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Dedico o presente trabalho à 

minha Mãe pelo tempo que me tem disponibilizado 

      e ao meu Pai pelo simples facto de ser quem é. 



Resumo 

 

Desde a maneira como o tempo foi e vem sendo entendido pelo Homem, passando 

pelas formas que foi criando para medir a sua passagem, quisemos dar a conhecer 

aspectos da história da Relojoaria, desde a sua evolução, técnicas e estética 

aplicada. Os relógios em ferro, de grandes dimensões e de utilidade religiosa e 

secular, foram os precursores dos relógios que entraram na vida privada quer fosse 

em casa ou no bolso (caixa alta, de mesa, de parede, dos relógios lanterna e 

relógios de bolso); objectos que aparecem representados na Azulejaria, 

transportando por vezes, para as torres das igrejas, mosteiros, paços reais e do 

concelho, o modelo de mostrador usado nos relógios de mesa e de caixa alta, ou 

nas composições de painéis que contam uma alegoria ou uma fábula, que ensinam 

a matemática, a geometria e a astronomia. Na Pintura, aparecem como indicação de 

status, de poder atribuído à figura retratada, como recordação de um registo 

passado ou lembrança da brevidade da vida. 

O século XX assistiu ao crescimento de colecções de múltiplas categorias, uma das 

quais foi a do médico – coleccionador Dr. Anastácio Gonçalves. A preferência que 

deu a estes medidores do tempo centra-se, cronologicamente, entre a segunda 

metade do século XVIII e o século XIX. Numa variedade de tipologias e estilos 

decorativos (pintura em esmalte, decoração de chinoiserie, motivos em metal, 

técnica “repoussé”), o maior núcleo da colecção reside nos dezasseis relógios de 

bolso ingleses, franceses e suíços. Apenas um é de caixa alta, três são relógios de 

mesa e o último, oferta de sua irmã, ostenta uma majestosa escultura representando 

“A Bacante” inspirada numa obra de Clodion com o mesmo nome e que, quase nos 

faz esquecer que guarda também um mecanismo de medição do tempo. São vinte e 

um os relógios que compõem a colecção patente na Casa-Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves – ponto fulcral do estudo que culminou na presente dissertação. 

 

 

Palavras-Chave : Relojoaria; Relógio; Tempo; Coleccionismo; Casa-Museu Dr. 

Anastácio Gonçalves 



Abstract 

 

From how time was and has been understood by mankind, through the ways that he 

created to measure its passage, we wanted to make known several aspects of the 

history of Clockmaking and Watchmaking, from its evolution, technical and applied 

aesthetics. Iron clocks, large and of religious and secular utility, were the precursors 

of the clocks which entered the private life be it at home or in your pocket (long case, 

bracket, wall and lantern clocks and pocket watches); objects that are represented in 

Tiles, sometimes placing on churches, monasteries, royal palaces and county towers, 

the model used in the display  of bracket and long case clocks, or in the composition 

of panels that tell a parable or a fable and on those who teach mathematics, 

geometry and astronomy. In Painting, they appear as an indication of status and 

power to the figure portrayed, as a souvenir of a past record or recollection of the 

shortness of life. 

The twentieth century saw the growth of collections of multiple categories, one of 

whom was of the collection of Dr. Anastácio Gonçalves. The preference he gave to 

his timekeepers focused, chronologically, between the second half of the eighteenth 

century and on the nineteenth century. In a variety of types and styles of decoration 

(painting on enamel, chinoiserie, motifs in metal, "repoussé" technique), the largest 

nucleus of the collection lies in the sixteen pocket watches of English, French and 

Swiss origin. Only one is a long case or “grandfather” clock, there are three bracket 

clocks and the last one, a gift from his sister, presents a majestic sculpture 

representing "The Bacchante" inspired on a work by Clodion with the same name, 

and which almost makes us forget that it also has a time measuring 

mechanism. There are twenty-one clocks and watches that make up the collection in 

exhibition at the House Museum Dr. Anastácio Gonçalves – that represent the focal 

point of the investigation which resulted in the present dissertation. 

 

 
Keywords : Horology; Clock / Watch (Timekeeper); Time; Collecting; House Museum     

Dr. Anastácio Gonçalves 



 

 
 
 
Desejo-te tempo 
 
 

Não te desejo um presente qualquer, 

Desejo-te somente aquilo que a maioria não tem. 

Desejo-te tempo, para se divertir e para sorrir; 

Desejo-te tempo para que os obstáculos sejam sempre superados 

E muitos sucessos comemorados. 

Desejo-te tempo, para planear e realizar, 

Não só para si mesmo, mas também para doá-lo aos outros. 

Desejo-te tempo, não para ter pressa e correr, 

Desejo-te tempo para encontrar você mesmo, 

Desejo-te tempo, não só para passar ou para vê-lo no relógio, 

Desejo-te tempo, para que você fique; 

Tempo para encantar-se e tempo para confiar em alguém. 

Desejo-te tempo para tocar as estrelas, 

E tempo para crescer, para amadurecer. 

Desejo-te tempo para aprender e acertar, 

Tempo para recomeçar, se fracassar. 

Desejo-te tempo também para poder voltar atrás e perdoar. 

Desejo-te tempo, para ter novas esperanças e para amar. 

Não faz mais sentido protelar. 

Desejo-te tempo para ser feliz. 

Para viver cada seu dia como um presente. 

Desejo-te tempo, tempo para a vida. 

Desejo-te tempo. Tempo. Muito tempo!1 

 

 

 
                                                           
1 http://olhares.aeiou.pt/desejo_te_tempo__foto2198125.html. Não foi possível saber quem é o verdadeiro 
autor deste texto, uma vez que o encontrei em vários websites, sempre sem qualquer confirmação quanto 
à autoria. 
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Poema da minha esperança  
 

Que bom ter o relógio adiantado!... 

A gente assim, por saber 

Que tem sempre tempo a mais, 

Não se rala nem se apressa. 

 

O meu sorriso de troça, 

Amigos!, 

Quando vejo o meu relógio 

Com três quartos de hora a mais!... 

 

Tic-tac... Tic-tac... 

(Lá pensa ele 

Que é já o fim dos meus dias) 

 

Tic-tac... 

(Como eu rio, cá p´ra dentro, 

De esta coisa divertida: 

Ele a julgar que é já o resto 

E eu a saber que tenho sempre mais 

Três quartos de hora de vida). 

 

Serra-Mãe (1945) 

Sebastião da Gama  (1924-1952)2 

                                                           
2 Publicado por Fernando Correia de Oliveira no dia 09 de Julho de 2010:  
http://estacaochronographica.blogspot.com/2010/07/meditacoes-relogio-adiantado.html 
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“Até um relógio parado está certo duas vezes por dia.  

Após alguns anos, pode vangloriar-se de uma longa série de sucessos.”  

Marie Von Ebner-Eschenbach3 

 

 

 

 

 

 

"As horas de loucura são medidas pelo relógio;  

mas nenhum relógio mede as de sabedoria."  

William Blake4 

 

 

 

 

 

 

Horologia  é o estudo ou a ciência e arte relacionada aos instrumentos de medição 

de tempo. Relógios, e cronógrafos são exemplos de instrumentos usados para medir o 

tempo5. 

                                                           
3 http://pt.wikiquote.org/wiki/Relógio 
4 Provérbios do Inferno. http://paulocoelhoblog.com/category/character-of-the-week/ 
5 http://pt.wikipedia.org/wiki/Horologia 
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Introdução 

 

O relógio guarda dentro de si o tempo e é graças a ele que temos a percepção da sua 

passagem, transformado em algo ilusoriamente tangível para o ser humano. Através do 

calendário damos conta da passagem dos dias, dos meses e anos. Os relógios servem 

para medir a passagem do tempo, mas o tempo parece não ter passado por eles: 

convertidos em objets d’art, símbolos de um luxo requintado e à prova de modas 

efémeras, com aquela «aura» de prestígio que a assinatura gravada no mostrador lhes 

confere atingiram, e ainda atingem, cotações prodigiosas no mercado leiloeiro.  

A colecção de Relojoaria que integra o espólio da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

é, a nosso ver, um importante núcleo no âmbito da História da Arte e da arte da 

Horologia que merece ser estudado. Não sendo uma colecção particularmente grande 

ou recheada de grandes nomes da Relojoaria dos séculos XVII, XVIII e XIX, como 

Thomas Tompion, Joseph Knibb, James Markwick, Abraham Louis Breguet, Daniel 

Quare (entre outros), não deixa de ser relevante pela variedade artística, geográfica e 

cronológica que apresenta: um relógio de caixa-alta, dois relógios de mesa e três 

relógios de bolso, todos de origem inglesa, da segunda metade do século XVIII – 

princípio do século XIX, a par de um relógio de mesa austríaco do mesmo período; treze 

relógios de bolso que, pelas características que apresentam são, possivelmente, da 

primeira metade do século XIX (excepto um), dividindo-se entre a Suíça e a França, e 

um relógio de bronze, de origem belga, exemplar que se identifica com a crescente 

industrialização, época em que estes relógios eram feitos em série. São estes vinte e um 

relógios, o cerne da investigação que a seguir se apresenta.  

Verdadeiras obras de arte, através delas queremos dar a conhecer um pouco do que se 

entende por história do tempo e a sua percepção por parte das populações; do contexto 

histórico – artístico em que se inserem, a sua evolução e estética (composições que vão 

desde paisagens bucólicas aos retratos, decoração de chinoiserie, um grupo escultórico 

de inspiração francesa). Gostaríamos de devolver ao seu merecido lugar os relojoeiros e 

artistas responsáveis pela sua execução; perceber quais as cores e os materiais 

utilizados, os restauros por que passaram e também, compreender a sua importância ao 

longo da história como marcos significativos da passagem do tempo, da história da 

Humanidade e da História da Arte, resultado da união entre o mobiliário das caixas de 

madeira (acharoadas ou não) que envolvem os mecanismos, das influências da 

arquitectura, pintura, escultura, etc., fontes de inspiração estruturais e decorativas e da 

técnica do esmalte usado nos mostradores e decoração dos relógios de bolso (em 
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conformidade com os retratos em miniatura). A evolução tecnológica que estes objectos 

representam foi igualmente importante para a criação e desenvolvimento de objectos 

científicos, como o barómetro, o cronómetro marítimo, cronógrafos, etc., sendo de referir, 

a título de exemplo, o Orloj, um relógio astronómico medieval, sediado em Praga e hoje 

uma grande atracção turística. Eles têm uma história, um passado para contar e, é esse 

o nosso principal objectivo. Queremos retirá-los do obscurantismo em que ainda 

residem, devolvê-los ao olhar perscrutador do público que frequenta a Casa-Museu e 

dos poucos interessados existentes e conscientes da importância e beleza de peças 

como estas.  

No intuito de levar a bom porto a presente dissertação e, numa primeira abordagem ao 

tema em questão, dirigimo-nos à Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves na intenção de 

estabelecer parâmetros a seguir para a investigação que se impunha fazer. Começando 

pelos próprios relógios, foram todos analisados um a um, com a ajuda imprescindível do 

nosso co-orientador, o Comandante Luís Couto Soares, coleccionador na área da 

Relojoaria e consultor da Casa-Museu Medeiros e Almeida, Cabral Moncada Leilões, 

entre outras entidades.  

Os dezasseis relógios de bolso foram retirados das suas caixas (quando as tinham), o 

que levou à descoberta da decoração da platina traseira do mecanismo a par do 

contraste da caixa, marcas de «garantia» e, ao nome do fabricante (quando este não 

vinha identificado no mostrador), em contraste com as «configurações» em esmalte ou, 

caso único no conjunto, de um relógio que tem uma figura feminina a andar de baloiço, 

empurrada por um rapaz. Foi com muito agrado que constatámos que os relógios de 

bolso estão todos a funcionar mediante o acto de lhes ‘dar corda’.  

O relógio de mesa John Taylor, único na colecção pelos vários toques com os quais nos 

informa as horas e os quartos de hora, apresenta uma caixa em carvalho com pintura 

acharoada a vermelho e ouro, mas que não se encontra nas melhores condições 

implicando, inclusive, com o bom funcionamento do relógio. O relógio de caixa alta Robt 

Higgs (Robert Higgs), toca de hora a hora, durante os 8 dias da sua autonomia, como 

era o mais frequente. Após percebermos quais eram os seus problemas de 

funcionamento (cordas dos pesos enroladas que não permitiam ‘dar corda’ ao relógio) 

conseguimos, através do uso de um calço pô-lo a funcionar para gaudio de todos. De 

assinalar que descobrimos um relógio de caixa alta, na Fundação Fronteira e Alorna, 

que poderá ser da mesma autoria. O relógio de mesa Wm Smith (William Smith) é o 

mais problemático, pela miscelânea de estilos que ostenta e, graças a esta primeira 

análise, conseguimos contrariar a primeira cronologia estabelecida (século XVIII, c.1760-
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1790), e situá-lo antes entre o último quartel do século XVIII – início do século XIX. Na 

opinião do nosso co-orientador, o relógio é revivalista, ao estilo do século XVIII, 

apresentando o anel das horas um estilo de gravação que mais concentâneo com o 

século XIX. 

O último relógio de mesa é austríaco e da autoria de Johan Daniel Hahn. Destaca-se 

pela sua sobriedade que nos remete para o estilo Império. Tentamos que ele 

funcionasse, mas o seu problema obriga a que a caixa seja desmontada para que se 

possa ver a máquina. Como tal não nos foi possível, é com muita pena que o 

encontramos no corredor de acesso à secretaria, a encimar uma estante e sem 

funcionar correctamente. Concluímos com o relógio da “Cie Anonyme des Bronzes / 

Bruxelles” (Companie Anonyme des Bronzes), magnificamente executado em bronze e 

inspirado na obra “ A Bacante” do escultor francês, Clodion. Escurecido pela passagem 

do tempo, não deixa de nos encantar pela beleza das suas formas e com o seu toque a 

cada hora que passa. 

Paralelamente a esta análise, demos início a uma investigação criteriosa dividida entre a 

Biblioteca Nacional e a Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian e pesquisa 

na World Wide Web, constatando desde o princípio, a falta de trabalho de investigação 

nesta área, em Portugal. Ainda assim conseguimos aceder, por exemplo, ao tratado do 

século XX, O Relojoeiro Portuguez, e às obras de Sousa Viterbo, Artes e Industrias 

metálicas. Relojoaria, sinos e sineiros (1915) e Artes e Artistas em Portugal: 

contribuições para a História das Artes e Industrias Portuguezas (1920). Foi com 

extrema satisfação que encontrámos o Dicionário de Relojoaria e a História do Tempo 

em Portugal, ambos da autoria de Fernando Correia de Oliveira, autor dedicado a este 

assunto e que tivemos o privilégio de conhecer. Outros livros da mesma autoria 

chegaram ao nosso conhecimento, os quais demonstraram ser uma ajuda 

imprescindível. A par destes casos em português, deparámo-nos com uma extenuante 

bibliografia em inglês que se tem mostrado bastante elucidativa, tanto na arte da 

relojoaria inglesa como na arte da relojoaria francesa, alemã e suíça (entre outras). 

Sentimos por isto, uma lacuna no que diz respeito ao estudo da relojoaria belga, por 

exemplo, sobre a qual não encontrámos quaisquer dados relevantes.  

Tencionamos, igualmente, revelar que a arte da relojoaria esteve e está patente noutras 

áreas da História da Arte, como a pintura e a azulejaria: por vezes, a nossa atenção não 

apreende todos os pormenores de um objecto que estamos a visualizar. Numa pintura 

escapam-nos detalhes como o tapete que decora a sala ou o relógio que indica as 

horas, ao canto. Num painel de azulejos foge-nos ao olhar se o relógio está 
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representado ou não; se o mostrador do relógio da Torre da Igreja é em azulejo ou em 

pedra. Em seguimento desta ideia, procedemos ao levantamento, ao longo dos últimos 

meses, de representações de relógios em painéis de azulejos. A título de exemplo, no 

Mosteiro de São Vicente de Fora, numa das fábulas de La Fontaine, A Serpente e a 

Lima, observa-se uma oficina de relojoeiro com vários relógios de bolso e outros relógios 

de mesa, característicos do século XVIII, uns ainda incompletos, outro já finalizado. No 

Museu Nacional do Azulejo, no famoso painel, Panorama da Vista de Lisboa, 

encontramos a Torre do Relógio do Paço da Ribeira; num dos muitos painéis da Casa-

Museu Medeiros e Almeida, vê-se um putti ou anjo que segura um relógio de formato 

redondo. Associados às artes da relojoaria, matemática, astronomia, encontramos na 

Universidade de Évora e na Aula da Esfera do Hospital de São José em Lisboa, um 

conjunto de painéis com a representação destas áreas científicas e com os quais é 

possível compreender um pouco sobre a sua história e desenvolvimento.  

Relativamente aos mostradores de relógios executados em azulejo, tivemos o privilégio 

de encontrar alguns e de características bastante variadas. Com decoração idêntica, 

temos os da Sé de Viseu, o da Igreja da Graça de Santarém, o da antiga Sé de Elvas 

(Igreja da Nossa Senhora da Assunção), e em Lisboa, o da Igreja de Santa Maria dos 

Olivais e o primeiro mostrador da Igreja da Charneca do Lumiar, substituído por outro já 

contemporâneo. Apresentam decoração com rosa-dos-ventos ao centro, inserida num 

quadrado decorado com cabeças de meninos com asas nas pontas ou uma alusão aos 

quatro ventos, e um friso vegetalista estilizado. Ao mesmo tempo que este levantamento 

foi sendo feito, outro sobre relojoaria em pintura, foi realizado com a ajuda indispensável 

do nosso orientador, o Professor Doutor Vítor Serrão. Descobrimos igualmente, 

iluminuras em que os relógios aparecem em segundo plano e no Palácio da Ajuda, uma 

tapeçaria, Alegoria da Escultura, onde a figura feminina é acompanhada por um relógio 

de mesa. 

Continuámos na Casa-Museu a investigar o espólio bibliográfico do Dr. Anastácio 

Gonçalves, tendo analisado os poucos catálogos das leiloeiras inglesas Sotheby’s e 

Christie’s para tentar perceber se foi através dos seus leilões que os relógios de bolso 

foram adquiridos; analisámos igualmente, os exemplares da revista The Connoisseur, 

onde descobrimos vários artigos sobre coleccionismo, colecções particulares e artigos 

de investigação na área da Horologia, mas nada que estivesse relacionado directamente 

com os objectos da colecção. Contactámos museus estrangeiros que têm no seu espólio 

colecções de Relojoaria, para assim tentar estabelecer paralelismos e, quem sabe, 

descobrir outras peças da mesma autoria sendo que, o mesmo foi realizado em território 
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nacional, nomeadamente através do Museu do Relógio em Serpa e da Fundação 

Medeiros e Almeida, que nos prestou uma ajuda preciosa. Inteirámo-nos sobre a história 

da Relojoaria na Europa e em Portugal e também, sobre o mundo do coleccionismo e o 

que leva alguém a coleccionar, para tentar perceber as razões que levaram o Dr. 

Anastácio Gonçalves a reunir estas obras de arte, baseando-nos, em parte, nos 

antecedentes do coleccionismo em Portugal. Há que manter «vivos» estes objectos que 

para além de nos contarem a sua história, contam-nos a história do Tempo e, em 

conformidade com esta ideia, iremos propor um projecto viável de dinamização da 

colecção.  

A novidade que reside num estudo como este centra-se na originalidade do tema, na 

escolha de uma colecção pouco estudada, na oportunidade de revelar mais um pouco 

sobre este mundo fascinante que, pela sua estética nos delicia a vista e pela precisão 

técnica, nos deslumbra. Tentaremos mostrar o encanto que levou ao coleccionismo 

destas obras de arte, o duplo papel que já demonstrámos existir entre a arte e a 

tecnologia e a importância do estudo do tempo ligado à criação destas máquinas. Por 

tudo isto, é nossa intenção, necessário e importante que seja dada uma oportunidade a 

esta área de estudo e dar o devido destaque a peças como estas que em grande 

medida possuíram uma função prática para além da sua dimensão decorativa, 

integrando-se perfeitamente no quotidiano de quem as adquiriu e, mais tarde, no 

quotidiano do coleccionador, o Dr. Anastácio Gonçalves, a quem temos de agradecer 

por ter legado a todos este património tão rico.  

As expectativas que colocamos neste trabalho são, por si só, elevadas, esperando 

corresponder efectivamente aos objectivos propostos. Não obstante o nosso interesse 

pessoal sobre Relojoaria, queremos que o resultado seja um auxílio real para todos os 

que, depois de nós, se interessem por tudo o que envolve o fabrico de obras de arte 

como estas. Certo é que, não podemos falar de relógios sem falar do tempo que estes 

contam e guardam e vice-versa e por isso, é nosso desejo tentar contribuir, 

positivamente, para o avanço na investigação da Relojoaria e das áreas da História da 

Arte a ela associadas.  
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1. O Tempo e a História 

 

É difícil conceber um mundo sem medição do tempo e a nossa obsessão pela medição 

do tempo é, em si mesmo, intemporal. “Em todos os povos e em todas as edades se tem 

estudado a arte de medir o tempo.”6 Após a percepção da nossa consciência, pode ser 

este o nosso traço mais distintivo como espécie, uma vez que, com toda a certeza, uma 

das primeiras coisas com a qual nos tornamos auto-conscientes foi sobre a nossa 

própria mortalidade: o facto de que vivemos e morremos num determinado período de 

tempo.  

“Time is nature's way of keeping everything from happening at once.”7; o tempo pode ser 

desperdiçado, mantido, «salvo», «gasto», morto, perdido e desejado; é um conceito que 

se refere ao fluxo de percepção de acções e eventos do passado ao futuro, ou à sua 

medida. O tempo não é comprado a pronto numa qualquer relojoaria; o relógio, objecto 

composto pelo uso que faz de diversos materiais numa mesma peça, só está completo 

quando inicia a função para o qual foi feito e, é a partir daqui que passa a guardar dentro 

do seu movimento as engrenagens que nos contam a passagem do tempo.  

Contemplemos “(…) the geometry of how we measure time. It can be divided into circle 

time and square time: clock time and calendar time. Clock time chases itself like 

Ouroboros, the hands or flashing numbers returning to the place where they started in a 

progression that has no beginning or end. It will continue in its cycle whether or not 

people are around to watch the hands and glowing numbers. In contrast, calendar time is 

made up of small boxes that contain everything that happens in a day, but no more. And 

when that day is over, you cannot return to that box again. Calendar time has a past, 

present and future, ultimately ending in death when the little boxes run out. / Still, in 

modern times we take the mechanism of the calendar for granted, as we do breathing 

and the force of gravity. Passing through years, months, weeks, hours, minutes and 

seconds we seldom think about where these things came from, or why we have chosen 

to divide time one way and not another. / It has not always been so. For thousands of 

years the effort to measure time and to create a workable calendar was one of the great 

struggles of humanity, a conundrum for astronomers, mathematicians, priests, kings and 

anyone else who needed to count the days until the next harvest, to calculate when taxes 

were due, or to figure out the exact moment a sacrifice should be made to appease an 

angry god. A case can be made that science itself was first sparked by a human 

                                                           
6 O RELOJOEIRO PORTUGUEZ…, 1902, p. 5. 
7 Citação atribuída a John Archibald Wheeler. http://en.wikiquote.org/wiki/Time 
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compulsion to comprehend the passing of time, to wrestle down the forward motion of life 

and impose on it some sense of order.”8 

Comparado com a história da Humanidade, o processo de medir o tempo tal como o 

conhecemos é, relativamente recente. Contudo, observar e marcar a passagem do 

tempo de uma maneira ou de outra remonta aos primórdios da espécie humana, altura 

em que o Homem se via a si próprio como parte do ambiente que o rodeava ao invés de 

superior a ele, como nos vemos nos dias de hoje9. Em harmonia com a natureza, 

pessoas e animais vivem e morrem, assim como as plantas; o sol nasce e põe-se todos 

os dias; a lua «percorre» as suas fases. Todos estes ciclos – animal, vegetal, solar, lunar 

e sazonal – têm diferentes características, mas o tema comum, são os ciclos de 

nascimento, crescimento e morte. Exercitando o seu poder de discernimento, os 

primitivos seres humanos devem-se ter visto a eles próprios como possuindo um cada 

vez maior controlo sobre si mesmos e sobre o mundo que os rodeava, controlo que 

pensaram estender do real (fazer fogo, cultivar, domesticação de animais) para o 

imaginário (fazer chuva, chamar eclipses, conciliar os espíritos).  

De acordo com o Antigo Testamento, uma das primeiras tarefas que Deus atribuiu a 

Adão foi a de designação de todos os animais. Como os historiadores sociais, 

psicólogos e antropólogos poderão confirmar, o acto de designar/nomear é uma das 

ferramentas que o homem utiliza para delimitar os objectos e torná-los seus. A 

numeração é a outra ferramenta, colaborando com o homem na definição e estruturação 

do mundo em seu redor. Tanto a designação/nomeação como a numeração, que 

contribuíram para a definição da nossa identidade, são uma parte essencial daquilo que 

nos tornou e torna humanos. A história das tentativas humanas para estruturar o tempo 

chega-nos desde a pré-história até aos nossos dias; é uma história que segue o trilho 

irregular de uma série de diferentes necessidades, meios e motivos, sendo que a 

primeira motivação foi a sobrevivência. Através do método de contar, de numerar os 

objectos, houve quem fosse capaz de compreender os ritmos da natureza. No entanto, a 

necessidade mais básica para contar com precisão, parece ter sido estipulada pela 

religião: acreditava-se que os padrões da natureza reflectiam a vontade dos deuses e, 

através da enumeração, foi possível a aproximação ao divino.  

A estrutura dos números e como foram aplicados aos fenómenos observados 

constituíram a base para a história de um confuso conjunto de mitos e mapas, registos e 

                                                           
8 DUNCAN, David Ewing, 1999, pp. xvi-xvii. 
9 “It is not altogether odd that the apparent harm we are doing to our environment in so many ways has at last 
turned us back to seeing ourselves as part of, and custodians of, our planet – a view which has long been held 
by American Indians, to mention but one culture.”, DALE, Rodney, 1992, p. 4. 
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cronometristas, calendários e relógios. A objectificação do mundo foi um dos passos 

principais para o «nascimento» do tempo, tal como hoje o entendemos, processo pelo 

qual dirigimos as nossas vidas e por quem olhamos para um calendário e/ou usamos um 

relógio, quer o respeitemos ou não. As noções de dia (com a luz e trevas nele contidas) 

ou de ano (com a sequência das estações) estão, de alguma forma, «impressas» em 

nós biologicamente. Entre os seres humanos e os animais a única diferença é a de que 

temos disso consciência. “Antropólogos e sociólogos estão de acordo no facto de em 

todas as formas de cultura humana e em todas as épocas ter sempre havido um esforço 

para objectivar, representar, o tempo crónico, o tempo socializado, o tempo do 

calendário. Todas as sociedades humanas desenvolveram um cômputo ou uma divisão 

do tempo crónico, baseadas na recorrência de fenómenos naturais: alternância do dia e 

da noite, trajectória visível do sol, fases da lua, movimentos das marés, estações do 

clima, estados da vegetação ou dos caudais de água, etc. / A percepção do tempo, 

uniforme e contínuo, e a construção do tempo crónico, aquele que relata ou estampa os 

acontecimentos dos antepassados e dos mitos cosmogónicos, fazem parte da 

experiência humana necessária à transformação das sociedades recolectoras e 

nómadas, em produtoras de alimentos e sedentarizadas. Por outras palavras, só quando 

a Humanidade “descobre” a Agricultura, ela entra noutro tipo de tempo. / Esse grande 

passo terá sido dado há cerca de 10 mil anos. A evolução da economia agro-pastoril (a 

domesticação de animais, para ajuda no trabalho ou para alimentação, é a outra 

componente desta sedentarização) requereu diferentes compreensões do tempo: as 

épocas de semear, de colher, de dar descanso à terra; os prazos de gestação e 

crescimento tanto de animais como de plantas.”10     

O Homem abandonou, gradualmente, a vida de nómada que até então vinha praticando 

mas, a escassez de comida que a Natureza produzia espontaneamente nos lugares 

onde ele se estabelecia, obrigou-o a recorrer ao cultivo de diversos alimentos, forçando-

o igualmente a compreender quais seriam as melhores alturas para semear e para a 

ceifa. Para além de revelar um movimento que, em algumas condições, era semelhante 

ao do sol, a observação humana do céu nocturno, permitiu-lhe perceber outras 

mudanças regulares: as posições de alguns dos seus elementos eram, periodicamente, 

as mesmas e podiam ser observadas depois do sol se pôr ou antes de se erguer no 

horizonte. Observou também que estes mesmos períodos coincidiam com o tempo mais 

frio e o tempo mais quente e com as alturas de maior ou menor queda de chuva; de 

seguida percebeu que algumas estrelas (cerca de doze «conjuntos» que formavam 
                                                           
10 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 18. 
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figuras especificas), que eram visíveis em determinados momentos perto do horizonte, 

iam ficando cada vez mais baixas, como se o sol as tivesse «apanhado» no seu 

movimento constante, numa referência aqui, ao zodíaco. Algum tempo depois, o homem 

viu as mesmas estrelas na sua posição original, completando assim um período que era 

equivalente a um ciclo completo do sol, período este relacionado com a rotação do 

firmamento ao redor do ponto onde estas figuras «viviam» e, quando combinado com a 

repetição invariável das diferentes fases da lua, terão sido estas as primeiras unidades 

de tempo ditadas pela natureza.  

A par das suas tentativas de interpretação destes «indícios divinos», o homem pré-

histórico criou uma relação íntima com a abóbada celeste, imaginando figuras e histórias 

que reflectiam aspectos da sua vida, crenças e temores. Assim como a Terra, o Céu era 

um outro mundo com fauna e flora de características, geralmente, grotescas, e habitado 

pelos espíritos dos deuses supremos. A urgência que o Homem teve de aperfeiçoar um 

calendário que correspondesse às suas necessidades levou a que aceitasse as 

influências diárias dos céus, fossem favoráveis ou desagradáveis, sobre a forma como 

se processava o crescimento das plantas, a reprodução dos animais e também, sobre o 

seu próprio destino. A par das sociedades que se foram tornando cada vez mais 

organizadas, a interpretação astrológica do céu passou a ser efectuada pelos seus 

líderes que anunciavam as mudanças das estações e quais eram os momentos mais 

propícios para as diferentes actividades agrícolas. “The calendar is a form of organising 

time based on the decisions of an authority that plans events within a determined period. 

This involves interpreting natural phenomena that happen on a regular basis (solar and 

lunar cycles), organising them into conventional rhythms (years, months and weeks) and 

adjusting events from a community’s social, economic, political or religious life to fit into 

them. When the information framework is broadened to include predictions on 

astronomy, meteorology, horoscopes or practical advice and this is presented according 

to a daily basis, this is called an almanac.”11 O tempo é poder e quem detém o poder 

quer marcar o tempo. Foi sempre assim ao longo da História e Portugal não foi 

excepção. “Quanto mais concentrado o poder fosse ele religioso ou civil, mais unificado 

                                                           
11 NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 85. Almanaque – Calendário acompanhado de 
indicações úteis e de alguma leitura amena, http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=Almanaque.  
Um almanaque ou Almanach  (do árabe al-manākh) é uma publicação (originalmente anual) que reúne 
um calendário com datas das principais efemérides astronómicas como os solstícios e as fases lunares, mas 
actualmente os almanaques englobam outras informações com actualizações periódicas específicas a vários 
campos do conhecimento, http://pt.wikipedia.org/wiki/Almanaque. 
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o tempo, através de marcadores simbólicos que regulavam os anos, os dias, as horas da 

comunidade, os ritmos de trabalho e ócio, de reza e de divertimento.”12 

Consequência desta situação, surgiu a figura do astrólogo (visto como um mago ou 

adivinho) que era quem, dentro da comunidade, possuía conhecimentos (ainda que 

parcos) sobre astronomia, o que lhe permitiu estabelecer, com razoável precisão, o 

tempo de uma lua nova até a próxima (lunação) e um método simples para classificar os 

dias dentro desse período. Os calendários lunares foram os primeiros, e num esforço 

para estabelecer uma conexão com o calendário solar ou agrícola, este sistema algo 

imperfeito tinha sido calculado, aproximadamente, com doze ciclos lunares (lunações) 

em cada ano, o que perfazia doze meses, cada um com trinta dias. “Organizing time 

gives the sense of controlling time and thereby provides the feeling of being in control of 

an increasingly important part of everyday life and society. Since most calendars are 

based on astronomical cycles, i.e., the movements of the Sun and the Moon, they 

provide a link between mankind and the cosmos and can reach sacred status. Without a 

calendar, however simple it may be, it is very difficult to memorize the past in a structured 

way or to plan future events, be they farming and hunting or religious and sacred duties. 

Inaccuracies in a calendar, which bring it out of step with its astronomical basis, can 

seriously upset the life of society, while reforming a calendar which people have become 

used to and which is part of their everyday lives is an extraordinary event. Its acceptance 

depends on political or religious forcefulness and its social and economic implications.”13 

O sol, a lua, os planetas e as estrelas serviram como referência para medir a passagem 

do tempo. As civilizações antigas confiaram no seu movimento aparente para determinar 

estações, meses e anos. “The Sun, our closest star, is used as the primary timekeeper in 

almost every culture on Earth. Its apparent presence or absence defines the most basic 

division of the day into hours of light and darkness. Our inclined orbit around the Sun 

creates the time segment we call a year and causes the alternating rhythms of the 

seasons. Personifications of the warming Sun as a benevolent deity – a healer, a 

provider and a friend to man – are nearly universal. / The Sun and the Moon are the two 

Great timekeepers in the heavens. The rising and the setting of the Sun marks the days 

and nights. The waxing and waning of the Moon marks the progression of the months.”14, 

“Apart from providing man with quality time to get his food, the appearance of the sun on 

                                                           
12 OLIVEIRA, Fernando Correia de; MATOS, José Sarmento de, 2008, p. 14. 
13 LIPPINCOTT, Kristen, 1999, p. 48. 
14 Idem, pp. 30 e 38. Contudo, os calendários lunares (c. de 355 dias) com o tempo, chegaram a estar 11 dias 
adiantados, desalinhando as estações, os solstícios e equinócios, etc., criando uma situação inaceitável para 
quem precisava de saber quando plantar, colher, navegar, construir e adorar os deuses. O calendário solar (c. 
365 dias) não correspondia com exactidão milimétrica ao verdadeiro ano solar. 
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one side of the horizon and its subsequent disappearance, some time later, on the other 

must have suggested some idea of rhythm.”15 Certo é que, em todas as culturas houve 

sempre alguém preocupado em medir e registar a passagem do tempo, facto 

comprovado pelo conhecimento, bastante razoável, que muitas das antigas civilizações 

(China, Índia, Babilónia, Egipto, etc.), possuíam sobre astronomia. A Suméria, há cinco 

mil anos, tinha um calendário que dividia um ano em meses de 30 dias e dividia o dia em 

12 períodos, cada um deles correspondia a duas das nossas horas. O calendário egípcio 

de 365 dias, que parece ter começado em 4236 a.C., era, na sua essência, solar (a par 

com o ciclos de cheias, crescimento e colheita e só foi estabilizado após César entrar no 

território, obrigando ao alinhamento com o calendário juliano), enquanto o calendário 

hebreu era lunissolar. Na Babilónia, um ano de 12 meses que alternava meses lunares 

de 29 dias e meses de 30 dias foi observado antes de 2000 a.C., dando uns 354 dias, 

dividindo um dia em 12 horas e depois a noite em 12 horas também, de forma a 

corresponder com os signos do zodíaco, e depois juntaram-nos chegando assim às 24 

horas por dia, regime que ainda hoje é praticado. Na Grécia, o calendário era baseado 

no ciclo lunar. Outra cultura que baseou o seu calendário pelo sol, foram os Maias, na 

América Central.  

Antas ou dólmenes, menires, cromeleques que, entre o Neolítico final e o início da Idade 

do Cobre, apareceram associados à cultura megalítica, espaços sagrados e/ou 

monumentos funerários, interligados à função de marcadores do tempo (de acordo com 

os especialistas), assinalando equinócios e solstícios, considerados como os primeiros 

calendários, presentes em praticamente todos os territórios a que hoje designamos por 

Portugal (especialmente rico nestes conjuntos, nomeadamente no Alto Alentejo, na Beira 

Baixa e no Minho), Espanha, França, Irlanda, Dinamarca, Grã-Bretanha e Alemanha, 

ainda e sempre prontos a funcionar, datando de há cerca de cinco mil anos. A sua 

localização sugere o conhecimento da orientação solar. Um dos mais conhecidos é 

Stonehenge na Inglaterra, construído á cerca de quatro mil anos e alinhado de forma a 

determinar eventos sazonais ou celestiais (eclipses da lua, solstícios, etc.) e o solstício 

de Verão. A semana de sete dias é a única unidade de calendário que não é baseada 

num ciclo astronómico16, mas há quem partilhe de diferente opinião: “The week as a unit 

of time was linked to the moon (…) However, the hypothesis that it was established 

                                                           
15 NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 77. 
16 LIPPINCOTT, Kristen, 1999, p. 49. 
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according to the seven wandering bodies (planets) known at that time – the Moon, 

Mercury, Venus, the Sun, Mars, Jupiter and Saturn – cannot be discarded.”17   

A Península Ibérica, sob domínio de Roma, adoptou o calendário romano, com as várias 

reformas que ele sofreu, nomeadamente a decretada pelo Imperador Júlio César, 

criando o calendário juliano. “(…) the Roman calendar had no astronomical basis, as the 

periods it established were not related to the movements of either the sun or the moon. 

The Roman year had 304 days organised into 10 months. (…) / Romulus (…) introduced 

some alterations to the calendar so as to bring it into line with the seasons. / In 713 BC, 

Numa Pompilius (…) introduced a calendar that was based on the moon (…) / (…) 

Cleopatra sent Caesar the astronomer Sosigines, who drew up a solar calendar and 

proposed a reform using the already ancient idea of a 365.25 day year. (…) / The 

correction of all the accumulated anomalies was carried out in 46 BC (…)”18. “Caeser’s 

calendar also injected a new spirit into how people thought about time. Before, it had 

been thought of as a cycle of recurring natural events, or as an instrument of power. But 

no more. Now the calendar was available to everyone as a practical, objective tool to 

organize shipping schedules, grow crops, worship gods, plan marriages and send letters 

to friends. Combined with the rising popularity of sophisticated sundials and water clocks, 

the new Julian calendar introduced the concept of human beings ordering their own 

individual lives along a linear progression operating independent of the moon, the 

seasons and the gods.”19   

Dados os desacertos entre o calendário estipulado e os movimentos reais ou aparentes 

dos astros, chegou-se a alturas insustentáveis para o bom governo das sociedades. Um 

destes desacertos estava relacionado como o equinócio da Primavera e, imediatamente 

no ano 325 d.C., o Concílio de Niceia decidiu fixar, invariavelmente, a data do referido 

equinócio no dia 21 de Março. No entanto, como o calendário juliano (365.25 dias) era 

ligeiramente mais longo que o ano solar, as estações foram-se alterando, gradualmente, 

até que no ano de 1582 este mesmo equinócio iria ocorrer a 11 de Março. A par da 

disparidade do equinócio existiam, também, as discrepâncias nas datas para a 

celebração da Páscoa, influência dos cálculos astronómicos irregulares. 

“Os príncipes cristãos não fizeram nada [para alterar esta situação], tal como nada fez o 

Concílio de Trento, que decorreu entre 1545 e 1563 e que teve por objectivo reflectir 

acerca das reformas na igreja romana. Indirectamente, no entanto, a sua sessão final 

relançou a questão, encarregando o papa da revisão do missal e do breviário – os livros 
                                                           
17 NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 78. 
18 Idem, pp. 79-80. 
19 DUNCAN, David Ewing, 1999, p. 50. 
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dos serviços religiosos. Apesar de estas alterações terem sido executadas no seu 

devido tempo por Pio V (cujo breviário de 1568 incluía uma revisão inapta do calendário 

lunar pascal), Gregório XIII, seu sucessor, assumiu que o poder de rever o breviário 

incluía o poder de reformar o calendário que o breviário pressupunha. Em 1568, este 

papa instituiu um processo que culminou, quatro anos mais tarde, na promulgação do 

calendário que ainda hoje usa o seu nome.”20 Como tinha sido previsto, o equinócio da 

Primavera, que calhava a 11 de Março ou próximo desta data e para que voltasse a 

incidir no dia 21 do mesmo mês (o que só veio a acontecer no ano seguinte), o papa 

ordenou, através da bula Inter gravíssimas de 24 de Fevereiro de 1582, que o dia a 

seguir a 4 de Outubro de 1582 passasse a ser o dia 15, ficando o ano com menos dez 

dias.21 

A reforma gregoriana foi adoptada desde logo por Portugal, Espanha e alguns dos 

Estados italianos. Só em 1700 os protestantes alemães e holandeses aderiram a este 

calendário; os japoneses em 1873, a China em 1912 e a Rússia em 1918. A Grécia e as 

igrejas ortodoxas apenas aderiram em 1923 a um calendário que é hoje praticamente 

universal.22 “Quando o papa Gregório promulgou a sua bula, não apenas a autoridade 

papal foi negada pelos protestantes, como também, mesmo nos países católicos 

romanos, a opinião geral atribuía nova ênfase aos direitos do poder civil. Fora dos 

estados papais, foram as autoridades laicas que puseram em prática a reforma. As 

cidades italianas e a Espanha estavam prontas a seguir o exemplo – de tal modo que 

Santa Teresa de Ávila morreu a 4 de Outubro de 1582, mas apenas foi enterrada a 15 –, 

                                                           
20 HOLFORD-STREVENS, Leofranc, 2008, p. 63. 
21 Tudo o que restava fazer era modificar o método de intercalar os anos bissextos de modo a que o equinócio 
continuasse a ser na mesma data. A irregularidade no calendário juliano consistiu em três dias a cada quatro 
séculos, o que significou que, apenas três anos bissextos tiveram de ser eliminados em quatrocentos anos para 
atingir a harmonia desejada entre o calendário e as estações do ano. Desta forma, mesmo quando os anos 
seculares eram divisíveis por quatro e tornando-se, assim, em anos bissextos de acordo com as regras de do 
calendário juliano, tinham agora que ser divisíveis por quatrocentos para serem considerados como anos 
bissextos. Na sequência desta reforma e devido a este novo sistema que rege os anos bissextos, os anos 1700, 
1800 e 1900 não foram considerados como anos bissextos, apesar de o ano 2000 ter sido. Mesmo assim, existe 
um erro residual, o que significa que, a partir do ano 4400, um dia terá de ser suprimido, que pode ser 
facilmente feito através da simples decisão de cancelar o dia adicional do ano bissexto respectivo. 
22 “Até ao início do século IV, as comunidades cristãs limitavam-se a anotar as festas e principais 
acontecimentos religiosos no calendário romano vigente. Mas, a pouco e pouco, começaram a organizar 
calendários próprios. / O calendário cristão usou-se na Península Ibérica desde a mais remota antiguidade, (…) 
/ Os mais antigos calendários hispânicos existentes são os das igrejas de Carmona e de S. Pedro de la Nave 
(séculos VI-VII). Desde o século X são bastantes os que se encontram anexos aos livros litúrgicos. / No território 
que é hoje Portugal, os mais antigos calendários cristãos que se conhecem são do século XII, como o do Missal 
de Mateus (Braga, c. 1176), de Santa Cruz (Coimbra, finais do século XII) e de Alcobaça. São, obviamente, 
todos manuscritos. / Além de indispensáveis para a vida litúrgica e social, os calendários têm grande 
importância para a cronologia, sobretudo na Idade Média, quando os acontecimentos eram datados quase 
sempre em relação a festividades do dia em que ocorriam. A confusão aumenta quando se sabe que o dia de 
celebração de algumas festas variava de calendário para calendário, especialmente quando eram e ritos 
diferentes. / A maioria dos países de língua latina adoptou os nomes dados pelos romanos aos dias da semana, 
inspirados nos nomes dos planetas-deuses”, OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 70.    
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contudo, em França, onde a interferência papal era recebida com ressentimento, o 

desejo de Henrique III, que queria adoptar a data devida, foi derrotado pela oposição 

feroz do Parlamento (para irritação do papa). A mudança apenas foi efectuada em 

Dezembro, em que ao dia 9 (…) se sucedeu imediatamente o dia 20. Em alguns países, 

a implementação demorou ainda mais tempo. / O novo calendário foi muito mal 

recebido, tanto por representar uma mudança de hábitos ancestrais, como por perturbar 

o ano agrícola tradicional e os provérbios meteorológicos.”23  Hoje em dia, quase todos 

tomamos como certa a precisão do nosso calendário, desconhecendo os trâmites que 

lhe deram origem e que podemos observar nos nossos relógios como que numa viagem 

no tempo, percorrendo praticamente todas as grandes revoluções que se procederam no 

campo da ciência e tecnologia, ligadas à própria medição do tempo. 

A iconografia do tempo não se encontra circunscrita aos calendários e aos relógios. O 

tempo personificado, a imagem do “Velho do Tempo (Father Time)”, é tão bem 

conhecida que, quase somos levados a pensar que as suas origens remontam às 

brumas  da pré-história. A figura do homem velho, aleijado e careca, com asas nos 

ombros, carregando uma foice ou gadanha, uma cobra que morde a própria cauda, uma 

ampulheta ou um relógio, é um conceito relativamente moderno, composta por várias 

peças que foram surgindo ao longo de um período de mil anos. No final da Idade Média, 

a figura do “Velho do Tempo” é, invariavelmente, representada como um homem velho e 

curvado, por vezes em pé graças ao auxílio de muletas. Apresenta-se muitas vezes com 

asas de forma a ilustrada a máxima de que o “tempo voa (tempus fugit)”; tem na mão 

uma foice ou uma enorme gadanha “which, though it may have originally been intended 

as a farming implement for an ancient Greek agricultural deity, has now taken on a 

completely different significance.”24 Foi durante a Idade Média que a gadanha e a foice 

tornaram-se atributos do “grim reaper”: o ceifeiro, o anjo da morte, ou mesmo a própria 

morte, o que, por extensão, quando o “Velho do Tempo” era (e é) representado 

segurando uma destas ferramentas, toma também para si, o papel do deus cuja tarefa é 

terminar com a vida dos homens. Outro atributo iconográfico associado com esta figura 

e que aparece igualmente na Idade Média é a ampulheta ou o relógio. São algumas as 

razões para que o relógio tenha entrado na representação do tempo, para além de ele 

próprio servir como medidor do tempo: “A growing middle class gave rise to a growing 

need for ‘consumables’ one of which was timepieces for personal adornment. The other 

possibility is that with a burgeoning Merchant class, time itself became something of a 

                                                           
23 HOLFORD-STREVENS, Leofranc, 2008, pp. 64-65. 
24 LIPPINCOTT, Kristen, 1999, p. 174. 



26 

 

commodity. The third possibility is that, in a society in which urban centres play a key 

role, people often find themselves separated from the natural timekeepers of the Sun, 

Moon and the stars.”25 Na Europa, os relógios públicos26 começaram a aparecer durante 

a segunda metade do século XIV, praticamente ao mesmo tempo que o “Velho do 

Tempo” ganhou estes novos atributos.  

A Vanitas, representação pela arte da passagem do tempo (arte simbólica que surge nos 

séculos XVI e XVII, em particular no norte da Europa e Países Baixos), revela-nos que 

tudo o que o Homem faz ou consegue alcançar ao longo da sua vida, é em vão. Comum 

na arte funerária grega, romana e medieval, continuou a aparecer, até aos nossos dias, 

em cemitérios e gravuras, pintura e escultura, onde esqueletos, caveiras, relógios e 

flores continuam a relembrar-nos, permanentemente, da fugacidade do tempo. Por 

exemplo, quando a Peste Negra assolou a Europa no século XIV, foram vulgarizadas as 

imagens de corpos putrificados ou em decomposição de forma a ajudar a compreender 

que os aspectos materiais da vida eram inúteis. Em suma: “The ultimate message of the 

vanitas image, though, concerns time. Transience is a manifestation of time. The grains 

of sand counted by the hourglass or the relentess ticks of the watch measure moments of 

earthly time. And the true aim of every Christian is to recognize these temporal signals for 

what they are – insignificant relics of an inconsequential state of being – and to turn 

towards the eternal and timeless glory of God’s kingdom.”27   

São inúmeros os Livros de Horas, manuscritos, breviários, missais, bíblias, crónicas, 

tratados, almanaques (entre outros), que com as suas iluminuras nos dão uma imagem 

da representação do tempo, em particular, na época medieval: a figuração de Saturno 

(Cronos) como deus do tempo, a iconografia dos meses, do ano (domínio da 

astronomia), dos dias da semana, nos calendários; a influência dos planetas na vida e 

dia-a-dia do homem (ex: roda da fortuna). O tempo sagrado tinha o seu calendário onde 

cada dia estava associado a um Santo e respectiva celebração, assim como eram, 

também, fixadas as festas mais significativas: Anunciação, Natividade, Páscoa, etc.; o 

calendário temporal registava os ritmos semanal e anual do Homem, das suas funções, 

e dos astros. Igualmente, surgiram, a par destas representações, outras que de uma 

forma ou de outra, estavam associadas ao tempo: a História (registo do passado e 

história das civilizações), mitos, lendas, política, economia, sociedade, literatura (ex: 

histórias de amor), episódios bíblicos, a vida humana circunscrita pelo tempo: 

                                                           
25 Idem, p. 174. 
26 Um relógio público era (e é) considerado com um dos primeiros sinais de que uma sociedade está cada vez 
mais urbanizada. 
27 Idem, p. 206. 
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representação das Idades do Homem e reflexões sobre a Morte como destino inevitável; 

representação do céu e do inferno. Certo é que a diversidade de formas com as quais o 

tempo é representado é grande e de rica variedade.  

 A par destas representações, são em grande número os exemplos de narrações, 

religiosas, iniciáticas, em que se menciona o tempo profano, comum e ao alcance dos 

pobres mortais, que corre em paralelo a um outro tempo, só revelado a uns poucos que 

nele mergulham e esquecem, por momentos, ou para sempre, o devir dos anos, meses, 

dias e horas. Um curioso texto medieval português, A Vida de Sancto Amaro28, é um 

exemplo de narração desse tempo magnífico. Conta a viagem mística de Santo Amaro, 

cujo maior desejo era ver o paraíso, viagem que terá durado 267 anos mas que para ele 

durou apenas umas horas. Esta abolição do Tempo está intimamente ligada à 

experiencia da contemplação, nas tradições místicas ocidental e oriental. “(…) a 

escolástica desenvolvida pela declaração de São Bernardo de que “nada é mais 

precioso que o tempo”, levou a que a Devotio Moderna visse o relógio como um objecto 

com analogias espirituais, e era bastante comum ser representado nos Livros de Horas. 

Contudo, a vida no século XVI, imbuída pelo espírito mercantilista e humanista, tinha 

tempo para tudo: para trabalhar de manhã e para descansar, lazer, uma vida normal 

durante a tarde, uma atitude que não ameaçou o uso apropriado do tempo, que era visto 

como uma virtude.”29 Enquanto os ritmos naturais do tempo eram perfeitos e apropriados 

para as necessidades impostas pela agricultura, a ciência e a tecnologia impuseram e 

exigiram uma maior precisão do mesmo uma vez que, a precisão dos primitivos meios 

de medição do tempo (clepsidra ou relógio de água, ampulheta e elaborados sistemas 

mecânicos que começavam a aparecer) necessitavam de aperfeiçoamentos e de avanço 

na sua progressão. O espírito renascentista que estimulou o desejo para a «descoberta 

de novos mundos» levou navegadores e aventureiros a partirem para o mar, sem 

grandes sistemas de navegação e que falhavam pela falta da necessária precisão.  

Santo Agostinho, importante doutor da Igreja e o patrono da ordem religiosa dos 

agostinhos, foi um autor prolífico em muitos géneros: tratados filosóficos, teológicos, 

comentários de escritos da Bíblia, além de sermões e cartas. Na sua obra, Confissões 

(397-398 d.C.), considerada por muitos como uma sua primeira autobiografia, descreve 

a sua vida desde a concepção até à sua, então, relação com Deus. As palavras que 

dedicou à meditação sobre o que é o Tempo, foram-no e ainda o são, inspiradoras: “For 

what is time? Who can easily and briefly explain it? Who even in thought can 
                                                           
28 Texto que teve por base um outro do Códice Alcobacense. Impresso em Lisboa em 1513, este texto é incluído 
no Ho Flos Sanctorum. 
29 NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 160. 
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comprehend it, even to the pronouncing of a word concerning it? But what in speaking do 

we refer to more familiarly and knowingly than time? And certainly we understand when 

we speak of it; we understand also when we hear it spoken of by another. What, then is 

time? If no one ask of me, I know; if I wish to explain to him who asks, I know not”30.   

