Henrique Campos Ferreira, O pintor Sequeira no Arquivo Histórico Militar, Lisboa, 1931 

LIMA, Henrique Campos Ferreira, Uma vista panorâmica de Lisboa da autoria do pintor António 

Domingos Sequeira, Revista Ocidente, Lisboa, 1942 
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Folha 51 reverso - s.d. 

 

(Estudos para “A sopa de Arroios”) 

 

Registo gráfico de arquitecturas e algumas figuras – lápis de grafite 

 

Com a série de desenhos que se segue abre-se aquela que poderemos considerar, como 

outros autores, e ainda que aceitando a divisão com algumas reservas por demasiado 

redutora e algo imprecisa, como a terceira fase do álbum de Sequeira. São alguns dos 

apontamentos e estudos que o artista fez para a gravura “A Sopa de Arroios” - gravada a 

água-forte e buril por Gregório Francisco Queirós, editada em 1813 

A folha 51, reverso, mostra-nos um apontamento de uma estrutura arquitectónica que 

reconheceremos com facilidade na composição final. Trata-se provavelmente de um 

primeiro ensaio de perspectiva em que se notam as várias tentativas de acerto e 

modelação da forma, através de um registo essencialmente geométrico e linear. 

Sequeira está nesta fase muito provavelmente a recolher os dados essenciais que farão 

parte do conjunto de elementos da composição, estudando a parte cenográfica, os 

acessórios e os actores de forma isolada para os poder articular em seguida com maior 

rigor ao nível da composição mas também com o maior índice expressivo. 
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Folha 52 - s.d. 

 

Cinco registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Elementos arquitectónicos 

2. Veículos 

3. Veículos 

4. Veículos 

5. Veículos 

 

 

Esta folha continua alguns traços leves e estruturais presentes na folha anterior mas 

apresenta já uns primeiros apontamentos de veículos (carroças) com pessoas (militares). 

Sequeira recorre a um traço rápido ou croquis, preocupado que está em “apanhar” o 

movimento da acção que se desenrola à sua frente naquele preciso momento. Apesar da 

leve mancha quase suja do lápis que acompanha a linha, é sobretudo o contorno e o 

próprio movimento sugerido pelo arabesco caligráfico da linha que é aqui valorizado. 

Esta página revela uma menor preocupação com aspectos de conjunto ou de 

composição. 
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Folha 52 reverso - s.d. 

 

 

Registo gráfico de paisagem urbana – lápis de grafite 

 

 

 

Esta folha apresenta-nos um estudo que poderemos classificar de cenográfico.  

Sequeira já decidiu, aparentemente, a proporção ou as medidas finais da imagem ou já a 

elas se submeteu voluntariamente. Vemo-lo claramente, não só no modo como o 

desenho ocupa apenas a parte superior da folha, mas também nas linhas que limitam a 

mancha na sua base e do lado direito traçadas com acentuado rigor. Este rigor está 

também de acordo com as linhas ainda perceptíveis que conduzem a um ponto de fuga 

do lado direito no centro do horizonte da composição e que são parte do sistema de 

apoio da perspectiva que comanda toda construção da representação. Sequeira acentuou 

o cenário arquitectónico mas já inclui uma ideia bastante precisa dos figurantes que 

ficam registados num apontamento apenas ligeiramente perceptível. Um valor mais 

intenso é atribuído ao nó central (visual) formado por um conjunto de casas, ao centro 

da composição, que é aliás enriquecida por um sistema de outros focos ou pontos de 

fuga distribuídos ao longo da linha do horizonte, coincidindo com três possíveis pontos 

de chegada ou de partida dos figurantes em circulação. 
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Folha 53 - s.d. 

 

Cerca de 50 registos gráficos dispersos pela folha: bestas de carga, militares e civis em 

montadas, outros a pé, em várias escalas - lápis de grafite 

 

 

Estudos de figuras na maior parte dos casos consideradas individual ou isoladamente. A 

página é integralmente preenchida com croquis rápidos de figuras consideradas umas 

individualmente outras formando pequenos conjuntos. Não houve por parte do pintor a 

preocupação de as inserir num todo ou num sistema de um cenário regido por alguma 

regra de perspectiva o que dá ao conjunto uma aparência quase caligráfica reforçada 

pelo modo aparente em como a linha se desenrola para a grande maioria dos desenhos. 