 

A medição do tempo esteve desde sempre ligada ao conhecimento das leis da 

astronomia, da física e da química. “O calendário universalmente conhecido e que é hoje 

em dia usado a um nível também quase universal é uma sofisticação do calendário 

romano, tal como foi corrigido por Júlio César, em 46 a.C., e pelo papa Gregório XIII, em 

1582.”31 O Homem continua a admirar a natureza e a ver nela os ritmos que 

normalmente controlam o seu dia-a-dia: regista a rotação da Terra – dia – e quantifica os 

intervalos no tempo entre uma lua nova e a próxima – um mês; usa a repetição das 

estações e a aparência do céu para apreender qual a extensão do ano e os ritos de 

passagem que este período envolve: substituição dos calendários na parede, festas de 

aniversário ou a emoção de passar de um século para outro ou de um milénio para 

outro. Confrontado com a imensidão do cosmos, a vontade do Homem de querer 

exercer controlo sobre a natureza levou-o, na sua demanda, à utilização de ferramentas 

que vão desde a vastidão do infinito a partículas infinitesimais, que são como os minutos 

do tempo, que ele pretende medir. Medir o tempo significa atribuir um valor ao tempo. O 

monge contemplativo ou o pregador errante, ao falarem da eternidade e da sucessão de 

instantes para sublinhar o quão fútil foi a construção humana, encontraram ambos um 

aliado, gentil e gratuito, no tempo. Contudo, esta noção era incompatível com o mundo 

dos negócios que se desenvolveu depois do século XIV e a medição do tempo 

espalhou-se paralelamente à disseminação utilitária da moeda. De facto, a própria 

percepção do valor do tempo foi reflectida na necessidade emergente para garantir a 

felicidade eterna, através da relação entre o tempo de penitência e o tempo de remissão. 

A experiência que o Homem tem do tempo é dual e contrastante: por um lado é voraz na 

sua vontade de o afligir, por outro é uma prenda e o atingir da plenitude. 

A necessidade de «controlar» o tempo, de o manter sob o nosso olhar ainda que de 

forma precária, foi de tal ordem que os calendários e os relógios surgiram como o meio 

para atingir, especificamente, este fim. Desde os relógios de sol, de areia, de água, 

passando pelos mecânicos, até às invenções de quartzo, digital e atómico, a presença 

destes medidores do tempo no quotidiano do ser humano enraizou-se de forma tão 

                                                           
30 Livro XI, 14-25. NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 26. 
31 HOLFORD-STREVENS, Leofranc, 2008, p. 53. 
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acelerada que fomos «devorados» por ela. No entanto, eles, ao «guardar» dentro de si a 

passagem do tempo num perpétuo movimento circular, impedem-nos com o seu tic-tac, 

de fugir da efemeridade da vida, da única realidade concreta de que o tempo passa por 

todos. A forma como estes objectos evoluíram e continuam a evoluir, está a par da 

nossa crescente dependência por eles, complicada ainda mais quando os ponteiros dos 

minutos e dos segundos se vulgarizaram (conquistando-se com estas inovações, a 

precisão absoluta), tornando impossível a fuga do Homem, apanhado assim, nas malhas 

do tempo.  
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2. A Arte da Relojoaria  

2.1 Evolução e mecanismos; utilização e estética aplicada 

 

A memória humana é tão frágil que quando consultamos o nosso relógio de pulso, a sua 

robustez, anti-magnetismo e precisão são-nos de tal forma naturais que nem 

questionamos como é que estes objectos chegaram até aos nossos dias. Iremos, de 

seguida, tentar perceber o caminho que a relojoaria fez para que hoje tenhamos, no 

nosso dia-a-dia, tantas formas de «ver» e também de «guardar» o tempo, na certeza de 

que medir o tempo foi uma ciência inexacta até ao descobrimento do relógio mecânico e 

este avanço na tecnologia relojoeira foi acompanhado sempre por uma sucessão de 

estilos de ornamentação, realidade paralela de que os relógios foram criados não só 

pela informação que nos fornecem, mas também como forma de expressão do intelecto 

e aptidão prática do relojoeiro. 

“Os mais antigos relógios de sol terão nascido e sido desenvolvidos no Egipto ou na 

Mesopotâmia, desde 3000 a.C. Mas a China ou as civilizações maia, inca e azteca 

também por essa altura ou um pouco mais tarde desenvolviam instrumentos 

semelhantes. Trata-se de objectos que indicam a altura do dia através da sombra 

projectada numa superfície, onde estão marcadas fracções de tempo. Embora qualquer 

objecto cuja sombra seja usada para determinar o tempo se chame um gnómon, o termo 

é geralmente aplicado a um estilete, a um ponteiro, a uma placa de metal ou a outro 

objecto que faça sombra e a projecte como parte integrante de um relógio de sol. Os 

gnómons foram os primeiros relógios. O próprio homem, projectando a sua sombra, e 

medindo-a em “pés” ou “sapatos”, media o tempo. / Os relógios de sol com gnómon e 

escalas tinham, de início, funções de calendarização. Isto porque, nestes instrumentos, 

se observava o trajecto executado pela extremidade da sombra, sendo assim possível 

obter informações relativas aos meses ou aos dias equinociais. A divisão do dia só mais 

tarde aparece neste tipo de instrumentos. (…) O problema da construção de relógios de 

sol em função da latitude geográfica foi solucionado, o mais tardar, no século III a.C., 

quando o gnómon passou a ser colocado paralelo ao eixo de rotação da Terra (…) 

Relógios de sol portáteis, destinados a viajantes (…) foram desenvolvidos por gregos e 

romanos, podendo ajustar-se a todas as latitudes ou a um certo número de localidades 

importantes.”32  

                                                           
32 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, pp. 20-21. 
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Sem Sol e sem estrelas, como se media o tempo? Através das clepsidras (relógios de 

água) e das ampulhetas ou relógios de areia. Ctesibius, no século II a.C., acrescentou 

ponteiros a alguns primitivos relógios de água, melhorando a sua exactidão e aplicou-

lhes conceitos de hidráulica e mecânica, mas os relógios de água já eram usados pelos 

egípcios desde 1400 a.C. nas suas formas mais simples (uma taça com inscrições no 

exterior e um buraco perto da base)33. Diz-se que foi Platão, vindo do Egipto, que 

introduziu o relógio de água na Grécia, usado como meio de medição de períodos curtos 

(duração de um discurso de defesa, discursos). Em Roma, também foram adoptados 

como limitadores de discursos e como marcador da duração dos turnos de guarda das 

legiões romanas. Foram, igualmente, usados para marcar a duração de períodos curtos 

em experiências, como no caso de Galileu Galilei e o seu estudo da queda de corpos em 

1610, e na medição do tempo à noite ou em condições meteorológicas que não 

permitiam o uso de relógios de sol. Um dos grandes problemas destes relógios era a 

manutenção da exactidão.  

A ampulheta (do nome romano ampulla) é constituída, no geral, por duas âmbulas 

(recipientes cónicos ou cilíndricos) transparentes que comunicam entre si por um 

pequeno orifício que deixa passar uma quantidade determinada de areia de uma para a 

outra e o tempo decorrido corresponde, em princípio, sempre ao mesmo período 

de tempo. Para proteger o conjunto era usada uma armação de madeira ou latão  (mais 

tarde foram feitas de uma só peça de vidro com um orifício para a passagem da areia) e, 

a areia usada podia ser branca ou vermelha, desde que fosse fina, seca e homogénea. 

Além de areia podia-se utilizar também cascas de ovo moídas, pó de mármore, pó de 

prata e pó de estanho misturado com um pouco de chumbo (este último aconselhado 

para as ampulhetas de 24 horas). Eram frequentemente utilizadas em navios, em igrejas 

e, no início da utilização do telefone, servia, em alguns locais, para contar o tempo 

despendido numa chamada (no Norte de Portugal, por exemplo, esta prática foi comum 

em algumas casas comerciais). É muito utilizada na arte para simbolizar a 

transitoriedade da vida: a morte, por exemplo, é muitas vezes representada como 

um esqueleto com uma foice numa das mãos e uma ampulheta na outra. A sua invenção 

é atribuída a um monge de Chartres, de nome Luitprand que viveu no século VIII. No 

                                                           
33 “According to Vitruvius (IX, 9), Ctesibius of Alexandria had managed to divide the day into twelve hours and 
the night into twelve more as early as circa 254 BC. The length of these hours varied so they could be adjusted 
to the differences in the Sun’s path using regulators that marked changes in the flow of water. Mechanical water 
clocks were developed between 100 BC and 500 AD.”, NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, 
p. 146. 
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entanto as primeiras referências deste tipo de objecto aparecem apenas no século XIV. 

Existiam ampulhetas para tempos de uma, duas ou mais horas mas as mais usadas 

eram as de meia hora também conhecidas por relógio. O acerto era necessário e fazia-

se com o astrolábio ao meio-dia através do sol, quando o tempo o permitisse. 

Na Idade Média, não eram poucas as pessoas que calculavam as horas segundo 

períodos generalizados do dia, como madrugada, meio da manhã ou entardecer, em vez 

de pelos relógios. Ainda assim, parte da sociedade necessitara sempre de ter 

consciência das horas: os monges e as freiras. Terá sido esta a razão pela qual 

surgiram os primeiros relógios mecânicos, hoje designados de relojoaria grossa ou 

férrea34, colocados em torres sineiras e criados a partir do final do século XIII.35 “(…) 

terão sido as necessidades da vida religiosa que impulsionaram, na Idade Média, a 

invenção do relógio mecânico (…)” / “(…) se tratou da mais importante invenção 

genuinamente europeia e em plena Idade Média, quando as trevas dominavam tudo, os 

reis e cortesãos eram analfabetos e eram poucos os oásis de saber (geralmente, em 

mosteiros ou outras comunidades religiosas).” / “A invenção do relógio mecânico estará 

entre as razões profundas e tangíveis para que a Europa tenha assumido, a partir de 

determinada altura, a liderança do progresso e do desenvolvimento científico à escala 

mundial. Portugal, que lançou os primeiros passos da globalização, nunca terá cultivado 

uma mentalidade “relojoeira”, de base racional, científica, atenta ao pormenor.”36 Estes 

instrumentos criados pelas mãos dos relojoeiros medievais, «alquimistas do tempo», 

destinavam-se a círculos restritos, aos «senhores do mundo de então», servindo junto 

destes de veículos de afirmação do seu poder, devido em grande parte à natureza de 

alguns dos relógios que combinavam, artística e tecnicamente, as funções de relógio 

com as de calendário astronómico, civil e eclesiástico. 

O relógio mecânico passou a ser usado com regularidade a partir de cerca de 1350, 

primeiro em mosteiros e conventos, onde se instituiu a pratica do ensino e, uma 

pontualidade rigorosa, elemento vital para a grande maioria das ordens, facto que 

permanece nas que conseguiram manter-se até hoje. As abadias tinham o seu próprio 

sistema de medição do tempo designado por horas canónicas que indicavam a altura 

certa para chamar os monges às orações de dia e de noite e, uma vez por dia, para a 

                                                           
34 Foi a primeira a surgir, e contrapõe-se à relojoaria fina. Também chamada de relojoaria férrea (por os 
primeiros exemplares serem totalmente em ferro), de torre, monumental ou pública, OLIVEIRA, Fernando 
Correia de, 2007, p. 145. Elenco Documental, Icononímia: imagem 1, p. 270. 
35 “Mechanical clocks that were independent of the flow of water were invented at the end of the thirteenth 
century, gradually appearing on cathedral towers as follows: 1284 Exeter, 1300 Paris, 1321-1325 Norwich, c. 
1320 St. Albans, 1348 London, 1354 Strasbourg, 1356 Nuremberg, 1364 Augsburg, 1364 Giovanni de Dondi’s 
clock”, NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 146. 
36 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, pp. 30-31.  
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recitação da sua regra na Sala do Capítulo37. Ainda na época medieval, a regularidade 

do trabalho do dia-a-dia também era controlada através do toque dos sinos (os sinos dos 

primeiros relógios tocavam apenas uma nota e como este era o seu único desígnio, 

muitos nem sequer tinham mostrador ou ponteiros), sendo os aldeões igualmente 

notificados do recolher nocturno, do perigo de fogos e da divulgação de mensagens 

através deste sistema. Por volta de 1450, aparecem do lado de fora das torres dos 

relógios, mostradores com um ponteiro vertical fixo, por detrás do qual rodava um anel 

com as horas marcadas. No fim do século XV, entendeu-se que era mais fácil ver as 

horas num anel fixo com um ponteiro que rodasse, calibrando-se o anel para seis, doze 

ou vinte e quatro horas, conforme o costume local. “Nesses tempos, quando se 

comprava um relógio, contratava-se também para toda a vida o relojoeiro que o tinha 

feito ou algum seu aprendiz, que eram pagos com dinheiro mas também com azeite, que 

servia para “temperar” o mecanismo, o termo então usado para significar o olear de 

rodas dentadas e outras peças móveis.”38 

O sacristão ou vigia era avisado da altura para tocar o sino graças à forma mais antiga 

do relógio mecânico, o alarme ou através dos relógios de sol preexistentes, ou ainda 

pela emissão de um som proveniente do próprio relógio, forma esta que se mostrou 

bastante inconstante. Devido à instabilidade destas pessoas (e aos salários exorbitantes 

que não compensavam as irregularidades com o bater das horas), elas foram mais tarde 

substituídas por máquinas mais precisas, os autómatos, figuras em madeira ou metal 

que indicavam as horas com um martelo com o qual batiam no sino. A título de exemplo, 

a cidade de Montpellier, em França, substitui-o o seu vigia por um autómato masculino 

em madeira chamado “Jacquemart” que tinham comprado em Dijon e este indicava 

correctamente as horas. O nome “Jack” é ainda hoje usado pelos relojoeiros como 

significativo de um autómato que imita o ser humano39. Este tipo de relógio pode ainda 

ser visto a funcionar um pouco por toda a Europa, apesar de os seus exemplares serem 

cada vez mais raros. Há-os ainda em contexto doméstico, mas os exemplos existentes 

                                                           
37 Daqui nasceu a expressão anel do capítulo, ainda hoje muito usada em relojoaria, referindo-se ao círculo 
onde estão indicadas as horas. Por consenso com o nosso co-orientador, optámos por usar a expressão anel de 
horas.  
Fernando Correia de Oliveira (2003, pp. 30-31) faz referência às horas canónicas, descrevendo-as com algum 
pormenor: matinas, prima, terça, sexta, nona, vésperas e completas. Os leigos devotos tinham os Livros de 
Horas, guias próprios para seguirem o programa diário das comunidades religiosas além de repletos de outras 
tantas informações (calendários, por exemplo). 
38 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2008, p. 16. 
39 Ou “Striking Jacks. Models of human or near human figures provided with hammer or club which strike bells to 
sound the hours or hours and quarters. It it authoritatively stated that “Jacks” were used to indicate the time of 
day in public clocks before the introduction of dials. (…) Domestic clocks are also found fitted with Jacks.” De 
CARLE, Donald, 2003, p. 189.  
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de relógios autómatos são mais numerosos como relógios de bolso, relógios de cuco ou 

de pulso.  

Em meados do século XVI a grande maioria das cidades europeias tinha uma torre do 

relógio, que informava a cidade e/ou vila da passagem do tempo e, graças a estes 

primitivos relógios públicos, desenvolveram-se posteriormente os relógios dos paços do 

concelho, igrejas e dos estábulos das casas de campo, todos conhecidos como relógios 

de torre ou de torreão40. Por sua vez, os relógios domésticos tiveram a sua origem em 

finais do século XV, e eram, inicialmente, impulsionados por pesos, com corda apenas 

para doze horas e pouco práticos de transportar. Não foram exactamente inventados, 

surgindo antes das actividades científicas de eclesiásticos, astrólogos (astrónomos) e 

mecânicos da Idade Média, interessados em aumentar o seu conhecimento das estrelas 

e melhorar a disciplina nas comunidades religiosas41. O relógio doméstico era uma 

possessão valiosa e quando a família viajava, o relógio viajava com ela. “Iron clocks and 

lantern clocks, hanging on the wall from a hook and prevented from moving by two sharp 

spurs at the back of the clock, were the first general domestic clocks. The weights hung 

below them and generally had to be pulled up twice a day. In some countries, it became 

fashionable to fit ornate wooden cases around them and mount them on wooden 

brackets.”42  

Os relógios movidos a pesos não foram inventados para uso doméstico mas os 

conduzidos por uma mola sim. O uso de uma mola enrolada ao invés de um peso para 

fornecer energia tornou possível o primeiro relógio portátil e subsequentemente o 

primeiro relógio pessoal. Por volta de 1500 foi possível engendrar uma mola 

suficientemente adequada para «alimentar» o relógio43 e assim, corresponder à 

necessidade de portabilidade requerida pela sociedade44. Grandes quantidades de 

                                                           
40 “Exemplos não faltam por essa Europa de relógios públicos de torre, que há séculos fazem parte do 
património local, dos ritos dessas sociedades, que não entram apenas na História como são, muitas vezes, 
sujeitos dela.”, OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2008, p. 13. 
41 A história repete-se quando, no século XX, o relógio electrónico emerge da tecnologia associada à exploração 
do espaço e à criação de computadores, “because the money that financed the first American moon probes paid 
for the development of a time switch that became the module of the first electronic watch in production.”, 
BRUTON, Eric, 2002, p. 47. 
42 Idem, p. 47  
43 A mola principal, helicoidal (que servia de força motriz), diminuía em força ao mesmo tempo que se 
desenrolava. Como compensação foi introduzido o fuso, um cone truncado com ranhuras em espiral onde era 
enrolado um fio ligado à mesma mola (Leonardo da Vinci desenhou um fuso nos seus manuscritos de 1485-90; 
a invenção do fuso é atribuída a Jacob, o checo de Praga). São muitos os autores que atribuem a invenção da 
mola principal (mainspring) a Peter Henlein de Nuremberga. 
44 A criação do mecanismo de molas permitiu aos relojoeiros fazer relógios portáteis, apesar de pouco precisos, 
até à invenção da mola em espiral (parte integrante do balanço) em 1670. Os relógios de viagem do século 
XVIII tinham geralmente a forma de grandes relógios de bolso, com oito a treze centímetros de diâmetro e eram 
conhecidos como relógios de coche ou de carruagem. Eram pendurados de um dos lados do veículo e servia 
para os clientes e cocheiros controlarem o tempo de um serviço. Os relógios de carruagem também foram 
criados a partir de relógios rectangulares portáteis, em latão, vidro e uma pega em cima. O primeiro destes 
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relógios e das mais variadas tipologias (ex: relógios portáteis, de mesa, crucifixo, de 

carrilhão, etc.) foram feitos, durante o Renascimento, primeiro no sul da Alemanha e, em 

particular, nas cidades de Augsburgo45 e Nuremberga, famosas pela experiência e 

fabrico de molas para fechaduras e bestas, na mesma altura em que este país se 

tornava o principal centro europeu de relojoaria, a par das primeiras associações de 

relojoeiros. De realçar a variação no design dos relógios alemães dos séculos XVI e 

XVII, sendo que muitos tinham corda para apenas 30 horas, destacando-se os relógios 

de tabernáculo, conhecidos como «obras-primas» por seguirem as especificações com 

as quais um aprendiz atingia o seu mestrado, permitindo-lhe fabricar relógios como 

relojoeiro de direito.  

O tamanho dos relógios portáteis foi diminuindo progressivamente, até poderem fazer 

parte dos objectos particulares do dia-a-dia. Peter Henlein distinguiu-se por volta de 

1510 com o fabrico dos chamados «ovos de Nuremberga»46, relógios com caixa em 

forma ovalada, também usados pela classe burguesa emergente, pendurados ao 

pescoço, através de um cordão. Serralheiro de profissão é-lhe atribuída a «invenção» 

destes primeiros relógios de pequeno formato, apesar de existirem indícios referentes a 

relógios de origem francesa logo depois de 1510, não podendo ser confirmado, com 

certeza, que foi ele o autor do «primeiro relógio de bolso». Certo é que, os registos mais 

antigos de realização destes relógios chegaram-nos de Nuremberga e foi Peter Henlein 

quem os fez, possivelmente também, em formato tipo tambor ou esférico.    

O ofício de fabricar de relógios de pequeno tamanho e ecléticos no que respeita aos 

modelos passou rapidamente, em meados do século XVI, para França e, por volta de 

1600, chegou a Inglaterra. As caixas dos relógios eram gravadas com uma decoração 

bastante requintada e altamente especializada, em esmalte ou laca e jóias, 

especialmente entre 1580 e 1650. Esta decoração tornou-se de tal forma singularizada 

que deu origem aos relógios de caixa dupla, servindo a caixa exterior, em pele ou metal, 

como protecção. Esta caixa exterior também passou a ser decorada nomeadamente a 

partir do último quartel do século XVII, a par das melhorias na cronometragem dos 

relógios que levaram a que o seu mecanismo fosse alojado num guarda-pó interior, 

                                                                                                                                                                                              
relógios foi criado por Abraham-Louis Breguet em 1796, para Napoleão Bonaparte que o levou na sua 
campanha no Egipto em 1798. 
45 Os relojoeiros de Augsburgo produziram e exportaram uma grande variedade de relógios, alguns dos quais 
com complexos mostradores astronómicos e modelos animados com animais. No final do século XVI, o 
comércio destes objectos encontrava-se bastante bem organizado, ao ponto de membros das diferentes artes 
fornecerem eles as peças necessárias para o fabrico de um relógio. 
46 “One of the first centres of manufacture was Nuremberg, and some years ago the watches were wrongly 
named ‘Nuremberg eggs’ through mistranslation of a passage in Rabelais: Rabelais referred to little living clocks 
(ueurlein), and the translator mistook this for eierlein, or little living eggs.”, BRUTON, Eric, 2002, p. 109. 
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fazendo com que, por vezes, a caixa exterior recebesse uma terceira caixa que lhe 

servia de protecção47. Os primeiros relógios possuíam escape de palheta48 e, embora 

marcando as horas de forma algo irregular, só pelo facto da sua existência, eram uma 

lembrança constante da passagem do tempo. Em resultado deste sentimento, entre o 

século XVI e o século XVII, muitos destes objectos eram executados como memento 

mori, uma lembrança da morte, em forma de caveiras, flores e até animais; outros 

estavam imbuídos de simbolismo religioso: em forma de cruz ou de calvário. Quando os 

relógios domésticos começaram a marcar umas «horas respeitáveis», em meados do 

século XVII, a atitude para com as horas alterou-se. Com os melhoramentos na 

marcação do tempo alcançados nesta altura, os relógios começaram a ser 

suficientemente precisos.  

Um dos mais importantes pontos de viragem na história da relojoaria deu-se com a 

introdução do pêndulo. Significativo avanço tecnológico na arte da medição do tempo e 

característica fundamental de alguns dos objectos em estudo, temos, verdadeiramente, 

de nos voltar para Galileu Galilei quando, em 1582, este grande astrónomo italiano 

assistiu ao balancear de uma lamparina na catedral, em Pisa. Ele reparou que mesmo 

que a oscilação da mesma fosse grande ou pequena, a lamparina levava rigorosamente 

o mesmo tempo para oscilar de volta ao ponto de partida. Esta propriedade fundamental 

do pêndulo é designada por isócrono. Galileu reconheceu a importância desta sua 

descoberta e encetou algumas experiências49. Aparentemente, ao princípio, não se terá 

apercebido que esta nova descoberta podia ser aplicada à relojoaria, apesar de ter 

conseguido propulsionar um conjunto de rodas, através do uso de um pêndulo. Com o 

seu filho Vincenzo, em 1641, começou a trabalhar na ideia de adaptar o pêndulo aos 

relógios que funcionavam através de pesos e molas.  

O consenso é geral quando se afirma que foi o astrónomo, matemático e físico 

neerlandês Christiaan Huygens (1629-1695) que, em 165850, foi o primeiro a dar os 

detalhes de um relógio de pêndulo de sua própria invenção. Certo é que foi ele que 

primeiro patenteou a sua descoberta, ganhando assim o direito ao merecido 

                                                           
47 Estes relógios de caixa dupla foram bastante cobiçados por toda a Europa no século XVIII e princípio do 
século XIX, ao ponto de alguns fabricantes do continente «falsificarem» assinaturas de fabricantes londrinos, 
procurando credibilizar os seus relógios, conhecidos como «falsificações holandesas» mas com mecanismo 
suíço (os relógios eram montados na Holanda). Os mesmos nomes inventados foram usados vezes sem conta 
e as caixas tinham as falsas marcas de relojoeiros ingleses.   
48 Também conhecido como escape de verga, vara ou verge. É o primeiro tipo de escape que se conhece em 
relojoaria mecânica. Desconhece-se o autor desta invenção que durou cinco séculos, praticamente sem 
alterações. Outros sistemas de escape surgiram depois de cerca de 1670, mas só com grande relutância foram 
aceites pelos relojoeiros. Elenco Documental, Icononímia: imagem 5, 6 e 11, pp. 271-272. 
49 Elenco Documental, Icononímia: imagem 3, p. 270. 
50 Desconhecemos a razão pela qual esta data não é consensual em todos os livros a que recorremos. Há 
autores que dizem ser 1656 ou 1657 e outros 1659, a data correcta da invenção de Christiaan Huygens. 
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reconhecimento51. O resultado desta descoberta foi a evolução das mais relevantes 

tipologias de relógios: os relógios de mesa e/ou de suporte, muitos com uma alça no 

topo que serviam para serem transportados52, de parede e os relógios de caixa alta. 

Invenção de extrema importância e de rápida aceitação pelas classes mais altas da 

sociedade, ela é-nos revelada, em contexto português, graças à troca de 

correspondência entre D. Francisco de Melo e Torres, Conde da Ponte e Marquês de 

Sande e D. Fernando Teles de Faro: “Curiosa neste contexto é a menção de um dos 

novos relógios de pêndulo inventados em 1657 por Christian Huighens. D. Fernando 

Teles de Faro comprara um desses relógios quando chegou a Haia. Melo, que ainda não 

ouvira falar neles, pedia pormenores. Respondia-lhe D. Fernando: «é uma invenção 

nova, que achou um moço, que aqui há, de boa qualidade, que chamam Mr. De 

Zulicomen». Distinguia-se pelo facto de «em lugar de volante ter um perpendículo, e faz 

o movimento das horas, que é só o que mostra. A fábrica é muito pouca e com facilidade 

se poderá consertar em toda a parte quando quebra, porém é tão justo que passam dois 

meses sem que seja necessário adiantá-lo ou atrazá-lo. Mas é necessário que esteja 

sempre a perpendículo. O que eu tenho é de mola, dá horas, e mostra os minutos, 

custou-me II livras esterlinas, vai 40 horas. Outros há que mostram também os 

segundos, e sendo de pesos vão oito dias».”53 

Por volta de 1675 a mola em espiral («cabelo», ligado ao centro do balanço, que por sua 

vez comanda o escape) foi introduzida nos relógios portáteis e de pequeno formato – os 

relógios de bolso54, que passaram a ser usados com a introdução do colete no vestuário. 

Estas duas invenções melhoraram radicalmente a exactidão com que era medido o 

tempo uma vez que, um relógio era considerado exacto se perdia ou ganhava meia ou 

um quarto de hora por dia e, com o seu aparecimento, reduziu-se para três minutos. O 

escape de âncora (desenvolvido para os relógios de pêndulo por volta de 167055) e o 

                                                           
51 “From 1657 Salomon Coster of The Hague made pendulum clocks under Huygens’ patent, creating a style 
known as the Hague clock. Ahasuerus Fromanteel, a clock-maker of Flemish extraction living in London, sent his 
son Johannes to Coster to learn the art, and on his return in 1658 Ahasuerus was able to advertise accurate 
clocks.”, MALLALIEU, Huon, 2003, p. 203. Elenco Documental, Icononímia: imagem 4, p. 270. 
52 Bracket clocks. Terminologia inglesa pela qual são conhecidas várias tipologias de relógios, semelhantes 
morfologicamente. Os relógios de mesa, portáteis, com caixa de madeira e, normalmente, uma asa no topo; os 
relógios de suporte têm este nome devido ao suporte de parede com que alguns eram feitos. Elenco 
Documental, Icononímia: imagem 20 e 21, p. 276. 
53 CASTELLO BRANCO, Theresa M. Schedel de, 1971, pp. 257-258. A autora retirou esta citação de sobre o 
relógio de pêndulo da: Torre do Tombo/Cx. I – tomo I-E/Mss do Conv. da Graça/fl.51. Explica ainda que: 
Christian Huighens nascera em Zuylichem, o que explica o nome de «Zulicomen» dado por D. Francisco.  
54 Elenco Documental, Icononímia: imagem 13, p. 273. “Em 1675, ano em que era fundado em Inglaterra o 
Observatório de Greenwich, Huygens apresentava outra invenção, o espiral regulador, o que permitiu fabricar a 
partir daí relógios de bolso com uma precisão comparável à dos relógios de pêndulo.”, OLIVEIRA, Fernando 
Correia de, 2003, p. 108.  
55 Na segunda metade do século XVII, William Clement deu a conhecer esta nova descoberta para o avanço na 
execução, em particular, dos relógios de pêndulo, afirmando que já usava este escape muito antes de Robert 
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pêndulo longo dos segundos reduziram o erro para três minutos por semana. O 

resultado destas inovações repercutiu-se no aparecimento do ponteiro dos minutos que 

passou a uso comum e os relógios de caixa alta e afins passaram a trabalhar durante 

oito dias seguidos de cada vez, meses e, alguns foram feitos para trabalharem durante 

um ano sem que fosse preciso dar-lhes corda. Em 1704 uma patente foi atribuída ao 

método de usar jóias como eixo central de orientação, reduzindo desta maneira a fricção 

e o desgaste, descoberta particularmente importante no fabrico de relógios de bolso e 

que ficou limitada a Inglaterra durante grande parte do século XVIII. A descoberta foi 

realizada por Nicolas Facio56, o primeiro a propor o uso de pedras preciosas perfuradas 

como rolamentos. Em conjunto com dois relojoeiros franceses, Peter e Jacob de Baufre, 

obteve a patente para relógios com rolamentos de pedras preciosas em Inglaterra. 

Ambos os três conseguiram manter em segredo os seus métodos de perfuração das 

jóias, segredo que aos relojoeiros do Continente só vem a ser conhecido por volta da 

década de 1770. Ferdinand Berthoud, outro relojoeiro conceituado da época, quando foi 

«enviado como espião» a Inglaterra para que descobrisse os segredos do cronómetro 

marítimo de John Harrison, escreveu, a 14 de Março de 1766, que: “If some parts of this 

watch would be difficult to make, there are others which could not be done at all in 

France. I mean the pierced rubies carrying the pivotal staffs.”57 O único relojoeiro fora de 

Inglaterra que usou jóias perfuradas foi Abraham-Louis Bregeut, e só no princípio do 

século XIX, é que a França deu início ao arranjo das suas próprias jóias para os 

mecanismos dos seus relógios, seguida da Suíça, mas só eram aplicadas em relógios 

de alta qualidade58.   

 

                                                                                                                                                                                              
Hooke, que dizia ter sido ele o inventor do mecanismo em questão. No entanto, esta invenção é também 
atribuída a dois relojoeiros ingleses: Joseph Knibb e Thomas Mudge. Ainda hoje esta controvérsia é referida nos 
livros da especialidade. Elenco Documental, Icononímia: imagem 7 e 8, p. 271. 
56 Origem suíça, em 1687 foi viver para Inglaterra. Matemático, astrónomo, entusiasta religioso e político, foi 
protegido de Isaac Newton. 
57 BRUTON, Eric, 2002, p. 118. 
58 Só a partir de 1823 é que, na Suíça e graças à iniciativa de Pierre Frédéric Ingold de montar uma fábrica só 
para perfuração de jóias, é que estas começaram de ser aplicadas em todos os tipos de relógios. Pierre 
Frédéric Ingold tinha trabalhado para Breguet na exclusiva posição de «perfuração de jóias». “Jewels known as 
endstones were fitted by English watchmakers before the introduction of pierced gemstones, and afterwards. 
They are still used today. The function of an endstone is to reduce friction when the pivot is vertical and turning 
on one end. Endstones were first applied to the fast oscillating balance staff, which carries the balance and 
spring. At the back of the watch is a metal piece called the balance cock, elaborately pierced and decorated in 
earlier watches, which holds the bearing hole. A diamond or ruby with a flat surface was often fitted over the hole 
for the staff to pivot on while the watch was lying dial up. / Diamonds had been brought into London from India 
for a long time, and these were supplemented substantially from around 1730, when Portuguese merchants 
began bringing rough diamonds into London from the new fields in Brazil. These were rose-cut for jewellery, as 
were Indian stones, and this was also suitable for jewelling watches. After about 1750 many better-grade 
watches had both pivots of the balance running in jewel holes and endstones as well.” Idem, p. 118.  



39 

 

Antes de 1600, muitos dos relógios ingleses ou eram importados ou executados por 

artesãos estrangeiros59, uma vez que a arte da relojoaria não se encontrava tão 

desenvolvida como na Alemanha e os relógios de câmara movidos a pesos eram 

bastante mais populares. O relógio lanterna é um dos modelos existentes em acordo 

com esta tendência, assim designado devido à sua semelhança com as lanternas 

medievais transportadas à mão, variante dos primeiros relógios de câmara de origem 

holandesa e alemã. Em latão, com uma só pega, encimado por uma campainha que lhe 

dava um aspecto distintivo de cúpula, são estas algumas das características do primeiro 

relógio lanterna, especificamente inglês, criado por volta de 1620. Esta tipologia de 

relógio foi feita em Londres até cerca de 1720 e até ao século XIX noutros locais, como 

alternativa mais barata aos relógios de caixa alta e de mesa.  

A introdução do pêndulo em Inglaterra foi o arauto para que se sucedessem novas 

alterações na indústria relojoeira deste país, sendo a mais significativa a introdução de 

novas tipologias de relógios: os relógios de mesa (bracket clocks) e os relógios de caixa 

alta60. “In about 1660 London makers invented the longcase (grandfather) clock, with a 

short pendulum of about 25 centimetres (10 inches). It stood about 1.8 metres (6 feet) 

high in a good quality ebonized or walnut case which enclosed the weights. When the 

long pendulum, also called the Royal Pendulum, because it dominated the clock, was 

introduced about 1670, the longcase clock became taller, as well as wider.”61 O 

movimento destes relógios era semelhante ao dos relógios lanterna, virados aqui 

lateralmente, de forma a que as placas ficassem na frente e atrás e os pilares na 

horizontal. Esta solução tinha a vantagem de colocar os eixos das engrenagens em 

qualquer posição, tornando possível o uso de uma chave para enrolar os pesos, através 

de orifícios no mostrador. Por volta de 1680, os «melhores relógios» eram feitos em 

                                                           
59 “The emigration of a few clockmakers and watchmakers (…) could alter the balance of power between nations. 
Although clockmakers and watchmakers comprised only a very small part of the total number of refugees, the 
knowledge and skills that they took with them had a disproportionate effect on the manufacturing industries of the 
countries where they sought refuge. This was because so many associated crafts were affected by the capacity 
to make clocks and instruments. Even astronomers and thinkers were influenced, when considering where they 
would be able to work best, by a country’s capacity to produce accurate instruments.” Idem, p. 62.  
60 Apesar de estes relógios terem tornado todos os seus antecessores obsoletos, devido à sua sofisticação e 
uso da mais recente tecnologia, os relógios mais antigos ainda eram utilizados. Alguns foram convertidos 
conforme os relógios foram evoluindo, outros foram devolvidos à sua ideia original, quando velhos elementos 
que tinham sido substituídos, foram colocados novamente por relojoeiros dedicados e entusiastas, no interesse 
da exactidão histórica. Por exemplo, o seu bom funcionamento não impediu a contínua produção de relógios de 
torreão, «monstros» de ferro, por vezes com componentes em madeira, destinados a igrejas e edifícios 
públicos, apesar de novos desenvolvimentos, como o escape de âncora, terem sido neles incorporados. 
61 BRUTON, Eric, 2002, p. 69. A precisão introduzida pelo pêndulo coincidiu, em Inglaterra, com a disciplina 
rigorosa admitida pelo Puritanismo e, Oliver Cromwell após demonstrar grande interesse nesta invenção, deu-
lhe a sua aprovação (mais uma vez a medição do tempo teve como mecenas um religioso disciplinador). 
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Londres, época também dos grandes relojoeiros ingleses: Fromanteel, East, Tompion62, 

Knibb, Quare e Graham63. Por exemplo, os relógios de caixa alta e de suporte 

holandeses incorporavam muitas vezes mecanismos ingleses colocados em caixas 

feitas localmente64; existia também, um grande comércio em relógios completos com o 

resto da Europa: a Portugal, Espanha e Itália, chegavam os relógios lacados ou 

acharoados, muitas vezes com mecanismos musicais; relógios de estilo semelhante, 

com redomas de vidro e remates decorativos foram vendidos ao mercado turco65.  

O pêndulo chegou a todos os países que praticavam o fabrico de relógios. Milhares 

destes, antigos e «velhos» foram convertidos e os que se encontravam em construção 

foram redesenhados para o uso do pêndulo. Os relógios lanterna ingleses foram 

convertidos em relógios de pêndulo longo de maneira a fornecer uma melhor medição 

do tempo a expensas da sua aparência algo absurda. “At last here was a clock that 

could be made relatively easily and, in its most accurate versions, with weight drive and 

long pendulum, would keep time to seconds a day. The astronomers were the main 

beneficiaries. It also helped the map-makers, but it did nothing for the sea navigators. 

(…) / The longcase clock, which, as it turned out, remained accurate for centuries, was 

copied everywhere. The wooden, short pendulum bracket clock also set a new style, 

most domestic clocks before it having been metal-cased.”66 

A história dos relógios domésticos em Inglaterra, durante o século XVIII é 

essencialmente uma de mudanças de moda das caixas e mostradores sendo que, os 

mecanismos desenvolveram-se em modelos estandardizados. No entanto, após a 

resolução dos problemas de base para a execução de relógios domésticos 

razoavelmente precisos, seguiu-se a procura pela precisão absoluta, impulsionada pela 

necessidade de criar um relógio suficientemente rigoroso para determinar a posição 

                                                           
62 Provavelmente o mais famoso relojoeiro inglês, Thomas Tompion produziu barómetros, relógios de bolso, de 
suporte e de caixa alta, entre outros, e foi o primeiro a numerar os seus relógios. Em colaboração com Booth 
(ou Edward Barlow) e Houghton, inventou o escape de cilindro, mais tarde melhorado por George Graham, em 
1725. Elenco Documental, Icononímia: imagem 9 e 10, p. 272. “(…) the cylinder escapement, developed in 
about 1725 by George Graham, after pioneering efforts by Thomas Tompion, became more popular on the 
Continent than in England after Julien le Roy in  France enthused over one sent to him by Graham.”, BRUTON, 
Eric, 2002, p. 116. 
63 A supremacia inglesa na relojoaria cresceu durante o século XVIII e, até 1900, os melhores relógios eram 
considerados os feitos em Londres.  
64 Os relojoeiros holandeses, depois dos seus esforços pioneiros de meados do século XVII, tenderam para uma 
solução de compromisso entre a exuberância francesa e a solidez inglesa, preservando uma independência de 
estilo, o que contribuiu para a realização de relógios bastante diversificados. 
65 Na década de 1730, dizia-se que o palácio do imperador da China continha mais de quatro mil relógios, 
muitos deles ingleses, que eram ignorados pela sua capacidade de dizer as horas, fascinando os chineses com 
os seus autómatos e habilidades musicais. 
66 BRUTON, Eric, 2002, p. 72. 
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este-oeste de um navio, o que levou à emergência do cronómetro marítimo67, ao mesmo 

tempo que aumentava o comércio que se ia estabelecendo através das colónias 

permanentes das nações europeias. É assim que surgem os relógios de precisão 

ingleses, do inicio do século XVIII, trabalho acompanhado pelos franceses a partir de 

meados do mesmo século. O êxito britânico foi maior a longo prazo, mas houve em 

França um período de hegemonia, já no final do século, que culminou com o trabalho de 

Abraham-Louis Breguet, considerado como o maior relojoeiro do seu tempo e o pai do 

relógio moderno68.  

Igualmente no século XVII aparecem os relógios «novidade», feitos para encantar e 

divertir, quer pela sua forma, pela acção de autómatos ou pela maneira oblíqua de dizer 

as horas. Nesta altura, o fascínio que os alemães tinham por relógios em feitio de 

animais, calvários ou «Virgem com o Filho» revelou-se mais sério69, tendo sido adoptado 

pelos franceses no século XVIII, em bronze e bronze dourado moldado, muitas vezes 

com flores de porcelana. Os relógios-mistério não têm qualquer ligação entre o 

mostrador e o mecanismo (este está escondido) ou então parecem ter um pêndulo que 

oscila, solto. A maioria destes relógios possui um mostrador de vidro e são de fabrico 

anónimo francês.  

O século XIX assistiu a vários revivalismos de estilos anteriores na arte da relojoaria, 

apesar de não serem fiéis aos conceitos originais e incorporarem elementos uns dos 

outros. França, por exemplo, realizou grandes quantidades de relógios de mesa e de 

carruagem com mecanismos estandardizados, enquanto os ingleses continuaram 

                                                           
67 “Qualquer local na Terra pode ser claramente identificado por duas coordenadas, que se cruzam: a latitude e 
a longitude. Desde cedo o problema da latitude foi resolvido, tanto em terra como no mar, ou pela medição da 
altura do Sol, ou pela medição da altura de outras estrelas ou planetas, à noite. No entanto, a questão da 
Longitude, mesmo em terra, demorou mais tempo a ser resolvida, devido à dificuldade de parâmetros fixos para 
a sua medição. Quanto ao achamento da Longitude no mar, a bordo de um qualquer navio, a questão revestiu-
se de crucial importância a partir do momento em que a navegação deixou de se fazer com a costa à vista, por 
início do período da Expansão portuguesa, no início do século XV. / Duas aproximações, desde sempre, foram 
tentadas para a resolução deste problema da determinação da longitude no mar: a solução exclusivamente 
astronómica, a solução mecânica, mais propriamente recorrendo-se à arte de medir o tempo, a relojoaria.”, 
OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2005, p. 9. 
John Harrison, carpinteiro inglês, resolveu na primeira metade do século XVIII, o problema do achamento da 
longitude no mar, através do método do relógio (como que congelando o tempo do ponto de partida, em terra, e 
levando-o a bordo). O seu H1, o primeiro cronómetro de marinha, fez em 1736 uma viagem de ida e volta de 
Londres a Lisboa, a bordo do Centurion, provando a sua exactidão. 1789 é o ano em que se detecta pela 
primeira vez em Portugal, a presença de um cronómetro de Marinha, mas sem indicar autor ou proveniência. O 
Observatório Real de Marinha português, fundado em 1798, prosseguiu no pioneirismo da introdução no país 
destes instrumentos de medição do tempo. 
68 Nasceu na Suíça mas viveu em Paris. Tornou-se o principal relojoeiro do Império a seguir à Revolução 
Francesa. Para além de desenhar os primeiros relógios de carruagem, inventou o mecanismo de tourbillon, que 
reduzia os erros provocados pelo transporte de um relógio, fomentadas pela gravidade. As qualidades do seu 
trabalho na parte mecânica, juntamente com um estilo funcional mas elegante, deram-lhe uma reputação e uma 
clientela a nível mundial. 
69 Muitos com alguma espécie de autómato, como olhos que piscavam ao ritmo do relógio, ou braços e pernas 
que se agitavam aos ritmo das batidas das horas. 
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rigidamente a produzir os melhores relógios feitos à mão. A partir de meados do século, 

a relojoaria de ambos os países viu-se seriamente ameaçada por relógios mais baratos 

produzidos em série na América e na Alemanha e relógios de bolso e pulso na Suíça. 

Os americanos foram os pioneiros da produção em massa de relógios completos, 

enviando uma primeira remessa para Inglaterra em 1842, o que deu início a uma 

avalanche de milhares de relógios baratos e provocou o declínio da indústria relojoeira 

inglesa. Ao mesmo tempo, obrigaram os relojoeiros alemães do Sul (até esta altura uma 

indústria caseira), a voltarem-se para a produção em série e, como competiam pelos 

mesmos mercados, os seus produtos são difíceis de distinguir. Desde meados deste 

século que o conceito de peças intercambiáveis, feitas por uma fábrica, tinha resultado 

na produção de relógios mais baratos e fidedignos. Contudo, assim como os métodos de 

produção mecanizada avançavam tecnologicamente, a tradição suíça de divisão de 

tarefas ainda funcionava em pleno, em confronto com a maneira americana de fabrico 

de relógios. Uma única fábrica não tinha muitas hipóteses de competir contra uma 

oficina suíça, bem integrada, individualizada e especializada. Assim se pode explicar 

como, no século XX, a Suíça conseguiu obter o domínio do mercado de relógios de alta 

qualidade.     

Antes da idade do caminho-de-ferro, que originou uma necessidade urgente de andar a 

horas, os relógios eram acertados por horas locais, através de um relógio de sol ou 

pelas estrelas. Nas cidades, quem muitas vezes dava corda e acertava os relógios para 

os seus donos era o relojoeiro ou joalheiro local, através de um relógio regulador de 

caixa alta no seu estabelecimento. A pontualidade tornou-se de tal forma uma 

necessidade intrínseca da sociedade que, no final do século XIX, as classes mais 

abastadas tinham geralmente um relógio em cada sala e um relógio de bolso ou de 

corrente por membro de família. Baseado em conveniências geográficas e políticas, em 

1884, na Convenção Internacional do Primeiro Meridiano em Washington, foi adoptado o 

meridiano de Greenwich como o meridiano internacional e o tempo medido usando esta 

referência passou a ser designado de tempo universal (UT, ou TU em português).   

Os relógios de chaminé (mantel clocks, alguns acompanhados por um par de 

candelabros) desenvolveram-se, em Inglaterra, a partir dos relógios de mesa e afins; o 

relógio de caixa alta inglês entra em declínio por volta de 1830, vítima da competição 

mais barata dos relógios de chaminé europeus e americanos e da produção em série. 

Tentando contrabalançar esta tendência, a manufactura inglesa manteve o seu nível de 

qualidade, durante o último quartel do século XIX, com a continuação do uso do fuso, 

conseguindo novo florescimento do mercado de relógios de precisão e realizando um 
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grande número de relógios marítimos e cronómetros de bolso. A sua produção manteve-

se em alta e em actividade até à Primeira Guerra Mundial. Também a indústria francesa 

de relógios de carruagem sucumbiu à Primeira Guerra Mundial, com um pequeno 

revivalismo no período entre as duas grandes guerras, no qual foram produzidos 

relógios pequenos e portáteis para as mesas-de-cabeceira ou escrivaninhas e os 

relógios-mistério com caixas de pedras semi-preciosas. O auge desta arte foi atingido 

por Cartier, durante o período Art Déco. O primeiro modelo que se conhece de um 

relógio de pulso remonta a Abraham-Louis Breguet, em 1814, mas a invenção é também 

atribuída aos fundadores da Patek Phillipe em 186870. No entanto, Alberto Santos 

Dumont é considerado como responsável pela sua invenção e/ou popularização, entre 

1900-1904. A electricidade entrou no ramo da relojoaria com a invenção do relógio 

eléctrico em 1840 por Alexander Bain; o cristal de quartzo é aplicado na horologia, pela 

primeira vez, em 1929 e, em 1967 aparecem os primeiros relógios de quartzo. O 

primeiro relógio atómico foi construído em 1949 nos Estados Unidos e, seis anos mais 

tarde, na Grã-Bretanha, foi construída uma versão melhorada do mesmo por Louis 

Essen e J.V.L. Parry (isto levou a uma definição internacionalmente aceita acerca do 

segundo baseada no tempo atómico). Desde 1967, a definição internacional do tempo 

baseia-se num relógio atómico, considerado o relógio mais preciso já construído pelo 

homem. 

 

No século XVI, o mercado principal para relógios mecânicos emergiu das «novas» 

classes médias, compostas pelos próprios artesãos (número que vinha a crescer 

rapidamente), mercadores que lhes vendiam o produto (em permanente competição com 

as mercadorias contrabandeadas ou falsificadas que tomavam conta do mercado)71, e 

profissionais tais como advogados, apotecários e médicos. Até à invenção do pêndulo, 

as caixas dos relógios eram em metal, por vezes um mero esqueleto de forma a ver-se o 

mecanismo, aparecendo com o pêndulo as caixas em madeira, mudança que retirou ao 

relojoeiro a primazia do fabrico destes objectos: em França, por exemplo, o marceneiro 

encomendava mecanismos de tipos estandardizados para as caixas que fazia72; em 

Inglaterra, o relojoeiro controlava as operações e vendia o produto final. Foi deste modo 

                                                           
70 É atribuído a Adrien Phillipe a invenção, em 1843, dos primeiros relógios de bolso sem chave. 
71 Uma opção para evitar esta situação era o uso de desenhos que serviam de protótipos para o objecto final a 
ser adquirido, mas até esta forma de comércio era pirateada. De assinalar que, o comércio de relógios teve, 
sempre que a necessidade o exigia, conotações políticas.  
72 “No século XVIII, uma verdadeira legião de artífices especializados contribuía para a execução de um relógio 
tendo como coordenador o mestre relojoeiro, a quem cabia a concepção e montagem da máquina.”, cf. Maria 
Helena Mendes Pinto, OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2004, p. 56. 
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que, as caixas de relógios franceses estiveram sempre a par das criações mais recentes 

em matéria de móveis e de trabalhos em metal, enquanto as caixas inglesas, anteriores 

a cerca de 1760, estavam geralmente vinte e cinco ou trinta anos atrasadas. Só com o 

aparecimento e influência, a partir da segunda metade do século XVIII, dos grandes 

marceneiros e desenhadores como Chippendale, Hepplewhite, Adam e Sheraton, os 

modelos das caixas e as suas decorações apanharam os do mobiliário73.  

Os estilos das caixas desenvolveram-se a par da introdução de novos materiais, novas 

madeiras; houve um período de complexa marchetaria e de moda pelas caixas 

decoradas segundo a técnica japanning (pintura à maneira oriental) mas, no geral, as 

caixas inglesas não alcançaram as extravagâncias floridas de outros países. Em fases 

posteriores, o mogno e o carvalho que eram usados para os relógios mais baratos, 

tornaram-se de uso comum para os relógios de caixa alta. Os fabricantes ingleses 

dedicaram-se à prossecução da qualidade e perfeição dos mecanismos e sua produção, 

muito pouco interessados nas caixas que os envolviam relativamente aos seus rivais do 

continente, facto que levou a uma falta de informação sobre o negócio e os responsáveis 

pelas caixas de relógios. Alguns passos foram tomados em direcção à produção em 

série mas a atitude individualista do artesão ainda dominava, causa provável da perda 

da supremacia inglesa no século XX. Em França, o relógio de caixa alta foi transformado 

numa confecção de marchetaria e de ornamentação rococó, bastante elaborada e 

irreconhecível, transformando-o por vezes num relógio de mesa suportado por um pilar 

que escondia o pêndulo longo. No reinado de Luís XIV, os franceses introduziram um 

relógio de mesa com um pêndulo curto, mais conhecido por religieuse, devido ao seu 

estilo algo severo. Contudo, comparado com a verdadeira austeridade dos relógios de 

mesa ingleses do mesmo período, estes exemplares eram bastante floridos, com caixas 

decoradas a marchetaria e aplicações de metal por baixo do mostrador (e por vezes 

também na caixa), demonstrando que os franceses eram mais prolíferos nos designs 

das caixas. A grande era da relojoaria ornamental francesa surgiu na segunda metade 

do século XVIII, durante o reinado de Luís XVI, tendo os relojoeiros franceses 

ultrapassado os ingleses pelos meados do século, apesar de estes serem os líderes no 

fabrico de relógios de bolso, supremacia que perdem, mais tarde para a Suíça. Ainda no 

século XVIII, uma indústria caseira na Floresta Negra da Alemanha, fazia relógios com 

mecanismos e caixas de madeira que conduziram ao relógio de cuco e, no início do 

                                                           
73 Elenco Documental, Icononímia: imagens 16 à 19, pp. 274-275. As madeiras utilizadas eram variadas, 
utilizando-se por vezes tipos diferentes na mesma peça. As caixas de laca ou acharoadas eram comuns, sendo 
poucos os exemplares de marchetaria; nos relógios de caixa alta a mudança da nogueira para o mogno ocorreu 
por volta de 1750 e depois passou a seguir a moda do mobiliário.   
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século XIX, os relojoeiros vienenses faziam reguladores de precisão de parede, com 

caixas envidraçadas e mostradores de esmalte. 

Também os mostradores sofreram alterações. Em França e a partir de cerca de 1715, 

eram no geral, em círculo de vários tamanhos, em técnicas de esmaltagem mais 

avançadas, tendo sido produzido mostradores de uma peça esmaltada para relógios de 

bolso por volta de 1715-1720 e, entre 1725-1735, para relógios de parede e caixa alta 

(anteriormente, o que era usado eram placas individuais para as horas, em molduras de 

bronze dourado, estilo que renasceu em meados do século XIX). Em Inglaterra, 

mantiveram uma forma de base rectangular, sendo os mostradores em esmalte pouco 

vulgares (os relógios de bolso só os tiveram depois da década de 1740 e, os outros a 

partir da década seguinte). Os de caixa alta, de parede e de mesa tinham normalmente 

aplicado sobre uma chapa base, um anel de horas (e minutos), um anel de segundos e 

outros, e ornatos de canto em latão fundido em molde74. Mesmo depois da década de 

1760, eram mais frequentes, em Inglaterra, os mostradores em latão gravado, enquanto 

os de esmalte vulgarizaram-se nos últimos vinte anos do século75. Importante referir que, 

o aparecimento da platina traseira dá-se no seguimento da necessidade de proteger o 

mecanismo do relógio. Em meados do século XVI, os pequenos relógios tinham o 

mecanismo preso entre duas placas cortadas do mesmo feitio que a caixa e o 

mostrador; esta construção foi adoptada na vertical para os mecanismos dos relógios de 

mesa e de caixa alta, em meados do século XVII, mantendo-se assim na grande maioria 

dos casos, o mesmo acontecendo com os relógios de bolso76.  

O padrão de mostrador utilizado antes da invenção dos relógios de pêndulo e da mola 

em espiral ou balanço-espiral para os relógios de bolso era, com poucas excepções, 

com um só ponteiro, especialmente feito para cada relógio. O ponteiro dos minutos 

começou a ser usado a partir da melhoria na precisão das horas, na segunda metade do 

século XVII. Por sua vez, o ponteiro dos segundos com cauda aparece em 1715 e em 

1765, é colocado ao centro do mostrador (a par dos restantes ponteiros ou com anel 

próprio), mas o seu uso nos relógios de bolso só se trivializou no princípio do século 

                                                           
74 Estes cantos eram feitos por artistas que moldavam as peças de latão em quantidade, as acabavam à mão e 
as douravam a fogo.  
75 Um clássico mostrador de um relógio de caixa alta do inicio do século XVIII é ilustrativo de muitos dos 
elementos comuns a todos os outros relógios: cantos exteriores ao círculo de latão fundido e gravado; anel de 
horas com numeração a negro; anel dos minutos por cima do anel de horas; duas aberturas para as chaves da 
corda para as horas e para as badaladas; ponteiro das horas ornamentado e dos minutos mais comprido; 
assinatura do fabricante; abertura da data. 
76 Com excepção para o caso em que o francês J. A. Lepine inventou, na década de 1760, um sistema de finos 
braços de metal para cada roda do trem, o que permitiu o fabrico de relógios muito mais finos. Estas platinas 
eram, por vezes, profusamente decoradas com uma gama variada de motivos. 
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XIX77. Ponteiros de calendário para o dia da semana, data, etc., tornaram-se populares 

no fim do século XVIII e assim se mantiveram. Relativamente aos relógios ingleses, um 

florescimento tardio no fim do século XIX, ocorreu quando foram produzidas peças 

complicadas com as fases da lua e indicadores de calendário, mecanismos de repetição 

dos minutos ou dos quartos de hora. Entre 1690-1740, os ponteiros ornamentados eram 

trabalhados à mão, em aço, mas a partir de final do século XVIII começaram a ser feitos 

com molde, em latão. Posteriormente, os dois ponteiros diferiam mais no tamanho do 

que no desenho. 

O mecanismo de repetição78 é apenas uma das rodagens (train, de acordo com a 

terminologia inglesa), que os relógios podem conter. Uma rodagem é uma série de rodas 

de engrenagem e veios que vão desde a origem da força motriz até à função 

desempenhada. Normalmente, há uma rodagem para cada função, por exemplo, bater 

as horas ou indicar que horas são. Os mais comuns são o striking train e going train. 

O striking train é composto pela engrenagem das horas, do som, terminando o conjunto 

do seu funcionamento num pequeno martelo que bate na campainha que remata o 

mecanismo; é movido, normalmente, por um conjunto de rodas semelhantes ao do going 

train, mas separadas deste. O going train é  a engrenagem principal do relógio, 

corresponde à rodagem do movimento, é constituído por um conjunto de rodas que 

transmitem a força motriz da mola principal ou peso para o escape, de forma a mover o 

pêndulo ou balanço. Esta rodagem tem duas funções: primeiro procede ao 

escalonamento da velocidade de rotação da mola ou peso, o que permite usar uma mola 

em baixa rotação ou um peso pesado que vai dar força ao relógio para que trabalhe 

durante dias ou semanas; segundo, divide a rotação da roda do escape em unidades de 

tempo convenientes de segundos, minutos e horas, de maneira a girar os ponteiros do 

relógio79. Existe ainda uma outra engrenagem que distingue os relógios que a têm: os 

relógios de carrilhão, para além do striking train e do going train, contêm um outro 

conjunto de sinos, timbres ou campainhas que podem tocar uma melodia completa. 

                                                           
77 Na obra, Collector’s Encyclopedia of Pendant and Pocket Watches 1500-1950, de C. Jeanenne Bell (2004), 
na cronologia relativa ao século XVIII, vem referido que em 1780 “The second hand came into use” (p. 71). 
78 De «repetir» sonoramente as horas. Vem do tempo em que, à noite, a única luz artificial era a das velas, 
candeias ou das lareiras, o que tornava difícil ver o mostrador do relógio. Diz-se de um relógio com sonnerie a 
pedido. Há vários tipos de repetições: a quartos, que soa um tom grave para as horas e dois tons para os 
quartos, um grave e um agudo; repetição a cinco minutos, que faz soar as horas, quartos e os cinco minutos, 
repetição a minutos, que soa as horas, os quartos e os minutos. A grande sonnerie dá, automaticamente, o som 
de horas e quartos e repete toda a sonnerie a pedido (pressionando um botão). Há ainda a repetição a carrilhão, 
onde os quartos soam com três ou quatro timbres, dando sons diferentes. Há relógios de repetição na relojoaria 
grossa e fina. OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2007, p. 147. A engrenagem associada a esta função, rack 
striking, foi introduzida devido à sua «habilidade» de bater a última hora ou quarto de hora a pedido. O relógio 
de repetição foi inventado por Edward Barlow, por volta de 1675, mas há quem seja da opinião que Daniel 
Quare é o responsável pelo seu desenvolvimento, que culminou em 1686. 
79 Elenco Documental, Icononímia: imagem 12, p. 272. 
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Parte fundamental de um relógio é o escape, mecanismo colocado no fim da rodagem, 

entre as rodas e o órgão regulador da maioria dos relógios, tem por função manter as 

oscilações do referido órgão regulador, seja balanço ou pêndulo, controlando a 

transferência de energia da fonte de alimentação para o mecanismo de contagem. É 

através deste método que é produzido o famoso tic-tac.  

“(…) a maioria dos relógios funcionava com pesos em molas enroladas. Como um peso 

acelera quando cai e uma mola enfraquece à medida que se vai desenrolando, é 

necessário um apetrecho conhecido por escape para permitir que alguma da energia se 

escape a intervalos. Com cada movimento do balanço ou pêndulo, os ponteiros 

avançam ligeiramente à medida que o escape é solto por um momento e volta a 

prender. / Por vezes, incorpora-se um fuso num mecanismo de mola, para compensar o 

enfraquecimento desta ao desenrolar-se. O fuso é um cone de lado côncavo cortado 

com uma reentrância em espiral; a corda puxa de encontro à extremidade estreita do 

fuso quando está toda dada, caminhando em direcção à extremidade mais larga à 

medida que se desenrola. Os Alemães usavam o fuso nos comboios que «iam» 

conduzindo os ponteiros dos relógios de mesa; os Franceses tinham-no abandonado 

completamente ao princípio do séc. XVIII; mas os Ingleses usaram-no até ao princípio 

do séc. XIX, que vai constituir um marco da qualidade da relojoaria inglesa.”80 

Devido aos cálculos necessários para a realização de um relógio, um relojoeiro 

precisava de ter um alto grau de instrução, mais do que era necessário para uma outra 

qualquer actividade como ferreiro, latoeiro, serralheiro ou joalheiro. Aos mestres exigia-

se que ensinassem os aprendizes a ler e a escrever no seu primeiro ano de 

aprendizagem. Os aprendizes tinham de aprender a desenhar, contar e realizar cálculos 

básicos de matemática; muitos estudavam livros de astrologia e eram capazes de 

realizar cálculos complexos. Devido ao seu grau de instrução, uma grande proporção de 

relojoeiros seguiram os movimentos reformistas e, em consequência, sofreram mais com 

as perseguições religiosas.         

 

Os relógios de caixa alta, preferencialmente com escape de âncora, atraentes relógios 

de pé, desenhados com grande elegância e, simultaneamente, para dar estabilidade e 

proteger os pesos e o pêndulo quando este se torna mais comprido, foram feitos 

primeiro em Inglaterra. As primeiras caixas, feitas antes do meio da década de 1670, 

tinham um estilo clássico, arquitectural, muitas vezes com colunas dóricas, depois, com 

colunas jónicas e/ou compósitas. Até ao início desta década, esses elementos 
                                                           
80 ATTERBURY, Paul; THARP, Lars, 1996, p. 265. 
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resumiam-se em colunas quer direitas quer torneadas em espiral na zona da frente do 

remate superior, com entablamento completo (friso e cornija) encimado por frontão. Por 

volta da transição do século XVII para o século XVIII, a moldura entre o tronco e a 

cabeça da caixa mudou de perfil de convexa para côncava e as colunas passaram a ser 

todas direitas. Os topos dos primeiros relógios podiam ser levantados para que se 

tivesse acesso aos orifícios para dar corda. Em 1710 os relógios eram demasiado altos 

para isso ser prático, de maneira que apareceu uma porta na cobertura. O aumento da 

altura fez com que os mostradores, que incluíam o anel de horas e os cantos decorados, 

também aumentassem. Os primeiros cantos eram cabeças aladas de querubins que se 

foram tornando mais elaboradas e, em cerca de 1690, incluíam volutas. As asas 

desapareceram por volta de 1700 e, em cerca de 1745, os ornatos de canto obedeciam 

ao estilo rococó.  

Em relação aos relógios de mesa, onde predominou o escape de palheta, são a 

miniaturização do seu contemporâneo, o relógio de caixa alta, guarnecido ao gosto de 

cada época, revitalizando o seu uso como objecto de medição do tempo e como 

elemento decorativo, dependendo do seu local de destino; são característicos de uma 

evolução tecnológica e artística quase sistemática, muito em voga nos séculos XVII, 

XVIII e XIX. Eram também, ao princípio, de estilo arquitectural e os mostradores, 

ligeiramente mais pequenos que os dos relógios de caixa alta, consistiam num estreito 

anel de horas colocado numa placa de metal; os ornatos de canto (spandrels) eram, 

normalmente, decorados com cabeças de anjos aladas ou com motivos vegetalistas: 

durante um curto período, o centro do mostrador foi decorado com flores, em especial, 

túlipas (tendência que regressa posteriormente mas agora como decoração da platina 

traseira). Por volta de 1675, tornaram-se numa caixa simples em forma de plinto, 

servindo como moldura perfeita para o mecanismo e encimada por uma cúpula, que foi 

sofrendo alterações ao longo do tempo: primeiro tinha a forma de uma almofada 

(cushion), também conhecido por cimo de cesto ou caixa de chá; entre 1715-1725, foi-

lhe acrescentada uma secção côncava baixa, que lhe dava a forma de sino invertido, 

secção que foi virada ao contrário por volta de 1760, resultando no cimo de sino, na 

mesma altura em que as caixas com arcos recortados se vulgarizam. Por volta de 1750, 

os cantos evoluem de um barroco tardio para um padrão de folhagem rococó; mais 

tarde, os mostradores eram, na globalidade e com grande incidência, prateados ou 

esmaltados. Os mostradores pintados tornaram-se habituais no período Regência.  

Os relógios de caixa alta eram, entre 1665 e 1675, assinados pelo autor da peça na 

base do mostrador, assim como os relógios de mesa mas estes também o eram, e 
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quase sempre, assinados na platina traseira. Mais tarde, os de caixa alta ficaram 

maiores e os de mesa diminuíram; o mostrador e o anel de horas foram igualmente, 

aumentando de tamanho nos relógios de caixa alta, apresentando a numeração de cinco 

em cinco minutos gravada na parte exterior do anel de horas (anel de minutos) e os 

marcadores entre a numeração das horas tornam-se maiores e mais floridos. A 

assinatura do relojoeiro aparece no anel de horas mas, também poderia ocupar o centro 

do mostrador ou o arco onde se encontra o anel ‘Strike/Silence’. Os relógios de mesa 

apresentam os mostradores, variando entre 12.5 a 20 cm e, por volta de 1695 eram, 

muitas vezes, de formato rectangular com a assinatura numa banda a encimar o anel de 

horas. A decoração de túlipas estilizadas encontra-se na platina traseira por volta de 

1675 e, cerca de cinco anos mais tarde, esta cobria a platina na totalidade e rodeava a 

assinatura num desenho simétrico. Posteriormente, as túlipas transformam-se em gomos 

e, depois, em folhagem de acanto, por vezes com pássaros e putti. Entre 1700 e 1720, a 

nogueira é a madeira preferencial para as caixas dos relógios (depois preterida pelo 

mogno); a marchetaria torna-se menos floral e mais sinuosa nos seus arabescos e, a 

partir de 1710 é, gradualmente substituída pela técnica japanning (imitação da laca). O 

preto era a cor de fundo mais comum nesta técnica, mas existem também exemplares 

em vermelho, amarelo, azul claro e verde. Uma abertura para o calendário localizada 

sobre o número VI torna-se usual nos relógios de caixa alta, mas também aparece nos 

relógios de mesa.     

A história da relojoaria francesa, no entanto, está intrinsecamente ligada com a história 

do mobiliário e das artes decorativas, partilhando o interesse na beleza das caixas e na 

exactidão do mecanismo. Foram os artesãos que ditaram a aparência dos relógios 

durante grande parte do século XVIII, criando os estilos Luís XIV (objectos pesados, com 

decoração em bronze dourado), Regência (menos imponente e as caixas tinham linhas 

mais fluidas), Luís XV (marcado pelos objectos fantasiosos) e, o estilo Luís XVI, de 

reacção neo-clássica, chegando à sua plena expressão durante o estilo Império (1804-

1815), continuando depois de 1815 com os reinados de Luís XVIII e Carlos X. 

Relativamente às tipologias, estas variavam entre relógios de carruagem, de mesa, de 

chaminé, cartel81 e caixa alta.  

A criação da mola helicoidal, por volta de 1500, deu origem aos primeiros relógios de 

bolso; eram relógios em miniatura, portáteis, usados normalmente ao pescoço numa 

corrente ou cordão ou pendurados no cinto. Antes da década de 1670, estes relógios 
                                                           
81 A partir de cerca de 1715, os relojoeiros franceses fizeram números cada vez maiores de relógios de cartel 
(relógio pequeno de parede, ou pendulette, ricamente decorado e com caixa em losango ou oval), muitas vezes 
com caixas de formas fantasistas de importantes marceneiros ou bronziers. 
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eram pouco precisos, caros, muito decorativos e usados constantemente como peças de 

joalharia. As caixas eram muitas vezes feitas com pedras duras como o cristal de rocha; 

as de ouro, prata ou metal, eram profusamente trabalhadas e, só por volta de 1630, é 

que a técnica do esmalte policromo foi desenvolvida com grande perfeição, primeiro em 

Blois82 em França, e depois em Genebra que, juntamente com Londres83 e Paris, 

mostravam sinais de desenvolvimento e transformação em centros de excelência e 

fabricação de relógios de bolso. Como o relógio era transportado na pessoa, o caminho 

natural foi o do joalheiro ou ourives tomar para si o encargo de executar as caixas e 

respectiva decoração, situação que revelou ao relojoeiro a florescente arte do esmalte e 

suas aplicações. As caixas eram frequentemente decoradas com flores, mas a 

representação de cenas do quotidiano, mitológicas, bíblicas e retratos também faziam 

parte do portfólio. A aplicação da mola em espiral à roda do balanço permitiu uma maior 

precisão nas horas e os relógios passaram a ter ponteiro de minutos; a partir da década 

de 1680, a numeração (que nesta altura incluía a divisão dos minutos) ocupava mais 

espaço nos mostradores. Entre 1710 e 1725, os franceses passaram do uso de placas 

das horas em esmalte para mostradores todos de esmalte e, em meados deste século, 

os relojoeiros ingleses tinham adoptado o mesmo sistema. Os relógios decorados a 

esmalte desfrutavam, na sua maioria, da preferência feminina que os traziam agregados 

a uma chatelaine; os homens que agora tinham um colete e bolso onde colocar o relógio 

(seguro por uma corrente ligada a um «laço» no topo, designado de pendente), ao invés 

de o trazerem pendurado ao pescoço ou pendurado num cinto e como não havia muitas 

ocasiões para exibir o belo objecto, voltaram-se, na generalidade, para as caixas mais 

simples e finas por serem mais confortáveis.  

Apesar de nos séculos XIX e XX a maior parte dos relógios de bolso serem circulares, 

as suas decorações variavam. Os caixas de metal podiam ser lisas, gravadas ou em 

relevo a par do esmalte que também era popular. As primeiras caixas exteriores eram 

cobertas de cabedal e, no século XVIII, tornou-se vulgar uma cobertura de chagrém 

                                                           
82 A família Toutin aperfeiçou a técnica da pintura a cores sobre fundo branco esmaltado, dando origem a uma 
escola que se especializou em trabalhos sobre temas religiosos e florais de grande rigor e perfeição. “At first, 
the cases were made in the traditional way of the enameller, by engraving or carving hollows in the metal to take 
the molten coloured glasses (champlevé), or by soldering on strips to form a pattern of compartments for the 
enamel (cloisonné).Then, in about 1630, Jean Toutin invented a way of painting pictures in colour without having 
to run the enamel into separate chambers, which not only considerably simplified the task of the casemaker, but 
gave the enameller much greater freedom of design,”, BRUTON, Eric, 2002, p. 110.    
83 Na segunda metade do século XVI, foram muitos os que procuraram refugio em Genebra e Londres, devido 
em particular, às perseguições políticas e religiosas a que eram sujeitos. Entre os refugiados iam relojoeiros, 
alterando assim, o balanço do poder a favor da Inglaterra e da Suíça. “The effect was at first greatest in 
England, where the growth of clockmaking and watchmaking coincided with, indeed was part of, the scientific 
revolution, and there was considerable co-operation between makers and the new scientists of the Royal 
Society. (…) / The refugees with foreign names brought fresh ideas, prosperity and also means of export with 
them (…)”, Idem, p. 63. 
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verde. Muitas caixas desta época em ouro tinham pedras preciosas, enquanto as que 

foram feitas no princípio do século XIX apresentavam frequentemente a face posterior 

de esmalte com uma borla de meias pérolas e, por vezes surgiam, também, caixas de 

porcelana. No início do século XVII a decoração predominante residia nos temas 

mitológicos ou alegóricos gravados, inseridos em folhagem enovelada de cariz 

renascentista. Os mostradores eram em metal, com um estreito anel de horas e com um 

único ponteiro, em metal azul ou latão, e trabalhados. Os relógios tinham várias formas, 

inspirados em livros, flores, pássaros e caveiras. Os relógios ingleses, do período do 

Puritanismo, serviram como reacção aos relógios franceses bastante decorativos feitos 

por relojoeiros imigrantes em Londres, mas mantendo as mesmas formas. As suas 

caixas ovais, com coberturas de protecção inclinada, características deste período são 

de latão dourado ou prata sem decoração exuberante. 

Com a invenção do balanço em espiral, os relógios franceses e suíços do último quartel 

do século XVII até cerca de 1735, são conhecidos como relógios cebola84, devido à sua 

forma, com caixas em latão, latão dourado ou prata. Os relógios de caixa dupla ingleses 

que foram desenvolvidos pela mesma altura, têm a caixa exterior decorada ao estilo 

francês, em relevo, cobertas em pele ou em tartaruga. Os mostradores eram em metal, 

mas a partir de meados do século XVIII, alteraram para esmalte, material mais visível. 

Por volta de 1720 e seguindo o exemplo de Tompion, cada vez mais os relojoeiros 

ingleses usavam numeração em série para identificar as suas peças, colocada ao lado 

da assinatura na platina traseira e, por vezes, no interior da caixa. Também, desde 1690, 

aparecem os relógios de bolso de repetição ingleses (accionando um «botão», toca a 

última hora e quarto de hora).  

Durante o período rococó (e praticamente todo o século XIX), os relógios de bolso eram 

usados mais como proeminentes peças de joalharia, sendo o relógio inglês, o mais 

apreciado pela sua parca decoração (reservada à caixa exterior), salvo raras excepções 

em que nos relógios de repetição, por exemplo, as caixas interiores, eram gravadas e 

perfuradas para deixar sair o som. A partir de 1715 estão em voga as peças executadas 

segundo a técnica de “repoussé” (a decoração em relevo, executada através do interior 

da peça). Os relógios franceses eram no geral, de caixa simples, com mostradores em 

esmalte branco e, as marcas da meia hora e os ponteiros frequentemente cravejados de 

diamantes ou decorados com brilhantes. O esmalte era, com regularidade, aplicado nas 

caixas, com temas inspirados em obras de arte conhecidas (pintura, gravura, escultura, 

etc.), de épocas anteriores ou contemporâneas, ou inspirados na vivência do dia-a-dia. 
                                                           
84 Oignon, em francês, ou de caldeirão, como são conhecidos em Portugal. 
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Entre 1770 e 1870, a decoração dos relógios de bolso reage ao Neoclassicismo. Em 

Inglaterra a decoração “repoussé” foi substituída pela popularidade do esmalte; os 

relógios de origem suíça, destinados ao mercado europeu, tinham normalmente, caixas 

de requintada ornamentação com o melhor esmalte de Genebra. A decoração exterior 

também em esmalte, era contida numa «moldura» que foi ficando cada vez mais 

estreita, decorada meias pérolas verdadeiras ou em esmalte. A superfície ou era 

decorada segundo a técnica de guilloché, em esmalte, ou com miniaturas de pinturas 

neo-clássicas; também eram usadas lâminas de ouro ou prata (técnica paillonné), 

inseridas no esmalte para enaltecer o design desejado. Uma outra especialidade suíça 

era os relógios de «fantasia», revivalismo dos relógios de vários formatos; alguns 

incorporavam autómatos ou movimentos musicais de grande ingenuidade e 

complexidade. Nos relógios franceses predominaram os temas idealizados sobre o amor 

e as oferendas ao Amor, em contrapartida às peças da autoria de Breguet que eram um 

modelo de sobriedade e de elegância funcional. Os mostradores eram em esmalte 

branco, prata ou ouro; os ponteiros, finos e afiados, terminavam num anel oco e as 

caixas eram particularmente, espalmadas.  

Desde 1830 até à década de 30 do século XX, os relógios passaram a ser mais finos e 

achatado, com a cobertura de protecção mais curva. Imitações de Breguet continuaram 

a ser feitas e a produção de peças com esmalte de Genebra aumentou, mas agora com 

uma qualidade mãos variável do que antes. Em Inglaterra o relógio de caixa dupla foi 

substituído pelo de caixa simples em ouro ou prata. A produção em série americana era, 

na grande maioria, de relógios de caçador ou sem a cobertura de protecção, em 

imitação dos relógios ingleses. Os padrões decorativos, que tinham declinado na 

segunda metade do século XIX, sofreram nova revitalização com o estilo Arte Nova e, 

mais tarde, com a Arte Déco. Os relógios sem chave regulados através de um botão 

(crown button), introduzido na relojoaria suíça entre 1850-1860, só foram adoptados na 

década de 1880 pela relojoaria inglesa. A relojoaria suíça até à Primeira Guerra Mundial, 

não se tinha revelado na sua plenitude, altura em que processos de mecanização mais 

especializados tornaram possível a sua conquista do mercado relojoeiro.          

Aspecto curioso, mas que raramente nos chama a atenção é o porquê de, no mostrador, 

quando as horas são apresentadas em numeração romana, o número 4 aparece 

representado desta maneira: IIII e não desta: IV. São muitos os que entende que um 

relógio com mostrador em numeração romana revela a sua qualidade se tiver um IIII em 

vez de um IV (ou seja, os relógios com IV seriam de fraca qualidade). Um problema para 

esta tese, no entanto, surgiu quando alguns dos melhores relojoeiros de sempre, como 
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Lépine, e muitos construtores ingleses e americanos dos séculos XVIII e XIX, usaram 

indiscriminadamente os dois tipos de numeração. Basta olhar para o Big Bang, em 

Londres, paradigma da relojoaria pública mundial, que tem no mostrador um IV. O uso 

indistinto dos símbolos IIII e «IV parece ter começado com os próprios romanos, embora 

se pense que os quatro traços para significar a unidade «quatro» são o método mais 

antigo, pois eles estão presentes na maioria dos relógios de sol daquela época. O uso 

do IV só viria a ser generalizado no final da Idade Média europeia mas, entretanto, o 

hábito, vindo de outros medidores de tempo, já teria passado para os mostradores dos 

relógios mecânicos.  

Existem várias explicações para o mistério do IIII, muitas delas a circularem na internet e 

tendo por vezes o acolhimento em livros da especialidade, mas são, na sua grande 

maioria, mais ou menos fantasiosas. Talvez a explicação que faz mais sentido, se bem 

que menos espectacular, seja a de olhar para o problema sobre um ponto de vista 

estético. Os mostradores dos relógios são os seus rostos, com os quais o mecanismo 

comunica com a sua audiência. Trata-se de um elemento muito importante e os 

fabricantes de mostradores desenvolveram muitos esforços ao longo dos tempos para 

os tornarem agradáveis e bonitos. Parte dessa beleza é a de que devem ser visualmente 

equilibrados. Assim, o IIII dá simetria e equilíbrio, em contraposição ao VIII. Em 

contrapartida, o IV em oposição ao VIII está desequilibrado, os números têm peso visual 

diferente, mas um IIII em oposição a um VIII está mais equilibrado. Actualmente, ainda é 

possível encontrar esta solução para a representação da numeração nos mostradores, 

em particular, na alta relojoaria. Em 1780 a numeração árabe aparece nos mostradores 

dos relógios, primeiro como indicação dos minutos e depois, como indicativo das horas.  

Em suma, os relógios possuem uma atracção duradoura, tanto pela grande habilidade 

envolvida no seu fabrico como pela extrema conveniência e utilidade para dizer o tempo.  
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2.2 A Relojoaria em Portugal  

 

Repleta de factos e histórias curiosas, no caso português, a arte da Relojoaria (o seu 

estudo, evolução, técnica e modelos decorativos), de certa forma, acompanharam o que 

acontecia um pouco por toda a Europa. Contudo, as palavras de Sousa Viterbo 

reflectem melhor a realidade portuguesa sobre a indústria relojoeira em território 

nacional: “Se tivessemos uma exuberante expansão artística e industrial, poderiamos 

ser perdularios e descuidosos; assim precisamos ser diligentissimos na colheita de todos 

os factos e incidentes, que possam vir demonstrar que não sômos um povo inteiramente 

destituido de aptidão para o trabalho manufactureiro. Na vida industrial, cadeia que se 

forma de tantos élos, a tradição é um dos anneis mais importantes d’esse complicado 

organismo. / É por isso que apresentamos aqui esta pequena contribuição para a 

historia do trabalho nacional, relacionando alguns factos acerca de uma industria, que 

entre nós pouco mais tem sido do que mera curiosidade, e que até, como planta de 

estufa, tem sido de um desenvolvimento irregular e rachitico. Referimo-nos á relojoaria. / 

Não admira, porém, que entre nós succeda assim, quando carecemos dos elementos 

indispensaveis para que ella se exercite regularmente e possa progredir de algum modo. 

Faltam as officinas e as escolas apropriadas, e a concorrência estrangeira aniquila 

qualquer esforço individual. Além d’isso ha nações na Europa que parecem 

especialmente destinadas a este fabrico, como a Suissa, a França e a Inglaterra. Luctar 

com ellas é muito difficil.”85     

Antes da mecanização surgiram os relógios de sol, que chegaram ao território português 

através da ocupação romana86. Com a queda do Império e a posterior ocupação árabe, 

há um desaparecimento dos medidores públicos do tempo, que só voltam a reaparecer 

aquando da Reconquista e da instalação das ordens religiosas, época do aparecimento 

da relojoaria férrea ou grossa87. Data de 1586, o relógio de sol português mais antigo de 

que se tem conhecimento; encontra-se no Hospital de Santo António dos Capuchos, em 

Lisboa e está assinado e datado: FLP 158688. Apesar da presença deste tipo de relógio 

existir em território nacional desde a ocupação romana e, exemplares românicos ainda 

                                                           
85 SOUSA VITERBO, 1920, p. 44. 
86 Em Aljustrel, as placas encontradas no antigo couto mineiro romano revelam o regulamento da comunidade e, 
a dado passo, falam do horário de utilização dos balneários públicos, numa demonstração generalizada do uso 
do relógio de sol no Império Romano, mesmo em zona tão periférica como a Península Ibérica. Em Idanha-a-
Velha, é mencionado numa lápide romana o exemplar mais rigorosamente datado de um relógio de sol, mas 
que ainda não foi descoberto, até hoje. 
87 Mecanismos pesados, que usavam cordas enroladas com pesos suspensos, como força motriz. Daqui vem a 
expressão «dar corda ao relógio». 
88 Elenco Documental, Icononímia: imagem 81, p. 294. 
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sobreviverem, em particular na região norte, até hoje, não foi encontrado nenhum datado 

pelo que, o relógio dos Capuchos (com quadrantes horizontal, vertical, meridional sem 

declinação e equinocial setentrional89), continua a ser o mais antigo de que se conhece a 

data de fabrico.  

Durante muito tempo, os relógios mecânicos precisaram dos relógios de sol para manter 

um certo nível de precisão90. No entanto, e após as várias descobertas que permitiram o 

seu aperfeiçoamento, os relógios de sol perderam muito da sua importância, não 

deixando porém, de perderem a sua razão de existir, não só como elemento medidor do 

tempo, mas também como elemento decorativo: “A monotonia de uma empena, a rigidez 

de um cunhal de uma casa de habitação são quebradas por esses instrumentos que, a 

par do fim artístico, dão ao homem lições sobre os movimentos do Sol e o levam à 

meditação nos mistérios da Criação. / Num parque, sobre uma coluna, ornamentando 

uma fonte, numa sacada, num vidro de janela convenientemente exposta, o relógio de 

sol sempre um elemento de arte. / A maldade dos homens que lhes não perdoa não 

marcarem a hora por tempo de nuvens / ou durante a noite / tem destruído os poucos 

que as passadas eras nos deixaram. / É uma grande injustiça que se comete ao 

desprezar esses tão calados, tão rigorosos, tão sábios instrumentos: dão-nos a hora 

sem ruído; dão-nos a hora que Deus nos deu, sem intervenção de fusos e portarias 

governamentais, que a desvirtuam; dão-nos ainda nas suas divisas, lições de moral, de 

filosofia, de religião ou nos dizem uma chalaça ou nos transmitem o pensar dos seus 

possuidores. / Uma das razões do descrédito actual dos relógios solares está em que 

estes não podem adaptar-se à hora oficial, à chamada hora legal. É certo. O quadrante 

solar acata apenas os decretos do Criador e repudia os dos Governos. Mudam-se as 

horas, de Verão para Inverno e de Inverno para Verão, e, impertubàvelmente, o 

quadrante vai marcando as horas que Deus lhe dita (…)”91  

De acordo com o artigo de Rolando Van Zeller, A Arte da Relojoaria em Portugal, de 

1961, a primeira menção que se conhece sobre relojoaria mecânica aparece no Livro da 

                                                           
89 “O quadrante horizontal é iluminado sempre que o sol esteja acima do horizonte, isto é, desde o seu 
nascimento até ao seu ocaso. / O quadrante vertical nunca é iluminado mais de 12 horas, máximo tempo que se 
verifica nos equinócios, a 21 de Março e a 23 de Setembro. / de 21 de Março a 21 de Junho, o tempo de 
iluminação diminue, sendo na última data apenas de cerca de 8 horas, das 8 da manhã às 4 da tarde; de 21 sw 
Junho até 23 de Setembro vai aumentado, atingindo o máximo do seu valor em 23 de Setembro e depois 
diminue até 22 de Dezembro em que o período de iluminação decorre desde cerca das 7 horas e 30 m da 
manhã às 4 e 30 da tarde. Aumenta depois até 21 de Março, repetindo-se o ciclo já descrito. / O relógio 
equinocial setentrional é iluminado apenas no período que decorre de 21 de Março até 23 de Setembro. De 23 
de Setembro a 21 de Março, lapso de tempo em que o Sol está no hemisfério Sul, o quadrante não é 
iluminado.”, VALE, General Pereira do, 1962, pp. 135-136. 
90 Hoje em dia ainda é possível ver, em algumas torres de igreja por exemplo, um relógio de sol a par do 
mostrador do relógio mecânico (Igreja de Santa Maria, nos Olivais, Sé de Lisboa, etc.). 
91 VALE, General Pereira do, 1962, pp. 130-133. 
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Ordem de Cister (compilado em 1120), ordem que se instalou em Portugal pouco antes 

de 1144, em São João de Tarouca e Alcobaça92, passando daqui a construir mosteiros e 

conventos um pouco por todo o país. A título de exemplo, o convento cisterciense 

feminino de Santa Maria de Almoster (concelho de Santarém), fundado em 1289, terá 

erigido a sua torre sineira em 1292, data que consta de um sino ainda existente93. É do 

início do século XV, a referência a um relojoeiro “segundo se deduz pela leitura do Livro 

de Vereações de 1401 fl. 37 da Câmara do Porto”94, de seu nome Gonçalo Aennes, 

encarregado do relógio da Sé do Porto que era mantido graças à Câmara, ao Cabido e 

ao Bispo, D. Gil Alme95. “Apesar de haver notícia de relógio na Sé de Lisboa desde 

1377, de que era encarregado «mestre João», o do Porto era considerado por muitos 

como o mais antigo de Portugal. (…). Gonçalo Aennes (ou Enes) fabricou vários 

relógios, um dos quais foi reparado, já no séc. XX, por António Couto.”96 O «mestre 

João» foi um relojoeiro francês que terá realizado o relógio da Sé de Lisboa em 1377, “o 

mais antigo relógio de torre que se conhece em Portugal”, pago em partes iguais pelo 

rei, D. Fernando, pelo cabido da cidade e pelos homens bons do burgo.97 

A aliança por casamento de D. João I e D. Filipa de Lencastre permitiu a Portugal o 

contacto com o conhecimento relojoeiro mais avançado da época. É possível que D. 

                                                           
92 O Mosteiro de Alcobaça recebeu, posteriormente, um relógio; relógio de torre que desapareceu por completo 
depois de o mosteiro ter ficado desabitado com a extinção das ordens religiosas em 1834. “Existem ainda uns 
ferros nas paredes da torre que terão servido de segurança à máquina. (…) «a torre, segundo affirma quem 
ainda se lembra, começada em 1794 e acabada em 1801, que tem dous sinos e o relogio (que era da cosinha 
do convento d’Alcobaça) custou, por si só, 69$600 e foi assentado n’ella em 1857».”, TAVARES, José Mota; 
OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 38.  
No entanto, encontrámos também nesta obra, uma outra referência a um relógio de Alcobaça: “VEIGA, 
Veríssimo da. (…) Fabricou o relógio carrilhão de Alcobaça que assinou: «Veyga – Condeixa – 1748» na barra 
frontal. Trata-se de uma máquina, tipo «gaiola», de grande estrutura (…) assente sobre grossas vigas de 
carvalho. Bate as horas e quartos progressivos, sendo a força motriz produzida por três pesos de ferro, que 
caem ao fundo da nave central do mosteiro, do lado do Evangelho. Tendo sofrido reparações posteriores ao 
nível do escape, roda de escape e suspensão, encontra-se em perfeito estado de conservação, apto a 
trabalhar.”, (pp. 171-172; acompanha esta referência uma imagem do dito relógio). A hipótese mais provável é 
de que se tratam de dois relógios diferentes.   
93 Obedecendo à tipologia da época, o relógio, a existir à data, seria em ferro. Certo é que esta ou outra torre a 
ter sido construída, albergou a dada altura um relógio para uso da comunidade monástica. Na ficha do IHRU, 
aparece a indicação de que em 1954 a Torre do Relógio foi demolida. Igreja de Almoster e as ruínas do 
respectivo claustro / Convento de Santa Maria de Almoster, 
http://www.monumentos.pt/Monumentos/forms/002_B2.aspx?CoHa=2_B1. 
No Cartaxo, concelho de Santarém, a Igreja de Nossa Senhora da Purificação (Igreja Matriz) de Pontével, tem 
adossada ao corpo central uma torre sineira, sendo que a igreja foi reconstruída no século XVII por António 
Botto Pimentel, comendador de Pontével. Apesar de ostentar um mostrador que indica a presença de um 
relógio, este não será da altura da primeira fundação da igreja, em semelhança com a situação encontrada em 
Almoster. Imperativo relembrar que os mostradores só surgem no exterior das torres, um pouco por toda a 
Europa, a partir de meados do século XV. 
94 ZELLER, Rolando Van, 1961, p. 6. 
95 “A 10 de Setembro de 1417, D. João I mandou transferir o relógio que estava na Porta do Olival para a torre 
da Sé, ficando a Câmara, o bispo e o cabido obrigados a pagarem, cada um, uma terça parte das despesas. O 
relógio da Sé passou a anunciar o anoitecer, em substituição do sino da porta do Olival.”, OLIVEIRA, Fernando 
Correia de, 2003, p. 33. Elenco Documental, Documentação: Doc. 1, p. 265. 
96 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 15. 
97 Idem, pp.84-85.  
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Filipa tenha trazido no seu dote, vários exemplares de relógios de torre, e nas diversas 

viagens que fez a Inglaterra, depois de casada, tenha continuado a impulsionar a 

importação destes instrumentos de medição do tempo. É com D. João I (e depois com 

seu filho, D. Duarte) que Portugal se equipa com alguns bons relógios de torre, 

influências da designada «escola inglesa» (e do relacionamento sistemático com as 

fontes de saber científico que chegavam do Norte e Centro da Europa, principalmente 

em relação à tecnologia empregue no fabrico destes objectos), como são os casos da 

Sé do Porto e dos municípios de Santarém e Almeirim. D. Duarte, autor do Leal 

Conselheiro, também dá indicações na sua obra “sobre como, com instrumentos 

rudimentares, se podia medir de forma privada o tempo e, no fim da obra, inclui um 

desenho «da roda, para saberem as horas quantas são da manhã, noite ou depois» e 

«para saber quantas horas são antes ou depois da meia-noite e quanto ante manhã». 

Tratar-se-ia de um nocturlábio, ou «astrolábio nocturno», invenção de Raimundo Lulio, 

médico maiorquino (1272). Estes instrumentos serviam para medir as horas canónicas e 

regular a toma de medicamentos durante a noite.”98 Igualmente, foi a partir do século XV 

que se foi acentuando a importância do tempo público, marcado primeiro a partir de 

relógios de torre de mosteiros, com mecanismos que accionavam os sinos99, passando a 

pouco e pouco a estar instalados nas torres municipais. “Se o maravilhoso medieval 

dava interessantes viagens no tempo, não deixa de ser crucial para a matriz da 

civilização ocidental o facto de o tempo profano ter, a pouco e pouco, ganho terreno na 

vida das comunidades. Estas passaram a regular-se cada vez mais pelos relógios de 

torre dos municípios, quanto antes pautavam os seus ritmos de trabalho, alimentação e 

descanso pelos sinos e relógios das torres das igrejas e dos conventos. As Matinas ou 

as Vésperas foram sendo derrotadas pelas horas cada vez mais racionais ditadas pelo 

burgo. Até a Igreja, nos seus rituais e ritmos muito próprios, ia sendo influenciada por 

essa exactidão profana.”100 

Perto do mosteiro da Ordem de Cister de São Salvador de Bouças101, existia o Convento 

da Conceição, em Leça da Palmeira, onde viveu, na segunda metade do século XV, o 

frade leigo franciscano, Frei João da Comenda, primeira referência conhecida de alguém 

que se dedicou à construção de relógios em território português. “(…) fabricou ao todo 

doze, sendo nove para os vários conventos da sua ordem, dois para o de Espinheiro e 

Penha Longa, da Ordem de S. Jerónimo e um para o Conventinho da Ínsua. / Em 1478, 

                                                           
98 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 53. 
99 A dada altura, os sinos das torres passaram a ser accionados através de mecanismos relojoeiros. 
100 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 96. 
101 Datado de 1244. ZELLER, Rolando Van, 1961, p. 5. 
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Frei João da Comenda, natural de cerca de S. Pedro do Sul e nessa altura morador em 

Orgens, perto de Viseu, pediu licença ao Provincial Frei João da Póvoa, para construir 

um Relógio de Rodas de Ferro. Mandou este que fizesse logo um relógio para o 

Mosteiro de Orgens pela quantia de 500 Reis. / A seguir a este construiu outro para S.ta 

Maria das Virtudes, outro já melhor para S. Francisco, em Setúbal e um para o Convento 

de S.to António de Varatojo perto de Torres Vedras, outro ainda para S.ta Catarina da 

Carnota e outro «nom todo nouo em o mosteiro da Concepçon acerca de 

Matosinhos»”.102  

Terá sido a proximidade do mosteiro da Ordem de Cister e das referências sobre 

horologia no Livro da Ordem, assim como das fundições e serralharias dos frades de 

Alcobaça, que poderão ter construído engrenagens para os relógios desses tempos, a 

influenciar este frade a dedicar-se à construção de relojoaria grossa, em resposta à 

necessidade que a vida monástica assim exigia e de forma a cumprir as orações e a 

regra, que ditavam as várias ordens religiosas existentes? Contrariando esta hipótese, 

“Jorge Custódio, faz notar que “a maioria das máquinas montadas no século XV foram 

encomendadas por conventos franciscanos e Jerónimos e não tanto por beneditinos ou 

cistercienses. / Toda a interpretação que se seguiu de van Zeller partiu da premissa 

errada cisterciense. Como Orgens é franciscano (fundado em 1410 por um frade galego, 

Pedro de Alemancos), parece que a questão fica mais ou menos resolvida.”103 Estes 

primeiros relógios, que nada deviam à precisão e que esgotavam o frade encarregado 

do trabalho de «dar corda», iam buscar a sua força motriz a grandes massas de ferro ou 

chumbo que, suspensas por uma corda (que se enrolava a um cilindro de madeira ou 

metal), faziam girar através de um conjunto de engrenagens, um escape (regulador) e o 

único ponteiro do mostrador. Apesar da irregularidade patente, estes «monstros de 

ferro» substituíram o monge que marcava o tempo recitando determinados salmos, 

apelidado de «relógio vivo do Convento».  

Em 1484, estabeleceu-se em Lisboa o irmão mais novo do comerciante alemão Martinho 

da Boémia (Behaim; autor de um globo terrestre construído em Nuremberga, em 1492), 

de seu nome Michael (ou Wolfgang) Behaim. No rol dos seus bens, são mencionados 

schlagurlein, relógios despertadores, portáteis. Anos antes, na Floresta Negra, um 

compatriota seu, Peter Henlein, tinha revolucionado a relojoaria ao inventar a mola 

helicoidal, libertando os mecanismos da necessidade de recorrer a cordas e pesos para 

trabalharem, permitindo a sua maior autonomia, miniaturização e mobilidade. Os Behaim 

                                                           
102 Idem, p. 5.  
103 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 32. 
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terão sido os responsáveis pela introdução em Portugal da relojoaria mecânica portátil. 

Também terão importado de Nuremberga, relógios de sol universais e dípticos, 

finamente trabalhados e em marfim. No final do século XV, encontravam-se em território 

nacional um conjunto de cosmógrafos e sábios atraídos pelos Descobrimentos e 

conquistas que trouxeram vastos conhecimentos sobre a útil aplicação de objectos 

medidores do tempo104, ao mesmo tempo que, as próprias máquinas do tempo 

contribuíram para «abrir» o acesso às «cortes» orientais e para permitir o 

estabelecimento dos religiosos ocidentais em postos científicos, mas ao serviço de 

Deus105.  

No século seguinte, apesar do progresso atingido na construção de relógios em outros 

países europeus, poucas são as notícias sobre o seu fabrico em Portugal. Facto que o 

comprova é a informação recolhida por Sousa Viterbo que nos diz o seguinte: “-Como se 

sabe, D. Manuel reedificou completamente o mosteiro de Santa Cruz de Coimbra, 

dotando-o ao mesmo tempo com ricos objectos de culto. Por sua morte, algumas das 

obras ainda estavam por completar, sendo seu filho quem as proseguiu. Resta-nos uma 

carta de Gregório Lourenço, védor das obras do mosteiro, dirigida, em 19 de Março de 

1522, a D. João III, que é um verdadeiro relatório do andamento daqueles trabalhos. 

Nela se diz que D. Manuel mandára dar um relógio para o mosteiro, mas que há tres 

anos estava em Cascais e nunca veyo. / Daqui se depreende que o relógio fôra 

encomendado no estrangeiro, e que o navio que o trouxera arribando talvez a Cascais, o 

desembarcára ali. / -Damião de Gois, (…) doou muitos objectos às casas religiosas e à 

igreja de S. Francisco de Alemquer deu um relogio de marmore de Genoa, grande, que 

demostra as horas pelo sol.”106  

                                                           
104 “Lisboa tinha sido durante os século XV e XVI plataforma giratória de artífices estrangeiros, dos melhores 
que havia, não só em cartografia, mas noutros saberes científicos de ponta para a época. E os próprios 
portugueses, distinguiam-se nessa altura na cartografia, mas também no fabrico de instrumentos náuticos, tão 
ligados às tabelas astronómicas, à medição do tempo. Só que, aparentemente, não terão ficado raízes desses 
tempos de vanguarda no saber científico. Já se sabe, a explicação incontornável é a Inquisição.”, Idem, p. 30.    
105 São Francisco Xavier, em 1551, ao serviço do Padroado Português do Oriente, tentou entrar no Japão e, 
entre vários presentes para impressionar os senhores locais, levou um relógio, que ofereceu a Yoshitaka 
Ohuchi, daimio (governador local) de Suo – o nome antigo da parte mais oriental da que é hoje a Prefeitura de 
Yamagushi. Os jesuítas Miguel Rugieri e Francisco Pacio, a 27 de Dezembro de 1582, fizeram o que se pensa 
ser a introdução do primeiro relógio ocidental na China. O Padre João Rodrigues, jesuíta e relojoeiro, viveu 
muitos anos no Oriente. Fundou, por volta de 1600, uma escola em Shiki, Ilha de Amakusa, Nagasaki, no 
Japão. Além de outros ensinamentos, ministrava o curso de relojoaria, donde saíram grandes relojoeiros, sendo 
o mais conhecido e dotado, Tsuda, que foi relojoeiro do daimio de Owaki e, mais tarde, chefe de todos os 
relojoeiros da província. Foram os portugueses que introduziram a relojoaria mecânica no Japão dando início à 
sua manufactura. Missionários jesuítas na China, fabricantes de relógios e autómatos, os padres Gabriel de 
Magalhães e Tomás Pereira produziram no século XVII em Beijing, pelo menos, dois relógios destinados à corte 
imperial. Jesuíta de grande saber como botânico, filólogo e astrónomo, João de Loureiro (1717-1791) fabricou 
os seus próprios instrumentos, incluindo relógios, que introduziu no Oriente, onde viveu 36 anos.   
106 SOUSA VITERBO, 1915, p. 1. 



60 

 

Foi a partir desta altura, que o tempo tornou-se cada vez mais importante para os que 

zarpavam e para os que ficavam em terra. Em Lisboa, o relógio da Palácio da Ribeira 

das Naus, mandado construir por D. Manuel assumiu “uma centralidade na vida urbana 

lisboeta e um papel de relevo na história da construção naval e na vida dos mercadores, 

armadores e negociantes da carreira das Índias”, diz o investigador José Custódio. “A 

ligação ao palácio régio e à liderança monárquica das descobertas e expansão marítima, 

permite afirmar que para além da reforma de pesos e medidas, operada pelo rei 

Venturoso (1499), houve também uma aceitação plena das vantagens da regularização 

do tempo, como forma de ordenar e controlar a vida que decorria das actividades navais. 

Conhecem-se os seus relojoeiros a partir de 1585.”107, relacionados à função de 

relojoeiro do Paço que passa a constar da lista dos funcionários. O tempo tornava-se 

cada vez menos sagrado e cada vez mais profano108. Outra grande obra, sobejamente 

conhecida de D. Manuel, é o Mosteiro de Santa Maria de Belém, em Lisboa, ao qual não 

terá faltado o respectivo relógio mas se era de origem nacional ou estrangeira é-nos 

desconhecido, assim como o seu paradeiro actual. Em 1867, os italianos Giuseppe 

Cinatti e Achille Rambois, cenógrafos no Teatro São Carlos, foram contratados pelo 

governo para remodelar a fachada principal do mosteiro. Em 1875, deu-se o início da 

construção da Torre do Relógio, que iria ter três corpos sobrepostos, com mais de cem 

metros de altura e um gigantesco relógio no alto. Contudo, a 18 de Dezembro de 1878, o 

desastre aconteceu: a torre tinha desabado, provocando oito mortos. A polémica 

agravou-se, quando a soma de 200 mil reis, gasta na remodelação, tinha assim caído 

por terra. Só no início do século XX as ruínas foram demolidas e o entulho removido, e a 

reconstrução do corpo central do edifício arrastou-se ao longo de décadas. De uma 

Torre de Relógio, nunca mais se ouviu falar.   

De fundação mais antiga é o Convento de Tomar que também teve o seu relógio a 

atestar pela presença de um mecanismo numa das suas salas109. Por volta de 1534, 

Pêro de França, relojoeiro residente em Figueiró, foi a Tomar para “avaliar o relógio do 

convento, que ajudou a fazer Diogo Henriques, serralheiro”110. Sabe-se também que, em 

1656, foi nomeado para relojoeiro deste convento, Francisco de Azevedo, que sucedeu 

no cargo a seu pai, Martim Rodrigues. Existia um outro cargo associado à relojoaria: o 

                                                           
107 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 40. 
108 O relógio da Torre do Paço passou a ser o principal regulador da vida quotidiana da Baixa lisboeta, zona 
onde se conjugavam então as múltiplas actividades directamente ligadas à vida económica da cidade. 
109 Capítulo 2.3.2 da presente dissertação. Sobre o relógio do Convento de Cristo em Tomar, remetemos para a 
leitura online do artigo de Fernando Correia de Oliveira, Pista da semana: Convento de Cristo, em Tomar, 19 de 
Dezembro de 2009: 
http://estacaochronographica.blogspot.com/2009/12/pista-da-semanaconvento-de-cristo-em.html. 
110 SOUSA VITERBO, 1915, p. 25. 
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de relojoeiro da cidade ou vila. Mencionamos, a título de exemplo: “Em 1711, Maria do 

Espirito Santo, viuva de Francisco Nunes de Azevedo, representava a el-rei que se 

achava com seis filhos, três de cada sexo, e que não tinha mais para os sustentar que o 

ordenado de relojoeiro da vila de Tomar, que seu marido exercera durante 11 ou 12 

anos, tendo servido antes dêle seu pai, Tomé Nunes. Pedia, pois, para lhe ser 

concedida a propriedade do ofício. D. João V atendeu favoravelmente o requerimento, 

concedendo-lhe a mercê, até que o filho mais velho atingisse a idade de poder ser 

encartado no mesmo ofício.”111 Por vezes verificavam-se litígios, em particular em 

concelhos mais pequenos, entre as autoridades eclesiásticas e as civis sobre o local 

onde os relógios deveriam ser instalados, se nas torres das igrejas, se em torres 

autónomas controladas e geridas pelas Câmaras Municipais. Certo é que, foram muitos 

os casos em que, com ou sem querelas, acabavam por surgir dois relógios (ou até 

mais), associados aos dois poderes e aos dois espaços simbólicos das urbes: um na 

igreja matriz e outro na praça do Município.  