Sequeira utiliza uma linha de contornos contínua que lhe permite captar rapidamente o 

essencial da figura. 
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Folha 53 reverso – s.d. 

 

Seis grupos de registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Militar de costas 

2. Besta de carga 

3. Grupo de mulheres e crianças de pé 

4. Grupo de mulheres e crianças sentadas 

5. Grupo de personagens de pé ocupando-se de dois caldeirões ou grandes panelas 

6. Grupo formado de Senhora e jovem de pé e figuras sentadas 

 

Estudo de figuras em grupos. Sequeira deu neste caso mais importância à massa que o 

conjunto de pessoas forma e ao modo como estas interagem umas com as outras. Menos 

caracterizados em termos de detalhe os personagens não perdem no entanto a sua 

identidade. Continuamos a poder distinguir o soldado com a arma ao ombro, a idosa, a 

jovem, as crianças, etc. 

Sente-se como a mancha do conjunto é conduzida por uma oblíqua ascendendo de baixo 

à esquerda para cima à direita, tal como acontece com a rampa ou inclinação presente na 

gravura do lado direito e sobre a qual provavelmente se distribuirão personagens, 

situação para a qual o artista terá feito este ensaio.  

 

 

 

 

 



96 

 

 

 

Folha 54 - s.d. 

 

Vários registos gráficos de personagens: homens mulheres e crianças, em pé ou 

sentadas, em escalas variadas – lápis de grafite 

 

Nesta folha Sequeira mostra-nos vários tipos de atitudes ou preocupações no registo da 

figura humana.  

O friso composto por figuras na margem superior da página mostra-nos uma 

representação mais detalhada do carácter e do vestuário das figuras e o modo como a 

roupagem se articula nas várias poses e atitudes. Os grupos de figuras registadas na 

parte esquerda da folha denotam uma preocupação com o efeito gráfico que esses 

conjuntos de figuras poderão fazer. Na parte direita da folha Sequeira volta a tratar a 

figura desta vez destacada ou individualizada, ainda que com menos preocupação no 

detalhe, concentrando-se antes no movimento dos corpos e das suas atitudes.  

No fundo são ensaios que Sequeira está a executar que se ligam de folha para folha em 

sequências de registos relativamente rápidos como que num exercício de “aquecimento” 

gráfico ou caligráfico. 
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Folha 57 reverso - s.d. 

 

Vários conjuntos de registos gráficos – lápis de grafite 

 

Sequeira retoma nesta folha a sequência normal da paginação após ter saltado 3 folhas  

 

Esta folha que dá continuidade ao estudo da folha 53 em que Sequeira parece estar 

profundamente envolvido com a virtualmente inesgotável fonte de inspiração que se lhe 

apresenta quer no que respeita aos diferentes personagens quer às suas atitudes.  

A linha segue solta e contínua mantendo-se praticamente sem levantar do papel para o 

registo de cada figura. Estes desenhos terão sido produzidos muito provavelmente em 

sessões contínuas e possivelmente em poucos dias ou poucas sessões pela grande 

unidade e consistência que revelam. A escala das figuras também se mantém 

relativamente constante, permitindo pensar que o artista não sentiu necessidade de 

proceder a aproximações e alterações de detalhe, à excepção de um ou outro caso. 

A intensidade do traço no entanto varia por vezes o que pode indiciar súbitas e 

prováveis alterações de velocidade de registo ou indicar estados de maior segurança na 

sequência do hábito ou do “aquecimento”. 
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Folha 58 - s.d. 

 

Dois tipos de registo gráfico – lápis de grafite 

 

1. Carneiro deitado 

2. Figuras dispersas 

 

Na folha 58 e 59 surge um novo elemento de interesse: o elemento carneiro. Nesta 

página o estudo do animal no canto superior esquerdo da folha está numa escala 

ampliada em relação às figuras circundantes que parecem ainda sobras das folhas 

anteriores em exercícios adicionais.  
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Folha 58 reverso - s.d. 