Igualmente, nos róis de despesas da rainha D. Catarina, esposa de D. João III, 

referentes a 1551, Sousa Viterbo descobriu: “«It. dous Reloxios – s – hun pequeno de 

aço que tem hüa caixa de vidro a maneyra de poma toda guarnecida de ouro e 

esmaltado; (…); foy da princeza da Castela que Ds tem» / «E o outro Relogio está 

metido en hüa poma de cobre dourada que tem hun mostrador com suas rodas e pontos 

necesarios» / It. hüa caixa do tamanho de hun cofre com muytos repartimentos de 

dentos e os ferros dela dourados» / «Os quaes dous Relogios e caixa acima contiudos 

nas tres adições recebeo a dita camareira de si mesmo pelo dito valanço que se fez. – 

Dona Mecia dãdrade»”112 O Livro da despêsa da rainha D. Catarina, fl. 161 v., 

acrescenta o seguinte: “«It. ij rs (2 milr.s) que mamdou a sua A. ë xb doutubro por Y.º 

delariz pera comprar hüu relogio darea» / «It. bjcl rs que deu no dito dia a Amtonyo de 

Milaão por hüu relogio de marfim»”113. O relógio, quer fosse de sol ou de areia, era 

comum no dia-a-dia da corte. Mas, como se pode ver, o relógio mecânico começava a 

ser um objecto usual junto da nobreza, quase sempre, artigo importado.    

De aditar que “Cristóvão Rodrigues de Oliveira aponta («Sumário em que brevemente se 

contem alguas cousas que há na Cidade de Lisboa) sòmente quatro serralheiros de 

relógios e um relojoeiro da Câmara e desses poucos não nos diz os nomes. / Todavia D. 

                                                           
111 Idem, p. 34. 
112 Torre do Tombo – Livro da receita das jóias, 1551, fl. 167, Idem, p. 2 
113 (verba 494), Idem, p. 2. Na página seguinte, o autor refere-se ao rol de 30 de Março de 1554, onde se lê: 
“«Setenta e dous reis que despendi em compra de hum relogio de marfim que se deu a sua alteza»”. 
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João de Castro no seu Roteiro fala dum João Gonçalves relojoeiro114. Sabemos que 

Francisco de Gois e André Ferreira trabalharam em Lisboa e Gaspar Martins exercia o 

seu ofício em Vila Nova de Portimão. Os relógios porém não primavam pela 

exactidão.”115 Em meados do século, em Lisboa e “segundo uma estatistica, que exista 

na Biblioteca Nacional, e que foi composta em 1552, diz-se que existiam quatro tendas, 

em que se faziam relogios, e assigna-lhes apenas quatro pessoas, o que mostra a 

pouca importancia d’esta industria n’aquelle tempo.”116 Destaque para as figuras dos 

cosmógrafos Gaspar Cardoso de Sequeira que publicou em Coimbra, em 1512, o 

«Thesouro dos Prudentes» com menção no capítulo 4º - Da esfera – Maneira de fazer 

quadrantes para tomar altura, fabricar relógios diurnos e noturnos medição de horas 

planetárias, etc., e André do Avelar que em 1585 escreveu a Cronografia ou Repertório 

dos Tempos, dedicado a temas astrológicos e proscrito pelo Index Librorum 

Prohibitorum. Nos reinados de D. João III e de D. Sebastião, existiu um relojoeiro cujo 

apelido denunciava a sua proveniência francesa: João de Paris. Fabricou relógios de 

marfim e tinha estabelecimento na rua do Arco dos Pregos, mas também ficou 

conhecido por comparecer várias vezes no Tribunal do Santo Ofício como intérprete ou 

denunciando outros franceses e estrangeiros que pecavam na ortodoxia católica.  

O século XVII, contudo, já não é tão parco em notícias sobre relojoeira e respectivos 

relojoeiros. Filipe II de Portugal, admirador de relógios, assinou uma série de despachos 

nomeando ou confirmando relojoeiros para vários municípios do país, ordenando 

também o financiamento total ou parcial do arranjo ou compra de diversos relógios de 

torre, período considerando próspero para o património da relojoaria férrea 

portuguesa117.  

O cosmógrafo Manuel de Figueiredo publica, em Lisboa, a sua Chronografia, em 1603; 

Jerónimo do Avelar publicou um Prognóstico e lunário do ano de 1677, «calculado ao 

meridiano da cidade de Lisboa»118. Diogo Henriques de Vilhegas, natural de Lisboa e 

capitão de couraças espanholas, publicou várias obras, deixando inédito um tratado 

sobre a construção de relógios que existiu na biblioteca do Marquês de Castello Melhor 

até à sua venda em leilão. No catálogo, o tratado era descrito da seguinte forma: 

                                                           
114 Sousa Viterbo (1920, p. 45) acrescenta que João Gonçalves viveu no tempo de D. João III. Foi construtor de 
instrumentos náuticos e, D. João de Castro o elogia por ter construído (além de outros), o instrumento de 
sombras, inventado pelo célebre matemático Pedro Nunes.   
115 ZELLER, ROLANDO VAN, 1961, p. 7. 
116 SOUSA VITERBO, 1920, p. 48. 
117 Através de um despacho de Filipe III, de 1628, em resposta a uma petição do senado de Lisboa, constatou-
se que, foi a partir desta data que os mostradores começaram a ser adaptados aos relógios de torre antigos, 
relógios que passaram assim a «bater» e a mostrar as horas. 
118 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 23. 
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“Breves compendios da fabrica, regra ou fundamentos dos relogios, da geometria 

pratica, da arithmetica pratica por um novo modo agora inventado. Breves regras de 

perspectiva. Regra de tres. Raiz cubica. Raiz quadrada e proporções. – 4.º de 80 fls”119.  

Em Évora, entre 1602 e 1608, durante o episcopado de D. Alexandre de Bragança, 

Francisco Fernandes realizou o relógio de quartos da Sé Catedral e, graças ao «Livro 

das Grandezas de Lisboa» de Frei Nicolau de Oliveira, publicado em 1620, encontramos 

referência a três relojoeiros de sol120 e três relojoeiros de relógios de ferro121. Da mesma 

época que Manuel de Figueiredo é, António Nunes, serralheiro de obra fina e juiz do seu 

ofício. Em 1610, a Câmara de Coimbra passou-lhe uma “carta de examinador de fazer 

relógios esferas e outros instrumentos matemáticos baseado na sua justa petição em 

que alegava ser «oficial primo de fazer relogios e esferas e de instrumentos matemáticos 

e como tal estar servindo na Universidade, de relojoeiro e tem feito muitas peças nesta 

cidade das acima ditas a muitas pessoas de calidade».”122  

Filho de D. João IV, o príncipe D. Teodósio demonstrou interesse nas áreas da ciência, 

física e matemática e possuía uma grande habilidade para a mecânica. Dedicando-se 

particularmente à construção de relógios de complicados artifícios, um deles, sempre 

que dava as horas, representava um aparato bélico, ou seja, a representação animada 

de uma batalha. João Pascasio Cosmander, jesuíta flamengo, foi responsável pela 

formação mecânica do príncipe, e terá construído alguns relógios também. Por sua vez, 

D. Catarina de Bragança (também filha de D. João IV) contribuiu para o 

engrandecimento destes «guardiães» do tempo. No inventário dos seus bens (à data da 

sua morte, em 1705), faziam parte diversos relógios: “«E hum relogio de ouro para 

algibeira de cada parte tem seu retrato de pintura he mostrador e ha nelle vinte e oito 

diamantes rozas quartorze por banda todos engastados em prata avaliado em hum 

conto e duzentos mil reis»; / «E um outro relogio tambem de algibeira mostrador e de 

horas com campainha tem a caixa por fora lavrada de transparente chapa de mostrador 

cadea de rozinhas tudo de ouro dentro de outra caixa de tartaruga tauxiada do mesmo, o 

jogo dentro e chaves de latão obra da fabrica nova avaliado em cento e vinte mil reis»123 

/ «E um outro relógio de algibeira mostrador que lhe falta hum vidro tem a caxa e cadea 

                                                           
119 SOUSA VITERBO, 1920, p. 49. 
120 “O fabrico de relogios de sol, tanto em Lisboa, como no resto do paiz, devia ter certa importancia, attendendo 
á sua vulgarisação e aos tratados especiaes que existem em portuguez.”, “Na exposição de arte ornamental 
(sala G, n.º 298) estava um relogio de sol, em marfim, pertencente ao sr. Marquez da Graciosa. Junto do 
pendulo tem o nome do auctor: Dionisio Ferreira Portugal. O catalogo, porém, não desgina a época.”, Idem, pp. 
48-49. Outras publicações de interesse e relevância são referidas no capítulo 3.1 da presente dissertação. 
121 ZELLER, ROLANDO VAN, 1961, p. 8. 
122 Idem, p. 8. 
123 Desconhecemos qual seria esta fábrica e sua localização. 
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de prata, jogo e chaves de latão avaliado em tres mil reis»124; / «E hum relógio quadrado 

para sima do bofete que se disse ser de horas quartos e repetição a caixa he de evano 

quadrado com a guarnição de prata lavrada e transparente que se seguem, a saber pella 

face diante e de detrás, e quatro pees redondos lavrados quatro maçanetas da mesma 

obra huma chapa que o cobre pella parte de sima, que tem uma cifra com coroa e dois 

meninos, e pella parte de diante na face de diante ha quatro serafins também de prata, e 

só a fabrica e mais fabrica do engenho são de metal, e nas quatro faces da caixa ha 

quatro vidros cristalinos»; / «E outro relógio para sima do bofete que se disse ser de 

horas e de quartos metido em huma caxa de pao evano quadrada com quatro vidros e 

em sima he a argola de bronze e deste metal he a chave está metido em hum 

caixãozinho de bordo»; / «E outro rellogio pera sima do bofete que também se disse ser 

de horas e de quartos he de huma face somente e metido em huma caixa de pereiro 

tinto»125. Para além destes, consta do inventário “«uma ampulheta guarnecida de 

filigrana de prata e hum estojinho redondo de prata dourada guarnecido de filigrana 

branca avaliado tudo em seis mil reis» ou «um relógio de sol aberto em huma chapa de 

bronze redonda, tem de diâmetro três palmos e he geral para muitos meridianos do 

mundo».”126 Enfrente do Palácio da Bemposta que mandou construir após o seu 

regresso a Portugal, como Rainha Viúva de Carlos II de Inglaterra, existia uma torre com 

varanda e tinha “«engenho de relógio dous sinos para quartos e horas e mostrador por 

fora».”127 

D. Francisco de Melo e Torres, Conde da Ponte e Marquês de Sande, no decorrer da 

sua longa carreira de diplomata (negociou, por exemplo, o casamento de D. Catarina de 

Bragança e com Carlos II de Inglaterra e de D. Afonso VI com D. Maria Francisca Isabel 

de Sabóia) enquanto embaixador de Portugal em Inglaterra, foi alvo, por parte da 

nobreza portuguesa, da requisição de encomendas de vários objectos, entre os quais, 

relógios: “Além das compras que fazia para si, não faltava ocupação ao Embaixador com 

as encomendas que choviam de Lisboa. A Condessa de Cantanhede entregara-lhe à 

                                                           
124 RAU, Virgínia, 1947, p. 36 
125 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 33. 
126 Idem, p. 33. 
127 Idem, p. 33. O palácio (onde está hoje a Academia Militar) foi quartel-general das tropas francesas durante 
as Invasões, o que pode explicar o desaparecimento destas peças. Na referida torre, o hoje desactivado Posto 
Astronómico e Geodésico do Paço da Rainha, está um relógio assinado «Aurélio Romero, Relojoeiro Construtor, 
Rua Nova do Almada, 51, Lisboa», que terá sido por ele reparado e mantido. Na Casa-Museu da Fundação 
Medeiros e Almeida em Lisboa, existe um relógio de noite, da autoria de Edward East, de cerca de 1675 que 
pertenceu a D. Catarina, e é referido pelo cronista inglês Samuel Pepys no seu diário: “Depois de jantar fui para 
Whitehall, aí encontrei-me com Mr. Pierce e ele mostrou-me o quarto de cama e o de vestir da Rainha onde só 
tinha algumas pinturas religiosas e livros de devoção. À cabeceira da cama tinha uma pia de água benta e ao 
lado um relógio cuja lamoarina ardia e no qual ela podia ver as horas durante a noite…”, DOLINO, Luiz 
(comissariado); BELÉM, Carlos (prod. executiva), 2008, p. 66.   
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partida, uma lista inesgotável, e constantemente se lembrada de novos objectos, coisas 

que muitas vezes não se encontravam em Inglaterra. «Brincos de alambre» tinham que 

vir da Alemanha, «fitas de palmo e meio de largo», é coisa que «não se acha em toda a 

Inglaterra», só mandando fazer um tear especial, relógios de bracelete «não é cousa 

que aqui vi a nenhuma Senhora, mas escrevo a França e logo virão». Também relógios 

de esmalte, que a mesma pretendia, só em França se fabricavam, e os outros que 

pusera no rol eram «tão tamaninos» que não havia dinheiro que os pagasse. Para o 

Conde e Condessa de Cantanhede, as encomendas sucediam-se, panos para estofos, 

sedas para vestidos, e todo e qualquer bibelot que a Melo achasse de bom gosto devia 

comprar e mandar para os «almarios da Senhora Condesse». A encomenda mais usual 

porém tanto de homens como de senhoras era de relógios, ou de prata, ou de oiro, e 

guarnecidos a diamantes, estes últimos, já se vê, para a Condessa de Cantanhede. / Os 

relógios de oiro lisos eram os mais usados, escrevia Melo ao Bispo de Targa. Havia-os 

trabalhados, mas estes só se faziam-se de encomenda e eram caros, desde 100 mil 

réis. O Bispo por um dos mais baratos e Melo enviou-lhe um «com mostrador de ouro 

com caixa, e cadeia do mesmo, tudo obra lisa» que custou 40 mil e seiscentos réis; para 

o Conde de Miranda foi um com caixa e cadeia de prata, que custou 28 mil e seiscentos 

réis.”128  

Utilizada até meados do século XVII, a ampulheta de bordo foi preferida em detrimento 

do relógio mecânico e, do tempo da Expansão, não chegou até nós um único exemplar 

das que foram usadas a bordo. O seu acerto era efectuado, quando tal era possível, ao 

meio-dia, no momento em que o Sol passava pelo meridiano do lugar. Eram de uso 

comum no mar porque, se suspensos, continuavam a trabalhar razoavelmente bem num 

barco, mesmo em águas agitadas. Aos moços de bordo, na época dos Descobrimentos, 

competia a importantíssima missão de virar a ampulheta de bordo de meia em meia 

hora, logo que o último grão de areia tivesse caído, anunciando ao mesmo tempo, em 

voz alta, o número de vezes que o instrumento tinha sido virado. Facto é que, as 

ampulhetas, sucessivamente viradas, iam acumulando erros grosseiros, não evitando 

desastres em vidas e bens, pois até meados do século XVIII, era a única forma de 

determinar a longitude no mar, e os capitães que julgavam estar a muitas milhas de um 

determinado ponto da costa, embatiam inesperadamente em baixios ou rochas de 

longitude muito diferente.       

Há conhecimento, do segundo quartel do século XVII, do responsável pela construção 

do relógio do Convento do Buçaco: o carmelita descalço Frei Francisco de Jesus. “No 
                                                           
128 CASTELLO BRANCO, Theresa M. Schedel de, 1971, p. 257. 
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meio d’esta parede, em o lanço fronteiro á portaria, está a cruz com os instrumentos da 

paixão, de que já fallamos: corresponde-lhe no lanço oposto o mostrador do relogio e a 

porta da escada, que nas costas do altar-mór sobe ao campanário.”129. “Pelas costas da 

Capella Mór se levanta o campanário dos sinos, igualmente sonoros e saudosos; 

acompanhados de um acertado relogio da mais fina tempêra do Irmão Francisco de 

Jesus, official insigne de semelhantes artefactos. Lança a mão por entre o arco da 

Capella Mór, e a cimalha do zimborio, ou meya laranja, para certo mostrador das horas, 

que nas Canonicas, de Oraçam mental, e outros exercicios do Coro se devem 

põtualmente empregar. Anda tam regular, e miudo, que além de disparar meyos quartos, 

ainda no meyo de seus minutos faz outro sinal competentemente preceptivel. Nasce 

d’esta a grande maquina de hum despertador, que aos tres quartos para a meya noyte 

desanda no sino com outros tantos malhos de ferro; do qual resulta hum estrepito capaz 

de acordar, não só aos Conventuaes do Mosteyro, mas tambem aos Eremitas solitarios, 

para que á imitaçam do Rey Cantor se levantem áquellas horas, a recitar os seus 

Psalmos, em obsequio, e louvor a Deos”130.   

Sousa Viterbo e ainda sobre o relógio do Buçaco, diz o seguinte: “Tanto o relogio como 

os sinos do Bussaco foram fabricados no recinto conventual. O malhar do ferro, o 

resfolegar da forja, produziam um ruido extranho, que alvoroçou o animo dos que 

estavam afeitos ao profundo silencio da matta carmelitana. Não faltou quem imaginasse 

que os frades tramavam conspiração e que a sua faina cyclopica era um fabricar de 

artilharia contra o novo rei, que havia proclamado a independencia de Portugal.”131 O 

                                                           
129 SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de, 1864, p. 30. 
130 SOUSA VITERBO, 1920, p 46. O autor retirou esta descrição da obra, Chronica dos Carmelitas Descalços, 
1657-1753, tomo II, p. 101, correspondente à co-autoria de Frei João do Sacramento.  
131 Idem, p. 46. Sousa Viterbo acrescenta que: “É o mesmo chronista quem nos refere o caso, e como é uma 
pagina curiosa para a historia do convento e para a historia da época, aqui transcrevemos na integra a sua 
narrativa: / «Havia um Irmão nosso de vida activa, por nome Francisco de Jesus, fabricado em Lisboa, hum 
grande relogio, para governo da Communidade, e Ermidas de Bussaco, artefacto de que acima fizemos 
mençam. Para assentallo no seu ligar, armou no Cerco huma forja, na qual trabalhava com outro Irmão do 
mesmo officio, a ferragem necessaria para o assentar; e juntamente a maquina de hü despertador, de que 
tambem já nos lembramos. Fundiam-se no mesmo lugar e tempo os sinos dos quartos, e horas; o que tudo fazia 
um ruidozo estrepito, que soava longe, e pela custumada quietação do sitio, se reparava muyto em a novidade. 
Impacientes alguns vizinhos de não penetrarem o segredo – bem que mateira o não havia – em que tanto 
vacilava a sua ociosidade; achando na propria imaginação a mais facil artelharias; e se recolhiam trens, e tropas 
inimigas do novo Rey, que de proximo havia empunhado o Cetro, e recebido a Coroa. Acrescentaram-se de 
huns em outros relatores taes circunstancias, que parecia fazerem a suspeyta crível; a qual posta em pés de 
verdade caminhou á Corte, e chegou ao Paço. Nunca Sua Magestade lhe deu entrada; mas discretamente 
politico em mostrar, que não desprezava Vassallos amantes do Rey e Patria, houve por bem, mandar repetir as 
diligencias referidas; assim por obviar algum desacato do Santo lugar como por sossegar os mesmos, onde 
corria a fama, do que levamos dito. Tudo isto permittiu Deos N. Senhor para mayor gloria sua, e honra 
d’aquelles servos seus, nos quaes se declarou por bem servido, nas repetidas occasiões em que os protegeo 
das furias infernaes, apostadas a destruírem aquelle Parayso; que sua Divina clemencia esperamos, nos 
conserve cada vez mais florente, emquanto durar o tempo».”, Idem, pp.46-47, descrição retirada da obra, 
Chronica dos Carmelitas Descalços, 1657-1753, tomo II, p. 148, correspondente à co-autoria de Frei João do 
Sacramento.   
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relógio conservou-se no seu lugar, exercendo regularmente as suas funções, até à 

extinção das ordens religiosas. “Hoje apenas existem os sinos. O relogio foi levado em 

1836 por ordem do Governo, com grande incommodo dos moradores das aldêas 

visinhas e especialmente de Luso, que por elle regulavam a distribuição dos banhos 

sulfúreos, que possuem, e hoje tem grande voga.”132 “O vandalismo nada tem poupado! 

Se ainda fosse possível encontrar-lhe o rasto, seria de toda a vantagem dar-lhe um logar 

de honra n’um museu industrial.”133 

A concorrência estrangeira no princípio do século XVIII foi um golpe «demolidor» para as 

várias indústrias em Portugal, inundado o país de mercadorias que iludiam 

clandestinamente as leis que imperavam numa tentativa de impedir esta enchente, não 

esquecendo que “D. João V favoreceu faustosamente as artes e industrias, e entre estas 

não lhe esqueceu a relojoaria”134. Por exemplo, em 1705, a “Câmara de Lisboa perante 

as inúmeras mercadorias importadas entre as quais figuravam espelhos de moldura de 

talha, bufetes, contadores, escrivaninhas, mesas, armações, lâminas douradas, caixas 

de prata e ouro, relógios, açoites para seges, etc., apresentava repetidas queixas ao 

governo apontando os graves prejuízos que este estado de coisas acarretava à 

economia. / Não admira, pois, que pouco incentivo tivessem as nossas indústrias com 

esta desmedida concorrência. Assim poucos nomes chegaram até nós de relojoeiros 

que tivessem trabalhado na primeira metade deste século”135, exceptuando Manuel da 

Rocha, relojoeiro das duas cidades (oriental e ocidental de Lisboa), responsável pelo 

fabrico do relógio da igreja de São Vicente de Fora, dádiva de D. João V, em 1745136, e 

Agostinho Tavarotte que dedicou-se à sua actividade na década de 50.  

Entre 1727 e 1732 o arquitecto italiano António Canevari esteve em Lisboa, período no 

qual se dedicou à construção de várias obras. Uma destas foi a nova Torre do Relógio 

                                                           
132 SAMPAIO, Adrião Pereira Forjaz de, 1864, p. 31, nota de rodapé. 
133 SOUSA VITERBO, 1920, p 47. 
134 Idem, p. 49. Por volta de 1702, Gil l’Hedois du Bocage, avô materno do poeta Manuel Maria Barbosa do 
Bocage, trocou a França por Portugal. Pirata famoso desde as costas de Saint Malo até ao norte de África, 
chegou ao Terreiro do Paço ao comando da fragata La Meduse, trazendo consigo o produto da pilhagem de três 
navios ingleses para vender em Lisboa. Entre a carga apresada havia uma caixa com grande quantidade de 
relógios, que se destinavam a um mercador de Veneza. Mercadoria muito procurada na altura e paga a peso de 
ouro, os relógios teriam rendido uma pequena fortuna ao corsário. Com o dinheiro obtido, estabeleceu-se na 
capital portuguesa e chegou mesmo a ser oficial da Armada lusitana.  
135 ZELLER, ROLANDO VAN, 1961, pp. 10 e 12. 
136 O relógio foi concertado, pela primeira vez, em 1785 pelo serralheiro Manuel Joaquim de Sousa. Existe 
referência a um Manuel da Costa, relojoeiro e serralheiro activo em Lisboa em meados do século XVIII, 
fabricante de relógios de pesos. “Em 1745 faz, para o mosteiro de S. Vicente de Fora um relógio, dádiva de D. 
João V, e que em 1916 ainda funcionava. Existe um relógio de caixa alta, grosseiramente acharoada, tendo 
gravado, no mostrador, no alto: «Manoel da Costa o fez aos Cap.os (Capuchos) en 1728».”, TAVARES, José 
Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 48. 
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(ou da Gamanha)137 do Paço da Ribeira que o terramoto deitou por terra e cujo relógio já 

vinha tendo torre própria desde os tempos de D. Manuel I, passando a marcar o tempo 

do poder português138. Do reinado de D. João IV conhece-se a figura de Golfo Amarelo 

(nome extravagante, talvez nacionalização de nome estrangeiro), a quem se fez mercê a 

8 de Agosto de 1653, do ofício de ter de cuidar do relógio do Paço da Ribeira. Era 

obrigado a trazer o relógio sempre muito bem acertado e ajustado pelo sol, «visitando-o» 

duas vezes por dia para que assim se mantivesse. Sucedeu no cargo a André de 

Noronha, com o mesmo ordenado e mais dez mil reis de bónus.139  “No reinado de D. 

João V, a 17 de maio de 1720, foi feita mercê do ofício de relojoeiro dos paços da 

Ribeira a Domingos Cristovão Otolino. Sucedia a Gaspar de Pina. / No mesmo reinado, 

alêm do relojoeiro do paço da Ribeira, havia tambêm o relojoeiro da côrte. Nêste ofício 

vêmos encartado em 1749 Domingos Pires Chaves.”140  

O pintor Vieira Lusitano menciona a torre e o seu arquitecto italiano da seguinte forma: 

“Quasi cinc’horas contavão / No relogio da Gamenha, / Torre do grão Canevari, / Que 

lhe ficava fronteira: / Joia que o fatal destroço / Fez que deposta por terra / Fôsse por 

causa da antiga / Base em que só padecera. / Que bem que outra vez não surja / Por 

invido algum systema, / Nem já por isso do insigne / Romano a memoria esqueça / Do 

qual sublime talento / Deixastes Mafra de erecta / Ser : defraudou-te essa dita / Não sei 

qual fada perversa.”141 Sousa Viterbo cita também as palavras de Cyrillo Volkmar 

Machado a respeito de António Canevari e da torre do relógio: “Antonio Canevari, 

Romano, tambem fez um desenho para Mafra, o qual teve a mesma sorte que o de 

Juvra. Depois de fazer construir em Lisboa a celebrada torre do Relogio, e algumas 

outras cousas, foi acabar os seus dias no Reino de Napoles”, e do panegirista Francisco 

                                                           
137 “O edifício ficou rapidamente célebre não só em Lisboa como em todo o país, pela sua opulência e pela 
qualidade do mecanismo do relógio ali instalado (…). Forasteiros vindos de toda a Europa também faziam notar 
o esplendor barroco desta torre.”; “Esta nova torre joanina, com o seu coroamento em campanário ao gosto 
barroco romano, é bem visível nalgumas vistas do Paço da Ribeira, dominando o conjunto com a elegancia de 
formas que lhe imprimiu o referido arquitecto italiano.”, OLIVEIRA, Fernando Correia de; MATOS, José 
Sarmento de, 2008, pp. 25 e 60. 
138 Capítulo 2.3.1 da presente dissertação. A torre sofreu várias alterações arquitectónicas ao longo do tempo, 
mas os relojoeiros reais sempre ali prestaram assistência ao relógio. 
139 Sobre o relógio do Paço da Ribeira, Sousa Viterbo faz as seguintes referências: “O primeiro indivíduo que 
encontrei encarregado de temperar e concertar o relógio que estava na varanda dos paços da Ribeira, 
chamava-se Adrião Francisco e a 16 de outubro de 1585 foi-lhe passado um alvará, com fôrça de carta, 
fazendo-lhe mercê de vinte mil réis, os quais começaria a vencer desde o I.º de novembro de 1584.”, “A carta 
que nomeou Jorge Fernandes para o cargo de temperar e concertar o relógio que estava na varanda dos paços 
da Ribeira, feita a 20 de abril de 1601, diz que êle sucedia a Antão Ferreira, por cujo falecimento havia vagado o 
referido lugar. (…) / A carta de Antão Ferreira designa-o simplesmente por serralheiro dos paços reais. Os 
serralheiros em geral eram tambêm fabricantes de relógios de torre.(…) / A Jorge Fernandes sucedeu Pero 
Dias, nomeado a 16 de agosto de 1610.” (1915, pp. 26 e 24).     
140 Idem, p. 35. Sendo um dos relojoeiros mais importantes do seu tempo, construiu vários relógios, 
conhecendo-se hoje alguns de caixa alta (Elenco Documental, Icononímia: imagem 26, p. 277). Foi discípulo de 
Tompion em Londres, em meados do século XVIII.  
141 Vieira, O Insigne Pintor e Leal Esposo, Lisboa, 1870, pag. 579, 578, SOUSA VITERBO, 1920, p. 51. 
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Xavier da Silva, responsável pelo Elogio Fúnebre de D. João V, onde menciona o 

arquitecto italiano e obras de sua autoria: “Augmentou pela direcção do sobredito 

Architecto a Torre, para n’ella se collocar um bom Relogio, e fez pôr outro no anno de 

1748, também excellente, em uma das Torres da Basilica de Santa Maria, que he o 

relogio da cidade”142.  

D. António Caetano de Sousa, padre teatino, descreveu assim o ambiente da corte de D. 

João V: “«Assim tem [o rei] uma numerosa e admirável livraria, onde se vêem as edições 

mais raras, grande número de manuscritos, instrumentos matemáticos, admiráveis 

relógios, e muitas outras coisas raras que ocupam muitas casas e gabinetes»”143; graças 

ao ouro do Brasil, o monarca pôde adquirir na Europa o que de melhor havia, inclusive 

relógios. Os que equipavam as torres das igrejas ou dos municípios de Portugal na 

época, eram de pouca qualidade e, durante o reinado de D. João V, apareceram novas 

máquinas, muito mais precisas, que substituíram aos poucos, as da geração anterior. 

Expoente deste fausto relojoeiro, são os relógios e carrilhões de Mafra (encomendados 

às oficinas de Nicolau Lerache e Guilherme Withlobix de Antuérpia), a torre e o 

respectivo relógio do Paço da Ribeira. “Numa gazeta manuscrita que se encontra na 

Biblioteca Pública de Évora há uma entrada referente a 1730, onde se informa que «a 

El-Rei vieram, de Londres, excelentes relógios e um grande que dizem se destina para a 

Patriarcal». Noutro passo, referente a 1731, informa-se de novo da chegada a Lisboa de 

«relógios de admiráveis movimentos, e agora se arma um notável que há dois anos veio 

de Paris, que segue pontualmente o curso do Sol, e o das estrelas». Francisco Xavier da 

Silva, no Elogio fúnebre (…), refere que o monarca «fez pôr um relógio excelente, no 

ano de 1748, em uma das torres da Basílica de Santa Maria, que é o relógio da cidade» 

de Lisboa.”144 Foi ainda neste reinado que existiu em Lisboa um artífice que fabricou e 

vendeu uma grande variedade de instrumentos físicos, matemáticos e musicais. O seu 

nome era Manuel Angelo Vila e relativamente a relógios os fez de sol, de algibeira e de 

madeira, de diferentes modelos, em marfim com carrilhão, um relógio hidráulico e um 

relógio astronómico.  

A princesa Maria Bárbara, filha de D. João V e da rainha Maria Ana de Áustria, foi rainha 

de Espanha pelo seu casamento com Fernando VI, em 1729. No seu enxoval, talvez por 

se saber do gosto particular do seu futuro esposo em relação à relojoaria, entre os 

presentes da corte portuguesa à corte espanhola estava um precioso relógio, 

encomendado a um dos mais conceituados mestres do seu tempo, o inglês John Ellicott. 
                                                           
142 Idem, p. 52.  
143 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 55. 
144 Idem, p. 55. 
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“Trata-se de um relógio de caixa alta, em ébano, com decoração de bronzes cinzelados 

e dourados. O mostrador, metálico, com aplicações de bronze, com ponteiro dos 

segundos na parte superior, tem funções de equação do tempo, indicação de dias, 

noites e calendário lunar, abóbada celeste, além de calendário mensal, tempo solar, 

nascer e pôr-do-sol e fases do Zodíaco. Com todas estas indicações em português, este 

«regulador» tem corda para oito dias, escape de âncora e pêndulo compensado, o que 

faz dele uma das mais preciosas peças que ainda hoje se podem ver entre as Colecções 

Reais da Coroa espanhola.”145            

Na segunda metade do século XVIII, na chancelaria de D. José (liv. 48, fl. 366), com 

data de 26 de Setembro de 1760, Sousa Viterbo encontrou uma carta de naturalização 

passada em favor de Angelo Bellucci, natural da cidade do Loreto, o qual há oito ou 

nove anos que residia no reino e corte com loja de relojoeiro146. Em 1764, era relojoeiro 

na freguesia de Junqueira em Lisboa, Francisco do (ou de) Souto. Fez um relógio de 

caixa alta, em madeira de sucupira, com pinturas a ouro, onde se lê: «Francisco do 

Souto. Lisboa»147. Em 1797 fez vários concertos em relógios de bufete, pertencentes à 

princesa Maria Francisca Benedita148. “Nos manuscritos da Biblioteca da Ajuda, num Rol 

de Confessados, de 1764, e referente à paróquia da «Junqueira, da parte da terra», está 

contido o nome de Francisco de Souto, de profissão relojoeiro149, e em cuja casa se 

encontrava um tal «António, Mestre», que neste caso até poderia ser subordinado, 

aprendiz, de Francisco.”150 Referência ainda a F. Baerlein, que neste século, construiu o 

relógio de fronteira do Museu Militar de Lisboa, então o único relógio de torre existente 

nos bairros de Santa Apolónia, Santa Clara e Alfama. O mostrador da frontaria sul 

deixou de funcionar depois de ter sido atingido por uma granada na revolução de 1915.  

A princesa Maria Francisca Benedita, quarta e última filha de D. José e da rainha D. 

Maria Vitória, teve uma colecção assinalável de relógios. Assistiu ao terramoto, à 

reconstrução de Lisboa, emigrou para o Brasil aquando das Invasões Francesas e 

regressou. “Onde estão os relógios pertencentes a Benedita, adquiridos na sua 

totalidade antes da fuga da família real para o Brasil? Presumivelmente, ela terá levado 

                                                           
145 Idem, p. 26. 
146 SOUSA VITERBO, 1915, p. 17. Acrescenta que foi no reinado de D. José que um grande número de 
italianos, artistas na sua maioria, se naturalizaram portugueses. 
147 Este relógio esteve patente na Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola, 
realizada em Lisboa em 1882. Segundo José Mota Tavares e Fernando Correia de Oliveira, o exemplar em 
questão pertenceu a Ernesto de Vilhena e esteve em exposição no Museu Nacional de Arte Antiga, em 1947, 
aquando das comemorações do oitavo centenário da tomada de Lisboa (2006, p. 159). 
148 Elenco Documental, Documentação: Doc. 4 e 5, p. 267. Outro relojoeiro que consertou relógios à princesa foi 
Jacinto Correia de Brito, em 1802. 
149 Elenco Documental, Documentação: Doc. 2, p. 266. 
150 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 159. 
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alguns ou todos estes e outros objectos pessoais de valor para o rio de Janeiro, 

aquando das Invasões. E não terão voltado. Dos que ficaram, terão sido roubados pelas 

tropas francesas e levados para Paris? É que, na colecção de relógios reais actualmente 

patentes no palácio da Ajuda, não há peças identificadas como pertencentes à princesa. 

Existe uma outra hipótese: aquando da instauração da República, em 1910, muitos dos 

relógios existentes nos palácios reais foram enviados para Inglaterra, onde a família real 

portuguesa se encontrava exilada, porque eram considerados objectos pessoais e não 

do Estado. Pode ser que os Braganças e seus descendentes ainda possuam algumas 

peças que tenham pertencido à princesa.”151 D. Maria Francisca Benedita ofereceu um 

relógio à futura rainha D. Carlota Joaquina, como o comprova a carta de D. Ana 

Miquelina para a Princesa das Astúrias, Maria Luísa de Bourbon-Parma. Na mesma 

missiva, informa que a rainha D. Maria I também tinha oferecido um relógio152. 

A par desta situação, a industrialização em Portugal sofreu um novo incremento, em 

particular, a partir de 1759, graças à acção do Marquês de Pombal que projectou o 

complexo industrial na zona das Amoreiras-Rato, designado de Real Colégio das 

Manufacturas ou Colónia Fabril das Amoreiras e que consistia num conjunto de 

unidades fabris, cada uma com um desígnio específico (louça, seda, pentes, botões, 

chapéus, etc.)153. Destacamos aqui, o florescimento da indústria de fabrico de relógios 

na denominada, Real Fábrica de Relojoaria, fundada em 1759154 ou em 1765155, e em 

anexo à Real Fábrica das Sedas. Apesar da sua breve existência e produção escassa, 

daqui saíram vários exemplares de relógios, hoje considerados como objectos raros. 

“(…) foi acidentalmente comandada por estrangeiros, por não haver nacionais 

                                                           
151 Idem, p. 30. 
152 Elenco Documental, Documentação: Doc. 3, p. 266. 
153 Imediatamente a seguir ao terramoto, o Marquês de Pombal emitiu para todos os bispados do reino, um 
inquérito a que os párocos respectivos deveriam responder com a maior brevidade possível. “O documento é de 
um rigor científico e metodológico inédito para a época e um marco na laicização do tempo português. As 
respostas, vindas de todo o país, são um fresco inestimável sobre o estado da relojoaria férrea nacional em 
meados do século XVIII.”, OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2004, p. 25. Estas respostas assinalam, em grande 
parte, a coincidência horária do sismo e a existência de relógios de torre num grande número de povoações, 
mas também a mágoa sobre o relógio que poucas vezes andava certo ou o lamento dos que nem relógio 
tinham. 
154 “Real Fábrica de relojoaria (ou Fábrica Real). O Marquês de Pombal, em 1759, abriu uma fábrica de relógios 
nas Amoreiras, em Lisboa, dirigida pelo francês Berthet. Foi a primeira fábrica estatal portuguesa que se 
dedicou ao fabrico de relógios e que correspondia aos desejos do Marquês de integrar o País no 
desenvolvimento industrial da Europa e evitar as importações. Foi fugaz a sua duração e exígua a produção, 
tendo somente a vantagem de formar uns tantos relojoeiros artesãos que deram continuidade à profissão.”, 
TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 139. 
155 Alguma controvérsia em relação a esta data. Na História do Tempo em Portugal: elementos para uma 
História do Tempo, da Relojoaria e das Mentalidades em Portugal, da autoria de Fernando Correia de Oliveira 
(2003), a data da fundação da fábrica é 1765, tendo começado a laborar no dia 1 de Maio desse ano (pp. 154-
155). Sousa Viterbo também se refere a 1765 como sendo a data de fundação da fábrica de relógios (1920, p. 
52). Uma hipótese provável que poderia esclarecer esta «confusão» seria a de que em 1759 o Marquês de 
Pombal projectou o complexo industrial que depois veio a ser concretizado a pouco e pouco, culminando com a 
Real Fábrica de Relojoaria em 1765.  
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qualificados (…)”156,“Mestres relojoeiros franceses, contratados expressamente, 

orientaram operários e aprendizes durante várias gerações, até a Real Fábrica falir.”157 

No que dizia respeito à figura de Bento de Moura Portugal, relojoeiro, inventor e 

cientista, a atitude do Marquês foi diferente: não descansou até o mandar prender no 

Forte da Junqueira onde veio a falecer em 1776. Foi no cárcere onde escreveu uma 

parte da sua obra científica, Inventos e vários planos de melhoramentos para este reino 

escritos nas prisões da Junqueira (28 cadernos, 1760-1776). O seu valor como cientista 

valeu-lhe o epíteto de «Newton português», tanto em Portugal como na Alemanha. 

Acções díspares do Marquês de Pombal, em relação ao tempo e à sua medição, que 

contribuíram contudo, para a organização da sociedade no seu todo (politico, social, 

administrativo) onde a medição do tempo canónico é trocada pela medição mecânica do 

tempo. 

Dos relógios da Real Fábrica, sabemos da existência de um relógio, pertença da 

Colecção da Fundação Medeiros e Almeida, adquirido em 1946, comprovando-se a sua 

proveniência pela inscrição no arco, F.CA Real em Lisboa. O mostrador é em latão, de 

formato quadrado com anel de horas e minutos e disco central de despertador. É 

encimado por um arco quebrado onde está a já supradita inscrição. A decoração é 

composta por elementos vegetalistas nos cantos e em toda a extensão do arco, 

rematado por duas carapetas de latão (faltam as duas de trás), e todos os gravados 

estão realçados com lacre preto: as horas em numeração romana, os minutos em 

numeração árabe, as horas do despertador e as inscrições. Tem autonomia de um dia e 

dois ponteiros de aço158. Relógios de caixa alta que tenham saído da Real Fábrica 

temos conhecimento de um na posse do Museu da Cidade, da autoria de “Antº Durand”, 

e de um outro no Museu-Escola de Artes Decorativas Portuguesas da Fundação Ricardo 

Espírito Santo Silva, onde no mostrador em metal amarelo, se lê: “António Durão – 

Fábrica Real de Lisboa”, em modelo de relógio inglês que, com pequenas variantes, foi-

se perpetuando. Neste relógio, a base e o remate superior onde se encontra o mostrador 

são mais largas que o corpo central; o remate superior é encimado por um semicírculo 

curvado, concluído com três pináculos. Antoine Durand, relojoeiro francês, aportuguesou 

                                                           
156 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2003, p. 30. 
157 Idem, 2007, p. 59. Entre 1766 e 1776, trabalharam na fábrica Luís José de Almeida, José Anastácio, Joaquim 
Francisco Bigot, João Jácome Brunieri, Joaquim José Ferreira, Tomás Filipe, Francisco Guilhobert, Nicolau 
Ugote, José Vital (oficiais), António Lopes, Henrique Ludovico, João Caetano Martins (relojoeiros), apenas para 
mencionar alguns. Antes da Real Fábrica de Relojoaria, a aprendizagem do ofício fazia-se em Portugal, na boa 
tradição medieval: o aprendiz estagiava na oficina do mestre e só depois de muitos anos e de ter feito a sua 
obra-prima (primeira obra) podia (ou não) ser admitido pelos seus pares. A conhecida Casa dos 24 em Lisboa, 
tinha registado uma Corporação de Relojoeiros.  
158 Elenco Documental, Icononímia: imagem 22, p. 277. 
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o primeiro nome, como era habitual na época. Foi director da Real Fábrica de Relojoaria 

no ano de 1770, substituindo o primeiro mestre da mesma, de seu nome Claude (ou 

André?) Berthet (também francês; relojoeiro em Lisboa entre 1766 e 1770). Durand 

faleceu em 1804159. “Conhece-se um relógio de pendurar, com feitio dos de algibeira, 

com despertador, caixa de cobre dourado e arrendado, assinado: «António Durand – 

Fábrica Real – Lisboa n.º 12»160. Durand habilitou muitos e hábeis oficiais de relojoeiro 

que se estabeleceram não só no País, como no Brasil, na Índia e nas colónias 

portuguesas. Em 1827, afiançava José Acúrcio das Neves: «Ainda existem alguns 

desses oficiais [formados pelo francês], estabelecidos com as suas lojas, e entre eles 

dois filhos do mesmo Durand em Lisboa; porém, ocupam-se em consertos, fazendo uma 

ou outra peça de novo: relógio de algibeira completo não se faz hoje em Portugal».”161  

Data de 1789, ano da Revolução Francesa, um outro exemplar que a Fundação Ricardo 

Espírito Santo Silva possui no seu espólio. A caixa, de extrema simplicidade e elegância, 

apresenta dimensões mais pequenas que o habitual (chama-se assim relógio de caixa 

curta); apenas colunas esguias laterais a delimitam de alto a baixo. O mostrador em 

bronze ostenta a seguinte inscrição: FREIRE / LISBOA / 1789.162 Também do espólio da 

Fundação é o curioso relógio da autoria de João José de Freitas (João Jozé de Freitas o 

fês, gravado no mostrador), relojoeiro e fabricante de relógios de caixa alta de Vila do 

Conde, exerceu a sua actividade no inicio do séc. XIX. Realçamos aqui a caixa deste 

relógio: “o corpo do meio, ao longo do seu rosto, tem pintado à mão uma escala. Nela se 

registam os signos do Zodíaco, num mostrador com ponteiro para ser movido à mão. 

Abaixo, outra escala, ainda mais curiosa, com os meses do ano e as horas do nascer e 

do pôr-do-sol, bem como as horas de dia e de noite que vão havendo. Afinada para 

Lisboa, esta tabela dá a chamada hora solar verdadeira. O relógio, mecânico, marcaria a 

hora solar média, como é norma. A escala, pintada como era habitual há um ou dois 

séculos, «pela senhora da casa», dava a possibilidade de se observar a diferença entre 

os dois tempos. Quanto a «horas de Verão e de Inverno», elas só chegariam no final do 

séc. XIX e início do séc. XX, com os ritmos da Revolução Industrial.”163 Existe uma outra 

peça deste relojoeiro no Museu Nacional de Arte Antiga, de casquinha pintada de azul-

                                                           
159 Os factos expostos levantam a hipótese, apesar de não haver concordância nas duas assinaturas, de que 
este seja o autor dos dois relógios de caixa alta que acabamos de referir. 
160 Patente na Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola realizada em Lisboa em 
1882. Sousa Viterbo descreve o relógio da seguinte maneira: “um relogio de pendurar com o feitio dos de 
algibeira, um cebola monstro, com despertador, e caixa de cobre dourado e arrendado” (1920, p, 53). 
161 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 56. Este relógio também esteve patente na 
supradita Exposição Retrospectiva realizada em Lisboa em 1882.  
162 Sobre este relojoeiro, aludimos há indicação na obra de TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia 
de, 2006, p. 67. Elenco Documental, Icononímia: imagem 27, p. 277. 
163 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 157. 
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escuro e ouro, com uma grande cruz pintada a negro no interior da caixa e assinada: 

João Jozè de Freyta – Vila do Conde – n,º 60, proveniente do Convento de Santa Clara, 

de Vila do Conde164. 

Outras duas peças (também da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva) merecem aqui 

referência: trabalho anónimo, do primeiro quartel do séc. XIX e presumivelmente de 

relojoeiro português, é o relógio de caixa alta onde no mostrador se vêem barcos, vela, 

canhão, obelisco com a efígie de Nelson e mulher apoiada num leão (Albion), tudo 

iconografia alegórica à Batalha de Trafalgar (1805). Assinado Francisco José da Costa / 

em Guimarães / N. XV165, é o exemplar em reserva, em considerável mau estado166. 

Em 1787, o arquitecto e ensamblador José Francisco de Paiva assinou um desenho 

intitulado “Relógios de Caixa Alta”. Paiva trabalhou muito para clientes da comunidade 

inglesa do Porto, produzindo-lhes uma série de peças de mobiliário. Não se sabe se 

chegou a fazer caixas de relógios. A sua colecção de desenhos pertence hoje, ao 

espólio do Museu Nacional de Arte Antiga. 

Sousa Viterbo adianta o seguinte: “Em Portugal tem havido collecionadores apaixonados 

de relogios. No tempo de D. Maria I167 destacava-se n’este gosto o marquez de Marialva. 

Beckford, o espirituoso e opulento fidalgo, que tão bem, com tanto humorismo, nos 

retraça nos seus escriptos ácerca de Portugal, a physionomia d’aquella côrte, que tão de 

perto pôde apreciar, descrevendo os aposentos do velho fidalgo, fala-nos assim da sua 

monomia: «Parece ter dicidido gosto pelos relogios de parede, bússolas e pendulas; 

contem nada menos de dez no seu quarto de cama, quatro ou cinco em plena oscilação 

dando estrondosos assobios; tocavam e davam horas, porque eram as seis em ponto, 

quando eu seguia o meu conductor, subindo e descendo meia duzia de lanços de 

escada até uma sala de damasco desbotado»”168, e dá-nos, também, a indicação de 

outros coleccionadores de relojoaria: “Nos tempos modernos, as salas do palacio do 

marquez de Vianna, ao largo do Rato, ornamentavam-se com ricos e variados relogios. 
                                                           
164 Idem, p. 67. 
165 Daqui se depreende que esta é a décima quinta obra deste artífice. 
166 Existe um outro relógio de caixa alta no espólio da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva. É inglês, do 
terceiro quartel do século XVIII e a inscrição no mostrador em metal: John Markhouse, London. Bate horas, 
meias horas, tem janela para calendário; a caixa é profusamente decorada com pinturas de flores, frutos, 
concheados, personagens, etc.   
167 Em 1781, João Rodrigues Leite, relojoeiro, fez o relógio da torre de Queluz (o mostrador foi feito em 1830 e 
tem o mesmo nome). 
168 William Beckford – Cartas, traduzidas e publicadas no vol. 12.º do Panorama, carta III, SOUSA VITERBO, 
1920, p. 53. O autor Rolando Van Zeller, refere que o interesse na relojoaria manteve-se em Lisboa “pelo ano 
de 1787, pelo que se depreende da leitura duma carta da correspondência de William Beckford na qual refere 
uma visita ao Palácio do Marquês de Pombal: «Parece elle ter um gosto decidido pelos relogios, pendulos e 
despertadores: contei não menos de dez na sua alcova. Quatro ou cinco estavam trabalhando fazendo uma 
grande zoada: tocavam menuetes e davam as horas pois exactamente eram seis em ponto quando eu 
acompanhando o meu condutor subindo e descendo meia duzia de escadas entrava num salão forrado a velho 
demasco.»” (1961, p. 14). 
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Hoje o palacio pertence a outro titular e toda a opulencia do dono primitivo se dissipou 

tristemente. Uma pagina dolorosa, e que não é a unica, infelizmente, da Lisboa galante 

d’esta segunda metade do século. / Na actualidade, a collecção mais rica, numerosa e 

variada que se conhece em Lisboa e em todo o paiz, por certo, é a do nosso amigo o sr. 

dr. Antonio Augusto de Carvalho Monteiro, (…) / O seu museu de relojoaria é já muito 

importante e rivalisa com qualquer das suas collecções, a bibliographica e a zoologica, 

encerrando exemplares primorosos, tanto sob o ponto de vista mechanico, como sob o 

ponto de vista artistico. Bastará dizer que só os relógios de algibeira, a maior parte dos 

quaes esmaltados, passam de cem.169 / Outro coleccionador notável e bibliophilo (…) é 

o nosso particular amigo Jeronymo Ferreira das Neves. A sua collecção é muito mais 

diminuta, mas contem exemplares precisos.”170   

De João da Sylva Marques do Rosário, Mansores, datado de 1799, é o relógio que 

Rolando Van Zeller fotografou e publicou no seu artigo171, com mostrador em metal e 

ladeado em cima por dois arbustos estilizados inseridos num vaso com duas asas, um 

círculo com o nome do fabricante e o local da fábrica. No Porto, por volta de 1782, há 

registo de que, entre os muitos ofícios exercidos, encontrava-se o de relojoeiro. Não 

seriam muitos, visto que pela mesma altura “entravam pela barra do Douro vindos de 

Inglaterra vários relógios de parede de 0,47 côvados avaliados em 20$000 e que 

pagaram de direitos 235$00 e vários para bufete de 004 côvados avaliados em 50$000 e 

que pagaram de direitos 50$000.”172 

A inspiração em modelos para as várias tipologias de relógios, chegou até nós graças 

aos álbuns de estampas, de muitos outros tratados de relojoaria ou, até mesmo, pelo 

processo de troca de ideias, bem como através dos espécimes importados que, apesar 

da redução de entrada de peças de mobiliário vindas de Inglaterra (a partir de cerca de 

1760), o afluxo das mesmas manteve-se com uma certa regularidade pela segunda 

metade do século, para o que muito contribuiu a florescente comunidade britânica 
                                                           
169 Mais conhecido como o “Monteiro dos Milhões”, milionário e grande coleccionador de relógios, encomendou 
à casa Le Roy, de Besançon, França, o relógio de bolso mais complicado que à altura se pudesse fazer. A peça 
esteve na Exposição Universal de Paris de 1900 onde ganhou o grande prémio do certame; só chega a Lisboa 
em 1904, trazida pelo rei D. Carlos. Em 1937, os herdeiros de Carvalho Monteiro venderam o relógio a um 
joalheiro português e este foi, posteriormente adquirido, pela cidade de Besançon que o mantém no seu museu 
de Relojoaria. 
170 SOUSA VITERBO, 1920, pp. 53-54. Sobre os objectos deste último coleccionador, Sousa Viterbo menciona 
dois: um de origem francesa e outro “obra nacional, tão rara n’esta especialidade, é um lindíssimo relogio de 
algibeira estylo Luiz XV, bello não só com relação ao trabalho artistico, mas bello egualmente pela perfeição do 
machinismo. Formam-no duas caixas ou estojos; a primeira de tartaruga, com lavores em ouro, com um ramo a 
desabrochar na tampa. A segunda é de ouro rebatido, tendo na tampa um quadrosinho, representando talvez 
uma scena mythologica ou uma partida de caça, sendo a figura principal um guerreiro, e aos pés um javali. / O 
relogio é de repetição sobre campainha. Na caixa, que fecha a machina, lê-se a seguinte inscripção repetida na 
machina: «Joaquim José Pires, London 27».” 
171 ZELLER, Rolando Van, 1961, p. 15. 
172 Idem, p. 14. 
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instalada no Norte do País ligada ao comércio do Vinho do Porto. De notar também, os 

exemplos de relojoaria portuguesa, executada no nosso país por relojoeiros nacionais ou 

estrangeiros a trabalhar em Portugal, ou por relojoeiros de origem portuguesa a 

aprender e a trabalhar além fronteiras173.  