 

 

Múltiplos registos gráficos de figuras formando um conjunto coerente de multidão – 

lápis de grafite  

 

 

Esta é uma nova Folha (reverso) com estudos de grupos de personagens distribuídos em 

linhas horizontais.  

Neste caso a disposição das figuras distribui-se respeitando uma orientação determinada 

pela linha horizontal (chão) em que estas se dispõem. Estas linhas horizontais são a 

estrutura fundamental desta página e reforçam a ideia de fila de espera a que os 

personagens estão certamente sujeitos. Podemos identificar um grande caldeirão, a ser 

transportado, atrás do qual se organizam os personagens. Uma figura na parte inferior 

da página, encontra-se sentada e é representada por duas vezes reforçando o carácter de 

estudo ou de ensaio destes croquis. De salientar o ponto de vista do desenhador, neste 

caso, em que parece estar colocado ao nível das personagens representadas, ainda que a 

uma distância considerável, a atender à escala a que estas estão representadas, sugerindo 

essa distância. 
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Folha 59 - s.d. 

 

 

Registos vários, dispersos, em que se destacam estudos de patas (4) e cabeças de 

carneiro (2) e figura segurando objecto – lápis de grafite 

 

 

Nesta folha Sequeira retoma o tema do carneiro do qual faz estudos de pormenor da 

cabeça e patas. No centro visual da página uma figura que poderemos identificar com 

um provável cozinheiro (segura uma colher ou um utensílio de cozinha). 
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Folha 59 reverso - s.d. 

 

Registos gráficos váriados, dispersos na folha – lápis de grafite 

  

1. Perfil de horizonte de paisagem marítima 

2. Figura de idosa adormecida 

3. Interior com figuras a uma janela, resguardada por reposteiros 

4. Figuras dispersas de pé ou a cavalo 

5. Veículos ou carroças 

 

 

Nesta folha, a intensidade de entrega de Sequeira à figura, tal como tinha vindo a ser 

tratada até aqui, parece perder gradualmente a sua intensidade ao lado de pequenos 

apontamentos de restos figuras ainda relacionadas com a “Sopa de Arroios”.  

O artista parece ter deslocado o seu interesse para temas mais especificamente 

individualizados, como a idosa adormecida ou o apontamento de um interior à janela 

com figuras em contra-luz.  

A figura à direita, em pé e de perfil, está enquadrada por um reposteiro, sugerindo uma 

abertura para uma varanda ou janela. Segura um pequeno suporte no qual parece 

escrever ou desenhar.  

Distinguem-se mais dois personagens, de costas para o observador. Estão voltadas para 

o exterior, poderiam ser espectadores dos acontecimentos que se desenrolam na rua e 

que o artista tenta captar. Uma apoia o braço esquerdo nos ombros ou nas costas da 

outra que parece estar sentada. O personagem de pé poderia ser interpretado como uma 

auto-representação. À direita podemos ver um pequeno esboço ou primeiro ensaio do 

reposteiro sem as figuras enquadradas. 
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Na parte superior, a representação de um horizonte marítimo com um barco remete-nos 

para questões aparentemente distantes em relação a Arroios e provavelmente também 

no tempo. O perfil parece-se pouco com qualquer momento da costa portuguesa e o 

ponto de vista parece situar-se demasiadamente “a bordo”. Será que voltámos de 

repente à viagem de regresso de Sequeira a Lisboa, depois da sua primeira estadia em 

Itália? 
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Folha 60 - s.d. 

 

Dois tipos de registo gráfico – lápis de grafite 

 

1. Par de jogadores de cartas 

2. Croquis vários de figuras dispersas 

 

 

As duas figuras desta página representadas a meio corpo comandam o essencial da 

composição. Ocupam o centro visual da folha, ligeiramente deslocado para a direita. A 

figura da esquerda segura nas mãos cartas de jogar que não são visíveis no companheiro 

da direita, que pela escala e pela pose parece fazer parte de um grupo de pelo menos 

dois jogadores. À sua volta, disseminados, sobram ainda alguns apontamentos 

relacionados com a “sopa de Arroios”. Os barretes ou chapéus que cobrem as cabeças 

destes dois personagens (um dos quais um barrete de pele) não deixam de suscitar 

alguma curiosidade e talvez considerados com os casacos que vestem, contribuem para 

sugerir que o tempo é invernoso. Poderíamos igualmente considerar a possibilidade de 

estes dois personagens serem no entanto (e ainda) dois companheiros de viagem de 

Sequeira a bordo do barco que o traria de volta a Lisboa nos finais de 1895. Essa 

possibilidade é aberta pelo facto das folhas mais próximas (as folhas imediatamente 

anterior e a que segue) exibirem apontamentos de costa que aparecem nitidamente fora 

da ordem cronológica do álbum e que obviamente nada têm a ver com os estudos que 

Sequeira lhes sobrepõe. 
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Folha 60 reverso - s.d. 

 

Quatro registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Inscrição: “estreito de Gibraltar” 

2. Perfil de paisagem rochosa junto ao mar 

3. Cavaleiro de costas 

4. Linha de horizonte com promontórios e com as inscrições ou legendas: “Tunes” 

(ou “Sines”?) e “Gibraltar” 

 

 

Esta folha confirma a sobreposição, numa mesma página, de dois assuntos e dois 

tempos diferentes criando no observador alguma surpresa inicial. Ela reforça a 

possibilidade sugerida no comentário aos apontamentos da folha anterior.  

Sequeira desenhou aqui de novo duas vistas da costa e desta vez deu-nos a indicação do 

local à direita no canto superior da página: «Estreito de Gibraltar». Por baixo da 

representação da paisagem na parte inferior da página, do lado esquerdo: «Tunes» do 

lado direito por baixo da representação de montes ou colinas distantes, novamente 

«Gibraltar». O pequeno apontamento, isolado, de uma figura militar a cavalo, de costas, 

só pode ser uma intromissão ou uma espécie de corpo estranho que, vindo de outros 

assuntos, contaminou este desenho de outras datas. 
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Folha 61 - s.d. 

 

Vários registos gráficos – lápis de grafite 

 

1. Apontamento de telhado 

2. Ténue perfil de um arco 

3. Pequeno apontamento de candeeiro de rua 

4. Croquis de várias figuras de pé 

5. Croquis de vários conjuntos de bestas de carga com cavaleiros 

6. Figura adormecida 

7. Mula de carga  

 

Esta folha apresenta novamente algumas ambiguidades.  

Em cima à esquerda Sequeira fez mais um apontamento ou estudo de beiral de um 

telhado semelhante ao que poderemos encontrar na gravura para a qual tem vindo a 

fazer estes desenhos preparatórios, distribuídos nestas últimas folhas. Continuamos a 

identificar outros estudos de personagens directamente relacionáveis com a gravura, tais 

como as mulas de carga, umas trazendo os seus condutores ou condutoras à garupa, 

outras mais aliviadas e aparentemente em descanso como a que está representada no 

canto inferior direito da folha. Distingue-se ainda um pequeno apontamento de um 

candeeiro de rua, a tampa de um caldeirão a ser manipulada por duas figuras, mais 

cavaleiros, civis ou militares… 
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Um homem deitado, aparentemente adormecido à sombra de uma árvore, como o ligeiro 

apontamento de vegetação, volta a ser um elemento estranho ao ambiente da Sopa de 

Arroios. A representação de vegetação está praticamente ausente na gravura à excepção 

do horizonte longínquo, do lado esquerdo, que sugere as copas de árvores de um jardim 

distante. 

A estrutura de um arco representado por um leve contorno e que domina metade da área 

esquerda da folha também parece deslocada do tema da gravura.  

Estamos provavelmente de novo perante uma situação em que Sequeira terá sobreposto 

desenhos com desenhos realizados anteriormente. Muito provavelmente desenhos de 

Itália como sugerem os apontamentos da última folha deste álbum. 
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Piranesi, Templo da Tosse,  

Gravura 
 

Folha 61 reverso - s.d. 