Da segunda metade do século XVIII é também o relojoeiro fabricante Bento José de 

Miranda, de Barcelos. A sua obra mais conhecida está hoje patente no Museu Nacional 

de Arte Antiga: é um relógio de bufete, em vinhático, com filete dourado na moldura da 

porta e pega de metal amarelo174. Ainda deste século, é a estátua de autor anónimo 

representando Saturno (Cronos), o Senhor do Tempo, que existe em Estremoz, situado 

no meio de um lago. Exemplar raro da iconografia do tempo em Portugal, o tradicional 

velho traz numa mão uma ampulheta (símbolo da passagem irreversível do tempo) e na 

outra uma foice (gadanha, símbolo da morte). Igualmente, “Entre os manuscritos da 

Biblioteca da Ajuda, em Lisboa, encontra-se um Rol de Confessados de 1812, do Sítio 

da Ajuda, onde se faz referência ao «relojoeiro da Patriarcal, José da Silva, natural de 

Mafra»”. José da Silva Mafra (o local de nascimento passou a apelido, o que era normal 

na época), relojoeiro do Convento de Mafra, foi o autor do “mais notável relógio 

Português que foi colocado na extinta Patriarcal de Lisboa, começando a trabalhar no 

dia 8 de Setembro de 1796”175; a obra durou cinco anos e o seu construtor ficou ao seu 

cuidado, seguido de um seu filho que ficou a exercer o cargo a partir de 24 de Dezembro 

de 1814, até à extinção da Patriarcal176.  

Na primeira metade do século XIX são alguns os artificies que fabricaram excelentes 

exemplares de medidores do tempo, atestando assim o seu esforço e iniciativa: David 

Guinie (1817 – Mafra), Violante Rosa (1834 – Queluz), António José da Costa (1825 – 

Guimarães); em 1852 contam-se Vicente Anastácio Almeida e Carlos Maria Piolti 

(Mafra), José Francisco e Marcelino Lourenço Gomes no Porto. A partir de 1853, 

                                                           
173 Joaquim José Pires e Domingos Pires Chaves são apenas dois dos muitos artistas portugueses que 
aprenderam a arte e prosperaram em Londres. “João Jacinto de Magalhães não foi um relojoeiro propriamente 
dito, mas foi um dos sábios que mais honraram o nome português no estranjeiro. Tendo-se expatriado, não sei 
porque motivo, fixou a sua residencia em Inglaterra, onde se entregou com afinco ao estudo das sciências 
físicas e mecânicas, tendo sido encarregado pelas côrtes de Portugal e Hespanha de dirigir a construção de 
diversos instrumentos de precisão. Esta escolha, por parte de um país estranho, é suficiente a demonstrar a 
reputação de que gosava Magalhães e a confiança que se depositava nos seus conhecimentos. / Sócio das 
mais importantes corporações scientíficas da Europa, estava ao mesmo tempo em correspondência com os 
sábios contemporâneos mais em voga, possuindo eu uma colecção de dez cartas, todas em francês, escritas de 
seu punho e datadas de Londres desde 17 de julho de 1778 a 21 de maio de 1779 (…)”,SOUSA VITERBO, 
1915, pp. 4-5.    
174 Elenco Documental, Icononímia: imagem 23, p. 277.  
175 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 96. 
176 Com o terramoto de 1755, a família real tinha mudado o Paço para a Ajuda, e a acompanhar esta mudança 
foi também, a Igreja Patriarcal, cuja Torre do Galo, serviu de regulador do tempo comunitário para as pessoas 
da vizinhança. O relógio ainda se encontra no interior da torre, em frente ao inacabado Palácio Nacional da 
Ajuda, jazendo ao abandono. 
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destacam-se os relojoeiros a trabalhar na cidade invicta177. Também do Porto, em 1852, 

referência a Thomé Luís de Sá que Sousa Viterbo menciona como sendo o autor do 

relógio de parede, na posse do Museu Nacional de Arte Antiga, e que tinha pertencido 

ao convento de freiras de São Bento de Viana do Castelo. “No seu mostrador de cobre 

tem na parte inferior, muito bem gravado, o nome do artista que o executou, Thomé Luis 

de Sá Porto. Na parte superior tem um escudo circular, bellamente gravado, com as 

armas da ordem.”178 Relojoeiro francês com loja na Praça de S. Pedro (hoje, Praça da 

Liberdade) no Porto, Jéremie Girod importou relógios de caixa alta e de torre e, para 

publicidade, também mandou inscrever nos mostradores os nomes dos compradores ou 

das relojoarias que os vendiam179.  

Em 1832, uma portaria de D. Pedro IV ordenou a colocação na Torre dos Clérigos, no 

Porto, do relógio que estava no Convento dos Lóios, Campanhã, e do qual se 

desconhece o seu paradeiro. Catorze anos depois, uma meridiana é instalada na torre, 

mecanismo da autoria de Veríssimo Alves Pereira. Com autonomia para oito dias de sol, 

fazia soar uma pequena peça de artilharia quando o Sol passava o zénite (desconhece-

se qual o seu destino). Da mesma autoria é a meridiana que a Câmara Municipal de 

Lisboa comprou para colocar no Castelo de São Jorge, em 1857180. Um ano depois, 

ligado ao Observatório Real da Marinha, surge o Balão do Arsenal (o Balão da Hora), 

entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço, sistema usado em várias capitais europeias, 

a partir do século XIX, para assinalar um tempo exacto e facilmente visível. Consistia 

num balão erguido num mastro, que caía a uma hora predeterminada; o movimento 

estava por vezes associado a um sinal sonoro e, com este sistema de difusão da Hora, a 

comunidade podia acertar diariamente os seus relógios. Em 1885, um segundo balão 

mais sofisticado substituiu o primeiro, com o tempo a ser transmitido desde o 

Observatório Astronómico de Lisboa (Tapada da Ajuda). O Balão do Arsenal deu o seu 

derradeiro sinal à uma hora do dia 31 de Dezembro de 1915. A rainha D. Maria Pia 

dedicou o seu tempo livre à decoração do Palácio da Ajuda adquirindo, no processo, um 

grande número de relógios que ainda hoje se podem apreciar in situ. Na sua grande 

maioria, os maquinismos revelam ser de fabrico francês e suíço e entre os relojoeiros de 

                                                           
177 ZELLER, Rolando Van, 1961, pp.16-17. 
178 SOUSA VITERBO, 1920, p 48. Do início do século XIX, é o anel com mecanismo, hoje no Museu Nacional 
de Arte Antiga, atribuído como sendo de produção nacional, mas desconhece-se a sua autoria. Elenco 
Documental, Icononímia: imagem 24, p. 277. 
179 Elenco Documental, Icononímia: imagem 25, p. 277. 
180 Além das meridianas, Veríssimo Alves Pereira “inventou e construiu” relógios mecânicos de hora universal. 
Dois deles encontram-se no Museu das Comunicações, em Lisboa.  
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renome contam-se na colecção autores como Le Comte, Patek Philippe, Jean Le Seyne, 

entre outros181. 

Foi nesta época que José Pinto Bastos, mestre relojoeiro a trabalhar em Lisboa na 

oficina de Francisco José Rodrigues, juntamente com outro mestre, Manuel Bento 

Fernandes, colocou em Março de 1875 o relógio na Torre das Cocheiras de José Maria 

Eugénio – Casa de Santa Gertrudes, junto ao que hoje é o Jardim Gulbenkian. Francisco 

José Rodrigues tinha oficina na Rua da Boavista em Lisboa, local onde fabricou o 

referido relógio. Em Oliveira do Hospital, Júlio Mendes de Abreu, bacharel formado em 

direito e com escritório de advocacia, nas horas vagas dedicou-se entusiasticamente ao 

trabalho mecânico e deixou alguns relógios de mesa ao estilo Luís XV. Exemplo do 

estado de saúde da relojoaria em Portugal no final do século XIX é o seguinte parágrafo, 

do artigo sobre o relojoeiro Augusto Justiniano de Araújo, do Comércio de Portugal, 

datado de 13 de Abril de 1895: “«A vida artística do sr. Araújo tem sido acidentada; e, 

devido talvez à pobreza do nosso meio, é que êle não tem podido pôr em acção as suas 

louvaveis diligencias para desenvolver a relojoaria entre nós. (…)»”182. No entanto, é 

reconhecido como o mais importante e sábio construtor português de relógios de parede 

e torre dos séculos XIX e XX e, importa assinalar que foi este relojoeiro o grande 

incentivador da Escola de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa, juntamente com Veríssimo 

Alves Pereira. A partir de 1894, passou a haver uma oficina-escola num palacete situado 

na rua de São João da Mata, alugado pela Casa Pia183 e Augusto Justiniano de Araújo 

passou oficialmente a director técnico da Escola de Relojoaria da instituição, ao mesmo 

tempo que esta é transferida para o Mosteiro dos Jerónimos em 1895, por diligência de 

Francisco Simões Margiochi, na altura, Provedor da Real Casa Pia de Lisboa (Veríssimo 

Alves Pereira foi também lá professor).   

O ensino da relojoaria na Casa Pia prossegui, durante meio século, com alguns altos e 

baixos, em grande parte devido à falta de mestres relojoeiros dispostos a trocar uma 

actividade rentável pelo altruísmo do ensino, problema que se manterá ao longo da 

história do estabelecimento. Com a reforma de 1948 e a criação dos cursos de formação 

industrial e comercial, o governo contratou o mestre suíço Walter Sutter, para que desse 

                                                           
181 GODINHO, Isabel da Silveira (coord.), Tempo Real: Colecção de Relógios do Paço da Ajuda, Lisboa, 
Ministério da Cultura, Instituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico, Palácio Nacional da 
Ajuda, Qualigrafe – Artes Gráficas, Lda., 1996. 
182 SOUSA VITERBO, 1915, p. 14. Para um melhor entendimento sobre quem foi esta figura, remetemos para a 
obra, Relógios e Relojoeiros: quem é quem no tempo em Portugal, de José Mota Tavares e Fernando Correia 
de Oliveira, 2006, pp. 20-21. 
183 Já desde meados do século XIX que a Real Casa Pia de Lisboa pagava a grandes mestres relojoeiros da 
cidade para que estes recebessem alunos seus como aprendizes, em regime de externato. Durante o final do 
século XIX, na Penitenciária Central de Lisboa, funcionou uma oficina-escola de relojoeiros. 
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início ao ensino profissional, ininterrupto até hoje. Efectivamente, a escola começou a 

funcionar em Outubro de 1950 com seis alunos. Entre 1960 e 1963 o curso de Relojoaria 

ficou sob a responsabilidade do seu melhor aluno, Jaime Ferreira Ribeiro, altura em que 

Sutter foi trabalhar para A Boa Reguladora como director e, aquando do seu regresso à 

Suíça, é também Jaime Ferreira Ribeiro que o substitui no lugar à frente da fábrica. 

Ainda em 1963, um consórcio, designado genericamente por Indústria Relojoeira Suíça, 

formado pela Federação Relojoeira Suíça e pelo Grupo Ébauches SA, estabeleceu com 

a Provedoria da Casa Pia “um «Acordo de Cooperação Técnica» com a finalidade de 

reestruturar, modernizar e alargar o âmbito do ensino da relojoaria em Portugal. Nesse 

sentido, a parte suíça equipou completamente a antiga Escola, e enviou para Portugal 

outro mestre relojoeiro, Jean-Pierre Delay. Durante dez anos, e a partir deste acordo, a 

Indústria Relojoeira Suíça assegurou todas as despesas de funcionamento da Escola, 

incluindo os vencimentos do mestre e do adjunto do curso, Américo Henriques.”184. A 

partir desta altura, a escola, além de formar relojoeiros, passa também a promover o 

aperfeiçoamento e reciclagem tecnológica dos profissionais de relojoaria portugueses, 

graças a cursos ministrados gratuitamente, em Lisboa, Faro, Coimbra, Porto, Portimão, 

Cantanhede, Funchal e Ponta Delgada. Com a reforma de Delay, o também suíço Aldo 

Bernasconi com o adjunto e ex-aluno Jaime Caeiro passam a dirigir a escola, num 

período de intensa actividade. De assinalar que, em 1970 a revista Belora, lamentava o 

facto de que os proprietários das oficinas de relojoaria (não todos, mas a maioria), não 

admitirem os jovens relojoeiros-reparadores diplomados, preferindo os «curiosos». Dois 

anos depois do 25 de Abril de 1974, a Indústria Relojoeira Suíça considerou encontradas 

as condições para que um português, Américo Henriques, passa-se a ser o responsável 

pelo curso, com a colaboração de Vítor Lopes (outro ex-aluno da escola). Hoje a Escola 

de Relojoaria da Casa Pia de Lisboa mantém acordos de cooperação com várias 

instituições suíças, nomeadamente o WOSTEP (Watchmakers of Switzerland Training 

and Educational Program).  

Em Braga existiu uma fábrica de relojoaria em 1894, que pertenceu a Francisco José 

Rodrigues e a quem foi encomendado, no ano anterior, um relógio para a igreja do 

Senhor dos Aflitos, de Pousada; à exposição industrial do Porto inaugurada em 18 de 

Setembro de 1897, concorreu A Boa Reguladora, fábrica de relógios de mesa, parede, 

caixa alta e despertadores de Vila Nova de Famalicão. Dando início à sua actividade em 

1892 no Porto e mudando-se, mais tarde, para Vila Nova de Famalicão, a fábrica foi 

fundada por Francisco Carvalho e José Gomes da Costa Carvalho (a sua família já fazia 
                                                           
184 OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2007, p. 59. 
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relógios desde 1883)185. Um dos grandes sucessos da relojoaria ali fabricada ficou a 

dever-se ao aperfeiçoamento inventivo dos fundadores: partindo de uma máquina 

americana Ansonia introduziram-lhe um sistema de serrilha e concha, ou caracol, que 

acertava automaticamente o bater das horas. Foi a primeira fábrica de relógios 

portuguesa que fabricou todos os componentes dos relógios, desde a caixa à peça mais 

simples e, ao primeiro relógio que construíram, cópia do americano, chamaram-lhe 

Batalha. A partir de 1953 a fábrica passou a designar-se, comercialmente, por 

Reguladora186. Nas décadas de 30 e 40 do século XX, por influência de António Augusto 

do Nascimento Carvalho, neto de José Gomes da Costa Carvalho, assistiu-se à 

evolução dos modelos da Reguladora, mais precisos e mais técnicos. Surgem os 

relógios de carrilhão com toque Westminster e, depois, os ave-maria de Fátima com 

toques nos «quartos» e nas «horas», expandido-se, com grande sucesso, para o 

mercado brasileiro. Na Segunda Guerra Mundial e debatendo-se com a falta de 

matérias-primas, a fábrica viu-se obrigada a fundir latão ou a comprar cabos, retirados 

por desgaste, do elevador do Bom Jesus de Braga. Por uma questão de honestidade, os 

maquinismos dos relógios dessa época levavam a marca «Fabrico de Guerra», mas são 

ainda hoje apreciados pelos relojoeiros, pela sua robustez.  

Até 2005 a Fábrica de Relojoaria de coluna, parede e outros, L.da (INTRAREL), sediada 

em Esmoriz, Aveiro, fabricou relógios dos vários tipos a que o próprio nome indica, com 

a marca Intratel nos mostradores, aplicando máquinas importadas, nomeadamente da 

Alemanha. A trabalhar desde 1932 e modernizando-se sempre que a necessidade assim 

o exige, é a fábrica de relógios de torre e fundição de sinos Serafim da Silva Jerónimo e 

Filhos, L.a, sediada em Braga. 

Francisco Barbosa nasceu em Lisboa em 1893 e faleceu em 1974. Relojoeiro reparador, 

exerceu a sua actividade em várias relojoarias até ter a sua própria oficina. É o autor de 

um dos mais divulgados e conhecidos manuais para o ensino da relojoaria mecânica – 

Manual do aprendiz de relojoeiro, resultado de uma determinação sua (depois de ter 

sofrido dificuldades de aprendizagem devido ao secretismo dos seus mestres) que faria 

através do referido livro, a divulgação do saber entretanto adquirido, para que nenhum 

                                                           
185 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, pp. 31, 41, 151. Entre estas três referências, 
surgiu-nos uma dúvida: na primeira, o fundador da fábrica é identificado como sendo Francisco Carvalho; na 
segunda refere-se a José Gomes da Costa Carvalho, oriundo de uma família de relojoeiros, como sendo o seu 
fundador; na terceira diz que: “SÃO PAULO, João José de. Relojoeiro fabricante. (…) Em sociedade com José 
Gomes da Costa Carvalho, fundou a firma A Boa Reguladora de que eram proprietários S. Paulo & Carvalho. 
Por morte de São Paulo, ficou A Boa Reguladora nas mãos da família Carvalho, Irmão e C.ª até aos dias de 
hoje. (…)”.  
186 A primeira designação da fábrica foi J. Carvalho & Irmãos, depois Fábrica Nacional de Relógios «Boa 
Reguladora», S.A.R.L. e, finalmente, Reguladora, S.A. 
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aprendiz da arte fosse vítima como ele da mesquinhez dos professores. No mercado 

português, encontram-se ainda relógios da marca francesa Bodet, que equipou 

hospitais, escolas, prisões e outros espaços públicos. Fundada em 1868 pelo relojoeiro 

Paul Bodet, a Bodet SA equipa, actualmente, com relógios eléctricos, os exteriores e 

interiores das estações de caminho-de-ferro portuguesas, a exemplo do que faz com a 

linha TGV em França. No final do século XIX e início do século XX, Paul Garnier foi o 

fornecedor de relógios para as estações dos caminhos-de-ferro portugueses, quer para 

as fronteiras, quer para o seu interior. Alfredo Pinhão Alegria e Manuel Pinhão Alegria, 

um sucedendo ao outro, foram conservadores dos carrilhões e relógios do Convento de 

Mafra, no período entre 1908 e 1914 e a partir de 1914, respectivamente.  

A 11 de Março de 1861 teve início a construção do Observatório Astronómico de Lisboa 

(inspirado no Observatório Russo de Poulkova), após o apoio financeiro que D. Pedro V 

dispensou a este projecto, tendo sido inaugurado em 1867. Instalado nos arrabaldes da 

Lisboa da época, num ambiente bucólico e sem contaminação de luz artificial (a actual 

Tapada da Ajuda), em terrenos oferecidos pelo monarca, o seu arquitecto foi o francês 

Colson, na altura era dos mais distintos arquitectos estrangeiros residentes em Lisboa. 

Uma das responsabilidades do observatório tem sido a manutenção da Hora Legal em 

Portugal187. Nele funciona hoje um serviço de autenticação do Tempo Legal, a que 

podem recorrer instituições, empresas ou particulares. De indicar que, em 1883 e depois 

de ampla consulta a várias instituições científicas nacionais, a Sociedade de Geografia 

de Lisboa, em decisão de 16 de Março, assinada por Luciano Cordeiro, seu secretário 

perpétuo, votou que Portugal passasse a contar o seu tempo pelo meridiano de 

Greenwich, como meridiano primário universal (meridiano zero), mas a decisão não 

passou a força de lei. Um ano mais tarde, na Conferência de Washington, ficou 

oficiosamente determinado que o meridiano zero é, para todo o mundo, o do 

Observatório de Greenwich, mas Portugal não adere à resolução. Só em 1911, pelo 

decreto-lei de 24 de Maio, subordina-se a Hora Legal de todo o território português ao 

meridiano principal de referência, em acordo com o estipulado na Conferência de 

Washington. A partir de 1 de Janeiro de 1912, todos os serviços públicos e particulares, 

possuidores de relógios internos e externos, passam a ser regulados e acertados pela 

Hora Legal e foi nesta data que os relógios nacionais foram adiantados 36 minutos 44 

                                                           
187 No Cais do Sodré tinha sido colocado um relógio que mantinha a Hora Legal em conjunção com o 
Observatório Astronómico da Ajuda. Contudo, este relógio nunca ganhou junto dos lisboetas um estatuto de 
instituição. Estava sempre avariado, com o vidro do mostrador estalado pelo sol que deixava ver mal as horas 
na maior parte do dia. Na década de 90 do século XX, a marca suíça Tissot, patrocinou a colocação de um 
relógio de quartzo em substituição do quase secular movimento mecânico.  
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segundos e 68 centésimos, a diferença de tempo entre os meridianos de Greenwich e 

de Lisboa. 

José Mendes Cabeçadas Júnior, oficial da Marinha, maçon, liderou a revolta do navio 

Adamastor, a 4 de Outubro de 1910. Quando o seu relógio marcava duas da tarde, 

mandou iniciar o bombardeamento do Palácio das Necessidades, ponto fulcral para se 

conseguir derrubar a Monarquia. Marca Longines, de caixa em ouro, do último quartel do 

século XIX, que trazia na altura, este relógio marca simbolicamente a «hora zero» da 

República, no Museu da Presidência, no Palácio de Belém. Figura marcante da primeira 

metade do século XX foi o Almirante Gago Coutinho, célebre pela famosa travessia 

aérea do Atlântico Sul, com Sacadura Cabral. Engenheiro, topógrafo, aviador, 

historiador, construiu relógios de sol, sendo que um deles se encontra na Base Naval do 

Alfeite. Destaque para a figura de António Correia de Oliveira que, nas décadas de 40 e 

50 do século XX foi o maior importador nacional em quantidade, de relógios e 

movimentos suíços.    

Em 1930, Manuel Francisco Cousinha fundou A Boa Construtora, Fábrica Nacional de 

Relógios Monumentais, a funcionar num barracão em Almada e posteriormente 

remodelado. Produziu os mais diversificados e complicados relógios que vendeu para 

todo o país, ilhas, colónias e Brasil (ex: relógio da Torre Salazar (hoje Torre da Paz), em 

Benfeita, Arganil). Além da venda de relógios novos, a empresa procedia a restauros, e 

não apenas a relógios: efectuou em 1954 uma reparação ao maquinismo do carrilhão da 

torre sul do Convento de Mafra. A fábrica continuou entregue aos familiares após a 

morte de Manuel Cousinha em 1961, mas faliu em 1974, vítima das dificuldades laborais 

surgidas com o 25 de Abril. Um dos seus netos, o mestre relojoeiro Luís Cousinha, 

continua hoje com a reparação e reconstrução destas máquinas, tendo a fábrica inicial 

dado lugar à actual Cousinha – Electromecânica e Informática Lda.188. Foi ele o 

responsável pelo restauro dos «dois» relógios do Arco triunfal da Rua Augusta, que teve 

início em 2007 e terminou em 2009 (o primeiro colocado em 1883 e substituído nos anos 

30/40 do século XX, por um da autoria do seu avô).  

Relógio monumental, o seu mostrador, ornamentado com motivos vegetalistas e 

concheados, está voltado para a Rua Augusta; o mecanismo original pertenceu ao 

Convento de Jesus, hoje Academia das Ciências. Após o terramoto de 1755, Eugénio 

dos Santos tinha delineado um arco triunfal para o novo Terreiro do Paço e Carlos 

Mardel, posteriormente, acrescentou-lhe, ao centro, uma torre de relógio “«cheia de 

                                                           
188 http://www.cousinha.pt/ 
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recordações da famosa torre construída por Canevari décadas antes»”189. Contudo, 

estas ideias não passaram do papel e o Terreiro do Paço é hoje bem diferente, tendo 

demorado mais de um século a ser realizado, com o arco triunfal inaugurado apenas em 

1873. Em finais do século XIX, recebeu o mecanismo vindo do já mencionado Convento 

de Jesus em Lisboa que, “segundo relatos da época «não estava preparado para indicar 

as horas para o lado da rua». Ou seja, era um relógio apenas para “bater” horas.”190 Foi 

Augusto Justiniano de Araújo quem o adaptou, passando o relógio a dar e a «bater» as 

horas, a partir de 4 de Dezembro de 1883. No Diário Popular de 7 de Dezembro de 1883 

consta o seguinte: “«No dia 4, às 7 da noite, ficou completo o assentamento do relógio 

do arco da rua Augusta. Este relógio é de construção nacional e do estilo do século 

XVIII. Era do antigo Convento de Jesus (hoje Academia das Ciência) e não estava 

organizado para indicar as horas para o lado da rua. “As modificações para este fim 

foram feitas pelo sr. Araújo, relojoeiro estabelecido na rua da Boa Vista, nº 164, 1º, 

assim como o escape que o mesmo artista inventou e que denominou escape Araújo. “O 

relógio tem sido visto por muitas pessoas competentes, que são unânimes em 

considerá-lo um trabalho perfeito, tanto no escape como nas outras disposições. / 

Coadjuvaram gratuitamente o sr. Araújo nos trabalhos de assentamento alguns distintos 

membros da direcção da sociedade de relojoaria de Lisboa, e outros cavalheiros dos 

principais instrumentistas de precisão, da escola do instituto industrial de Lisboa.”191 As 

deficiências de funcionamento deste mecanismo levaram à sua substituição, no século 

XX, por outro da autoria de Manuel Francisco Cousinha, entre as décadas de 30 e 40. 

Este relógio, assim como o anterior, assinalava as horas e as meias horas através de um 

sistema mecânico que comunicava com o sino, no terraço do monumento. Quanto à 

corda, primitivamente enrolada à mão, com a nova máquina electrificada, a corda 

passou a ser enrolada através de um motor.    

Em 1938, a International Watch Company (fundada em 1868 em Schaffhouse, na Suíça 

alemã), deu início à produção de um novo modelo de relógio de pulso: «Die 

Portugieser», o Português, onde utilizou um movimento que anteriormente era empregue 

em relógios de bolso. A IWC procurou homenagear e satisfazer o pedido de 

importadores portugueses que queriam relógios de pulso bastante precisos e de grandes 

dimensões, ao gosto do mercado nacional que imperava na época. O Português 

continua a ser fabricado, sendo um dos modelos de maior êxito da IWC.  

                                                           
189 OLIVEIRA, Fernando Correia de; MATOS, José Sarmento de, 2008, p. 39. 
190 Idem, p. 42. Elenco Documental, Icononímia: imagem 2, p. 270. 
191 Idem, p. 42. 
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São muitos e reconhecidos os relojoeiros do século XX português. Contudo, fazemos 

menção específica a José Maria Conceição Taborda por vários motivos, sendo um 

deles, em particular, o seguinte: foi ele o responsável pelo restauro efectuado aos 

relógios de bolso da Colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves no ano 2000. 

Relojoeiro especializado em relógios antigos e considerado como grande mestre neste 

sector, José Maria Conceição Taborda foi e é um autodidacta, entusiasmando-se pela 

recuperação de relógios como ocupação dos seus tempos livres. O sucesso do seu 

trabalho nesta área levou-o a dedicar-se em exclusivo a esta actividade, a partir de 

1968. Já reparou relógios à maior parte dos grandes coleccionadores do país e a 

museus estrangeiros, nomeadamente em Londres, tendo colaborado com o British 

Museum. Fez o seu primeiro relógio em 1974; fabrica, ocasionalmente, muitos outros, 

entre esqueletos, autómatos, relógios de bolas, etc. Na exposição no Colégio Militar em 

1987 (400 anos de Relojoaria), estiveram patentes dois relógios de mesa e uma 

reprodução dum relógio japonês construídos por ele.    

O Boom do coleccionismo que já vinha desde o século XIX, culmina no século seguinte 

com grandes coleccionadores a reunir objectos pela sua qualidade, estética e 

funcionamento. A Fundação Medeiros e Almeida apresenta um bom exemplo do 

interesse suscitado pela colecção de relógios; a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 

se bem que um pouco mais modesta, dá a conhecer exemplares da relojoaria inglesa, 

suíça, francesa e austríaca; o Palácio Ducal de Vila Viçosa tem hoje em exposição 

alguns relógios de mesa, na sua maioria franceses (estilo rococó, Luís XV, Luís XVI e 

estilo Império); dois exemplares ingleses do século XVIII e um outro, francês do século 

XVIII, com a inscrição “Coquet À Lisbonne”. 

Em 1972, António Tavares de Almeida deu início à sua colecção particular, fundando 

mais tarde, o Museu do Relógio em Serpa, único do seu género no país. Instalado no 

Convento do Mosteirinho (monumento datado do século XVI), abriu as suas portas ao 

público em 1995. Com cerca de 1700 peças, que vão desde o século XVI aos nossos 

dias, o museu tem exemplares de relógios de bolso e de pulso de algumas manufacturas 

clássicas, como a Constantin, a Patek Philippe, a Cartier, etc., uma boa colecção de 

relógios de sala da marca portuguesa A Boa Reguladora, e relógios de pulso 

contemporâneos, ilustrando a alta relojoaria actual, levando, esporadicamente, a várias 

cidades do país parte do seu espólio, em exposições temáticas e periódicas ou 

realizando exposições no seu próprio espaço e das quais destacamos: em 2007, 200 

anos dos Melhores Relógios do Mundo, em Évora; em 2008, Relógios dos Nossos 

Antepassados: 1750 a 1950 e, em 2010, Relógios Mecânicos entre 1910 a 1970. Fabrica 
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vários modelos de relógios para venda e presta assistência e restauro a visitantes e 

relojoeiros.192 O Núcleo Museológico do Tempo está sediado na velha Torre do Relógio 

– vulgarmente conhecida por Cabaceiro (ou Torre das Cabaças)193 – objecto 

arquitectónico mais conhecido e emblemático de Santarém. “A ideia básica do processo 

de musealização da Torre das Cabaças residiu na transformação da torre-relógio de 

Santarém de objecto inútil para objecto cultural. A Torre das Cabaças tornou-se assim 

uma espécie de sítio evocador da medição do Tempo, num determinado momento da 

história do município de Santarém: o Sítio do Relógio Mecânico. Esta transformação foi 

viabilizada através de um projecto comunitário: o projecto Sanveral.” Em 1999, a 

Câmara Municipal o projecto de recuperação da Torre e reabilitação da área envolvente 

ficou concluído. De visual completamente renovado (substituído o reboco e restaurado o 

sistema de relojoaria), apresenta no seu interior um interessante Núcleo Museológico do 

Tempo com uma exposição de objectos alusivos ao tema194. O espaço reabriu no final 

de 2008 com novos equipamentos tecnológicos que contam a história de Santarém e da 

torre, através de "livros mágicos" tridimensionais. No topo da torre é ainda possível 

observar toda a cidade, não só através das janelas do edifício, mas também no 

miradouro virtual ali instalado. 

Relembramos uma série de exposições alusivas à Arte da Relojoaria que tiveram lugar a 

partir do século XX. Em 1942, o Museu Nacional Soares dos Reis realizou uma 

exposição de jóias, pratas, relógios, miniaturas e esmaltes; em 1943, teve lugar no 

                                                           
192 Na obra de Sousa Viterbo, Artes e Industrias metálicas em Portugal. Relojoaria, sinos e sineiros, publicado 
em 1915, pode ser consultada uma lista de nomes de artífices e relojoeiros, compilada pelo autor, pp. 13 à 46. 
Rolando Van Zeller, termina o seu artigo de 1961, A Arte da Relojoaria em Portugal, com uma lista dos 
relojoeiros conhecidos, portugueses ou a trabalhar em Portugal, desde o século XV à década de 50 do século 
XIX. Obra compendiada sobre este assunto é, como o título indica, Relógios e Relojoeiros: quem é quem no 
tempo em Portugal, onde encontramos uma lista pormenorizada de artífices, relojoeiros, fábricas, lojas de 
venda, coleccionadores, museus, designações, tratados, etc., tudo sobre Relojoaria, da autoria de José Mota 
Tavares e Fernando Correia de Oliveira (2006). 
193 “O seu volume áspero e monolítico eleva-se praticamente isento de fenestração até próximo do cimo, onde, 
finalmente, apresenta oito grandes ventanas, duas em cada face, com as vergas em semi-arco, deixando 
antever uma pequena parte da calote esférica que cobre o seu último piso, suportando, por sua vez, a estrutura 
de ferro forjado, de forma trapezoidal, que sustenta o enorme sino de bronze e oito peças cerâmicas em forma 
de cabaças, cuja função é provocar a ressonância do som do sino ao bater as horas.”, http://www.museu-
santarem.org/pagina,6,21.aspx. 
194 “Em cada piso foi implementado um período histórico da medição do tempo, a que corresponde um tema e 
uma frase evocativa. Assim, na primeira sala evoca-se a pesquisa do homem acerca do tempo; a observação 
das aparências (os astros, o sol, a lua, o dia e a noite, os fenómenos meteorológicos, etc.); e a metáfora do 
Tempo. A esta sala chamou-se "Sala dos Pesos", sendo a sua frase evocativa da autoria de Voltaire: "O Sol é o 
grande relógio do mundo". Na segunda sala, chamada "Casa da Máquina", evoca-se a passagem do tempo 
solar ao tempo do relógio mecânico, com a pesquisa da "hora igual". Evoca-se também a íntima relação entre 
espaço e medida e a necessidade de uma máquina que medisse o tempo de forma artificial. Nesta sala, 
dominada pela máquina do relógio da Torre, marca Morez du Jura, datada de 1876, são expostos alguns 
exemplares de relógios mecânicos, de diversas tipologias e dimensões. A frase que representa esta sala é de 
Lewis Mumford: "O Relógio Mecânico é a máquina chave da moderna idade industrial, não é a máquina a 
vapor". Finalmente, no último piso do Museu, situa-se a "Sala de Observação". A frase de Marguerite Yourcenar 
"O tempo esse grande escultor" lança o repto para que o visitante apreenda, do alto da torre, os traços dos 
muitos tempos de uma cidade trimilenar.” http://www.museu-santarem.org/pagina,6,21.aspx. 
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Instituto Superior Técnico, em Lisboa, uma Exposição Suíça de Relógios; em 1945, a 

Exposição de Relojoaria Suíça decorreu no Porto, no Palácio de Cristal. No ano de 

1967, duas exposições merecem destaque: a I Exposição de Relógios – Colecções 

particulares do centro do país, organizada pela Comissão Municipal de Turismo de 

Coimbra e a que esteve patente na Casa do Infante, no Porto, sobre Relógios dos sécs. 

XVI ao XIX, onde pôde ser observado (entre outros) um relógio de caixa alta de 1784 

«…de Barros – Fez em Braga». Em 1977, o Museu Nacional de Arte Antiga organizou a 

exposição Artes Decorativas Francesas, século XVIII – Mobiliário, Relógios, dirigida por 

Maria Helena Mendes Pinto. 

Dez anos mais tarde, ocorreu a exposição 400 anos de Relojoaria, primeiro no Colégio 

Militar em Março de 1987 e depois, no Palácio da Regaleira, em Sintra e, em 1988, para 

comemorar o 208º aniversário da instituição e o 25º aniversário do Acordo de 

Cooperação com a Indústria Relojoeira Suíça, a Escola de Relojoaria realiza em Lisboa 

e no Porto uma exposição intitulada: Cem anos de Relojoaria na Casa Pia de Lisboa. De 

assinalar, no Palácio da Ajuda em 1996, a importante exposição intitulada O Tempo 

Real: Colecção de Relógios do Paço da Ajuda, sobre a colecção de relojoaria do Palácio 

e, em 2002, destacamos a exposição itinerante As Sombras do Tempo, iniciativa 

pedagógica da responsabilidade do projecto Matemática em Acção, do Centro de 

Matemática e Aplicações Fundamentais da Universidade de Lisboa. Mais recentemente, 

a exposição, O Tempo sob Medida, que decorreu em 2008 no Brasil, com parte do 

acervo da Fundação Medeiros e Almeida e ainda, a exposição 200 Anos de relógios 

mecânicos no Alentejo, em Évora (2009), ou Tempos de História, iniciativa que decorreu 

já este ano, nas Caldas da Rainha.  
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2.3 Representações artísticas: a Relojoaria recriada na Azulejaria e na 

Pintura 

 

Antes de entrarmos, propriamente, na área da Azulejaria e Pintura, queremos aqui dar a 

conhecer cinco casos em que o relógio tem um papel preponderante. Três destes casos 

surgem na Iluminura, sendo de destacar a Bíblia dos Jerónimos onde, num dos fólios do 

volume I, encontramos um relógio na zona superior do dito fólio, num espaço interior 

com duas divisões, delimitadas por uma parede. Na divisão de maior dimensão, um 

relógio de pesos decora a área entre a referida parede e a janela, a par de uma pintura 

do Calvário. De formato quadrangular é encimado por um sino acompanhado por quatro 

colunas e apresenta um mostrador que, à primeira vista, parece representar as vinte e 

quatro horas do dia, com um único ponteiro para indicação das mesmas. O centro do 

mostrador está pintado em tom de azul com um motivo a amarelo pouco perceptível ao 

olhar, concluindo com a sugestão de dois pesos dada pelas cordas que saem da sua 

base.  

O tema central deste fólio é o estudo das Escrituras, muito comum nos prólogos da 

Bíblia, mostrando frequentemente São Jerónimo no seu scriptorium. Contudo, o monge 

copista franciscano que aqui vemos é o autor desta obra, Nicolau de Lira, que lê e 

transcreve o livro que tem à sua frente. O relógio (sem esquecer os restantes objectos 

que ocupam o espaço) é entendido no presente contexto como um elo de ligação entre o 

tempo moderno e o tempo monástico, a linha divisória entre a medição do tempo ligada 

à natureza, agricultura e religião por um lado, e os humanistas para quem o relógio era o 

símbolo da moderação e medida de todas as coisas, por outro. Por estar simetricamente 

colocado em relação ao Calvário, indica que ambos os tempos corriam em simultâneo, 

escatologicamente ligado à história da salvação, ao tempo dado por Deus, e o tempo 

que se torna propriedade do Homem, simbolizado pelo próprio relógio195. 

Em outras duas iluminuras, de decoração ao estilo de Gant-Bruges, o relógio de pesos 

aparece, primeiro, num fólio com a Apresentação de Jesus no templo, do Livro de Horas 

da família Ayala. A cena passa-se num edifício de características góticas com um altar 

ao centro coberto por um pano branco, rodeado pelas figuras da Virgem, do velho 

                                                           
195 NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 154. Elenco Documental, Icononímia: imagem 28 e 
29, p. 278. A iconografia associada ao tempo aparece ainda em mais três fólios centrais da Bíblia dos 
Jerónimos, mas não tivemos acesso às imagens dos mesmos. Referimo-nos ao volume III, onde está 
representada uma ampulheta que acompanha S. Jerónimo na cátedra, perante um grupo de frades; no volume 
V, o mesmo S. Jerónimo no scriptorium entre dois frades onde, além de uma ampulheta, dispõe já de um relógio 
mecânico semelhante ao do fólio do volume I e, no volume VII, mais uma vez um relógio mecânico de pesos na 
presença de S. Jerónimo, na cátedra, acompanhado por um grupo de frades. 
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Simeão segurando o Menino Jesus, Santa Ana, São José e outra figura não identificada. 

Ao fundo, na parede encontra-se um relógio de pesos, também de características 

góticas, flanqueado por pilastras e coroado com pináculos e uma platibanda. O 

mostrador, do qual é impossível discernir as horas e os ponteiros, é pintado a ouro sobre 

fundo amarelo. Neste contexto, interpretamos a presença do relógio como um elemento 

representativo do tempo físico patente numa cena litúrgica, indicando um novo conceito 

de tempo que deve ser regenerado permanentemente através da celebração dos 

mistérios religiosos e das festas do ano litúrgico, transformando-as no tempo da 

salvação do Homem. Num outro Livro de Horas, um relógio semelhante ao anterior 

aparece num contexto totalmente diferente, agora de ambiente profano. A imagem que 

corresponde ao mês de Fevereiro mostra uma cena aconchegante num quarto espaçoso 

aquecido por uma lareira, onde jogam-se cartas e gamão. Em clima invernoso, estas 

pessoas estão alegremente a gastar o seu tempo sob a vigilância de um relógio de 

pesos, enquanto os camponeses preparam as vinhas e tratam da pesca. Sem sentido 

crítico à vida da corte, o tempo é aqui representado pelo relógio como uma 

consequência da mudança temporal, política e económica que levou a novos conceitos 

de produção, sem que deixasse de ter o seu papel como ornamento, uma fonte de 

admiração, até mesmo um brinquedo, um instrumento de controlo mas que para os 

monarcas e os grandes senhores era um visto, também, como um símbolo de poder196.  

Caso singular em Portugal, apesar da sua origem flamenga, é a série de tapeçarias, o 

Triunfo dos Deuses, que se encontra na sala do reposteiro do Palácio Nacional da 

Ajuda. Conjunto de quatro tapeçarias (originalmente constituído por seis), de temática 

mitológica, esta série é composta pela representação de deuses da antiguidade clássica: 

Minerva, Marte, Apolo e Baco197. Datadas de 1728-1729, foram executadas em Bruxelas 

em lã e seda e os cartões destas tapeçarias foram pintados por Jan Orley e Augustin 

Coppens na década de 10 do século XVIII198. No século XIX, foram colocadas na sala do 

reposteiro e na adaptação ao espaço sofreram «mutilações», como é o caso do 

pormenor que apresentamos e que pertencia, originalmente, à tapeçaria Triunfo de 

                                                           
196 Ambos os Livros de Horas encontram-se no Museu Calouste Gulbenkian, em Lisboa. NASCIMENTO, Aires 
Augusto (coord. científica), 2000, p. 158 e 160. Elenco Documental, Icononímia: imagem 30 à 33, p. 279.  
197 Esta última encontra-se em depósito na Embaixada de Portugal em Londres desde 1937 e está praticamente 
intacta. 
198 A aquisição desta série está documentada na Mémoire de Grois, um manuscrito que regista as tecelagens da 
Oficina Leyniers-Reydams, entre cerca de 1712 e 1734. Relativamente ao período entre 1730 e 1826 não foi 
encontrado registo sobre o paradeiro das tapeçarias, altura em que foram colocadas no Palácio da Ajuda 
(informação retirada durante a conferência de Manuela Santana, intitulada: Tapeçarias da Ajuda: O triunfo dos 
Deuses, que teve lugar no III Colóquio de Artes Decorativas – Iconografia e Fontes de Inspiração – organizado 
pela ESAD – Escola Superior de Artes Decorativas, da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva e realizado 
nos dias 19, 20 e 21 de Novembro de 2009).    



89 

 

Minerva, onde a Alegoria à Escultura é acompanhada por um belo exemplar de um 

relógio de mesa. Em primeiro plano, a figura feminina encontra-se em processo de 

realização de um busto, tendo para isso em cada mão, uma ferramenta própria para o 

efeito, achando-se uma outra a seus pés. Com o braço esquerdo apoiado na cabeça do 

busto, olha sobre o seu lado direito como que na expectativa de algo que está prestes a 

acontecer. Atrás de si, à esquerda da figura, uma estátua sob um plinto e de costas para 

o observador, aprecia a cena que se desenrola em segundo plano, de um homem com 

um atrelado de bois a arar um terreno, perto do mar onde encontramos vários barcos 

sendo um, possivelmente, uma caravela ou uma nau, todos circundados por nuvens. À 

direita da figura e em plano um pouco mais afastado, encontra-se o relógio de mesa 

acompanhado por três livros, todos no meio da vegetação rasa. O relógio é de modelo 

quadrangular e pés de formato redondo, onde assenta o embasamento que serve de 

base a duas pilastras decoradas que terminam numa platibanda saliente contracurvada 

e encimada por um semi-arco acompanhado pelo que poderá ser a campainha. O 

mostrador apresenta uma decoração em dourado, onde uma figura alada sentada, 

provavelmente, sobre uma pedra, segura com ambas as mãos o anel das horas com o 

respectivo ponteiro. É possível observar a decoração de um dos lados do relógio onde 

se vê uma abertura decorada com motivos vegetalistas estilizados, semelhante a uma 

janela, que contribuía para uma melhor percepção do som das badaladas199.  

Do início do século XX, é o projecto de José Maria de Melo de Matos que surge pela 

primeira vez na Ilustração Portugueza de 1906200. Numa série de artigos, Melo de Matos 

aspirou a uma Lisboa que avançasse científica e economicamente, criando uma série de 

planos a cumprir com vista ao progresso da cidade. Num desses projectos de título A 

Estação de Lisboa-Mar descreve o que para si seria a futura estação central marítima da 

capital onde iriam convergir as linhas de caminho-de-ferro e as linhas metropolitanas e 

que se iria situar no local onde ainda hoje se encontra o Arsenal da Marinha. Em grande 

detalhe dá-nos uma percepção de como seria o edifício da estação bem como a praça 

circundante, distribuindo funções a cada um deles de forma a satisfazer, ao mesmo 

tempo, os clientes e o progresso, tempo este que seria regulamentado pelo enorme 

relógio a coroar a estação. As palavras de Melo de Matos são bem elucidativas da sua 

intenção e a melhor descrição sobre a importância neste projecto do referido relógio: 

“Um dos corpos do edifício era destinado aos passageiros, registo e bagagens, venda de 

                                                           
199 Elenco Documental, Icononímia: imagem 34 à 36, p. 280. Em 1910, D. Manuel II pede para que as tapeçarias 
sejam restauradas. 
200 Os vários artigos de Melo de Matos foram compilados num pequeno livro intitulado Lisboa no Ano 2000, da 
responsabilidade da editora Apenas Livros, em 1998 e foi esta a nossa fonte bibliográfica. 
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bilhetes, informações e restaurante, ao passo que o outro se destinava exclusivamente 

aos serviços internos da estação. / A arquitectura destes dois corpos de edifício era 

singularmente original. (…) Ao mesmo tempo megalómano e prático, assim o edifício se 

impunha pela riqueza dos materiais que entravam na construção, pela correcção das 

suas linhas arquitectónicas, que todas concorriam como que na deificação do relógio 

monumental que encimava o edifício, com quatro mostradores, cada um orientado para 

um dos pontos cardeais. / Todo o edifício dizia que o relógio era a razão de ser daquela 

obra, como que o coração e o cérebro ao mesmo tempo daquele monumento.”201    

 

                                                           
201 MATOS, Melo de, 1998, pp.62-63. Elenco Documental, Icononímia: imagem 37, p. 280.  



91 

 

2.3.1 Relojoaria na Azulejaria 

 

Como parte integrante que compõe um relógio, o azulejo tornou-se num elemento 

fundamental ao completar o lado tecnológico202 com o lado estético, através do 

mostrador. Seja numa torre sineira ou torre do relógio, a acompanhar tanto a 

arquitectura religiosa como a civil, os mostradores dos relógios de torre seguem a 

estética da época a que pertencem, sendo de notar as semelhanças formais entre estes 

e os que surgem, a partir do século XVII, tanto nos relógios de caixa alta como nos 

relógios de mesa, quando nos referimos ao formato quadrado dos mesmos com a 

inserção do anel de horas no seu interior e respectiva decoração dos cantos.  

O primeiro caso deste tipo de mostrador azulejar é o da Igreja da Graça de Santarém, 

que se encontra hoje no Museu Municipal da mesma cidade, sendo parte integrante do 

convento dos Eremitas Calçados de Santo Agostinho, fundado pelos primeiros Condes 

de Ourém, D. João Afonso Teles de Menezes e D. Guiomar de Vilalobos, e erguido pela 

dita Ordem dos Agostinhos. A primeira pedra do convento foi lançada em 1380, numa 

construção ao estilo gótico, destacando-se a bela rosácea que encima a porta de 

entrada da igreja. As obras foram concluídas na segunda metade do século XV, 

prosseguindo-se com as campanhas artísticas pelos séculos seguintes, numa das quais 

foi colocado na torre sineira anexa ao edifício da igreja, um painel de azulejos de formato 

quadrangular e de alguma complexidade plástica, que correspondia ao mostrador do 

relógio mecânico que fazia parte da referida torre. Datado por João Miguel dos Santos 

Simões como sendo de “data próxima de 1585”203 poderá, porém, ser da primeira 

metade do século XVII. O painel é policromo em tons de azul, branco, amarelo e 

manganês204, composto por um anel de horas com numeração romana que vai 

alternando com um elemento decorativo estilizado que relembra uma estrela, delineado 

por uma cercadura a amarelo, tanto do lado de fora como do lado de dentro. Ao centro, 

uma outra cercadura de pequenos rectângulos brancos e negros, seguida de outra a 

amarelo, serve de mote à admirável rosa-dos-ventos em tons de amarelo e branco, que 

sobressaí do fundo azul. Nos quatro cantos do anel das horas descobrimos a 

representação alegórica dos quatro ventos quadrantes (norte, sul, este/leste, oeste), 

através da figuração de cabeças de criança que sopram com força, formando à sua volta 

                                                           
202 Neste caso referimo-nos à relojoaria dita grossa, devido ao tamanho e peso com os quais os mecanismos 
eram constituídos e colocados em espaços pré definidos para o efeito. 
203 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1969, p. 136. José Meco partilha da opinião de que seja da segunda 
metade do século XVI (MECO, José, 1989, p. 176). 
204 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1969, p. 136. 
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um manto de nuvens. Uma cercadura de óvulos205 delimita o painel na totalidade, 

semelhante à que encontramos na Igreja de São Roque, em Lisboa, mais 

concretamente na capela do Santo com o mesmo nome. Poderá ter sido este elemento 

idêntico em ambos os casos que levou à datação de Santos Simões, uma vez que os 

azulejos que revestem as paredes laterais da Capela de São Roque estão assinados e 

datados de 1584. De assinalar também que, quando Santos Simões viu o painel, este 

ainda tinha o único ponteiro em ferro que indicava as horas e detectou-lhe a falta de 

nove azulejos na última fiada horizontal inferior206. Esta falta justifica-se devido à forma 

como o painel foi colocado na torre, como o podemos observar na imagem do livro de 

Nogueira de Brito, onde o mostrador ainda aparece in situ, por cima do arco de volta 

perfeita, que nos indica a localização do sino207. Contudo, na imagem facultada pelo 

Museu Municipal de Santarém, esta falta já não existe. 

A Sé Catedral de Lamego, fundada em 1129 ao estilo gótico, mantém ainda a torre 

quadrangular original208 anexa ao edifício, ao mesmo tempo que reflecte as alterações 

que lhe foram feitas nos séculos XVI e XVIII. É nesta torre que se encontra, entre os dois 

sinos da fachada principal, o mostrador em azulejo do relógio mecânico. A data que 

encima o mostrador, 1698, corresponderá, muito provavelmente, à data da colocação do 

painel, também ela em azulejo policromo. Em tons de amarelo e azul sobre fundo branco 

ou de um azul mais esbatido, vê-se uma cartela oval decorada com enrolamentos e a 

data de 1698 ao centro, a amarelo com contorno possivelmente a azul. O mostrador 

apresenta uma composição mais simples em relação ao da Igreja da Graça em 

Santarém, ainda que obedecendo ao formato quadrangular. Sobre fundo branco, o anel 

de horas é composto de fora para dentro, por uma cercadura a azul seguida de um anel 

tracejado a negro que, ao que tudo indica, poderia indicar os minutos. No nível seguinte 

encontra-se a numeração romana que, com a ajuda do único ponteiro de ferro, 

decorado, ao centro do painel, indicava as horas à população, com a ajuda do bater dos 

sinos. No centro do mostrador, uma rosa-dos-ventos de cariz bem geométrico, delineada 

pelo contraste de luz e sombra dado pelas cores vermelho e negro209.    

Outro mostrador em azulejo que apresenta semelhanças com os anteriores é o 

desaparecido mostrador da Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar. Na torre 

sineira anexa à igreja e colocado ao lado da fachada principal, o mostrador seria, com 

                                                           
205 Elenco Documental, Icononímia: imagem 38, p. 281. 
206 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1969, Est. XXXII. 
207 Elenco Documental, Icononímia: imagem 39, p. 281. 
208 Esta torre apresenta vestígios de arte românica. 
209 Elenco Documental, Icononímia: imagem 40, p. 281. 
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toda a certeza, policromo. Aqui encontramos anjos ou querubins como alegorias aos 

quatro ventos quadrantes, em semelhança com o mostrador do relógio da Igreja da 

Graça em Santarém, se bem que um pouco mais ingénuos na execução, bem como o 

anel das horas com a numeração romana intercalada por um elemento decorativo. A 

rosa-dos-ventos não foi esquecida e completa a decoração do centro do mostrador 

juntamente com o ponteiro em ferro, já de cariz barroco. Todos estes elementos são 

circunscritos por uma simples cercadura que dá mote à cercadura final, mais complexa, 

composta por um desenho a tracejado em todos os quatro lados do mostrador, 

terminando com uma faixa de aspecto rendilhado. Deste mostrador existe a imagem a 

preto e branco que mostramos no elenco documental210, possivelmente o único 

testemunho da sua existência, acompanhada da pergunta: “Onde param o painel de 

azulejos policromáticos (de que só tenho foto a preto e branco) e o ponteiro barroco que 

serviam de mostrador ao relógio da Igreja da Charneca do Lumiar?”211.  

Atribuído como sendo do século XVII por José Meco212, é o mostrador de relógio da 

Igreja de Santa Maria, na freguesia dos Olivais213 em Lisboa. Desconhece-se a data 

exacta da construção da igreja que poderá ter tido início aquando da formação da 

freguesia no final do século XIV. O edifício sofre intervenções nos séculos XVI e XVII, 

terá sido reconstruído depois do terramoto de 1755 e renovado novamente no século 

XIX214. O painel do mostrador do relógio encontra-se hoje colocado atrás da torre sineira 

(esta anexa à fachada principal e com um relógio de sol em pedra na sua fachada 

lateral), numa outra torre anexa à primeira e de menores dimensões, mas paralelamente 

ao sino. Mais uma vez, o painel é de formato quadrangular, com uma decoração 

policroma e algo ingénua em tons de azul, amarelo, verde e branco, característica da 

época em que foi executado. Nos cantos aparecem os anjos ou querubins idênticos ao 

painel da Igreja de São Bartolomeu da Charneca do Lumiar e o anel das horas 

apresenta a típica numeração romana intercalada com o elemento decorativo, aqui 

reduzido a um traço com ponto. A separar este anel da decoração do centro do 

mostrador, vê-se uma cercadura tracejada; ao centro uma flor amarela estilizada ocupa 

o espaço na totalidade, sendo que o delinear das pétalas corresponde ao tracejado que 

parte do orifício central, onde estaria colocado o ponteiro, cessando em cada número de 

indicação de horas. A cercadura ao mostrador é algo singular, e é composta, dentro do 

                                                           
210 Elenco Documental, Icononímia: imagem 41, p. 282. 
211 Fernando Correia de Oliveira, Antes e Depois – o relógio da Igreja da Charneca do Lumiar, 22 de Março de 
2008: http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com/2008/03/antes-e-depois-o-relgio-da-igreja-da.html. 
212 MECO, José, 1989, p. 176. 
213 Referimo-nos à zona mais antiga da freguesia, designada pelos seus habitantes como Olivais Velho. 
214 DELGADO, Ralph, 1969, pp. 16 e 19. 



94 

 

espaço de formato quadrado, por seis círculos azuis de fundo amarelo, de onde 

sobressaem flores brancas de seis pétalas, sendo de notar que uma delas é de maior 

dimensão e encontra-se na fiada horizontal superior, ao centro, e estão todos 

interligados por uma linha em tom de azul215. Importante mencionar o seu estado de 

conservação que, devido ao local onde se encontra, apresenta falhas de vidrado, 

grandes manchas de sujidade e destacamento entre as juntas.  

Foi no espólio documental de João Miguel dos Santos Simões, que se encontra em 

reserva na biblioteca do Museu Nacional do Azulejo, que encontrámos a primeira 

referência ao mostrador do relógio da Igreja da Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé 

de Elvas. Não diz, concretamente, que o mostrador é do século XVII, mas menciona que 

a torre onde este está colocado pertence à centúria de Seiscentos216. O mostrador 

azulejado está assente no alçado poente, junto aos sinos da torre central, numa 

estrutura aparentemente recente, destoando da restante arquitectura, e na qual, virado 

para a fachada principal existe ainda um outro mostrador quadrangular em pedra ou 

mármore, com o anel das horas de numeração romana alternada por pontos 

decorativos, ponteiro em ferro ainda presente e cantos em relevo. É do outro lado deste 

mostrador que se encontra o referido painel em azulejo, voltado para os contrafortes da 

nave. Também de formato quadrado, em tons de azul, branco e amarelo no anel central 

onde estaria o ponteiro, observam-se mais uma vez, os anjos ou querubins nos quatro 

cantos, o anel de horas de numeração romana intercalada por elementos decorativos, o 

anel tracejado interior e a rosa-dos-ventos de cariz geométrico que sobressai do fundo 

azul. Ao contrário dos painéis anteriores, este não apresenta a respectiva cercadura 

exterior ao painel217. 

Ainda do século XVII é o fragmento encontrado nas reservas do Museu Nacional do 

Azulejo218, do qual apenas conseguimos discernir parte de um número romano e do 

limite do anel de horas. Integrando o espólio do referido Museu, existem ainda dois 

mostradores de relógio, datados do século XVIII. O primeiro remete-nos para os painéis 

antecedentes na forma como foi executado, nomeadamente pelo formato que apresenta, 

anel das horas e a intrincada rosa-dos-ventos, aqui de menor dimensão, tudo a azul e 

branco. Difere nos motivos decorativos que alternam com a numeração romana 

(pequenos losangos que nos remetem para a estilização de jóias – diamantes, etc.) e 

                                                           
215 Elenco Documental, Icononímia: imagem 42, p. 282. 
216 "Azulejos mencionados no Invº Artº, I: (...) - Nª Sª d'Assunção - Antiga Sé= Relógio (a torre é do século 
XVII)”, Dossier "S. Vicente de Fora": Referência actual – PT/MNAZ/ARQJMSS/001/D033, antiga – nº70. 
217 Elenco Documental, Icononímia: imagem 43, p. 282. 
218 Elenco Documental, Icononímia: imagem 44, p. 282. 
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dos quatro cantos que trocam aqui os anjos por elementos concheados219. Em barro 

vidrado, mede 98 x 98 centímetros, apresenta algumas falhas de vidrado e pasta e 

alguns dos azulejos têm os cantos partidos. O outro painel é mais simples, a azul sobre 

fundo branco, sendo que a representação do mostrador é apenas em círculo, 

correspondendo ao anel das horas. Entre a numeração romana observa-se uma flor 

estilizada e o centro do mostrador, onde girava o ponteiro, é decorado por um florão220. 

Executado segundo a técnica da faiança, o seu diâmetro é de 87 centímetros. 

Desconhece-se o local original de ambos os mostradores e qual o processo que levou à 

sua entrada para o espólio do museu, no ano de 1980. Sabe-se apenas que o mostrador 

circular deve ser de fabrico português. 

Também do século XVIII e de formato circular é o mostrador da Igreja da Nossa Senhora 

da Purificação, ou Igreja Matriz, de Bucelas, construída no século XVI. De aspecto mais 

sóbrio, tanto na decoração como na concepção, também a azul sobre branco como o 

mostrador circular do Museu Nacional do Azulejo, o mostrador do relógio de Bucelas 

limita-se ao anel das horas com a respectiva numeração romana que vai alternando com 

uma pequena e bela flor estilizada. No centro do mostrador, pequenas indicações em 

forma de lágrima marcam, muito provavelmente, os segundos, numa clara demonstração 

da evolução que a relojoaria vinha sofrendo desde o século XVII. Este facto é 

igualmente marcado pela presença do ponteiro dos minutos, a par do das horas, este 

sim presença constante na relojoaria de torre221. 

O relógio de sol do antigo Mosteiro e Quinta da Penha Longa, em Sintra222 está datado 

de 1731, no próprio painel, em numeração romana, na fiada horizontal superior. 

Colocado na vertical e de formato quadrado, totalmente em azulejo a azul sobre fundo 

branco, apresenta uma cercadura algo discreta composta por um enrolamento. Ao 

centro observa-se a marcação das horas em numeração romana, com a ajuda de uma 

pequena haste vertical em ferro, no canto superior esquerdo, bem perto da datação. 

Sempre que a sombra da haste cai em cima de uma das linhas a azul, está a indicar a 

respectiva hora do dia. No capítulo, Os Monges, da obra de Tude M. de Sousa223, 

descobrimos não só a autoria deste relógio de sol como um outro aspecto curioso: “P.e 

FR. MIGUEL DE S. JERÓNIMO: Sendo D. Abade do Mosteiro o P.e Fr. Berbardo de 

Santa Tereza, da Penha Longa, faleceu com 85 anos, 2 meses e 10 dias, sendo 64 e 2 

                                                           
219 Elenco Documental, Icononímia: imagem 45, p. 283. 
220 Elenco Documental, Icononímia: imagem 46, p. 283. 
221 Elenco Documental, Icononímia: imagem 47, p. 283. Ver nota de rodapé número 16, p. 22. 
222 Linhó, Sintra. O mosteiro data do século XIV. Este espaço foi convertido no Penha Longa Hotel Spa & Golf 
Resort. 
223 Mosteiro e Quinta da Penha Longa na Serra de Sintra, [s.d], pp.63-80.  
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meses e 10 dias de hábito, no dia 9 de Fevereiro de 1757. (…) Pela sua curiosidade 

compôs os dois relógios de sol que estão nas paredes que olham para o claustro do 

lago, o de manhã na parede do dormitório e o da tarde na parede do refeitório, (1)224 

fazendo primeiro moldes de papelão e repartindo neles as horas com fita de nastro da 

largura da sombra que faziam os ponteiros o que tudo mandou executar de azulejos e 

fazer fixos na parede, à sua custa. (…)”225. É precisamente do relógio de sol da parede 

do refeitório a que nos referimos e que ainda se encontra no mesmo local, no agora 

Penha Longa Hotel Spa & Golf Resort. De notar a presença de vegetação entre as 

juntas e as falhas de vidrado de alguns dos azulejos226.  

Outro relógio de sol, que veio a integrar o espólio do Museu Nacional do Azulejo, através 

de doação da Associação dos Amigos do MNAz227, é composto por um único azulejo de 

faiança relevada e vidrada, em manganês sobre fundo branco. Pela sua composição, 

estaria de certo colocado na horizontal, seguro à base através dos orifícios nos quatro 

cantos, decorados, cada um, com uma flor. Ao centro, inserido num círculo, observa-se o 

símbolo da Companhia de Jesus constituído pelo monograma IHS228, rematado por uma 

cruz sobre o H e em baixo do mesmo por três setas. É envolvido por um outro círculo 

maior por sua vez dividido por linhas, interpoladas por pontos. Do lado de fora deste 

círculo, vêem-se as horas em numeração romana, num total de doze, sendo que o V, o 

VI e o VII, estão repetidos e, em numeração árabe encontra-se a data de 1771229. 

Desconhece-se a sua proveniência que, ao que tudo aponta, será, um dos muitos 

colégios que os jesuítas fundaram um pouco por todo o mundo, com particular incidência 

para o território português. Apresenta lacunas no verso, falhas de vidrado e algum 

desgaste nas extremidades. 

Regressamos à tipologia de mostrador de relógio em azulejo que descrevemos 

inicialmente, graças aos mostradores dos relógios da torre da Sé Catedral de Viseu. 

Edifício românico-gótico dos séculos XIII-XIV, a fisionomia que apresenta hoje é, 

igualmente, resultado das várias intervenções que sofreu ao longo do tempo. Na 

fachada principal, duas torres remetem-nos para o românico original; contudo, só a da 

                                                           
224 (1) Ainda existe e desempenha bem o seu papel o relógio de sol colocado sobre a parede do refeitório. É 
formado por 10 fiadas de azulejos azuis, de 10 azulejos cada uma, tendo a primeira fiada ao alto a data 
MDCCXXXI. SOUSA, Tude M. de, Op. cit., p. 77, nota de rodapé. 
225 SOUSA, Tude M. de, Op.cit., pp.76-77. 
226 Elenco Documental, Icononímia: imagem 48, p. 283. 
227 Adquirido em leilão de Aqueduto, Avaliadores & Leiloeiros, Lisboa, foi doado ao museu em Novembro de 
2009. 
228 As letras são os três primeiros caracteres, latinizados, do nome grego de Jesus: iota, eta, sigma: Iesus 
Hominum Salvator. 
229 Elenco Documental, Icononímia: imagem 49, p. 284. 
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direita é que nos chegou desde a época da sua fundação230, primeiramente designada 

de Torre do Cartório, passando a Torre do Relógio no século XVII aquando das obras de 

reconstrução da fachada pelo arquitecto João Moreno, altura em que “encimam-se as 

torres com os balaústres e zimbórios, sendo colocados os relógios na do lado sul”231. 

São pelo menos dois os mostradores que a torre tem, um virado para a fachada principal 

e outro virado para o claustro e o passeio dos cónegos. Pelo que podemos constatar, 

ambos os mostradores são iguais e apresentam semelhanças estilísticas com o 

mostrador quadrangular do Museu Nacional do Azulejo232, nomeadamente na cor azul 

sobre fundo branco e na presença dos concheados nos quatro cantos. O anel das horas 

é formado por um misto de numeração romana com elementos circulares e em forma de 

lágrima de igual tamanho e, ao centro, uma rosa-dos-ventos ocupa o espaço na 

totalidade, alternando a sua forma entre raios de linhas direitas e ondulados, que 

representam os pontos cardeais e co-laterais e, no eixo central, os dois ponteiros das 

horas e dos minutos233. Em 1950, há registo que o topo da Torre do Relógio foi 

destruído, novamente devido a um temporal, com consequências nas coberturas e 

entrada do claustro, sendo mais tarde consolidada nos anos de 1956-59.   

Em Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho na Praça Dias Ferreira, 

observa-se um mostrador de relógio em azulejo no eixo do frontão triangular da fachada 

principal, este decorado com volutas nas extremidades e coroado por um sino. Qual terá 

sido a função original do imóvel, que foi recuperado há já alguns anos, desconhecemos, 

talvez tenha sido uma igreja, à qual tentaram manter a traça original com os objectos 

que adornam a fachada e o telhado, sendo o relógio um desses objectos. Certo é que o 

mostrador lá se encontra, inserido numa moldura em pedra, mais uma vez de formato 

quadrangular. Os cantos são decorados por um conjunto de folhas e flores, enquanto o 

anel de horas de numeração romana, demonstra a simplicidade de um objecto que cuja 

função principal é indicar as horas à população, com a ajuda do toque do sino. O círculo 

interior a tracejado dá mote para os dois ponteiros escassamente decorados que 

marcam as horas e os minutos234. É possível que este mostrador seja do século XIX, 

assim como o são o da torre do relógio de Soure e da Igreja Matriz do Louriçal. 

                                                           
230 A torre esquerda, ou torre dos sinos, caiu em resultado de uma derrocada provocado por um fortíssimo 
temporal, no ano de 1635, tendo sido reconstruída posteriormente. 
231 VALE, Alexandre de Lucena e, 1945, p. 31. Apesar de a grande maioria de fontes bibliográficas confirmar 
este facto, que a torre onde estão os mostradores é a que mantém a sua traça arquitectónica de origem, na 
revista Monumentos, n. 13, Setembro de 2000, dedicada a Viseu, o autor do artigo, A Arquitectura da Sé 
Catedral de Viseu, Carlos Ruão, refere que: “A obra riscada pelo arquitecto castelhano dizia respeito não só à 
fachada como à reconstrução das torres (essencialmente a Torre do Relógio) e zimbórios, (…)”, p. 16. 
232 Elenco Documental, Icononímia: imagem 45, p. 283. 
233 Elenco Documental, Icononímia: imagem 50, p. 284. 
234 Elenco Documental, Icononímia: imagem 51, 52 e 53, p. 284. 
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O mostrador do relógio da torre cívica de Soure é de formato circular simples a azul 

sobre fundo branco, com a típica numeração romana intercalada por pequenos losangos 

que nos lembram peças de joalharia (diamantes, rubis, etc.), como encontramos no 

mostrador com o mesmo formato do Museu Nacional do Azulejo235. Sem qualquer 

decoração no centro, são os dois ponteiros em ferro decorados com ondulados que 

concluem a restante decoração236. No Louriçal, perto de Soure, o mostrador da torre do 

relógio da Igreja Matriz de São Tiago é revestido com azulejos azuis sobre fundo branco, 

provavelmente do último quartel do século XIX237. Analogamente ao mostrador de 

Ferreira do Zêzere, o do Louriçal está inserido numa moldura em pedra, mas de 

tamanho circular. O anel das horas com a numeração romana é acompanhado ao centro 

pelos dois ponteiros em ferro de formas pequenas e elementares e por uma cercadura 

exterior em «renda» de decoração algo intrincada238. 

O Palácio da Pena em Sintra tem a sua própria Torre do Relógio (reminiscência da Torre 

de Belém) que se destaca do restante espaço e que apresenta quatro mostradores (um 

por cada um dos seus quatro lados), todos em azulejo. Erguida entre 1840-1842, 

aquando das obras de renovação e ampliação do antigo convento Jerónimo, a mando de 

D. Fernando II e que serve de pano de fundo ao terraço dito «da Rainha», cada um dos 

seus mostradores exibe, sobre fundo branco, a decoração a negro do anel das horas 

com numeração romana intercalada pelo losango, elemento decorativo que encontramos 

no mostrador de formato quadrado do Museu Nacional do Azulejo e em Soure239. Em 

manganês, os quatro cantos de um dos mostradores está decorado com uma flor 

estilizada ao centro acompanhada por elementos vegetalistas que diferem dos cantos 

superiores para os inferiores. Os outros três mostradores apresentam heráldica nos 

cantos superiores e cornucópias de flores nos inferiores240.   

Nas instalações do Comando Geral da Guarda Nacional Republicana, no Convento do 

Carmo, em Lisboa, descobrimos que o mostrador do relógio é também em azulejo. De 

formato circular em tom de azul, apresenta em círculo próprio, a indicação dos minutos 

através de um tracejado contínuo e mais marcado quando este corresponde às horas, 

em numeração romana. Ao centro, os dois ponteiros que assinalam as horas e as meias 

                                                           
235 Elenco Documental, Icononímia: imagem 46, p. 283. 
236 Elenco Documental, Icononímia: imagem 54, p. 285. 
237 PORTELA, Ana Margarida, 2009, p. 522. 
238 Elenco Documental, Icononímia: imagem 55, p. 285. 
239 Elenco Documental, Icononímia: imagem 45 e 54, pp. 283 e 285. 
240 PORTELA, Ana Margarida, 2009, p. 523. Elenco Documental, Icononímia: imagem 56, p. 285. 
Contrariando a tendência de todos os mostradores que até aqui enunciámos, tanto os do Palácio da Pena como 
o da Igreja Matriz de São Tiago do Louriçal representam o número quatro de forma diferente. Este assunto já foi 
abordado por nós, no capítulo 2.1 da presente dissertação.   
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horas241. “No século XX há indicação de que o relógio do Carmo era importante para a 

comunidade do pequeno comércio que fazia da zona o bairro mais chique da cidade. O 

seu bater de horas regulava o abrir e fechar de taipais, a ida para almoço de caixeiros e 

patrões. Sabe-se que uma associação de comerciantes da Rua do Carmo teve durante 

décadas a seu cargo a manutenção do relógio, que depois ficou parado”242. O 

mecanismo do relógio, de origem francesa do final do século XIX, princípio do século 

XX, foi restaurado e reinaugurado no dia 25 de Abril de 2008, graças ao trabalho de Luís 

Cousinha, neto de um outro grande construtor português de relojoaria grossa do século 

XX, Manuel Francisco Cousinha.  

Ao longo da nossa investigação descobrimos no livro de Teresa Saporiti, Azulejos de 

Lisboa do século XX, um relógio com mostrador em azulejo, localizado na freguesia da 

Graça243, em Lisboa. De mostrador circular, tem a particularidade de indicar não só os 

minutos pelo comum tracejado, presente em outros mostradores, mas também as horas 

em numeração romana e árabe. Ao centro, dois simples ponteiros vão marcando o 

tempo244. Na obra literária, Lisboa, Livro de Bordo - vozes, Olhares, Memorações, o seu 

autor, José Cardoso Pires, refere-se a um relógio na freguesia da Graça: “Em Lisboa, 

pelo relógio de um azulejo do Bairro da Graça, é possível concluir que naquele sítio 

jamais se chegará ao meio-dia ou à meia-noite: onze e trinta e cinco, por mais voltas que 

o mundo dê os ponteiros não saem dali.”245. Será que se refere ao mesmo relógio? 

Na internet, deparámo-nos com dois azulejos, cada um representando um relógio de sol 

de diferentes características formais, executados em parceria com a Fábrica Viúva 

Lamego e o Museu do Relógio de Serpa, à venda em leilão para ajuda ao museu. Foram 

feitos em azulejo lastra, pintados à mão, têm agulha para fazer a respectiva sombra e 

podem ficar colocados em tripé ou fixados à parede246. 

 

Igualmente, encontramos reproduzidos em painéis de azulejos torres de relógio, 

algumas já inexistentes, outras ainda marcos identificativos, ou relógios associados a 

alegorias e ao ensino, a lições de moral, ou como elementos publicitários e/ou 

                                                           
241 Elenco Documental, Icononímia: imagem 57, p. 286. 
242 Fernando Correia de Oliveira, Inauguração do Relógio do Carmo Restaurado, 24 de Abril de 2008: 
http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com/search?updated-max=2008-11-18T19:46:00Z&max-results=20 
243 Sem outra indicação mais precisa, foi-nos impossível descobrir a localização e autoria exacta deste relógio. 
244 Elenco Documental, Icononímia: imagem 58, p. 286. 
245 PIRES, José Cardoso, 1998, p. 51. 
246 Elenco Documental, Icononímia: imagem 59 e 60, p. 286. 
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decorativos de uma cena maior, assim como relembranças de um passado em que o 

relógio de sol reinava como principal medidor do tempo247.  

Um caso de torre do relógio que apenas existe hoje como referência e no nosso 

imaginário é a Torre do Relógio (ou Torre da Gamanha, como era mais popularmente 

conhecida) do Paço da Ribeira destruída com o terramoto de 1755, e representada no 

painel de azulejo a azul sobre branco, proveniente do antigo Palácio dos Condes de 

Tentúgal (Largo de Santiago, Lisboa), hoje em exposição no Museu Nacional do Azulejo, 

graças ao qual temos a oportunidade de observar o panorama de Lisboa e arredores de 

início de Setecentos, desde o Palácio dos Condes de Miranda a Oeste até ao Convento 

da Madre de Deus em Xabregas, a Este.  

Documento iconográfico e imprescindível do que foi a capital do reino antes da 

catástrofe natural que lhe iria alterar o núcleo da sua malha urbana, das pessoas e da 

sua rotina diária, observamos no Terreiro do Paço (uma das áreas mais afectadas pelo 

terramoto), o antigo paço real acompanhado pela Torre do Relógio que, pelo seu 

formato quadrangular e perspectiva que apresenta, leva-nos a acreditar que em cada um 

dos seus quatro lados existia um mostrador de relógio248, em associação ao andar onde 

se encontram os sinos e que encima os respectivos mostradores. Conseguindo analisar 

apenas dois, percebemos que com apenas um ponteiro de indicação das horas o 

respectivo anel é circundado por uma moldura quadrada, horas que eram também dadas 

pelo bater dos referidos sinos249. Este relógio teve um papel decisivo no dia 1 de 

Dezembro de 1640. A comprová-lo descobrimos, no decurso da nossa investigação e 

mais uma vez no blogue do Observatório dos Relógios Históricos de Lisboa, uma notícia 

da autoria de Fernando Correia de Oliveira que diz o seguinte: “Há precisamente 368 

anos, um sábado, pelas nove horas da manhã, dava-se início à operação militar que 

resultaria na restauração da independência do reino de Portugal, que desde 1580 ficara 

sob Coroa espanhola. Como em qualquer operação militar, o tempo sincronizado era 

importante e, para isso, era necessário um relógio comum aos conspiradores – no caso, 

o relógio do Paço da Ribeira. (…) Diz D. Luís de Menezes na História de Portugal 

Restaurado que o grupo de Conjurados decidiu na última reunião antes da revolta, 

lendariamente realizada no Palácio dos Almadas, ao Rossio, avançar a acção para 

sábado, 1 de Dezembro de 1640. E que, “com o menor rumor que fosse possível, se 

                                                           
247 A grande maioria deste tipo de representação chegou-nos do século XVIII, com particularidade para a 
primeira metade de Setecentos. 
248 Tipologia que mais tarde vem a ser executada na Torre do Relógio do Palácio da Pena, em Sintra, facto a 
que já nos referimos. 
249 Elenco Documental, Icononímia: imagem 61, 62 e 63, p. 287. 
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achassem todos junto ao Paço, repartidos em vários postos, e que tanto que o relógio 

desse nove horas saíssem das carroças ao mesmo tempo”. Mais à frente, nesse mesmo 

dia, os conjurados, “impacientes, esperavam as nove horas, e como nunca o relógio lhes 

pareceu mais vagaroso, tanto que deu a primeira, sem aguardarem a última, 

arrebatados do generoso impulso saíram todos das carroças e avançaram ao Paço”. O 

resto, já se sabe. Portugal recuperou a independência, que tinha estado hipotecada a 

Espanha nos 60 anos anteriores. O relógio que deveria bater as nove horas era, 

possivelmente, o do Paço da Ribeira, com torre própria desde os tempos de D. Manuel 

I.”250. 

No Salão Pompeia (salão nobre, sala das colunas, sala da música…)251 do Palácio do 

Pátio do Saldanha (vulgarmente conhecido como Palácio da Ega), hoje ocupado pelo 

Arquivo Histórico Ultramarino, na zona da Junqueira em Lisboa, encontra-se uma 

riquíssima colecção de azulejos holandeses. Datados do século XVIII, da autoria do 

«marinhista» Cornelis Pieterzn Boumeester (ou Cornelis Boumeester)252, retratam várias 

cidades portuárias, portos de comércio com manifesto interesse artístico e 

topográfico253. Inspirados em gravuras, em seis dos oito painéis, observam-se alguns 

edifícios aos quais não foram esquecidos os relógios que os caracterizam e distinguem 

das restantes construções e “A falta de indicação toponímica não impede a identificação 

das cidades de tal forma é copiosa e fiel a representação pictórica”254. Contudo, em 

certos casos como Hamburgo, Roterdão e Colónia são grandes as diferenças entre o 

painel e o que vemos nos nossos dias, consequência de catástrofes significativas que 

alteraram a traça citadina, como o foram os bombardeamentos da Segunda Guerra 

Mundial, transformando-se o painel num testemunho de cripto-história.  

No caso da representação da cidade de Londres, surgem algumas incongruências 

relativamente ao que se encontra retratado e a datação do painel. Segundo Santos 

                                                           
250 Fernando Correia de Oliveira, O relógio do Paço da Ribeira e a Restauração do 1º de Dezembro, 30 de 
Novembro de 2008: http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com/search?updated-max=2009-05-
21T23:38:00%2B01:00&max-results=20. 
251 Mandado construir por João de Saldanha de Albuquerque, na primeira década do século XVIII. 
252 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1949, p. 31. 
253 “É de notar que João se Saldanha de Albuquerque, enquanto presidente do Senado Municipal lisboeta, teve 
relações estreitas com Pedro Brukhuis – o mercador de azulejos – (…). Duas hipóteses admito para explicar a 
vinda dos azulejos: ou João de Saldanha de Albuquerque teria dado a encomenda e com ela o tema – vistas de 
cidades portuárias – ou os mercadores holandeses, agradecidos por qualquer servilo recebido, ou simplesmente 
obsequiosos, teriam feito a oferta dos paineis, propondo o tema que sabiam de ante-mão ser do agrado do 
fidalgo da Junqueira. Como quer que tenha sido, creio firmemente que Pedro Brukhis não foi extranho à 
remessa dos paineis e que esta deve ter tido lugar após a remissão da contenda de 1708 ou mesmo após 1711, 
final do mandato camarário de João de Saldanha de Albuquerque”, Idem, p. 30. 
254 Idem, p. 15. 
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Simões, o pintor de azulejos terá usado uma estampa de 1715255, da autoria do 

holandês Huych Alloerdt, que por sua vez a terá organizado com a ajuda de cartões 

anteriores, alguns a 1666, data do «Grande Incêndio» que alterou radicalmente a 

cidade256. Entre os muitos monumentos que a caracterizam, apenas dois foram pintados 

com o respectivo mostrador do seu relógio, ambos de formato circular: da esquerda para 

a direita, encontramos primeiro a torre de St. Bride com a Igreja do Santo Sepulcro e, no 

mesmo azulejo, aparece a Christ Church, com o seu campanário de 1704 e corpo da 

igreja de 1687257. Veneza, graças às suas gôndolas em primeiro plano foi de fácil 

identificação. Mais ainda, reconhecemos nitidamente a famosa Praça de S. Marcos, à 

esquerda do painel, onde ao fundo, é perfeitamente visível a Torre do Relógio com o seu 

mostrador circular, junto à fachada da Basílica de S. Marcos258.  

Também em formato circular são os mostradores de relógio de duas das torres mais 

elevadas que encontramos no painel retratando a cidade portuária de Hamburgo. 

Bastante destruída com a Segunda Guerra Mundial, valeu a Santos Simões “um 

panorama de Hamburgo do século XVII”259 para confirmar a sua atribuição. Decalcado 

este panorama de uma gravura de Peter Schenk, e tendo nós encontrado dificuldades 

em reconhecer a identidade das referidas torres, transcrevemos a análise de Santos 

Simões sobre o mesmo: “Ao fundo a silhueta dos edifícios e templos dos quais se 

reconhecem, com facilidade, a torre gótica de S. Michaelis (S. Miguel-o-novo), e a 

lanterna de Alt St. Michaelis. Segue-se, sempre da esquerda para a direita o que 

suponho ser a torre da Weissen Haus e a agulha da Igreja do Espírito Santo – Jeilige 

Geist. A torre maior que se vê a seguir era a de S. Nicolai, destruída pelo fogo em 1842 

(…) O telhado e a agulha da Igreja de Sta. Maria Magdalena em cujo local se construiu a 

Bolsa, está entre o edifício do velho Rathaus – sobrepujado de três torreões – o 

elegantíssimo campanário de Santa Catarina (…) / Distingue-se a seguir a lanterna que 

seria a do Convento de S. João e, logo adiante, duas torres bastante semelhantes. 

(…)”260. 

Das cidades mais devastadas devido a uma sucessão de desastres, culminando com a 

segunda grande guerra do século XX, comparando o que se vê no painel da cidade de 

                                                           
255 Santos Simões aceita esta data como provável para a vinda e colocação dos oito painéis, na falta de 
documentação que poderia ou não comprovar este facto. Diz tratarem-se de produção de elevada preocupação 
artística, possivelmente assinados, mas que a mutilação dos painéis, concretamente nas fiadas periféricas, “fez 
desaparecer aquilo que teria constituído a melhor prova de paternidade artística”, Idem, p. 31. 
256 Idem, pp. 23 e 24. Causando inclusive, “a separação nítida entre duas épocas da história da capital britânica: 
a Londres medieval e a Londres Moderna” (p. 23). 
257 Idem, p. 24. Elenco Documental, Icononímia: imagem 64 e 65, p. 288.  
258 Elenco Documental, Icononímia: imagem 66 e 67, p. 289. 
259 Idem, p. 20. 
260 Idem, p. 20. Elenco Documental, Icononímia: imagem 68, 69 e 70, p. 290. 
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Roterdão com o que ainda existe, “apenas restava, em 1941, a torre da catedral, – esta 

mesma terrivelmente mutilada – erguendo-se como fantasma no centro de vasto campo 

arrazado, cemitério do que foi até Maio de 1940 o coração de uma das mais ricas e 

activas cidades europeias (…). Mesmo antes do bombardeamento destruidor de 1940, 

não seria possível reconhecer na nova Roterdão qualquer dos edifícios que se destacam 

nos azulejos, com excepção da Catedral, e um outro pormenor”261. Por aqui percebemos 

a dificuldade em identificar os quatro edifícios com os seus mostradores de relógio 

circulares, com excepção da referida torre da catedral – a Groote Kerk262 – que possui 

dois mostradores, um a encimar o outro. É provável que Roterdão seja o local de origem 

dos azulejos ou até mesmo do pintor, dado que Santos Simões não encontrou nem 

desenho nem estampa que correspondessem exactamente com o painel de azulejo. 

Ainda em relação aos restantes edifícios, Santos Simões diz: “Dos edifícios que ladeiam 

a catedral apercebe-se a torre da velha Bolsa e a que suponho ser a da antiga Igreja de 

S. Lourenço”, “(…) mas infelizmente, não foi possível arrancar à vista de Roterdão mais 

do que a evocação de uma cidade que, com aquele ar de felicidade e abundância, 

resplandecente de azul e branco, desapareceu para sempre…”263. 

O painel com a representação do porto flamengo de Antuérpia é facilmente distinguível 

graças à torre da catedral – Église de Notre Dame – que com a sua companheira 

incompleta, ergue-se imponente em direcção ao céu. Os dois mostradores de relógio 

que encontramos nesta representação são, da esquerda para a direita, o da Igreja de 

São Carlos sendo que o mostrador está colocado no respectivo campanário e o da 

mencionada torre da catedral que “ocupa mais de três azulejos e está reproduzida com 

rigor, não faltando o célebre relógio onde se vêem as horas!”264. O retrato da cidade de 

Colónia foi, provavelmente, copiado da gravura de Mattheus Seutter, editada em 

Augsburgo por Tobias Conrad Lotter (s/ data), mas que Santos Simões encontrou 

agrupada em Atlas Geográfico, com muitas outras vistas e plantas do século XVIII265. 

Aqui, descobrimos apenas um mostrador de relógio, na torre do Convento dos 

Agostinhos, a par da Igreja dos Santos Apóstolos, ambas representadas no mesmo 

azulejo266.  

                                                           
261 Idem, p. 17. 
262 Tradução: Primeira Igreja. 
263 Idem, p. 18. Elenco Documental, Icononímia: imagem 71, 72, 73, 74 e 75, p. 291. 
264 Idem, p. 16. Elenco Documental, Icononímia: imagem 76, 77 e 78, p. 292.  
265 Idem, p. 27. 
266 Elenco Documental, Icononímia: imagem 79 e 80, p. 293. 
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No Hospital de Santo António dos Capuchos em Lisboa, existe o «Pátio do Relógio» 

assim designado pela presença do relógio de sol em pedra267, a marcar a entrada da 

antiga cisterna do convento. Datado de 1586 (datado e assinado: F.L.P. 1586, no próprio 

relógio), o local original do relógio era uma torre que caiu com o terramoto de 1755, 

tendo sido depois colocado na cisterna. A base octogonal onde o relógio está colocado é 

revestida com azulejos azuis e brancos do século XVIII. A decoração tem como pano de 

fundo, uma estrutura arquitectónica simples e de formas geométricas, sobre a qual 

existe uma outra decoração mais complexa composta por medalhões ovais assentes em 

mísulas, com ramos de lírios ao centro e emoldurados por anjos que saem das formas 

onduladas onde os medalhões estão apoiados, intercalados por cabeças de criança a 

coroar vários elementos rococós que se conjugam entre si (flores, elementos regulares, 

pequenas volutas, etc.). O embasamento é formado por um rodapé com elementos 

concheados adornados lateralmente por volutas e encimados por uma barra decorada 

com motivos circulares, enquanto o entablamento é um misto de volutas e «asas de 

morcego» que servem de elementos de união à decoração central, terminando na 

cornija268.   

No Salão Nobre (antiga Aula da Esfera) do Hospital de S. José269, descobrimos a 

provável fonte de inspiração para as «esquinas» que decoram a base do relógio do 

Hospital de Santo António dos Capuchos. De época anterior270, conseguimos perceber a 

existência dos mesmos elementos, se bem que aqui numa ornamentação bem mais 

intricada e tipicamente barroca. A decoração azulejar deste espaço está em 

concordância com as aulas de geometria, matemática, astronomia, óptica e balística 

(entre outras), que aqui tiveram lugar graças à acção da Companhia de Jesus, sempre a 

par das novidades científicas. Estando a Relojoaria associada de forma bastante 

enraizada com o estudo da Cosmografia e Matemática, não é de admirar que entre 

tantos instrumentos científicos que surgem representados nos painéis azuis e brancos 

que ornamentam o espaço, apareça nas mãos de uma criança, um relógio de sol, que o 

mostra à figura feminina, ambos em primeiro plano271.  

                                                           
267 Apresenta três quadrantes: horizontal (permanentemente iluminado desde o nascer até ao pôr do sol), 
vertical meridional e equinocial setentrional. Entre as suas muitas funções, ajudava a acertar o relógio mecânico 
que ainda se encontra na torre da igreja e que se pode observar do claustro (o relógio de sol estaria bem perto 
deste). 
268 Elenco Documental, Icononímia: imagem 81, p. 294. 
269 Antes de ser transformado em Hospital, após a expulsão da Companhia de Jesus na segunda metade do 
século XVIII, este espaço era conhecido como Colégio de Santo Antão-o-Novo, onde era leccionada a 
conhecida Aula da Esfera.  
270 Segundo quartel do século XVIII, sendo a sua autoria atribuída a Valentim de Almeida, período da Grande 
Produção Joanina. 
271 Elenco Documental, Icononímia: imagem 82 e 83, p. 294. 
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Igualmente, mas de período «ligeiramente» posterior, encontramos nos painéis de 

azulejo das salas de aula do Colégio do Espírito Santo, Universidade de Évora, também 

a azul e branco, a mesma representação alegórica que já vimos anteriormente no Salão 

Nobre do Hospital de São José em Lisboa. Na sala de aula de geometria e astronomia 

“uma formosa dama, figurando a Ciência, ensina o uso dos instrumentos de precisão: 

compasso, transferidor, esquadro, fio de prumo, enquanto um aluno efectua uma 

medição óptica”272, sendo que ao lado da dama, uma criança segura um relógio de sol, 

tal como vemos no painel do Hospital de São José, e, encontramos ainda neste painel, a 

presença de um outro relógio, desta vez de parede, colocado na coluna por detrás da 

criança que analisa um globo, ambos também perto da referida dama273. Nota-se uma 

diferença de pincel entre os dois painéis, sendo mais provável que o de Évora seja 

posterior ao do Hospital de São José.  

Contudo, foi encontrada a fonte de inspiração para ambos, nomeadamente uma gravura 

que aparece na obra de Nicolas Bion sobre a construção e usos de instrumentos de 

matemática274, sendo os painéis, muito possivelmente, uma representação alegórica à 

matemática ou geometria, ou a ambos. As semelhanças formais entre a gravura e o 

painel do Hospital de São José são evidentes, enquanto no de Évora as figuras fogem 

um pouco ao estilo representado. Mas a presença de um outro relógio na gravura, 

colocado na parede acima da figura feminina, leva-nos a crer que os autores de ambos 

os painéis viram em primeira mão a dita gravura, mas de alguma edição anterior à que 

nós aqui apresentamos275. 

Ainda na Universidade de Évora, na mesma sala de aula, existem outros três painéis 

onde o relógio aparece figurado. Refiro-me a um outro relógio de sol, de maiores 

dimensões e com base própria que assenta no chão, de enaltecimento ao “estudo da 

Geometria. É o poder de Deus que sustenta uma esfera armilar, enquanto várias 

crianças se debruçam sobre figuras geométricas, como triângulos inseridos em 

circunferências, relógios de sol e mapas, ou contemplam os astros através de 

telescópios montados em cavaletes, vendo-se no chão objectos de estudo misturados 

com pautas de música”276. Num outro painel “são os anjos que se divertem com 

instrumentos científicos e modelos de figuras geométricas: esferas, óculos para 

                                                           
272 MENDEIROS, Monsenhor José Filipe; MACHADO, Prof. José Alberto (coord.), 2002, p. 97. 
273 Elenco Documental, Icononímia: imagem 84 e 85, p. 295. 
274 «Construction et Usages des Instrumens de Mathématique», Traité de la construction et des principaux 
usages des instruments de Mathématique, 4ª ed., 1752 (Google books). 
275 Elenco Documental, Icononímia: imagem 86, p. 295. 
276 MENDEIROS, Monsenhor José Filipe; MACHADO, Prof. José Alberto (coord.), 2002, p. 97. Elenco 
Documental, Icononímia: imagem 87, p. 295. 
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contemplarem as estrelas, relógios, cilindros, cones, círculos concêntricos, etc.”277, em 

que o relógio, de formato circular com base, é elevado por um anjo278. No terceiro painel 

a que fazemos referência, o relógio é de pesos, fixo na parede e assente numa mísula; o 

anel das horas é circular, apresenta a típica numeração romana e está inserido numa 

caixa decorada com volutas e elementos vegetalistas. A importância do relógio no 

contexto do painel revela-se na sua descrição: “representa Minerva, deusa da sabedoria, 

sentada num trono, armada de lança, capacete e elmo na cabeça, com o escudo 

nacional na mão esquerda, numa alusão a D. João V, o mecenático doador dos 

azulejos. A sala mostra os alunos estudando Geometria, e uma criança, junto da esfera 

armilar, apontando para um belo relógio de parede, como que a indicar que o tempo é 

regido pelo movimento da Terra em volta do Sol. Pormenor curioso é o escudo nacional 

cobrir parte do Globo terráqueo, quiçá alusão às nossas possessões ultramarinas, bem 

como ao estudo dos fusos horários”279. A par deste relógio, também pode ser observado, 

uma figura masculina no acto de fabricação de um ponteiro para a relojoaria grossa. 

Ainda do século XVIII, do período conhecido como Grande Produção Joanina, é o painel 

intitulado Todos Amam o Homem Liberal, proveniente do Palácio dos Coruchéus, hoje 

em depósito no Museu da Cidade em Lisboa280. Parte de um conjunto de oito painéis, 

todos dentro da temática da moralidade cuja fonte de inspiração, contendo semelhanças 

flagrantes ao nível da figuração, é a obra o Theatro Moral de la Vida humana y de toda 

la Philosophia de los Antiguos y Modernos281, com gravuras de Otto van Veen foram, 

presumivelmente, executados na oficina de Bartolomeu Antunes, por volta de 1750. O 

relógio de caixa alta, ao centro da composição, ajuda a dividir a acção em dois 

momentos: do lado direito observa-se a figura agonizante do «homem liberal», cercado 

por pessoas que o lamentam e, à esquerda, de forma a completar o cenário 

arquitectónico de grandes dimensões, outras figuras entregam-se às suas actividades 

diárias, esperando o desenlace da cena principal. O mostrador é circular e, 

possivelmente, seria um relógio de pêndulo, facto que não é muito perceptível. A 

                                                           
277 Idem, p. 97. 
278 Elenco Documental, Icononímia: imagem 88, p. 295. 
279 Idem, pp. 97-98. Elenco Documental, Icononímia: imagem 89, p. 295. 
Relativamente a este último painel, encontrámos na obra de Nicolas Bion, já antes referida, uma gravura que 
terá servido com toda a certeza, de fonte de inspiração para o autor. Acreditamos existir um painel de azulejos 
semelhante a este no Colégio Militar em Lisboa mas, até à data, não nos foi possível comprovar este facto. 
280 MECO, José, 1999, p. 34. 
281 Obra de origem flamenga Quinti Horatti Flacii emblemata imaginibus in aes incisis notisque illustrata, 
publicada em Antuérpia em 1607, com versos latinos de Horácio e ilustrados por Otto van Veen. Com várias 
edições e traduções, esta é a versão castelhana, acrescentada com alguns Sermões de autoria desconhecida, 
largamente difundida por todo o mundo hispânico. Encontrámos a versão castelhana desta obra, datada de 
1669, e a gravura que serviu de inspiração ao painel em questão, assim como a respectiva quintilha, na página 
123 (Google books). 
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guarnição é barroca de “pilastras em forma de estípite, terminadas por cariátides com os 

braços levantados a segurar teatralmente a cornija, ao centro da qual aparece uma 

cartela com a quintilha respectiva, ladeada por um par de meninos”282, onde se lê, em 

espanhol: “Del avaro no se espera / Ningun bien y cada qual / Aún muerto le vitupera: / 

Mas el hombre liberal, / Todos sienten que se muera”283. 

Do mesmo período é o painel a azul e branco, Mecânica, da Casa ou Quinta Patiño, em 

Alcoitão. Parte de um conjunto de sete painéis, adquiridos em leilão pelo proprietário e 

com origem no antigo palácio da «Flor da Murta»284, estes painéis de alegorias às Artes, 

foram colocados no átrio da entrada, segundo indicação de Santo Simões285. Pintados 

sobre gravuras de Louis Simmoneau, feitas por quadros de Jean Jouvenet, na alegoria 

aqui retratada, como parte de um painel duplo onde se encontra uma outra, a 

Eloquência, o cenário é bastante diferente da gravura. Nesta, a figura da musa, dos 

anjos e inventos são enquadrados por uma paisagem arquitectónica em construção e no 

painel, os mesmos elementos figurativos estão delimitados num cenário de interior, entre 

colunas. A figura da musa apresenta nos dois casos, suficientes semelhanças entre si e 

dos três anjos da gravura apenas um não aparece no painel. Em primeiro plano, um dos 

anjos procede ao arranjo ou acerto das horas de um belo exemplar de relógio de mesa 

ou de pêndulo, de características morfológicas diferentes do exemplar que aparece na 

gravura286.  

Fonte de inspiração para a representação do painel, onde “figuram os inventos: relógio 

de pêndulo, certo tipo de jato d’água e a máquina de fazer meias de seda; dois dos 

respectivos inventores – M. Huggens e M. Francine – são citados no texto”287, é a 

referida ilustração que pertence ao Le cabinet des beaux-arts, ou Recueil d'estampes 

gravées d'après les tableaux d'un plafond où les beaux-arts sont représentés. Avec 

l'explication de ces mêmes tableaux, de Charles Perrault e Claude Perraut, datado de 

1690288.  

                                                           
282 MECO, José, 1999, p. 32. 
283 Idem, p. 34. 
Esta colecção azulejar demonstra uma preocupação decorativa com clara intenção doutrinal. O facto de as 
legendas estarem em castelhano pode ser explicado pela preocupação em reproduzir exactamente as gravuras. 
Elenco Documental, Icononímia: imagem 89.1 e 89.2, p. 296. 
284 Rua do Poço dos Negros, esquina com a Rua de São Bento, em Lisboa. 
285 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1979, p. 183. 
286 Elenco Documental, Icononímia: imagem 89.3 e 89.4, p. 296. Não nos foi possível, até à data, perceber qual 
a nova utilização que foi dada ao espaço. Uma hipótese é: condomínio fechado com hotel. 
287 ALCÂNTARA, Dora Monteiro e Silva de, 1999, p. 102. 
288 Gallica, biblioteca digital da Biblioteca Nacional de França:  
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1118921.r=Le+cabinet+des+beaux-
arts,+ou+Recueil+d'estampes+gravées+d'après+les+tableaux+d'un+plafond+où+les+beaux-
arts+sont+représentés+Avec+l'explication+de+ces+mêmes+tableaux.langPT.  
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Tudo aponta para que esta mesma gravura tenha servido de inspiração para o painel a 

azul e branco de Santo Antão do Tojal (Igreja e Palácio da Mitra), localizado na Sala da 

Música e dedicada às Artes e Ofícios. O mesmo tema aparece aqui enquadrado por um 

fundo de paisagem natural com algumas construções e uma ponte sobre um curso de 

água289. Contudo, aqui observamos apenas a figura da musa coroada, com tratamento 

do cabelo e das vestes mais apurado, acompanhada apenas pelo anjo que acerta o 

relógio de mesa de mostrador circular, com duas campainhas a rematar, de decoração 

vegetalista e assente em pés de formato redondo. A alegoria é identificada pela filactéria 

inferior, presa por um dos pés do anjo, e onde se lê MAQVANIQVA290.  

Outra situação de compra de painéis de azulejo para posterior colocação na sua 

habitação é a da actual Fundação Medeiros e Almeida. O seu fundador, António 

Medeiros e Almeida que em 1973 doou a sua casa e colecção ao país, adquiriu um 

painel de azulejos portugueses, do século XVIII, em faiança vidrada a azul e branco, no 

início dos anos 70 do século XX e que mandou colocar na Galeria de Cima da sua 

residência em Lisboa. Da folha de assentamento do painel em questão, está referida a 

sua proveniência, «Painéis do Intendente», mas sem certezas absolutas. Neste painel 

constam três cenas, possivelmente mitológicas291, sendo que a cena central é a que nos 

interessa: uma figura feminina desnuda no tronco, dorme encostada a uma árvore onde 

se encontra um mostrador de relógio com a indicação horária de 10 horas e 25 minutos, 

amparado por um anjo ou cupido, que com a sua outra mão, pede silêncio para a dama 

adormecida. Ajoelhado, a seus pés, está um pastor com o cajado e no ar, planam outros 

dois anjos ou cupidos que observam a cena, um segurando um arco e o outro uma 

tocha292. Por ser este o motivo central de todo o painel, foi-lhe atribuído na sua ficha de 

inventário, o nome de: painel de azulejos “Horas”293.  

No Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa, observam-se um conjunto de trinta e 

oito painéis de azulejo em azul e branco, retratando as Fábulas de La Fontaine294. A 

figuração central de cada painel representa um episódio de uma fábula, inserido numa 

                                                                                                                                                                                              
Elenco Documental, Icononímia: imagem 89.5, p. 296. Optamos por colocar a imagem da gravura que 
encontramos no artigo de Dora Monteiro e Silva de Alcântara, por esta estar em melhor condição de 
visualização. 
289 A guarnição é rectilínea de pilastras laterais salientes e em perspectiva, unidas por embasamento e 
entablamento. As pilastras, com duas volutas decoradas por festões, exibem um rosto alado na segunda. 
290 Elenco Documental, Icononímia: imagem 90 e 91, p. 297. 
291 Tem sido consideravelmente difícil tentar chegar a uma conclusão sobre a identificação destas cenas.  
292 No fundo de paisagem e arquitectura, comum às três cenas e onde se podem ver montanhas, árvores, 
ruínas, casario e rochedos, apresenta nesta área um rebanho de cabras e um lago. A guarnição ao painel é 
composta por enrolamentos vegetalistas. 
293 Elenco Documental, Icononímia: imagem 92 e 93, p. 297. 
294 Colectânea de 124 fábulas, dividida em seis partes. Várias novas edições das "Fábulas" foram publicadas 
ainda em vida do autor (Jean de La Fontaine), e a cada nova edição, novas narrativas foram acrescentadas. 
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guarnição que se mantêm igual para todos os painéis. “Os cartões foram feitos de 

estampas de alguma das edições ilustradas das fábulas mas não todas de uma mesma 

edição. Assim há algumas que parece terem sido copiadas das estampas de Jean 

Baptiste Oudry, abertas para a edição de Paris de 1755 (em 4 volumes); no entanto 

outras afastam-se muito daquelas ilustrações, tendo semelhanças com as gravuras das 

edições de Amesterdão (1685) gravadas por Romain De Hooge e, mais ainda, com as 

da edição chamada «des Fermiers Généraux» (Paris 1695), devidas a Eisen e que 

foram, também, inspiradoras de Oudry. Como julgo que os azulejos não podem ser 

posteriores a 1740-45, não é de admitir a edição de Paris de 1755, como a que serviu ao 

pintor de azulejos, antes outra, anterior, e, possivelmente, a dos «Fermiers Généraux» 

ou ainda, menos provavelmente, a de Amesterdão, de 1727, com gravuras de Henry 

Causé.”295.  

A fábula que nos importa aqui tratar é a número dezassete, A Serpente e a Lima. Tendo 

como pano de fundo um estabelecimento de um relojoeiro, percebível pelos vários 

relógios de bolso em destaque na janela e no interior do espaço, acompanhados por 

outros tantos relógios de mesa e de parede já prontos a serem vendidos e alguns ainda 

por acabar “à procura de comida, uma serpente calhou entrar na loja de um relojoeiro, e 

encontrou uma lima de aço, que se pôs a roer com voracidade. A lima advertiu-a: “Que 

pretendes fazer, pobre serpente de cabeça tonta? Não esqueças que, sendo mais dura 

do que tu, partirás por minha causa todos os dentes, ao passo que eu não receio mais 

do que os do tempo.” / Isto aplica-se aos espíritos mesquinhos, que, não sendo bons 

para nada, procuram apenas morder em quem vale mais do que eles.”296. Quando 

Santos Simões identificou o painel, era apenas “reconhecível a parte superior do painel 

onde se vê a loja do relojoeiro”297; hoje pode ser visto na íntegra, mas apresenta ainda 

algumas falhas de vidrado298. 

Em Lamego existe um painel de azulejo de revestimento exterior, a decorar o espaldar 

de um banco de pedra. Em azul, branco e amarelo, retrata o relógio de sol que for 

erguido na antiga estrada pombalina (hoje, estrada municipal entre Lamego e Cambres). 

                                                           
295 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1979, p. 232. 
296 Texto retirado da legenda ao painel, no Mosteiro de São Vicente de Fora. O texto de La Fontaine, em verso e 
que acompanha esta fábula é o seguinte: “Uma serpente malvada / Entrou de noite fechada / Na loja dum 
serralheiro, / De comida nem cheiro / Encontrando / Se lançou // A uma lima que topou, / Na qual se pôs a 
morder. / - Melhor não podes fazer -. / Lhe diz a lima zombando : / Vai mordendo / Nesse meu aço vai dando / 
Cabo dos dentes malditos -. // Quanto infame maldizente / Felizmente / Se tem assim enganado; / Julgando com 
torpes ditos, / Ou escritos / Indecentes, / Cravar venenosos dentes / Nalgum carácter honrado? / Mas tal raça 
não acaba; / E, se não pode roer, / Vai sempre tendo o prazer / De sujar com a imunda baba.”, OUDRY, Jean-
Baptiste; MARTINS, António Coimbra (introd.), 2001, p. 96. Na página anterior, pode se ler a versão original, em 
francês.    
297 SIMÕES, João Miguel dos Santos, 1979, p. 233. 
298 Elenco Documental, Icononímia: imagem 94, p. 298. 
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Este relógio é um obelisco que, através da sombra que projectava no solo indicava as 

horas aos transeuntes de outros tempos. Monumento de interesse público, com 

significativo peso histórico, encontra-se bem preservado e foi aqui, reproduzido em 

azulejo em resultado de uma clara demonstração da sua importância. A localização 

deste painel não é bem explícita, crendo nós que se trata de alguma praça, talvez perto 

da Sé Catedral de Lamego. Ao centro da composição observa-se o obelisco que 

projecta a sua sombra, numa paisagem rasante e vegetalista (do lado direito são visíveis 

algumas árvores de grande porte), de carácter algo solitária. Está bastante degradado, 

com azulejos picados, falhas de vidrado e destacamentos, o que dificulta uma leitura 

mais completa da cena representada. De assinalar que os elementos decorativos da 

guarnição e a própria cena central poderão indicar ser de final do século XVIII ou já bem 

dentro do século XIX. O painel está identificado na cartela central do embasamento, 

onde se pode ler: Relógio de Sol299.   

Outro monumento significativo representado em azulejo é o da Torre do Relógio de 

Caminha, na estação ferroviária da mesma cidade. Símbolo emblemático da cidade de 

Caminha, a Torre do Relógio é parte integrante das muralhas construídas no século XIII, 

a mando de D. Afonso III. De planta quadrada, é constituída pela porta da vila no piso 

térreo, encimada por uma imagem de Nossa Senhora da Conceição; no nível superior 

divide-se em dois andares, rematados por merlões e um coruchéu piramidal com sino. 

Junto aos merlões, foi colocado em 1673 o relógio que viria a dar o nome à torre, sendo 

possível de observar ainda o respectivo mostrador. De final do século XIX, este painel 

integra um conjunto em que o tema centra-se em torno das paisagens e costumes 

locais, que revestem as paredes da área de embarque da estação de Caminha. Os 

painéis apresentam todos a mesma morfologia, alternando-se a representação na 

cartela central, sempre a azul e branco. No caso que apresentamos, o destaque vai todo 

para a praça da qual sobressai a famosa Torre do Relógio, rodeada de outros edifícios 

de menor dimensão e, em primeiro plano, uma carroça cercada por diversas figuras. A 

servir de moldura decorativa à cena, observam-se vários elementos tais como: rosas, 

festões, ramas, folhas de acanto, concheados, penas de pavão, entre outros, associados 

a linhas geométricas e volutas, em tons de amarelo, verde e manganês, sobre fundo 

branco e azul300.   

Do início do século XX são os dez painéis fronteiros aos conhecidos painéis historicistas, 

da autoria de Jorge Colaço e que se encontram na Estação de S. Bento, no Porto. 

                                                           
299 Elenco Documental, Icononímia: imagem 95, p. 298. 
300 Elenco Documental, Icononímia: imagem 96, p. 298. 
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Revestem o espaço em altura, alternando entre vãos de janela, de acesso ao espaço e 

de cantaria despojada, dez painéis iguais policromos, todos com o mesmo motivo. 

Divididos em três registos, tanto o primeiro como o último apresentam motivos circulares, 

de diferentes tamanhos e inseridos uns nos outros, com uma estrela de oito pontas ao 

centro em castanho-escuro e negro. Nos quatro cantos, uma flor branca de centro 

amarelo destaca-se dos restantes elementos vegetalistas a azul, auxiliando na indicação 

de que este padrão repete-se de ambos os lados. No registo central, introduzido no 

círculo a branco, vê-se uma locomotiva a vapor como motivo principal do mostrador de 

relógio, do qual apenas se reconhece alguma da numeração romana, tendo o VI sido 

substituído por um sino, o III e o IX encontram-se cobertos pelo vapor e o XII substituído 

pela própria locomotiva; a encimar o mostrador, duas bandeiras (uma vermelha e uma 

verde), e a ladear o mesmo dois candeeiros. Todos estes elementos são uma alusão à 

importância da indicação do tempo, num espaço em que o fundamental era que o 

comboio chegasse a horas ao destino. Os três registos são demarcados por uma faixa 

ondulada como um motivo floral estilizado ao centro, repetido e em tom de azul301. 

De 1925 é o painel publicitário de uma ourivesaria em Águeda. Assinado F. Pereira, está 

colocado numa parede entre duas pilastras, ocupando a totalidade do espaço. 

Revivendo o estilo Arte Nova, o painel é policromo, no qual se destaca uma figura 

feminina de vestido pregueado com duas faixas, uma amarela decorada com motivos 

vegetalistas ao nível da cintura e outra atada com um laço ao nível das ancas. De cabelo 

ondulado preso com uma fita em tom de rosa, eleva os dois braços com os quais segura 

um relógio de bolso de numeração árabe no mostrador com a indicação horária de 13 

horas e 25 minutos. Na área inferior do mostrador aparece o anel dos segundos. A servir 

de pano de fundo, observa-se uma paisagem verdejante com a indicação de um grupo 

montanhoso e uma fábrica, em segundo plano302.  

Em exposição no Museu Nacional do Azulejo, está o painel Lisbonne aux mille couleurs, 

da autoria de Paolo Ferreira. Réplica de 1992 do painel de 1937 para o Pavilhão de 

Portugal que foi apresentado na Exposição Internacional de Paris, subordinada ao tema 

Arts et Tecniques dans la Vie Moderne, onde vemos representado uma cintilante 

perspectiva da cidade de Lisboa, vista a partir do Tejo. Tendo como ponto central a 

Praça do Comércio, a malha urbana desenvolve-se através do traçado da baixa 

pombalina em direcção ao Rossio, expandindo-se tanto à esquerda como à direita. A 

razão pela qual este painel é mencionado neste estudo deve-se à presença do 

                                                           
301 Elenco Documental, Icononímia: imagem 97 e 98, p. 299. 
302 Elenco Documental, Icononímia: imagem 99 e 100, p. 299. 
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mostrador do relógio mecânico da Sé Catedral de Lisboa, retratado numa das suas 

torres303, à direita do painel e em lugar de destaque304.  

Na composição cerâmica relevada, em tríptico, que Jorge Barradas realizou para o 

Palácio Atlântico no Porto, em 1950, ele conta a “história portuguesa dum país 

emigrante à procura da mítica abundância”305. O mostrador de relógio na zona inferior 

que serve de apoio à figura de Neptuno – em representação do Oceano Atlântico, está 

acompanhado, de cada lado, de peixes, conchas, búzios, negros e folhagens. De 

formato circular, a sua moldura tem dois peixes amarelos, encimada por um laço 

intrincado e apoia-se em duas pombas a azul. A cercadura interior em latão é decorada 

em relevo com pequenos vasos dos quais saem vários motivos vegetalistas; o anel das 

horas apresenta numeração romana com cada número a negro e numa placa de fundo 

branco, colocados na chapa em latão que completa o mostrador. Os ponteiros são 

reminiscentes dos seus antecessores barrocos306.    

A importância do relógio de sol manteve-se sempre a par da evolução tecnológica, facto 

comprovado pela contínua realização desta tipologia de medição do tempo, patente em 

vários painéis de azulejo, e pela datação dos exemplos que a seguir apresentamos. Da 

segunda metade do século XX, é o relógio de sol vertical meridional em azulejo, com as 

linhas de declinação nitidamente traçadas e a inscrição Carpe Diem entre estas e a 

representação do sol. Está colocado no Hospital da Força Aérea em Lisboa, o que 

explica a representação da evolução da aviação, através dos vários meios aéreos que 

se encontram de cada lado das linhas de declinação, com a reprodução dos mais 

antigos na zona inferior, dos quais destacamos o estudo de Leonardo da Vinci ao centro, 

sob o número XII307. Num outro painel de azulejo, datado de 1990, observam-se um 

conjunto de relógios verticais declinantes e a equação do tempo. Este está em Murtal, 

Cascais, e tem uma guarnição arquitectónica decorada nos cantos superiores com um 

conjunto cerrado de flores. Ao centro, o sol que encima as linhas declinantes com a sua 

numeração romana, é ladeado pelos relógios de Inverno e de Verão. Nos cantos 

inferiores surge a dita equação do tempo de um lado, e no outro, num «pergaminho» a 

amarelo a inscrição: Dum Spectas Fugio (“enquanto olhas eu fujo”), seguida das 

coordenadas da latitude, longitude e declinação, referentes ao local onde está colocado, 

                                                           
303 Na mesma torre onde se encontra este mostrador existe, na parede lateral, um relógio de sol vertical, em 
pedra. 
304 Elenco Documental, Icononímia: imagem 100.1, 100.2 e 100.3, p. 300. 
305 RODRIGUES, António, 2000, p. 54. 
306 Elenco Documental, Icononímia: imagem 101 e 102, p. 301. Permanece a dúvida se o mostrador foi feito de 
forma a integrar a composição ou se este já se encontrava no local, tendo Jorge Barradas previsto a colocação 
da sua obra em redor do mesmo. 
307 Elenco Documental, Icononímia: imagem 103, p. 302. 
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bem como a assinatura e a data308. De Alhos Vedros é relógio de sol em azulejo, datado 

de 2008. Em azul e branco, exibe os elementos essenciais a este tipo de representação, 

com revivalismos presentes na decoração de cima e em baixo. Ao centro as linhas de 

declinação partem de uma dupla estrela em dois tons de azul e alternam-se com uma 

estilização de flor-de-lis, terminando na filactéria onde está inscrita a numeração 

romana. A dupla estrela é encimada pela datação, também em numeração romana e a 

inscrição Ad Libitum (“à vontade”) separa a decoração inferior da filactéria309.  

A Torre da Universidade de Coimbra é um dos ex-líbris da cidade e tem entre os 

estudantes a designação de “Cabra”, nome atribuído a um dos quatro sinos. Construída 

no século XVIII, de estilo barroco joanino e erguida num dos ângulos do Pátio das 

Escolas, é rematada por um miradouro do qual se tem uma panorâmica sobre a cidade. 

De forma quadrangular com três registos, é aqui onde se encontra o célebre relógio com 

um mostrador para cada quadrante e os respectivos sinos. Monumento significativo da 

cidade e universidade foi imortalizado no painel de azulejo a azul e branco que, no 

decurso da nossa investigação, descobrimos na internet. Em perspectiva, vêem-se 

apenas dois dos mostradores do relógio da torre, em formato circular e com a típica 

numeração romana, rematados inferiormente pelos famosos sinos. Do lado direito do 

painel observa-se parte da Via Latina, varanda ritmada por elegante colunata, no centro 

da qual ergue-se uma escadaria nobre que nos dirige a um corpo porticado e rematado 

por frontão triangular310.  

Concluímos esta apresentação com o painel do relógio do Projecto Grão/Detalhes de 

uma natureza maior, exposição temporária que teve lugar no Museu Nacional do 

Azulejo, em 2007. Rita João e Pedro Ferreira, designers de profissão, criaram com 

recurso aos excedentes da produção industrial de azulejos, dois «ensaios» no intuito de 

nos levar a pensar e repensar as preocupações ambientais que este e outros 

desperdícios estão a causar ao nosso planeta – uma das muitas questões centrais da 

sociedade contemporânea. Em concreto, este projecto foi “um «ensaio» para um 

sistema de composição e reprodução visual que pretende dar uma nova vida a azulejos 

industriais «fim-de-linha». Chama-se «Grão» porque se refere à mais pequena unidade 

de uma imagem, denominada grão (…). Neste caso a unidade mínima é o azulejo.”311. 

                                                           
308 Elenco Documental, Icononímia: imagem 104, p. 302. 
309 Elenco Documental, Icononímia: imagem 105, p. 302. 
310 Elenco Documental, Icononímia: imagem 106, p. 303. Destaque para o retábulo escultórico em pedra, obra 
do escultor francês Claude Laprade e executado em 1701. Através da Via Latina acede-se à Reitoria e suas 
dependências, reformuladas, na sua maior parte, na Reforma Pombalina de 1773. Por esta comunicação 
também se pode chegar à Sala Grande dos Actos, mais conhecida por Sala dos Capelos, lugar onde decorrem 
as mais significativas cerimónias da vida académica.    
311 GALAMBA, Madalena, 2007, p. 98.  
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Um dos painéis expostos, de 3x3 metros, retrata parte de um mostrador de relógio com 

cerca de 400 azulejos, composto primeiro através da fotografia de cada azulejo 

excedentário, para depois o recomporem de forma a criar a imagem desejada. O último 

passo foi passá-lo “para a realidade construindo um «puzzle» de azulejos reais”312. Este 

painel tinha duas leituras possíveis: a primeira devia ser feita ao perto para que se 

pudesse sentir o «grão», a segunda devia ser feita ao longe para que se tivesse a 

percepção total e monumental da imagem313. 

 

                                                           
312 Idem, p. 99. 
313 Elenco Documental, Icononímia: imagem 107, p. 303. 
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2.3.2 Relojoaria na Pintura 

 

As representações de relógios na arte não se cingem à Azulejaria. Também aparecem 

na pintura tanto como actores secundários à representação principal, em primeiro plano, 

ou como objectos simbólicos, testemunhos de um futuro de existência breve e ao 

mesmo tempo duradoura. Desde exemplos de cripto-história ou de recriação do espaço, 

até às naturezas-mortas, os relógios ou apenas os seus mostradores, tornaram-se 

elementos conspiradores do pintor para compor a sua obra. Ainda assim, é na arte do 

retrato onde eles mais se destacam.   

Género nobre por excelência, o retrato a imagem de alguém dado pela pintura, pelo 

desenho, pela escultura ou pela fotografia. É a representação de uma «realidade 

complexa», onde a figura humana obedece a leis e cânones sucessivos, relacionados 

com o ângulo da sua captação, dependendo da estrutura social e cultural, e também da 

moda, em que historicamente se inserem o retratado e o retratista, situando tanto o 

modelo como o pintor. Representação para a posterioridade a reprodução fiel do 

retratado na sua pose mais favorável adequava-se ao estatuto superior dos seus 

encomendantes.   

 

A pintura Bênção do Papa Ciríaco, parte integrante do Retábulo de Santa Auta, 

realizado para recepção das relíquias da Santa ao Convento da Madre de Deus no 

primeiro quartel do século XVI, e que se encontra hoje em exposição no Museu Nacional 

de Arte Antiga, conta-nos um dos episódios relacionados com a lenda de Santa Úrsula e 

o martírio das onze mil virgens, lenda da qual Santa Auta faz parte. Em primeiro plano, o 

Papa Ciríaco acompanhado de alguns membros do seu séquito, abençoa Santa Úrsula, 

Santa Auta, o príncipe Conan e restante comitiva das onze mil virgens, às portas de 

Roma. Em segundo plano, perto dos membros do clero, ergue-se uma estrutura 

arquitectónica onde é possível de ser observado um mostrador de relógio com os 

respectivos ponteiros, e que, ao que tudo aponta, seria um relógio de pesos, devido à 

presença imediatamente abaixo do referido mostrador, de dois pesos, interligados com a 

estrutura onde se encontra o mostrador e que, no seu interior, albergaria o mecanismo 

de engrenagens descomunais e pesadas314.   

Da segunda metade do século XVI, é o relógio de formato circular, numeração romana 

no anel das horas e rosa-dos-ventos em amarelo ao centro, que coroa o tímpano 

                                                           
314 Elenco Documental, Icononímia: imagem 108, p. 304. 
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semicircular do vão em arco de volta perfeita em segundo plano, da pintura de Francisco 

de Campos, Santa Ana, Virgem e Santa Isabel. Indicador da passagem do tempo, 

colabora na imortalização da cena visível ao observador: Santa Ana e a Virgem recebem 

na sua presença Santa Isabel (as personagens identificadas no registo inferior da 

pintura), num ambiente acolhedor, de interior onde, se destaca também a tapeçaria que 

cobre o chão e onde se podem observar alguns livros, as duas esculturas, cada uma no 

seu nicho, entre colunas, que nos conduzem à passagem para outra ala da residência 

coroada pelo já referido relógio e, do lado direito da composição, a paisagem 

arquitectónica exterior315.   

O Museu Nacional de Arte Antiga exibe, na secção de pintura portuguesa, uma Vista do 

Mosteiro e Praça de Belém, da autoria de Filipe Lobo. Pouco se sabe sobre este pintor, 

que chegou a estar à frente da corporação de pintores de Lisboa, a Irmandade de São 

Lucas, sendo, até hoje, apenas conhecida esta sua obra, importantíssimo documento 

histórico e documental sobre como era o quotidiano das pessoas (fidalgos, cavaleiros, 

criados, aguadeiros, etc.) em redor do Mosteiro de Santa Maria de Belém, em Lisboa. 

Oportunidade de excelência também, para observar como era a iconografia do Mosteiro 

em 1657 e, ao comparar com o que hoje existe na renomeada Praça do Império, 

podemos constatar o que os trabalhos de conservação e restauro fizeram ao alterar a 

traça arquitectónica original. Relevante para o presente estudo é perceber que no século 

XVII existia um mostrador de relógio neste monumento, na torre sineira da igreja, entre 

dois vãos de janela na vertical e virado para a praça. Pelo que se pode observar, o anel 

das horas era de tom branco, possivelmente com a característica numeração romana, e 

o centro em pedra, a acompanhar o restante edifício316. Este mostrador já não existe e 

desconhece-se qual o seu paradeiro e em que altura terá sido retirado, sendo a hipótese 

mais plausível as obras de conservação e restauro do século XIX. Outro caso em que 

mostrador foi retirado do seu local é o do Convento de Cristo em Tomar. Na Charola, 

guarnecida de duas torres sineiras, existia um relógio mecânico ao qual correspondia o 

respectivo mostrador que ainda pode ser visto em imagens antigas317, constatando a 

presença de dois mostradores diferentes, em momentos distintos, um de formato 

quadrado com o anel das horas no interior e o outro de formato circular. “Hoje, num 

canto da antiga farmácia do convento, (…), jaz despido e triste o que resta de um 

mecanismo de relógio de torre, tirado nos anos 40 do século XX da torre onde tinha 

estado primitivamente. Nessa operação da então Direcção Geral dos Monumentos 
                                                           
315 Elenco Documental, Icononímia: imagem 109 e 110, p. 305. 
316 Elenco Documental, Icononímia: imagem 111, 112 e 113, p. 306. 
317 http://blog.thomar.org/2009/09/rainha-dos-ceos-parte-i.html  
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Nacionais também viria a ser picado e totalmente apagado da frontaria da torre o 

mostrador do dito relógio.”318 

Ainda do século XVII, é a pintura, Cena de Jogo, que faz parte do inventário artístico da 

Arquidiocese de Évora. A pintura divide-se em duas acções distintas: numa cena de 

interior, à direita, surge um jovem que se destaca, pelas suas vestes de tom vermelho, 

das restantes três personagens com as quais mantêm uma comedida conversa. Sendo 

esta a cena que se encontra em primeiro plano é, no entanto, a que decorre do lado 

esquerdo que mais nos interessa: no exterior, duas figuras masculinas procedem com 

um jogo composto de tacos e bolas. Serve como pano de fundo, um prédio do qual se 

distingue, na zona superior e a demarcar a união de duas das suas fachadas, um 

mostrador de relógio, de moldura ornamentada, percebendo-se ainda o respectivo 

ponteiro319.   

Pertence ao Museu de Lamego a Natureza morta: faianças, cristais, relógio e corrente; 

de origem holandesa e autor desconhecido, é datada do século XVIII. Insere-se no 

âmbito das imagens de Vanitas320, que transmitem uma mensagem moral ao mesmo 

tempo que levam o observador a reflectir sobre o estado da alma, numa tentativa de dar 

um significado à própria vida (e da necessidade de preparação da alma para a 

Eternidade perante os factos finais da Morte, Juízo Final, Céu e Inferno), através dos 

objectos simbólicos mas reconhecíveis, usados pelo pintor. Constituída por vários 

objectos, tal como o nome indica, o relógio de bolso e respectiva châtelaine (corrente) 

surgem logo em primeiro plano, com a tampa de protecção do mostrador aberta321. A 

passagem do tempo e a inevitabilidade da morte é como a presença do relógio pode ser 

interpretada, objecto que, inexoravelmente, nos impede de esquecer o breve ciclo de 

vida porque todas as coisas estão condenadas a passar: tudo tem um princípio, um meio 

e, inevitavelmente, um fim.  

É no retrato que a presença do relógio se torna mais evidente, utilizado como objecto 

simbólico ligado à exaltação do indivíduo, do seu estatuto ligado ao poder, à cultura, à 

religião ou à riqueza. Por exemplo, no retrato de D. João III322 (de vestes imponentes e 

cruz de Cristo ao peito) de 1540, o relógio de mesa com caixa em madeira e de remate 

semi-circular, anel de horas com numeração romana e respectivo ponteiro, colocado em 

                                                           
318 Fernando Correia de Oliveira, Pista da semana: Convento de Cristo, em Tomar, 19 de Dezembro de 2009: 
http://estacaochronographica.blogspot.com/2009/12/pista-da-semanaconvento-de-cristo-em.html. É de todo 
possível que o destino do mostrador e, talvez do relógio, do Mosteiro dos Jerónimos tenha sido semelhante. 
319 Elenco Documental, Icononímia: imagem 114, p. 307. 
320 Termo derivado da citação bíblica: “Vaidade das vaidades, tudo é vaidade” (Eclesiastes 1: 2). 
321 Elenco Documental, Icononímia: imagem 115, p. 307. 
322 Foi por acção de D. João III que o ensino universitário se estabelece definitivamente em Coimbra. 
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cima de uma mesa perto da coroa, ceptro e encimado pelas armas reais, em parte 

escondido devido à presença da mão direita do rei que segura um livro323, pode ser 

entendido como a máquina «perfeita», que se apropriava do tempo através da sua 

medição e, por comparação, o monarca era visto como o motor de uma sociedade na 

qual ditava aos seus subordinados as suas tarefas e funções. Em contexto estético 

semelhante, mas com dois séculos de intervalo, é o Retrato do Conde da Ericeira, de 

1781. O conde está retratado de armadura com uma cruz ao peito, segura por uma fita 

de tom vermelho que se destaca do fundo em vermelho escuro (reposteiro) que decora o 

espaço interior onde se encontra. Mão esquerda apoiada na mesa onde um relógio de 

mesa francês, em tom dourado (provavelmente ainda do período barroco; mostrador 

com as horas em numeração romana, encimado por um pequeno busto ou elemento 

vegetalista estilizado), acompanhado de vários objectos de escrita, remata a decoração 

e contribui para elevar ainda mais, o estatuto social da figura representada.324    

Numa decoração de interior, com um compacto reposteiro à esquerda do observador, o 

retrato dito de D. Catarina de Bragança é outro exemplo da importância simbólica dos 

objectos associados à figura retratada. Colocado à entrada do Panteão da Casa de 

Bragança, no Mosteiro de São Vicente de Fora em Lisboa, está identificado como sendo 

“D. Catarina de Bragança / Rainha de Inglaterra / (1638-1705)”, numa placa de metal 

aplicada na moldura. Na própria pintura surge a indicação de que a figura retratada é 

uma “Infanta de Portugal”, mas não especifica quem. Seja como for, a figura, que apoia 

a sua mão esquerda numa cadeira, apresenta um vestido em acordo com a sua posição 

social. Ao trabalho intricado das riquíssimas rendas e bordados que o decoram na 

totalidade, é acrescentado, perto do braço direito da figura, um belo exemplar de relógio 

de bolso com a característica decoração no verso (visto que não se vê o mostrador) em 

dourado325, preso ao vestido por uma bonita fita vermelha em forma de laço326.   

No retrato do Duque de Palmela e Família, de Ferdinand Krumholz, surge um relógio de 

mesa, estilo francês, e que aparece à direita do observador. Objecto que partilha da 

intimidade doméstica de uma das famílias mais influentes de Portugal do século XIX, 

junta-se à restante decoração da Sala da Música do antigo Palácio do Calhariz, em 

Lisboa. O patriarca, o 1º Duque de Palmela, domina a composição, apoiado no piano no 

                                                           
323 Elenco Documental, Icononímia: imagem 116 e 117, p. 308. 
324 Autoria de Pompeu Batoni, pertence ao Museu Condes de Castro Guimarães em Cascais. Descobrimos esta 
pintura no livro Cronologia do Tempo em Portugal, da autoria de Fernando Correia de Oliveira (2004), p. 23. 
Como a imagem deste retrato não dispõe de qualidade suficiente para que o relógio seja visualizado na sua 
totalidade, optámos por não a colocar.  
325 O material de fabrico deste relógio é, de certeza, em ouro, tendo em atenção à importância social (realeza), 
da figura que o usa.   
326 Elenco Documental, Icononímia: imagem 118 e 119, p. 309. 
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qual, a Condessa de Alcáçovas interpreta uma peça musical. É acompanhado à direita 

pela primeira Duquesa e o jovem D. Filipe de Sousa e Holstein e à esquerda, pelo 

segundo Duque de Palmela e sua esposa. Em primeiro plano, D. Maria Luísa de Sousa 

e Holstein, terceira Duquesa de Palmela e posteriormente, escultora de grande renome, 

que coloca flores no cabelo e, a seu lado, o Marquês de Sesimbra e seu tio, D. Tomás 

de Sousa e Holstein e a Condessa da Ribeira Grande. Junto ao cão da família, encontra-

se o Marquês de Sousa Holstein e é atrás dele que está o tremó onde assenta o referido 

relógio. Do período barroco francês ou revivalismo do século XIX, o relógio em tom 

dourado327, apresenta no mostrador um anel de horas com numeração romana e formas 

onduladas de grande dinamismo e exuberância que caracterizam a caixa onde se insere 

o mecanismo, rematadas por elementos assimétricos328. 

No século XIX, a presença do relógio de bolso como sinal de status destaca-se, 

particularmente, na afirmação de membros de uma nova burguesia. São muitos e vários 

os retratos que emergem, com particular incidência para a segunda metade do século 

em questão. No inventário online da Diocese de Viana do Castelo, encontrámos quatro 

retratos masculinos, pessoas importantes da sociedade vianense, alguns com inscrições 

de actos beneméritos que mereciam ser relembrados, todos bem vestidos em acordo 

com a moda do seu tempo. Ao traje não deixou de ser associado o relógio de bolso, bem 

visível no primeiro retrato, do qual se desconhece a identidade, mas onde se pode ver 

um relógio em tom dourado pendurado no colete. Dos restantes três sabemos o nome: 

Caetano Luís da Silva, José Miranda de Carvalho e José Parente da Costa Lima, 

através de legenda na própria pintura ou placa. No entanto, o único elemento que pode 

indicar a presença de um relógio é a corrente dourada pendurada no colete, à direita e à 

esquerda dos primeiros dois retratos respectivamente e, do terceiro, a corrente ou 

pendente, também em dourado que sai do casaco329.  

O relógio de bolso não era exclusividade masculina nem a tal pretendia ascender, como 

podemos observar através do Retrato da Baronesa do Seixo330, da autoria de Augusto 

Roquemont, responsável por uma boa parte dos retratos burgueses nortenhos. Casada 

com um grande proprietário da região do Alto Douro, senhor da quinta do Seixo e das 

Várzeas do Cachão, Cândida Rosa de Faria fez-se retratar em posição a 3/4 à 

                                                           
327 Bronze cinzelado e dourado é a hipótese mais provável relativamente ao material e técnicas usadas na 
fabricação deste relógio. 
328 Elenco Documental, Icononímia: imagem 124 e 125, p. 310. 
329 Elenco Documental, Icononímia: imagem 120 à 123, p. 309. 
330 É o retrato da primeira Baronesa do Seixo, Cândida Rosa de Faria. Até ser adquirido pelo Museu Nacional de 
Soares dos Reis em 1987, juntamente com o retrato do Barão, António de Almeida Coutinho e Lemos, esteve 
na posse dos descendentes da retratada. Este e o retrato do seu marido, estiveram na exposição do Palácio de 
Cristal em 1867. 
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esquerda, sentada numa cadeira de madeira forrada a tecido azul, de vestes e adereços 

escrupulosamente bem tratados, mantendo o formulário que Roquemont usou em 

muitos dos retratos de sua autoria. Num cenário de interior, onde a arquitectura de fundo 

é decorada com um reposteiro de tom vermelho, a Baronesa apresenta-se com duas 

pulseiras uma em cada braço, um anel e um leque que segura com as duas mãos, e 

com um belo vestido preto, de rendilhado branco nas mangas e na zona do peito, 

sustentando apenas dois adereços: um broche ao peito e um relógio de bolso com 

châtelaine pendurado na zona da cintura. É a decoração do verso que se pode observar 

e não o mostrador, apresentando o que parece ser uma cesta de flores enfeitada por 

uma moldura em relevo composta por pedrarias331.  

Em contexto idêntico, descobrimos o retrato da 1ª Duquesa de Palmela, D. Eugénia 

Telles da Gama, óleo sobre tela, atribuído a Thomas Lawrence mas que terá sido 

pintado por John Simpson, ambos ingleses. Olhando o observador de frente, a Duquesa 

apresenta-se com trajes negros e, em igual cenário de interior, bastante semelhante ao 

retrato da Baronesa do Seixo. O relógio de bolso encontra-se preso à cintura e está, 

igualmente, ligado a uma fina corrente que a Duquesa transporta ao pescoço332.  

Encerramos este capítulo com o Retrato do Conde de Burnay, melhor dizendo com os 

retratos visto que, existe uma cópia do original, este da autoria de Ernest Bordes (pintor 

francês, activo em Paris) e datado de 1901 (a cópia é de Luís Ortigão de Burnay, século 

XX). Henri Burnay, ilustre banqueiro e personagem incontornável da história do 

desenvolvimento económico em Portugal entre o final do século XIX e princípio do 

século XX, por volta de 1900, tinha encomendado ao pintor um Duplo retrato dos 

Condes de Burnay, que viriam a ser pintados ao vivo pelo artista, muito provavelmente 

durante as deslocações a Paris do banqueiro e sua esposa. Retratado já com uma certa 

idade, Henri Burnay apresenta-se-nos como uma pessoa informal, que nada mais tem a 

provar e mostra-se assim mais descontraído, com a mão direita no bolso e a esquerda, 

com o anel nupcial, apoiada nas costas da cadeira onde está sentado, num ambiente 

que lhe é familiar, mais concretamente o seu gabinete, espaço da casa só seu, privado. 

Imagem íntima, instantânea, numa atitude e contexto em que tudo é natural e familiar, 

                                                           
331 Elenco Documental, Icononímia: imagem 126 e 127, p. 311. 
332 Este retrato faz par com um outro, que reproduz a figura de D. Pedro de Sousa e Holstein, 1º Duque de 
Palmela. Parece que terá sido iniciado por Thomas Lawrence, mas que não teve tempo de o terminar. Tudo 
indica que John Simpson é o responsável pela sua autoria. Não assinado e não datado, deve ser de período 
anterior ao retrato da Baronesa (mas acreditamos que a diferença não será muito significativa), optámos por 
não colocar uma imagem deste retrato uma vez que, a única de que dispomos não possuí a qualidade suficiente 
para que o relógio seja visualizado na sua plenitude. Remetemos por isso, para o catálogo da exposição que 
teve lugar na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Uma Família de Coleccionadores, Poder e Cultura: Antiga 
Colecção Palmela, pp. 81 e 163.  
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veste com elegância e sem grande ostentação, de acordo com o seu nível social, traje 

do qual sobressai a roseta da insígnia da Ordem de Cristo e a corrente do relógio de 

bolso, deixando o trabalho de tentar visualizar como este seria e a magnificência da 

decoração aplicada, à nossa imaginação. A cópia de Luís Ortigão de Burnay333 realizada 

após a morte de Henri Burnay foi feita, certamente, com a intenção de ocupar um local 

onde se queria guardar a memória do ilustre banqueiro, notando-se algumas diferenças 

de técnica e menor definição dos traços fisionómicos do Conde334.  

                                                           
333 Descendente do ramo da família Ortigão Burnay, foi pintor de figuras, retratista e água-fortista. Discípulo de 
Luciano Freire em Lisboa completou a sua formação artística em Londres e Paris. Sócio efectivo da Sociedade 
nacional de Belas-Artes onde obteve o merecido reconhecimento, exerceu ainda o cargo de conservador no 
Museu Nacional de Arte Antiga. 
334 Elenco Documental, Icononímia: imagem 128, 129 e 130, p. 312. 
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3. Coleccionismo e o Coleccionador  

3.1 Relojoaria: Estado da Questão  

 

Ao escolher a colecção de relojoaria do Dr. António Anastácio Gonçalves, deparámo-nos 

com bastantes perguntas e poucas respostas. Coleccionador português, com excelentes 

colecções de porcelana, mobiliário e pintura soube, contudo, procurar constituir um 

pequeno núcleo de peças de relojoaria, situadas cronologicamente entre o século XVIII e 

XIX. Após uma primeira análise ao referido núcleo, foi possível averiguar que nenhuma 

das peças era de autoria portuguesa, apesar da existência, ainda que efémera, da Real 

Fábrica de Relojoaria (anexa à Real Fábrica de Sedas do Rato, em Lisboa), de onde 

saíram, por exemplo, os relógios da Fundação Medeiros e Almeida e de caixa alta no 

Museu da Cidade, e de alguns relojoeiros portugueses que chegaram a aprender a 

profissão e a arte de fabricar um relógio com os mais conceituados relojoeiros ingleses. 

O Dr. Anastácio Gonçalves deu prevalência à relojoaria estrangeira, particularmente à 

inglesa, francesa e suíça, sobressaindo um relógio de bronze belga e um relógio de 

mesa de origem austríaca, sendo que a decoração subjacente terá tido um papel 

particularmente relevante na escolha específica dos objectos, como homem de 

excelente bom gosto que era.  

 

Com este objectivo em mente, prosseguimos em tentar encontrar factos concretos sobre 

os relojoeiros a quem pertence a autoria das peças da colecção e, achando importante 

tentar perceber como era a relojoaria em Portugal, constatámos que a realidade do seu 

estudo não é semelhante ao que se passa no resto do mundo. Sabemos da existência 

da já referida Real Fábrica de Relojoaria, da presença de relojoeiros estrangeiros em 

Portugal; descobrimos a existência de alguns tratados dedicados ao assunto em questão 

de autores portugueses, contudo, uma grande maioria são traduções de autores 

estrangeiros.  

A título de exemplo, mencionamos o Almanach Perpetuum, o primeiro almanaque de 

que há notícia em Portugal, publicado em Leiria e da autoria de Abraão Zacuto, um 

judeu expulso de Espanha. Igualmente, encontrámos referências na Biblioteca Nacional 

a um Tractatus de Horologiis [manuscrito] / scriptus AB Gastaudy, em latim e em 

francês335 e sabe-se que contém desenhos à pena, sépia, de figuras geométricas, 

relógios astronómicos de diversos tipos, um quadrante, e dois desenhos desdobráveis; 

                                                           
335 Tratado sobre Horologia de autor não identificado. No catálogo da doação de Fr. Manuel do Cenáculo, o 
autor é nomeado «Austady», [s.d.].  
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de Manuel de Figueiredo e datado de 1603 é a Chronographia: Reportorio dos Tempos, 

no qual se contem VI Partes, S. dos Tempos: Esphera, Cosmographia, & Arte da 

Navegação, Astrologia Rustica, & dos Tempos, & Pronosticação dos Eclipses, Cometas, 

& Samenteiras. O Calendario Romano, cõ os Eclypses ate 630. E no fim o uso, & 

Fabrica da Balhestilha, & Quadrante Gyometrico, com hum TRATADO DOS 

RELOGIOS336. Ainda na Biblioteca Nacional o Tratado Compendioso da Fabrica, e uzo 

dos RELOGIOS DO SOL: dividido em quatro secçoe[n]s de António Carvalho da Costa, 

datado de 1678, o manuscrito Gnomonica Universal ou Arte para fazer todas castas de 

RELOGIOS de 1704, da autoria do Padre D. Luís Caetano de Lima337 e, o Aucthores qui 

de Horologiis Scripserunt (Autores que escreveram sobre relógios), do Padre Manuel 

Caetano de Sousa (s/ data), contendo 80 nomes desde a antiguidade clássica até aos 

seus contemporâneos, como Christiaan Huygens. 

Valentim Estancel (1621-1705), jesuíta contemporâneo do Padre António Vieira, lente de 

matemática nas universidades de Praga e Olmutz, Brasil, Lisboa e Évora, publicou a 

obra Orbe Affonsino, ou Horoscópio universal, manual de construção de relógios de sol. 

Possivelmente da segunda metade do século XVIII, é a Lembrança do que se deve fazer 

para se poupar trabalho na fabrica dos relojos, manuscrito anónimo que se encontra na 

Biblioteca da Ajuda338. De 1805, da autoria de Padre Francisco de Faria e Aragão, 

impresso em Portugal pela Imprensa Régia, é a obra sobre relógios de sol intitulada 

Horografia ou Gnomonica Portugueza, a qual contém a theoria, e juntamente a pratica 

de fazer RELOGIOS SOLARES pelos methodos mais faceis para os curiosos desta 

matéria. 

Do país vizinho chegou-nos a Arte de Gobernar los Reloxes por la equacion del 

Tiempo339, de B. D. Medauro Grulla datada de 1792 e, o Tratado de Los Reloxes 

Elementares ó el modo de hacer reloxes com el agua, la tierra, el ayre y el fuego, de Don 

Francisco Perez que traduziu a obra original em francês para castelhano em 1770340. 

Estes e outros trabalhos similares, nacionais ou importados, foram os precursores do 

                                                           
336 Foi professor de Matemática, Cosmografia, Astrologia, Aritmética e Arte de Navegação; nesta sua obra, 
incluiu um capítulo com «hum tratado dos relógios». Na obra de José Mota Tavares e Fernando Correia de 
Oliveira (2006), aparece o nome de Jerónimo de Chaves que “Publica, em 1576, uma Chronografia ou 
Repertório dos Tempos, um almanaque”, p. 44. 
337 Trata-se de um pequeno tratado de Gnomonica (arte de traçar quadrantes solares), com grande número 
desenhados à mão, e a cores, onde são representados algumas dezenas de modelos de relógios de sol e 
explanados os métodos de os construir. Cada secção deste tratado foi profusamente ilustrada com desenhos 
geométricos a cores, representando o modo de construção dos vários tipos de relógios. 
338 Nesta altura, a Real Fábrica de Relojoaria funcionava em pleno, e este manuscrito poderá ter pertencido a 
algum dos relojoeiros portugueses que lá trabalharam. 
339 2ª edição adicionada e aumentada com a explicação dos círculos da esfera e uma breve descrição histórica 
do sistema de Copérnico. 
340 São ambos cópias fac-similes do Serviço de Reprodução de Livros: Livrarias “Paris-Valencia”, 1992 e 1993. 
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estudo da Horologia e métodos de fabricar relógios tanto em Portugal como no resto da 

Europa, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, época de grande inovação tecnologia e 

artística no que diz respeito à Relojoaria.  

Estudos desta envergadura continuaram pelos séculos, acompanhando a evolução 

desta arte, surgindo a partir do último quartel do século XIX e ao longo do século XX, o 

Tratado de Relojoaria, obra única do género em Portugal…, escrito por um anónimo e 

datado de 1902, considerado como o primeiro manual de relojoaria mecânica escrito em 

português, fruto da «tradução de diversos autores estrangeiros»; as obras Artes e 

Indústria Metálicas em Portugal – Relojoaria, Sinos e Sineiros (1915) e Artes e Artistas 

em Portugal… (1920) da autoria de Sousa Viterbo, primeiro historiador nacional a 

debruçar-se sobre a temática da relojoaria; o Manual do Aprendiz de Relojoeiro… da 

autoria de Francisco Barbosa, de 1927; A Arte da Relojoaria em Portugal, de Rolando 

Van Zeller, publicado na Separata da Revista MVSEV, de 1961341 que, como o título 

indica, retrata um pouco da história da Relojoaria no nosso país e, mais alguns estudos 

mas que não puderam ser visionados por se encontrarem em mau estado, tal como 

Relógios e Relojoeiros de Eugénio de Andreia da Cunha e Freitas, artigo que escreveu 

para a Separata do Boletim da Associação Cultural Amigos do Porto, nº4 de 1969342. 

Certo é que, sobre a relojoaria do século XVIII-XIX, período que mais nos interessa, são 

raros os trabalhos encontrados.  

Agradecemos, por isso, a preciosa contribuição do senhor Fernando Correia de 

Oliveira343 que tudo tem feito para extrair a Relojoaria e tudo o que a ela está associado, 

do obscurantismo em que se encontra, privilégio de alguns que podem adquirir estes 

objectos para deleite próprio e presenças furtivas em museus, pouco elucidativas. Obras 

como História do Tempo em Portugal: elementos para uma História do Tempo, da 

Relojoaria e das Mentalidades em Portugal, Cronologia do Tempo em Portugal ou 

Dicionário de Relojoaria: o universo do tempo e dos seus medidores, entre outras, são 

incontornáveis para quem deseje estudar a Relojoaria em Portugal. Também de grande 

importância e de referência são as obras em que Fernando Correia de Oliveira foi co-

autor, das quais mencionamos Relógios e Relojoeiros: quem é quem no tempo em 

                                                           
341 Porto, 2ª série, n.º 3, Dezembro 1961. 
342 Importa mencionar o Calendário Perpétuo de António Cabreira (1915) e a publicação, em 1938, d’ O 
Relojoeiro, da autoria de Faria de Vasconcelos, Manuel Subtil e Fernando da Costa Cabral, numa iniciativa do 
Instituto de Orientação Profissional Maria Luísa Barbosa de Carvalho, inserindo-se na sua colecção de 
monografias profissionais. 
343 Jornalista e investigador, especializado na temática da Ásia Extrema (China, Japão, Coreia). Posteriormente, 
ingressou nos quadros do Jornal Público, de que é hoje colaborador. Apaixonado desde muito novo pela 
temática do Tempo, da Relojoaria e da evolução das Mentalidades, tem investigado a nível nacional e 
internacional, publicando regularmente sobre o assunto em títulos da especialidade. É membro de várias 
instituições científicas internacionais dedicadas ao Tempo e à sua multidisciplinaridade. 
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Portugal, de 2006, com José Mota Tavares e, Tempo e Poder em Lisboa: o relógio do 

Arco da Rua Augusta, com José Sarmento de Matos e datado de 2008.  

Em Relógios e Relojoeiros, encontrámos referência à obra Breviário Bracarense, que o 

tipógrafo alemão João Guerline editou em 1494, sendo este o mais antigo incunábulo 

latino que se conhece em Portugal; autor do primeiro dicionário em português, Jerónimo 

Cardoso, de 1570, onde se incluem os vocábulos latinos «horarium» e «horologium», 

com o significado de relógio; da autoria de Pedro Marechal, Arte de Conservar e Regular 

os Relógios de Mostradores (Porto, 1864); Relojeros de España y Portugal – Diccionário 

Bio-Bibliografico, de 1995, da autoria do investigador galego José Luís Basanta Campos, 

de 261 páginas, das quais 38 são dedicadas a autores teóricos ou a relojoeiros 

portugueses e estrangeiros com obra em Portugal344. 

Igualmente importantes são os muitos artigos que têm aparecido em revistas e 

periódicos tais como a Espiral do Tempo, Cronos – Pilares do Tempo (suplemento do 

Jornal Público), Internacional Horas e Relógios, Fora de Série – Paixão Relojoeira 

(suplemento do Diário Económico), entre outras (algumas já desaparecidas), que muito 

têm contribuído. De assinalar, o catálogo Tempo Real, Colecção de Relógios do Paço da 

Ajuda, de 1997 ou o catálogo O Tempo sob Medida, de 2008, referente à exposição de 

relógios da Fundação Medeiros e Almeida, patente no Brasil. Sobre outra exposição, 

realizada no ano 2000 na Fundação Calouste Gulbenkian, desta feita ligada ao tempo e 

sua representação, particularmente na Idade Média, é o catálogo The Image of Time: 

European Manuscript Books345. Ainda sobre estudo e representação do tempo é o 

trabalho que resultou, também, de uma exposição internacional patrocinada pelo 

Observatório Real de Greenwich e pelo Museu Nacional da Marinha de Londres346, 

intitulado The Story of Time, da responsabilidade de Kristen Lippincott, com textos de 

Umberto Eco e E. H. Gombrich, entre outros. 

Destacamos ainda, o artigo de Clara Menéres, Os Relógios e o Imaginário, publicado no 

Colóquio Artes, Revista Trimestral de Artes Visuais, Música e Bailado347, sobre as 

representações artísticas que encontramos nestes objectos e que podem ser 

interpretadas de várias maneiras, consoante a sociedade a que estavam destinados (por 

exemplo: a representação de símbolos sobre a passagem do tempo – o velho de barbas, 

                                                           
344 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, pp. 34, 39, 99 e 28. Relativamente ao 
breviário apenas se conhece um exemplar que se encontra na Biblioteca Nacional.  
345 Este catálogo está referenciado em inglês mas existe versão em português. Contudo, quando adquirimos o 
catálogo, esta já se encontrava esgotada. 
346 A exposição teve lugar na Queen’s House, Museu Nacional da Marinha, Greenwich, Londres, de 1 de 
Dezembro de 1999 a 24 de Setembro de 2000. 
347 Lisboa, n.º 59, 2.ª série / 25º ano, Fundação Calouste Gulbenkian, Dezembro 1983. 
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as foices, etc.), parte integrante da sua tese de doutoramento, O Relógio e o Conceito 

do Tempo no Ocidente, que apresentou na Universidade de Paris em 1983 e que 

permanece por publicar.  

De assinalar também O Cosmochronometro, revista bimensal ilustrada de relojoaria, 

telegrafia e electricidade. Eco dos Relojoeiros Portugueses, primeira revista de relojoaria 

que apareceu em Portugal, dirigida por Augusto Justiniano de Araújo, mas de existência 

breve: Maio a Dezembro de 1897; o Almanaque Bertrand que, publicado entre 1899 e 

1970, tratou das questões do tempo, da cronologia, dos calendários, da relojoaria e a 

revista portuguesa de relojoaria e joalharia, Belora (direcção de Leopoldo Nunes e 

edição de Américo Marinho) que entre 1947 a 1977, cobriu todos os assuntos de sobre 

relojoaria da época conservando-se sempre actual, tal como faz hoje o Anuário de 

Relógios e Canetas, que já vai no seu décimo quarto ano de existência, entre outras, 

algumas já supracitadas. Surgem também no século XX, os vários Borda d’Água (O 

Almanaque Borda d’Água, O Velho Borda d’Água, O Verdadeiro Borda d’Água, O 

Verdadeiro Almanaque Borda d’Água), almanaques concebidos como pequenos jornais, 

assentes nos seus calendários e observações dos astros; vendendo-se sempre pelas 

ruas, captavam as camadas mais populares e uma destas publicações conseguiu 

sobreviver até hoje348. 

De índole um pouco diferente e mais direccionada para o coleccionismo diletante, são as 

colecções em fascículos, traduzidas e acompanhadas de algumas peças, da Planeta 

DeAgostini. A primeira, Relógios de Bolso: das Origens aos Nossos Dias (título original: 

Pendant & Pocket Watches 1500-1950), saiu no ano de 2008, é composta por uma 

selecção de modelos inspirados nas peças mais apreciadas ao longo da História, em 

combinação com as fichas dos relógios e os fascículos que cobrem o percurso pela 

História destes instrumentos, expondo com rigor os conhecimentos básicos da arte e 

ciência da relojoaria349. De 2009, Relógios de Colecção, deu a oportunidade de desfrutar 

de peças únicas e exclusivas de relógios de bolso, em associação e homenagem a 

grandes personagens da história. Os modelos desta colecção variam entre relógios com 

tampa, com corrente a condizer, peças excepcionais em que os ponteiros giram para a 

esquerda ou que apresentam um mostrador com 24 horas em vez de 12. Todos estes 

relógios têm a acompanhá-los o respectivo fascículo explicativo. 

O mundo da Relojoaria viu-se transposto para a literatura primeiro com o franciscano 

André do Prado, por volta de 1450, e a publicação do seu Horologium Fidei (Relógio da 

                                                           
348 A 7 de Janeiro de 2009, a impressão e venda do Borda d’Água, fez 80 anos. 
349 Esta colecção foi renomeada Relógios de Época. 
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Fé), diálogo teológico imaginário, onde o frade compara o mecanismo do relógio com a 

Igreja e que, tem como interlocutor o Infante D. Henrique; segundo, em 1527, graças ao 

génio de Gil Vicente que apresentou em Almeirim, o auto Breve Sumário da História de 

Deus. Refere-se aqui ao relógio, esse instrumento de medição do tempo, através das 

personagens do Anjo que segura um relógio e do Tempo350. Do século XVII, chega-nos 

da obra de D. Francisco Manuel de Melo (autor do famoso texto moralista Carta de Guia 

de Casados, entre tantas outras obras de poesia e teatro) Os Apólogos Dialogais, 

compilação de quatro textos de crítica moral, social e literária, escritos em várias fases e 

num diálogo entre objectos351, dos quais destacamos aqui, o intitulado Relógios 

Falantes. Nesta obra, D. Francisco Manuel de Melo pôs, em acesa discussão, numa 

oficina de caldeireiro e aguardando concerto, dois relógios de torre, o da Igreja das 

Chagas e o da Vila de Belas, em representação da cidade e do campo respectivamente, 

no intuito de salientar que a frivolidade e a hipocrisia são características patentes em 

todos os lugares onde vivem os homens, numa declarada autobiografia, algo acidentada 

e numa descrição do estado da «alma» da sociedade do seu tempo. 

Em 1717 surge A huã Dama que trazia hû Relogio, com hum Cupido por mostrador: Foi 

Asunto Academico / Romance da autoria de Tomás Pinto Brandão352. Poeta satírico da 

literatura barroca portuguesa deve a sua obra, em parte, às consequências das 

atribulações da vida, facto que se pode comprovar através da sua autobiografia burlesca 

em verso, Vida e Morte de Tomás Pinto Brandão, Escrita por Ele Mesmo Semivivo, onde 

relata os pormenores das suas aventuras pelo Brasil e por África, ao mesmo tempo que 

dá uma imagem curiosa e interessante de Portugal do seu tempo. Na obra de poesia a 

que nos referimos, o autor revela-nos a sua mestria ao contar a história de amor de uma 

dama, com a ajuda do tempo e do seu medidor, o relógio, a quem associa com Fílis, 

figura da mitologia grega, filha de Licurgo, rei da Trácia, que se casou com Demofonte, 

rei de Atenas e filho de Teseu, quando este parou no seu país durante a sua viagem de 
                                                           
350 “O primeiro ordena ao segundo que «tempere bem» o relógio (ou seja, que o acerte. Seria pois mecânico, a 
necessitar frequentemente de «tempero», nomeadamente o ser oleado com azeite). Mais à frente, o Tempo diz: 
«Este relógio não se destempera, é muito certo e muito facundo». Trata-se de um objecto simbólico, que marca 
o tempo de vida dos vários mortais que entram na peça. (…) E para Jesus, dispara: «Meu senhor, eu que farei 
no relógio que me destes?». Ao que Cristo responde: »Cedo me despejarás, tem tu o relógio certo». Nem o 
Filho de Deus escapava às leis do tempo, traduzidas no andamento do relógio.”, TAVARES, José Mota; 
OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 172. Gil Vicente escreveu outras obras em que o tempo e as horas 
têm papel de destaque. 
351 Os quatro textos são: Relógios Falantes, Escritório do Avarento, Visita das Fontes e Hospital das Letras. 
Neste último, o diálogo estabelece-se entre os autores Trajano Boccalini, Justo Lípsio, Francisco Quevedo e o 
próprio D. Francisco Manuel de Melo. 
352 Verdades Pobres Ditas em Portugal e nos Algarves da quem e da lem America e Africa e […] – Primeira 
parte offerecida a Majestade De El Rey D. João V nosso senhor – Descritas pelo muito pobre e muito verdadeiro 
Thomas Pinto Brandão, pp. 210-214v. Félix da Silva Freire, António da Fonseca Soares, Francisco 
Mascarenhas Henriques e José Correia de Brito são nomes de outros autores barrocos com poemas dedicados 
à temática do tempo ou aos relógios. 
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volta da Guerra de Tróia. Demofonte, ligado pelo dever à Grécia, retorna ao seu lar para 

ajudar seu pai, deixando Fílis para trás. Ela despede-se dele dando-lhe um caixão 

contendo um sacramento de Réia e pedindo-lhe que o abra apenas quando perder as 

esperanças de voltar para ela. A partir daqui a história diverge. Numa de suas variantes, 

Fílis cometeu suicídio enforcando-se de uma árvore e no local onde foi enterrada, 

nasceu uma amendoeira, que floresceu quando Demofonte finalmente retornou para ela. 

Numa segunda versão da história, Demofonte após abrir o caixão, cai acidentalmente 

sobre sua espada353. 

O historiador e romancista Alexandre Herculano menciona na sua obra de 1848, O 

Monge de Cister, um relógio mecânico, de parede, reportado à época de D. João I, como 

tendo sido um presente do Duque de Lencastre ao rei. Camilo Castelo Branco inspirou-

se nos relógios de caixa alta do seu quotidiano para, na sua obra de 1879, Eusébio 

Macário, fazer a descrição do relógio de parede que havia na botica. 

No século XX, destaque para dois romances policiais de Agatha Christie em que os 

relógios têm papel preponderante no enredo. No primeiro, O Mistério dos Sete Relógios 

(The Seven Dials Mystery no original), de 1929, sete esferas referentes a sete relógios 

constituem o cerne desta misteriosa aventura, que envolve uma organização secreta; no 

segundo, com o célebre detective Hercule Poirot, intitulado Poirot e os 4 Relógios (The 

Clocks no original), de 1969, a história gira em torno de Colin Lamb, um agente 

do serviço secreto que, ao visitar o condomínio Wilbraham Crescent, em Crowdean, 

acaba envolvido na investigação de um estranho assassinato ocorrido naquele lugar: um 

homem desconhecido foi encontrado apunhalado na sala da casa número 19, cuja 

proprietária é uma senhora cega, Mrs. Pebmarsh. Na cena do crime são encontrados 

quatro relógios que marcam todos a mesma hora, 04h13.  

No cenário nacional, distinguimos as obras de poesia, a primeira de Maria Emília 

Correia, Parei os Meus Relógios: Poemas, de 1965 e de Maria Azenha, O Coração dos 

Relógios, de 1998. De José Manuel Mendes, Os Relógios e o Vento de 1995, é uma 

selecção de crónicas publicadas pelo autor na imprensa periódica, que correspondem a 

uma memória dispersa, mas versátil e encantatória e que enriquecem o tempo decorrido 

com o seu olhar avulso e desperto para a singularidade das coisas. No reino da Fábula 

infantil situa-se a obra A Discórdia dos Relógios, adaptação de Myriam Sayalero e 

                                                           
353 Outra versão da história diz que Filis é a rainha da Fócida e apaixona-se por Demofonte, filho de Teseu, indo 
viver com ele para a Trácia. Contudo, Demofonte quando parte para Atenas, promete-lhe voltar para ela, mas a 
ausência do seu amado provoca-lhe um desgosto demasiado grande para aguentar e Filis é transformada numa 
amendoeira na mesma altura em que se atira ao mar. Quando Demofonte regressou à Trácia, a amendoeira 
floriu de alegria. A versão mais célebre do mito aparece no segundo livro do épico do escritor romano Ovídio, 
as Heróides e também aparece na obra de Calímaco. 
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tradução de Maria João Rodrigues. Em romance, relembramos a obra de Rosa Lobato 

de Faria, As Esquinas do Tempo, onde encontramos a entidade Tempo com as suas 

encruzilhadas e transformações no ser humano, características que descobrimos através 

da personagem central, Margarida Saldanha.  

Igualmente, os relógios são objecto de estudo noutras áreas que não a História da Arte. 

Referimo-nos às teses de mestrado em Astronomia, Relógios de Sol, de Carla Maria de 

Oliveira Pereira, Faculdade de Ciências da Universidade do Porto (2004); em 

Matemática, Os Relógios de Sol e o Ensino da Geometria, de Carla Filipa Pólvora 

Santos, Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (2006) e, em Marketing, Para 

Além das Horas: Auto-Conceito e Consumo de Relógios, de Tânia Sofia dos Santos 

Correia, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa 

(2007). De Luís Alberto Vieira dos Santos é o trabalho que descobrimos, intitulado A 

Medição do Tempo (2007), estudo sobre a Relojoaria e as suas origens, bem como de 

várias tipologias de relógios. 

 

Não nos deparámos com grandes problemas relativamente a tentar perceber como se 

deu a evolução da relojoaria através da vasta bibliografia encontrada, em especial para 

a realidade inglesa, francesa e suíça. De índole pouco conhecida e pertencendo a um 

período em que a relojoaria já estava em franca expansão, os estudos sobre esta arte 

cientifica e estética limitam-se a enumerar as grandes figuras que se destacaram nesta 

área. Nomes como Thomas Tompion, Joseph Knibb, Daniel Quare, Abraham Louis 

Breguet, Ferdinand Berthoud, entre outros, são presenças constantes nas obras de 

referência, a par da evolução dos relógios, respectivos mecanismos e decoração, 

diferenciando épocas e estilos através dos ponteiros, mostradores e modo de confecção, 

o que tem, de alguma forma, ajudado a datar as peças. 

Sobre este assunto, damos destaque às obras Old Clocks and Watches and their 

Makers, de F.J. Britten (1977), Watches: Their history, decoration and mechanism, de G. 

H. BAILLIE (edição de 1979), a par do trabalho de Eric Brutton, The History of Clocks 

and Watches (2000). Partindo do estudo da arte da relojoaria, sua evolução técnica e 

artística, e dando maior ênfase à produção inglesa não deixa, contudo, de parte, 

particularmente, a relojoaria francesa. Como mercado que se desenvolveu rapidamente, 

a relojoaria suíça mereceu especial atenção dos seus conterrâneos, facto que deu 

origem a vários trabalhos importantíssimos, dos quais realçamos Technique and History 

of the Swiss Watch, de Alfred Chapuis e Eugène Jaquet, utilizado ainda hoje nos 

museus da especialidade, como obra incontornável.  
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The Pocket Watch Handbook, de M. Cutmore (2002) e The Pocket Watch: restoration, 

maintenance and repair, de Christopher Barrow (2009), são dos livros mais recentes 

para compreender a história e evolução dos relógios de bolso, herdeiros de um estudo 

continuado e que nos permitem compreender estes objectos de mediação do tempo. 

Descobrir quem foram exactamente os relojoeiros da colecção, no entanto, tem sido e 

permanecerá uma tarefa hercúlea. Mais uma vez, valemo-nos do trabalho pioneiro de 

compilação de G.H. Baille, Watchmakers and Clockmakers of the World (edição de 

1969). Coligido pela primeira vez em 1929, este «directório» de relojoeiros e fabricantes 

de relógios estabeleceu-se como fonte de referência e tem sido utilizado por todos os 

interessados e estudiosos do ramo (relojoeiros, coleccionadores, museus, etc.). Com 

inúmeras reedições, a lista tem vindo a ser acrescentada ao longo do tempo com novas 

indicações sendo que, a última edição desta obra de que temos conhecimento até à 

conclusão do presente trabalho, é da responsabilidade de um dos seus seguidores, 

Brian Loomes, é de 2006, tem como subtítulo: complete 21st century edition e 

informações sobre cerca de 90.000 nomes, correspondendo ao período entre finais do 

século XVI e início do século XX. De 1973, é o trabalho de Tardy, Dictionnaire des 

Horlogers Français, repertório imenso composto por mais de 23.000 nomes e marcas de 

relojoeiros, é o guia imprescindível para todos os estudiosos de relojoaria francesa.   

Importante referir o papel da World Wide Web na nossa pesquisa. Sabendo de antemão 

a falibilidade de muitos dos artigos e textos presentes sobre Relojoaria, não deixou 

contudo, de ser bastante elucidativo a forma como o estudo desta área está a ser 

efectuado um pouco por todo o mundo. Sites oficiais e blogues como por exemplo, do 

Museu do Relógio em Serpa, do Pieces of Time sobre relógios de bolso antigos, ou os 

blogues All Around the World e do Observatório de Relógios Históricos de Lisboa, 

contribuíram e muito para a realização do presente trabalho, assim como sites de 

leiloeiras, nacionais e estrangeiras. Outros e muito graças à acção de curiosos e 

interessados, ajudaram-nos a descobrir o longo alcance da Azulejaria no que respeita a 

representação de mostradores e relógios. 

 

Assim como nos referimos as estas obras, poderíamos destacar tantas outras, muitas 

das quais encontram-se registadas na Bibliografia a este trabalho, outras não 

mencionadas em resultado de uma escolha cuidada e criteriosa, uma vez que abrangem 

os mesmos assuntos, mas de formas diferentes. Certo é que, a colecção do Dr. 

Anastácio Gonçalves pode ser de cariz estrangeira mas agora pertence-nos, e como tal, 
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temos o dever de lhe dar o merecido destaque e presença, a par das restantes 

colecções da Casa-Museu.  
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3.2 Coleccionismo na primeira metade do século XX: o interesse 

despertado pela Relojoaria como objecto de colecção 

 

Para que se compreenda o fenómeno do coleccionismo no século XX, é necessário 

conhecer as suas origens, tendo em mente que o próprio acto de coleccionar deve ser 

visto, nomeadamente, sob duas perspectivas. A primeira está relacionada com o 

coleccionismo social e consequentes colecções públicas, associadas ao património de 

uma cidade, de um país ou representativas de uma identidade, ideologia e cultura, que 

podemos encontrar num local acessível a todos, como é o caso dos museus. A segunda 

refere-se ao coleccionismo privado, ao prazer que um individuo tem quando se dedica à 

recolha de objectos dentro de um determinado tema ou característica, para usufruto 

particular, mas que, por vezes, demonstram um segundo propósito: de afirmação de 

status, de compensação pessoal e social, chegando, nalguns casos, à obsessão.  

Coleccionar é um acto inerente à sociedade e cultura humana, até mesmo do próprio 

Homem, ou seja, um fenómeno social e individual importante. A forma como as pessoas 

coleccionam diz-nos muito sobre como elas se vêem a elas mesmas, e ao comum 

observador informa-o sobre a qual a natureza da relação do coleccionador com os 

objectos que angaria. Embutidos de um valor cultural, os objectos de colecção são 

igualmente indicativos de como os coleccionadores podem afectar, positiva ou 

negativamente, a sociedade em que vivem. 

Podem ser objectos de cariz natural intencionalmente agrupados (fósseis, conchas, 

etc.), ou um conjunto de pinturas em que a tela é a parede de uma gruta, o certo é que, 

com o tempo, o coleccionismo tornou-se mais numeroso, rico e refinado. Desde os 

espólios funerários das civilizações neolíticas e pré-clássicas (ex: túmulo de 

Tutankhamon), aos despojos de guerra (objectos dotados de valor financeiro e 

simbólico; demonstrações de submissão e roubo de identidade do derrotado), passando 

pelas colecções de arte reais que actuavam como afirmação de poder354 e pelas 

colecções associadas às diversas religiões. Um facto permanece imutável: a introdução 

de elementos externos ao quotidiano de uma civilização provoca uma alteração na 

perspectiva de entendimento dessa civilização em relação ao que a verdadeiramente a 

rodeia.  

                                                           
354 Os monarcas da dinastia ptolemaica no Egipto possuíam galerias com colecções de pintura e escultura, 
colecções de originais de arte grega, angariadas na Grécia continental, como forma de legitimação do poder 
visto que, estes monarcas viam-se como herdeiros legítimos e transmissores da cultura grega e da personagem 
de Alexandre, o Grande (componente ideológica fortíssima).  
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A título de exemplo, referimos a unificação dos estados gregos por Alexandre, o Grande 

e a subsequente introdução de objectos e influências em resultado das suas conquistas, 

na mesma altura em que o coleccionismo se tornou um hábito popular na Grécia. Roma, 

em particular a partir da Segunda Guerra Púnica (século II a.C.), executou uma «limpeza 

geral» de obras de arte aos territórios subjugados, fosse através do acto de aquisição ou 

graças à prática das antigas leis da guerra de espoliação do adversário. Centenas de 

obras de arte foram retiradas da Grécia, por exemplo, usadas como decoração do 

Capitólio e das praças públicas e, como os romanos adoravam os mesmos deuses que 

os gregos, este procedimento deu lugar a que a arte sagrada que entrava em Roma 

fosse protegida, abrindo o caminho para que esta passasse a ser tratada como 

património público e daqui passando para o coleccionismo privado355. Depois de Roma, 

Constantinopla passou a ser o centro do coleccionismo e, durante mais de três séculos o 

mundo artístico convergiu a esta cidade, unindo o melhor do então mundo conhecido356. 

Obras de arte bizantina eram exportadas para a Europa ocidental e, no século IX, 

governantes e casas religiosas começavam a reunir riquezas sem precedentes. 

Na Europa da Idade Média coleccionar fora das salas do tesouro reais estava 

grandemente limitado à Igreja. Nesta altura, a procura de relíquias sagradas era a área 

mais activa do coleccionismo, bastante requisitada como fonte de prestígio e de poder 

para os espaços religiosos que tinham a sorte de possuir uma e providenciando uma 

fonte de esperança em milagres para as populações. Poucas chegaram às mãos dos 

raros coleccionadores particulares e o resultado de tanta procura levou ao surgimento de 

um mercado lucrativo de relíquias fraudulentas e de roubo das mesmas. Esta situação 

alterou-se durante o período de transição para o Renascimento, período do qual se 

destaca a colecção do Duque francês Jean de Berry e, em Itália, da família Médici e a 

figura de Isabella d’Este.  

Jean de Berry é uma figura importante da história do coleccionismo pois foi um dos 

primeiros a coleccionar muitos dos objectos que se tornaram comuns na Europa, nas 

designadas «câmaras maravilha» (Wunderkammern), por sua vez relacionadas com os 

«gabinetes de curiosidades» que aparecem dois séculos mais tarde. A sua colecção 

marca a transição das «câmaras de tesouro medieval» para o coleccionismo de objectos 

                                                           
355 Coleccionar tornou-se uma moda em todo o território romano. Os romanos não eram estranhos às 
exposições de arte e o seu desenfreado entusiasmo levou os coleccionadores privados a abrir as suas casas ao 
público em dias específicos da semana. Em oposição, a procura de obras de arte era de tal forma excessiva 
que falsificadores não tinham quaisquer escrúpulos em assinar pequenos objectos com nomes famosos. No 
século V, as constantes invasões bárbaras causaram a dispersão dos tesouros romanos, que têm vindo a ser 
descobertos a vários quilómetros da cidade.    
356 Em 330 d.C., Constantinopla possuía centenas de esculturas novas, antigas e cópias, que sublinhavam a 
glória do passado greco-romano. 
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meramente pelo seu valor artístico e simbólico, sem que seja dada grande consideração 

à sua valia económica per si. A paixão do Duque pelo coleccionismo foi contagiante e 

um número significativo de outros nobres franceses do final do século XIV deram inicio 

às suas colecções ao mesmo tempo que a moda por objectos de colecção se espalhava 

um pouco por toda a Europa.        

Ligados ao comércio e à banca, os Médici lideraram o coleccionismo em Itália, imitados 

de várias maneiras por outros príncipes e papas, assim como pela burguesia. Vasta 

colecção organizada por Cosme, o Velho, seu filho Piero e seu neto Lourenço357, era 

composta por medalhas, ícones bizantinos, tapeçarias flamengas, pinturas, esculturas, 

jóias, livros, etc.358, em clara evidência de que o fascínio exercício pelos objectos 

coleccionados não só providenciavam o delicioso prazer inerente à sua posse como, de 

igual modo, eram entendidos como emblemas de poder e status. A justificação medieval 

de que o coleccionismo era um testemunho da glória de Deus começava a diminuir em 

detrimento de um sentimento secular perante o mesmo359. Por sua vez, Isabella d’Este, 

marquesa de Mântua, figura fundamental da cultura e política italiana entre os séculos 

XV e XVI, foi uma voraz coleccionadora de antiguidades romanas encomendando, 

igualmente, a artistas seus contemporâneos360.  

O coleccionismo de obras de arte tornou-se num importante aspecto da sociedade no 

final do século XV. Toda a Europa estava familiarizada com os nomes dos grandes 

pintores assim como um século depois, iria saber em detalhe as façanhas dos mais 

proeminentes coleccionadores. Os artistas ganharam uma nova independência e o 

mecenato foi substituído pelo crescimento da arte como uma comodidade, a par de um 

novo tipo de coleccionador, de cariz profissional, onde se incluíam os médicos, 

professores e advogados. Tudo isto resultou num desenvolvimento exponencial desta 

actividade ao longo dos séculos XVI e XVII.  

Com o Renascimento, cresce o interesse em acumular o mundo nos emergentes 

«gabinetes de curiosidades», a par das novas descobertas chegadas de terras distantes, 

                                                           
357 Herdeiro da notável colecção de objectos de arte de seu avô e de seu pai, Lourenço soube ampliar e 
especializar a colecção, amiúde utilizada como símbolo de poder económico e de estatuto cultural. Grande 
mecenas do seu tempo protegeu muitos literatos, poetas e artistas. 
358 Alguns destes objectos foram encomendados a artistas que na época começavam a sair do obscurantismo, 
muitos deles com o apoio mecenático da família Médici.  
359 O «legado» dos Médici, que resultou na divisão e venda em mercado da sua colecção (dispersa depois do 
saque de Florença de 1529 pelas tropas de Carlos V), retirou ao sistema de mecenato até então existente, 
muitos dos seus mais importantes patronos e deu um novo incentivo aos artistas para que produzissem arte 
sem grande originalidade, tendo como destino o mercado dos novos-ricos e coleccionadores. Surgem um 
grande número de negociantes de arte, antiquários e casas leiloeiras no intuito de aproveitar ao máximo esta 
nova situação e, especuladores começam a comprar com vista a investimentos futuros. Outro impulso dado ao 
coleccionismo foi a descoberta e escavação da Roma antiga entre 1450 e 1550.      
360 É reconhecida como uma das mais importantes mecenas e promotoras das artes do seu tempo, merecendo 
a designação de “Primeira Dama do Renascimento”.   
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do crescimento da população europeia, de invenções como o relógio e a imprensa 

escrita e o incremento do capitalismo. A paixão pelos objectos e o sentimento de euforia 

pelos novos achados durante a época dos Descobrimentos produziu na Europa uma 

explosão da cultura consumista e o aparecimento de novas modas, assim como um 

renovado interesse em coleccionar e expor objectos prodigiosos, a par de um desejo 

que desafiava a imaginação e era praticamente ilimitado. Portugal encontrava-se nesta 

época, na vanguarda da divulgação da arte «extra» europeia («fascínio» pelo Oriente), 

graças às viagens pioneiras que efectuaram um pouco por todo o mundo361. Os 

«gabinetes de curiosidades» enfatizavam as maravilhas que guardavam, merecendo a 

admiração de todos os que deles tinham oportunidade de os usufruir, numa época em 

que o que mais ocupava a mente de qualquer coleccionador eram os «magníficos 

objectos» a que tinham acesso, quer fosse o gabinete de um soberano ou de um 

burguês362.  

Tudo indica ter sido esta a época que deu início ao coleccionismo de relógios e objectos 

associados, que começavam a passar das torres para o convívio interior e pessoal, 

entrando na esfera do maravilhoso e desconhecido visto que, só um pequeno e selecto 

grupo conhecia o seu funcionamento, apesar de estes serem mais cobiçados pela sua 

beleza estética. Contudo, é consideravelmente difícil estipular o momento histórico, 

exacto, a partir do qual alguém adquiriu um relógio como uma curiosidade, como um 

objecto de colecção, e não como um utilitário medidor e guardião do tempo.  

Enquanto a novidade foi o ímpeto no inicio do coleccionismo do período renascentista e 

a estimulação pelo maravilhoso o seu objectivo, coleccionar tornou-se, igualmente, um 

método sistemático de montagem, ordenação e controlo simbólico do caos que a mesma 

novidade ameaçava criar, impedido, contudo, graças ao conhecimento enciclopédico 

que deu lugar a uma maior especialização e classificação dentro dos referidos 

gabinetes. Um primeiro sistema de classificação surgiu com a divisão entre objectos 

naturais (minerais, plantas, objectos etnográficos, fósseis, etc.) e objectos artificiais, com 

                                                           
361 Portugal trouxe para a Europa objectos exóticos como cofres em madeira revestida a madrepérola, e um 
outro tipo de peças: papeleiras miniatura, cerâmica chinesa (gomis, pratos, aquários, jarrões, etc.), contas de 
coral, biombos Nambam, entre outros, alguns deles bastante estranhos (ex: chifre de rinoceronte talhado com 
flores e ramos de magnólia, línguas de Dragão que mais não eram que dentes de tubarão fossilizados). D. 
Catarina, rainha de D. João III, angariou para a sua colecção de alto prestígio, muitos destes objectos exóticos, 
com extremoso cuidado e de forma sistemática. Esta colecção acabou na posse das colecções imperiais da 
Áustria.  
Estes e outros objectos que caracterizam o Império marítimo português entraram, também, nas igrejas e 
mosteiros. 
362 As classes profissionais e comerciais entraram no ritmo do coleccionismo decorando as suas habitações de 
acordo com o bom gosto que imperava, na prossecução pela obtenção de um título nobiliárquico.     
Jardins zoológicos e botânicos, animais exóticos, anões e fontes extravagantes, entre outros, eram outras 
fontes de deleite exploradas nesta altura. Foi este fascínio que antecipou as feiras internacionais da época 
subsequente.       
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particular incidência para a pintura, armamento, instrumentos científicos e 

surpreendentes objectos mecânicos, tais como relógios e autómatos363. Eventualmente, 

o modo de classificação tornou-se mais detalhado e complexo emergindo, ao mesmo 

tempo, gabinetes mais especializados364. Mesmo assim, a popularidade dos «gabinetes 

de curiosidades» e similares durante os séculos XVI e XVII não resultou na subscrição 

de todos os coleccionadores aos princípios do coleccionismo enciclopédico. O impacto 

total desta nova forma de classificação do mundo culminou no final do século XVII e 

princípio do século XVIII, com o declínio do coleccionismo erudito. Os gabinetes eram 

largamente um fenómeno da Reforma Protestante enfatizando as maravilhas seculares, 

apesar de inicialmente apresentarem resquícios de elementos religiosos, mas, no mundo 

da Igreja Católica Apostólica Romana, o oposto é que predominava365. O dealbar 

exponencial do mundo científico no século XVII contribuiu para o crescente 

desencantamento da Humanidade, sendo que o intenso desejo e paixão iniciais que 

culminaram em muitas colecções, dava agora lugar a uma perspectiva cognitiva mais 

distanciada. A moda dos «gabinetes de curiosidades» declinou com a ascensão do 

método cartesiano e com a separação da ciência e da arte, mas o fascínio humano pelo 

maravilhoso e fantástico e pelos respectivos objectos não desapareceu completamente. 

“(…) fads and fashions may shape the content of collections and the rules governing 

what constitutes accepted collecting practice. But the same acquisitive and possessive 

motivations and the same feelings of delight with objects that are, for the collector and 

others of like mind, fantastic, remain.”366 

O perído Edo no Japão (1603-1868, época que em que o coleccionismo se disseminou 

para além da realeza, aristocratas e os templos), e Ming na China (1550-1650), 

manteve-se em compasso com a propagação do coleccionismo na Europa, exceptuando 

nos muitos objectos coleccionados (lacas, queimadores de incenso, utensílios, etiqueta 

da cerimónia do chá, roupa, etc.) e, coincidindo com períodos de crescimento económico 

interno ou, graças ao comércio internacional. Na China, em particular, a democratização 

do coleccionismo tornou-se mais difundida, partilhando consideráveis semelhanças com 

o que se praticava na Europa, na mesma altura.      

                                                           
363 Objectos religiosos e relíquias eram a terceira categoria incluída nos ditos gabinetes. O aspecto religioso da 
vida não desapareceu completamente com a mudança para as maravilhas seculares.  
364 Colecções de etnografia, arte, história natural, geologia, e outras, particularidades que surgem paralelamente 
com a divisão disciplinada da arte e da ciência. 
365 “Of 150 Roman collections inventoried in 1664, over 90 percent excluded naturalia, preferring to restrict 
themselves to such objets d’art as paintings, antiques, medals, and cameos.”, BELK, Russell W., 1995, p. 33. 
366 Idem, p. 34. 
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Nos séculos seguintes, XVIII e XIX, a «mania» do coleccionismo na Europa de certa 

forma intensifica-se, particularmente nos Países Baixos onde, desde o século anterior, 

se concentrava o centro económico europeu, factor que levou a que este fosse o 

primeiro país a experimentar mais cedo as tendências sociais e económicas associadas 

ao coleccionismo que viriam a afectar o resto da Europa de forma mais lenta. Esta 

situação manifestou-se na presença das já referidas «câmaras maravilha» 

(Wunderkammern), representativas de uma expansão do coleccionismo no seio da 

realeza, nobreza e burguesia, apesar da existência de outro tipo de colecções mas que, 

ainda assim, não tiveram o destaque merecido. A «Idade do Ouro» do coleccionismo 

nos Países Baixos centrou-se nas classes sociais mais altas, não deixando de lado 

médicos, advogados, poetas, oficiais, artistas, entre outros e excluindo em larga medida 

as classes médias que emergiam do crescimento económico europeu e da propagação 

da educação. Elemento corrente contudo, era a paixão e a avidez por coleccionar que 

transcendia as preocupações meramente utilitárias367.  

A hegemonia holandesa manteve-se até ao inicio do século XVIII através da sua 

principal casa leiloeira situada em Amesterdão, altura em surgem algumas das principais 

leiloeiras francesas, Hôtel Bullion e Hôtel d’Alligre, que dominaram o mundo do 

coleccionismo da época, período interrompido a partir da segunda metade do século 

XVIII devido a problemas económicos e à Revolução Francesa. França volta à ribalta 

como centro do mundo artístico em meados do século XIX com a abertura do Hôtel 

Drouot. Neste interregno, Inglaterra preencheu o lugar dos leilões de arte com a 

inauguração das casas leiloeiras Sotheby’s, Christie’s e Phillips.  

Característica comum e que se encontra um pouco por toda a Europa é a existência de 

um elo de ligação entre condições económicas favoráveis e o coleccionismo. Uma 

economia em crescimento coloca dinheiro nas mãos dos consumidores, aumenta o 

consumo e o desejo de consumir, estimula os preços dos objectos e providencia dinheiro 

para a especulação no mercado. Um mercado de arte em efervescência no século XVIII 

também significava um mercado que atraia falsificadores, comerciantes sem escrúpulos 

e casas leiloeiras de reputação duvidosa que conspiravam para provocar um aumento 

dos preços. São estas algumas das condicionantes em que França se encontrava, entre 

o século XVIII e princípio do século XIX.  

                                                           
367 No século XVII, os holandeses dominavam o coleccionismo europeu. Conhecedores de pintura e escultura a 
par das suas famosas túlipas, também objecto de colecção. Por volta de 1660, não era incomum encontrar mais 
de cem pinturas de artistas da época, numa modesta casa holandesa.   
Paralelamente, num gabinete de coleccionador era esperado encontrar-se provas de todo o conhecimento e 
competências humanas, variando nos objectos patentes e demonstrando um imprescindível ecletismo que 
sobrevive, até e inclusive, ao século XVIII. 
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No século XVIII, França assistiu à democratização do coleccionismo em que grande 

parte dos coleccionadores pertencia à classe média mas, foi a elite de estudiosos, 

advogados, doutores, clérigos e antiquários a primeira que abraçou as emergentes 

colecções de história natural, consequência da nova era do Iluminismo e do novo 

incremento científico. Igualmente, a exigência de coleccionar pintura de pequena 

dimensão resultou na procura de obras flamengas e italianas, a par do nacionalismo 

crescente que também afectou as preferências artísticas dos coleccionadores, tanto em 

França como em Inglaterra. Por aqui podemos observar que estas mudanças no 

coleccionismo são ilustrativas de que, enquanto as tendências podem ser de longa 

duração, coleccionar está susceptível às alterações da moda assim como o vestuário.   

Designado actualmente como a era do Diletantismo na Europa, o século XVIII é 

indicativo de quais eram os objectivos desejados com o coleccionismo: um hobby 

divertido, elegante e moderno, procurado sem a dedicação ou conhecimento singular de 

muitos apreciadores. Foi também, o século em que peritos e coleccionadores 

especializados surgiram em oposição ao diletantismo, a par de novas e renovadas 

categorias, específicas e matizadas, de coleccionismo, ao mesmo tempo que a 

actividade especulativa tornava-se um motivo alternativo para adquirir objectos, cuja 

variedade multiplicava em extensão e criava um maior número de coleccionadores. De 

referir que a crescente produção em massa, de cariz artesanal e industrial, não interferiu 

de forma destrutiva com o coleccionismo, antes pelo contrário, criando, posteriormente, 

novas colecções dedicadas a objectos que resultaram deste processo. Igualmente nesta 

época, surgem os almanaques com as moradas, profissões e nomes de especialistas do 

coleccionismo, ajuda fundamental para quem desejasse começar ou prosseguir com a 

sua colecção de forma mais pragmática.   

Em 1793 abre o Museu do Louvre com o melhor das colecções reais368, ganhando novo 

impulso com Napoleão Bonaparte que queria fazer de França a potência que mantinha o 

testemunho do avanço civilizacional e artístico369, ao mesmo tempo que uma nova 

expansão democrática no coleccionismo dá a conhecer a nova elite personificada pelos 

dândis, componente essencial do Romantismo do século XIX. Nesta época, ao contrário 

do Romantismo que não necessitava de qualquer tipo de defesa, a indulgência numa 

acumulação privada de objectos precisava dessa defesa e continua a requerer uma 

                                                           
368 Do qual fazem parte alguns relógios, como por exemplo: o relógio de parede, Amor, conquistador do Tempo, 
de cerca de 1740-45, do relojoeiro Nicolas Gourdin e de Charles Cressent (bronze), relógio que entrou nas 
colecções reais em 1787, http://www.louvre.fr/llv/commun/home.jsp.  
369 Em 1803, com Dominique Denon, as colecções são organizadas segundo critérios científicos (escola, 
períodos, estilos, etc.). 
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justificação: “In the preface to the catalogue for na 1880 show of a portion of the 

Goncourts’ art collections, Edmund offered a further defense by referring to the period’s 

mania for bibelots as a disease which he labeled “bricobracomania” (Saisselin 1984, p. 

xiv). For if collecting is a disease, the collector is a victim rather than a villain (this 

defense remains a common one among contemporary collectors). Nevertheless 

criticisms of the indulgence of collecting superficial luxuries continued.”370 De igual modo, 

é criticado o consumismo directo, atribuído à avidez, possessividade e a uma falta de 

restrição sem limites que tornavam aparente que os objectos deste tipo de 

coleccionismo eram, de certa forma, insignificantes ninharias, deslegitimando a procura 

dedicada ao prazer complacente do coleccionador, mais do que pelo mérito científico ou 

artístico da peça.  

Daqui advém o termo «bric a brac» em preferência ao termo «objet d’art» ou outro 

semelhante de cariz honorifico, que nos detém numa distinção discriminatória de classes 

de coleccionadores, visto que, «bric a brac» é tudo o que se podia encontrar nas lojas de 

vendas que aparecem como resposta às novas exigências de uma sociedade em 

crescimento, em oposição às peças que se vêem e desfrutam nas galerias e museus371. 

Qualquer um podia comprar «bric a brac», mas nem todos podiam discernir e adquirir 

«objets d’art», estes últimos bastante procurados pela burguesia como “bens de marca”, 

com os quais procuravam obter o merecido status372.  

Outra distinção entre coleccionadores era a do coleccionador impulsivo, ardente, 

impetuoso em oposição ao coleccionador especulativo, cuja paixão resumia-se ao ganho 

financeiro que podia usufruir através dos objectos que adquiria, em contrapartida ao 

valor dos próprios objectos. Maurice Rheims373 divide os potenciais coleccionadores em 

três tipos: o coleccionador dedicado, o diletante e o «caçador de curiosidades». O 

primeiro é levado pelo desejo de possuir tudo o que esteja inserido dentro de uma 

determinada área do conhecimento374. Ao mesmo tempo que procura um objecto em 

                                                           
370 BELK, Russell W., 1995, p. 40. 
371 “The tone for the new European society was set by cabinetmakers like Boulle or Cressent, by the painters 
Boucher and Fragonard, and philosophers like Diderot, whose expert criticism helped to launch the richer 
classes into the new spheres of collecting. Towards the end of the eighteenth century the initial unity and 
simplicity of this first enthusiasm began to degenerate once more into a love of bric-à-brac”, RHEIMS, Maurice, 
1961, p. 14. 
372 A par desta diferença de classes existia também discriminação sexual no mundo do coleccionismo. As 
mulheres eram vistas como meras angariadoras de bibelôs que compravam como compravam roupa, ou seja, 
eram vistas como consumistas de objectos; as colecções masculinas eram interpretadas como sendo sérias e 
criativas, ou seja, os homens eram coleccionadores no sentido literal da palavra.  
373 Art on the Market: Thirty-five Centuries of Collecting and Collectors from Midas to Paul Getty, David Pryce-
Jones (trad.), Londres, Weidenfeld and Nicolson, 1961. 
374 O autor faz referência a um coleccionador do século XVIII que ao satisfazer a sua paixão por chinoiserie, 
ficou aborrecido “with the falling values that followed the massive imports of the Dutch East India Company, that 
he complained: ‘I must admit that Dresden is somewhat expensive; but I have eight complete dinner services, 
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particular, preocupa-se em investigar as suas origens lendo, por exemplo, literatura 

específica sobre o assunto. O segundo procura a perfeição através da harmonia e 

beleza, adorando as obras de arte não como parte de uma sequência histórica ou série, 

mas tendo em conta a sua diversidade indo ao encontro da sua própria mentalidade, de 

cariz eclética e algo desordenada. Ao contrário do coleccionador dedicado, a moda, o 

progresso, o dia-a-dia, preocupam-no, a ele que procura sentir o mundo das sensações 

através da arte. Por último, o «caçador de curiosidades» distingue-se pelo cuidado que 

tem na procura de tudo o que é raro e possuí o dom invulgar para detectar não só o que 

já é raro ao seu tempo mas também, tudo o que se tornar uma raridade no futuro, 

sempre de olho na unidade e harmonia dos objectos e tentando atingir uma metodologia 

dentro da especialidade a que dedicou a sua colecção. 

Entre os séculos XVIII e XIX, tanto o aumento de coleccionadores como o aumento da 

riqueza originaram uma subida de preços pelos objectos de arte atraindo um número 

crescente de compradores especulativos, dando origem a um capitalismo lucrativo e à 

comoditização da arte versus o amor à arte e outros objectos per si. Esta especulação 

era a força contrária ao Romantismo dos boémios e dos dândis, encontrando-se mais 

perto do lado do negociante do que do lado do consumidor.   

Ainda durante este período, registou-se um desenvolvimento no coleccionismo em 

Inglaterra, apesar da procura desenfreada pelo mundo das maravilhas ter durado mais 

tempo aqui do que no continente. De assinalar, ainda no século XVII, a colecção dos 

Tradescants (pai e filho, ambos John), a qual, depois da morte do John mais novo em 

1662, transformou-se no Museu Ashmolean em Oxford, geralmente reconhecido como o 

primeiro museu do mundo moderno375. Paralelamente, a colecção de Sir Hans Sloane 

composta por antiguidades clássicas e medievais, moedas, manuscritos, livros, quadros 

e gravuras, além das peças que formariam o núcleo central do departamento de História 

Natural,  foi a fundadora do conhecidíssimo Museu Britânico após a morte do 

coleccionador, que preservou o seu espólio para as gerações futuras ao deixá-lo em 

testamento ao rei Jorge II na condição que fossem pagas 20.000 libras aos seus 

herdeiros. Este «presente» foi aceite a 7 de Junho de 1753 e um Acto do Parlamento 

estabeleceu a criação do museu que abriu as suas portas a 15 de Janeiro de 1759376. 

                                                                                                                                                                                              
not to mention what I have spent on transforming my chandeliers, my looking-glasses, my clocks and my 
cupboards into Dresden. To tell the truth, my passion for Dresden amounts to worship, in fact I am made of 
Dresden from head to foot’ (…)” demonstrando aqui, uma autêntica obsessão pela sua colecção, RHEIMS, 
Maurice, 1961, p. 4.     
375 Colecção composta por objectos de história natural, armas, medalhas, vestuário, livros, utensílios caseiros e 
um interminável número de objectos miniatura, entre outros. 
376 Em 1757 o rei Jorge II doou a “Antiga Livraria Real” dos soberanos de Inglaterra ao museu. No século XIX, 
este passa por uma extensa expansão arquitectónica, em parte para receber novas aquisições, como foi o caso 
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Uma das mais significativas colecções do museu é, precisamente, sobre relojoaria, 

cobrindo a história da Horologia desde o período medieval com grande profundidade e 

diversidade, graças à aquisição das colecções de Charles Fellowes (1874), Octavius 

Morgan (1888) and Courtney Adrian Ilbert (1958). “In 1978 the gift of 1200 pieces of 

jewellery from the private collector Mrs Anne Hull Grundy included significant twentieth 

century pieces and formed the basis of a collecting policy which, since 1979, has seen 

the department actively extending its applied arts collection into the twentieth century.”377 

Coleccionar era uma actividade bastante disseminada em Inglaterra ao longo de todo o 

século XVIII, ao ponto de guias de bem coleccionar e de como ser um bom 

coleccionador, serem publicados para amadores, ainda agarrados à distinção artificialia 

e naturalia das «câmaras maravilha». Foi também nesta época que, a aristocracia 

inglesa e as classes profissionais e mercantis, transferiram para o seu país obras de arte 

do continente378, a par do coleccionismo que se centrava nas propriedades localizadas 

fora das cidades. A grande maioria dos coleccionadores adicionava os seus objectos às 

colecções dos seus antepassados, previamente instaladas nas suas casas de campo, 

ideia esta que foi substituída nos séculos XVIII e XIX por um novo sistema de obtenção 

de status, no qual a novidade e a moda suplantavam o primeiro princípio mais 

conservador, não eliminado por completo as «câmaras maravilha», apenas alterando os 

princípios do próprio coleccionismo379.  

A era mercantil que para a Inglaterra teve inicio em 1688, também teve o seu papel no 

coleccionismo e o seu fim registou-se, a par das restantes potências europeias coloniais, 

com a conferência de paz em Paris, após a Guerra dos Sete Anos, em 1763, período 

durante o qual as colónias eram entendidas, principalmente, como fornecedoras de 

matérias-primas e que, depois da conferência, passaram a ser vistas como 

consumidoras de produtos de exportação e fontes de objectos e materiais exóticos. Este 

período de actividade comercial foi também responsável pela importação dos referidos 

objectos e materiais exóticos que alimentaram o gosto pelo coleccionismo e que, em 

                                                                                                                                                                                              
da Pedra de Roseta em 1802. Em 1880 e devido ao grande número de peças, os objectos de história natural 
são transferidos para outro local, hoje conhecido como Museu de História Natural. 
377 History of the collection: Prehistory and Europe, 
http://www.britishmuseum.org/the_museum/departments/prehistory_and_europe/history_of_the_collection.aspx. 
378 A título de exemplo: quando as colecções reais de França foram desmanteladas no dealbar da Revolução 
Francesa, os coleccionadores britânicos foram rápidos em expatriar os tesouros de Versalhes para Inglaterra. 
Igualmente, a aquisição dos mármores do Partenon de Atenas pelo Lord Elgin aos Otomanos (inicio do século 
XVIII), causou uma enorme controvérsia ainda hoje contestada pela Grécia. 
379 A alteração dramática do normal para a miniaturização, gigantismo e objectos fora do normal (“freaks” of 
nature), eram algumas das fontes com as quais os coleccionadores ingleses preenchiam a necessidade de 
novidade nas suas colecções, necessidades reflectidas na sátira de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver.     
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França, eram desvirtuados como «bric a brac»380. Assim e ao compararmos o 

«habilidoso» coleccionador como o protótipo do consumidor francês do coleccionador 

inglês mais eclético, por vezes distingue-se o primeiro como o que acumula objectos 

potencialmente úteis do segundo que adquiria objectos sem qualquer uso particular.  

Mediante esta distinção, importa aqui realçar a importância do que é fundamental para 

alguém ser reconhecido como um entendedor, um possuidor de conhecimentos 

essenciais e multiculturais, um perito a quem se pode recorrer quando se quer obter um 

objecto específico. Recuando até ao Iluminismo, descobrimos que já nesta altura ser um 

connoisseur significava (e ainda hoje significa) ter conhecimento especializado sobre 

uma área específica do coleccionismo e as aptidões a ela associadas, para poder 

classificar os objectos de acordo com as taxonomias aceitáveis, possuir e exercitar o 

bom gosto e julgamento e avaliar a sua autenticidade e valor. Em suma, o coleccionador 

amador é um consumidor subjectivo apaixonado, exemplar da cultura consumista, 

enquanto o connoisseur é um perito objectivo e racional a quem a aquisição e 

propriedade são preocupações a que se dedica, o que não significava que ambos não 

pudessem, por vezes, confundir-se.   

Na segunda metade do século XIX, o coleccionismo amador surge das fileiras da 

sociedade e incluía coleccionadores de caixas de fósforos, postais, medalhas militares, 

dedais, moedas, fósseis, etc., com ênfase na plenitude e abundância em todas as 

coisas. Igualmente, o número de objectos manufacturados presentes nas colecções da 

era Vitoriana381, são indicativos dos objectos de produção em massa e/ou industriais, 

que surgem como objectos de colecção382. O coleccionismo inglês tornou-se mais 

diverso, mais especializado, mais popular e com uma melhor classificação (método 

através do qual, aparentemente, conseguia-se um certo controlo do mundo e do 

passado, ex: as colecções de selos), institucionalizando-se e internacionalizando-se.  

                                                           
380 Porcelana, curiosidades, estátuas gregas e romanas, livros, moedas, pinturas, gravuras, mobiliário entre 
outros artigos de luxo importados, era a matéria-prima para as colecções da época. Inclusive, os próprios 
poetas tendiam para transformar os seus poemas em colecções, preenchendo-os com objectos como 
compassos, mapas e imagens.  
381 Longe das colecções enciclopédicas das «câmaras maravilha», as colecções vitorianas eram altamente 
especializadas. Um bom exemplo foi a criação do Museu Vitória e Alberto, em 1852, um dos maiores museus 
(senão mesmo o maior) em artes decorativas e design, com obras patentes desde a antiguidade até aos nossos 
dias. Uma das figuras chaves na constituição das colecções deste museu foi John Charles Robinson (1824-
1913) que, nas suas muitas viagens para angariação de objectos, tornou-se um especialista em arte 
portuguesa, francesa e espanhola. Tinha uma grande sensibilidade plástica, capacidade de análise e de 
selecção das obras para compra, por vezes impedida devido à política do museu. Este facto levou-o a tornar-se 
num coleccionador e um conselheiro extraordinário para outros coleccionadores da época. Em 1865 
empreendeu uma viagem a Portugal com o objectivo de tentar perceber um pouco sobre o pintor Grão Vasco. 
Promoveu ainda a Exposição de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola que teve lugar em Londres, em 1881 
e em Lisboa, em 1882. 
382 O coleccionismo praticado pelo homem comum começou muito provavelmente no século XIX quando, 
primeiro em Inglaterra, o nível de vida subiu em resultado da Revolução Industrial.  
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Francis Cook (1817-1901) é um bom exemplo desta situação. Dedicou a sua fortuna ao 

coleccionismo artístico, demonstrando um gosto particular pela pintura (c. de 473 obras) 

e, numa das suas viagens a Portugal, comprou Monserrate383, em Sintra. Tratou 

imediatamente de adquirir obras de arte para o palácio e, em 1868, o número total de 

peças que possuía neste espaço, deram origem à publicação de um artigo sobre a sua 

colecção. Não perdeu uma oportunidade para exibir alguns dos seus objectos no clima 

de exposições que vinha a crescer nesta altura384, clima que influenciou algumas das 

suas escolhas e decisões (ex: 1867, Grande Exposição Universal de Paris; 1868, Leeds, 

Exposição Nacional de Obras de Arte). Conheceu o coleccionador extraordinário que foi 

John Charles Robinson385 a quem comprou trinta pinturas. Francis Cook conseguiu 

comprar obras de grande referência, algumas estão hoje expostas em museus um 

pouco por todo o mundo (ex: tríptico de Vasco Fernandes, hoje no Museu Nacional de 

Arte Antiga) e emprestou um grande número de peças para a Exposição de Arte 

Ornamental Portuguesa e Espanhola que teve lugar em Lisboa, em 1882. Na altura da 

sua morte, deixou como legado didáctico e museológico 453 pinturas que John Charles 

Robinson ajudou a manter e, o resto da colecção dividiu pelos dois filhos, deixando-os à 

vontade para que fizessem o que quisessem das peças. 

As características do coleccionismo em Portugal no século XIX destacam-se, 

especialmente, pela presença fundamental de D. Fernando de Saxe-Coburgo-Gotha, 

apaixonada e actuante personalidade da vida cultural portuguesa do século. Devemos-

lhe a edificação da mais emblemática obra de arquitectura romântica: o Palácio da Pena 

em Sintra, o apoio sistemático a gerações de jovens artistas românticos e naturalistas de 

quem foi o primeiro comprador, a protecção moral, política e financeira à Academia de 

Belas Artes e respectivas exposições públicas dos seus alunos e, mais tarde, a 

instalação da Galeria Nacional de Pintura (1868). No final da sua vida foi responsável 

pela instalação do Museu de Belas-Artes e Arqueologia, hoje Museu Nacional de Arte 

Antiga. Foi, também, protector de patrimónios em risco quer fossem monumentos 

identificativos quer em relação a bens móveis e foi, em Portugal, um dos compradores 

mais substanciais de obras de arte no estrangeiro, enriquecendo as casas onde residia 

(Palácio das Necessidades e Palácio da Pena), atitudes que funcionaram para a 

                                                           
383 De tradição romântica, o palácio foi projectado pelo arquitecto James Knowles e construído por ordem de 
Francis Cook em 1858, enquanto a composição dos jardins foi entregue ao pintor William Stockdale, ao botânico 
William Nevill e ao mestre jardineiro, James Burt. O palácio foi construído sobre as ruínas da mansão neo-gótica 
edificada pelo comerciante inglês Gerard de Visme que possuiu a concessão da importação do pau-brasil em 
Portugal e foi o responsável pelo primeiro palácio de Monserrate.  
384 Oportunidades de exposição, de trocas e de vendas. 
385 Nota de rodapé, número 40. 
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aristocracia lisboeta de meados do século, como um exemplo e estímulo a seguir386. 

Contudo, a História da Arte de Oitocentos revela-nos alguns problemas fulcrais quando 

se estuda o coleccionismo: apresenta muitas lacunas e erros de atribuição e, por outro 

lado, o mercado de antiguidades existente tinha o maior interesse em atribuir cópias e 

réplicas aos autores mais consagrados, facto patente um pouco por todo o mundo.  

A nível familiar, o coleccionismo nacional está representado pela colecção Sousa e 

Holstein – Palmela, iniciada no século XVII por D. Luís de Sousa (1637-1690)387, uma 

tradição que se manteve até ao século XX. De salientar a figura do 1º Duque de 

Palmela, D. Pedro de Sousa e Holstein (1781-1850) que adquiriu obras de arte nacionais 

e estrangeiras; do Marquês de Sousa Holstein (1838-1878) a quem se deve a abertura 

ao público da Galeria Nacional de Pintura e, a figura da 3ª Duquesa de Palmela. D. 

Maria Luísa de Sousa e Holstein, escultora e figura predominante da beneficência em 

Portugal. As colecções da família preenchiam os seus Palácios do Rato, Calhariz, do 

Lumiar e de Cascais e o solar do Calhariz em Sesimbra. Entre muitos dos objectos 

angariados ao longo do tempo, contavam-se inúmeras obras de pintura portuguesa e 

europeia (ex: Vieira Lusitano, Domingos António de Sequeira, Vieira Portuense; 

Breughel, Poussin, entre outros), de escultura (Soares dos Reis, Teixeira Lopes; origem 

italiana, etc.), de esmaltes de Limoges, porcelana da China e do Japão, um núcleo 

bastante grande de peças das principais manufacturas europeias, entre as quais 

encontrava-se a Real Fábrica do Rato e mobiliário português, indo-português e 

estrangeiro. Questão que se coloca e que deve ser aprofundada é se a compra de obras 

de arte foi feita para adorno das respectivas casas e de forma a possuírem a sua própria 

colecção privada ou se outros motivos se impuseram na sua angariação como o deleite 

e o conhecimento dos proprietários em relação às obras adquiridas, como 

manifestações de poder e fausto, afirmação político-social insuspeita ou de bom gosto e 

prestígio cultural. 

A nível particular referimos as colecções do Conde de Farrobo (dispersa 

posteriormente388) e no Porto, a colecção João Allen (1781-1848). Personalidade 

destacada da sociedade portuense do final do Antigo Regime, tinha o gosto de 

                                                           
386 Seu filho, o rei D. Luís, continuou esta política do pai de compras de obras de arte de qualidade, 
enriquecendo substancialmente a Galeria do Palácio Nacional da Ajuda. 
387 Embaixador de Portugal junto da Cúria Pontifícia em Roma, trazia quando regressou a Portugal, entre outras 
obras de arte, escultura, pintura, mobiliário, ourivesaria e relíquias. Em Portugal encomendou entre outras 
obras, um número significativo de alfaias litúrgicas ao ourives lisboeta Tomás Correia. 
388 “Uma colecção que se dispersa, que passa, peça por peça, a outros possuidores, é um valor que se aliena, 
não só porque perde o interesse pessoal, ou regional, que a orientou, mas principalmente porque passa a 
ocasião única de a patentear ao público e de a facultar às investigações dos estudiosos.”, PESSANHA, 
Sebastião Carlos da Silva, 1961, s/p. 
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coleccionar e interessava-se, como era a moda da época, pelas mais diferentes áreas, 

num sincretismo próprio da cultura dos «gabinetes de curiosidades», muito em voga no 

século XVIII389. Em Lisboa, a colecção reunida por Pedro Daupias (1818-1900) é 

colocada, à época, a par da colecção João Allen; o Conde de Daupias tinha adquirido 

hábitos continuados de compra de obras de arte, em particular de pintura, em Paris, 

cidade onde nasceu e estudou390.  

O último quartel do século XIX foi um período de grande importância para o 

coleccionismo português, resultado de várias razões como um maior à vontade 

económico, sustentado por um contínuo crescimento demográfico, particularmente 

urbano. Em termos culturais destaque para a abertura do Museu de Belas-Artes e 

Arqueologia em 1884 (Museu Nacional de Arte Antiga a partir de 1911), que alcançou 

considerável influência sob a direcção de José de Figueiredo, atraindo doações 

relevantes, a par de poucas mas, qualificáveis, aquisições. Igualmente, surge uma maior 

consciência patrimonialista detectada em várias cidades onde se procurou criar museus 

regionais391 que só viram a luz do dia no período republicano ainda que com 

deficiências, num sentimento público, em primeiro lugar de cariz arqueológico, que 

começa a surgir também desde a pintura antiga às artes decorativas, englobando a 

etnologia portuguesa e ainda o crescente dinamismo do mercado de arte 

contemporânea que contribuiu para o sucesso dos pintores naturalistas, conquistando 

rapidamente o favor das classes preponderantes392.    

Neste contexto, registamos as colecções de José Relvas (reunidas na Casa dos 

Patudos, em Alpiarça e instituída Casa-Museu por testamento do seu fundador), e a de 

João Maria Ayres de Campos, Conde de Ameal, em Coimbra, leiloada em 1921, ambas 

bastante ecléticas, abrangendo um amplo leque de tipologias artísticas. Também 

importante mencionar as colecções constituídas por alguns artistas, em especial a de 

Alfredo Keil (1850-1909) personagem que para além de ter sido pintor e músico 

                                                           
389 O destino que João Allen reservou à sua colecção passou pela inauguração do Museu Allen em 1836, 
primeiro museu português do século XIX, e que funcionou até 1842, passando para o espólio do Museu Soares 
dos Reis em 1937. 
390 Além de pintura, reuniu grandes peças de mobiliário, faianças, jóias, marfins, miniaturas, esculturas e 
bibelôs. Em 1892 tem inicio um ciclo trágico na vida do Conde e a sua notável colecção dispersou-se em 
consequência de uma série de leilões em Paris e Lisboa, até 1911. Uma parte desta colecção, apesar de 
reduzida, foi adquirida por outro grande coleccionador da época, Henri Burnay. Esta transição de objectos de 
uma colecção para outra é elucidativa de um gosto e espírito coleccionista que existia em Portugal, nos finais do 
século XIX.  
391 “O Museu Local, seja qual for a sua feição, é sempre um valioso instrumento cultural e turístico, e uma das 
maneiras de o valorizar é nele incorporar os núcleos de carácter regional constituídos por coleccionadores 
particulares, que fizeram já o mais importante: recolher, guardar, conservar, para regalo e proveito dos 
vindouros.”, PESSANHA, Sebastião Carlos da Silva, 1961, s/p. 
392 As suas obras integraram velhas e novas colecções, decorando espaços de representação onde as artes 
decorativas, de gosto predominantemente conservador, continuavam e iriam continuar a dominar. 



146 

 

reconhecido, foi um dos grandes defensores do património português. De diferente 

aparato social, as colecções mais relevantes foram as do Marquês da Foz, instalada em 

1889 no Palácio Castelo Melhor na