 

Dois apontamentos gráficos e cinco blocos de texto manuscrito - lápis de sanguínea e 

lápis de grafite 

 

1. Interior de templo visto através de entrada em arco 

2. Pequena planta de edifício circular 

3. Apontamento escrito com nomes vários 

4. Poema 

5. Lista de nomes  

6. Lista de nomes 

7. Indicação  (nº de folhas) 

 

 

No reverso da folha 61, a penúltima do álbum. Vemos um arco que corresponde à 

entrada do Templo da Tosse em Tivoli. A relação com o esboço a lápis da folha anterior 

é clara. Sequeira usou estas páginas para estudar o famoso monumento, celebrizado em 
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várias estampas entre as quais as se contam as de Piranese. O desenho do interior do 

templo visto por entre o arco da sua entrada ocupa quase metade da folha.  

Sequeira recorre de novo (pela segunda vez) à sanguínea para um desenho de tema 

arquitectónico. No centro da folha, em cima, do lado direito do apontamento a 

sanguínea uma pequena planta do mesmo templo a lápis negro.  

O restante espaço da folha foi utilizado para apontamentos escritos referentes a nomes 

de pessoas, a maioria das quais provavelmente relacionadas com a região de Sintra e 

Colares
6
. Para além destas referências a Sintra e Colares há a transcrição na íntegra de 

um poema existente numa lápide da Penha Verde, já igualmente referida por James 

Murphy nas suas Viagens a Portugal
7
.  

Por baixo do poema temos a data de 1800 (do poema?). Este inscrevia-se numa lápide 

da quinta da Penha Verde, em Sintra
8
. A folha acolhe assim dois registos diferenciados 

no tempo: a memória de um monumento visto em Itália, durante a juventude, e 

posteriores episódios de um passeio a Sintra. 

Notas referentes ainda a esta última folha: 

A Rua Larga de S. Roque é hoje a R. da Misericórdia, nº 20. 

Inácio Fontes capitão-mor de Sintra era procurador do Marquês de Marialva
9
 

 

A folha 62 não tem intervenção gráfica 

 

 

 

                                                 
6
 “Inácio de Fontes, capitão-mor de Sintra” ou o “sargento-mor de Colares” Bento Pereira Chaves?  

7
 Travels in Portugal; through the Provinces of Entre Douro e Minho, Beira, Estremadura, and Alem-Tejo, in the years 1789 and 

1790 : Consisting of Observations on the Manners, Customs, Trade, Public Buildings, Arts, Antiquities, &c. of that Kingdom 

Buildings, Arts, Antiquities, &c. of that Kingdom / by James Murphy, Architect. Microfilme na BN; MURPHY, James Cavanagh, 

Viagens em Portugal, Obra consultada, na tradução de CHAVES, Castelo Branco, Livros Horizonte, 1998 
8
 Cfr. James Murphy, Viagens em Portugal, 1795, Ed. Ut. Livros Horizonte, 1998, p. 212 

9
 Na TT foi localizado o seguinte registo no cartório Notarial de Sintra, do tabelião Manuel Inácio Veras de Oliveira: 

25.04.1807 – Escritura de licença e consentimento que dá a vereação da Câmara ao Exmo. Dom Pedro José Joaquim Victo de 

Menezes, Estribeiro-Mor, Marquês de Marialva, e sua mulher Luísa Maria, moradores na Calçada de S. Pedro, para completar obras 

na sua casa e nos canos de água da sua Quinta. Dado nas Casas da Câmara Municipal de Sintra. Presentes o Juiz de Fora Presidente 

dr. Nicolau Joaquim das Neves Antunes e os Vereadores Dr. Joaquim José Bernardes da Silva, João Xavier de Azevedo, o Cap. 

Máximo José do Reis e o Procurador do Marquês de Marialva, Cap. Inácio de Fontes 

Fonte: Arquivo D, Livro de notas 48, fls.9 a 12 vº. Filipe Reis 


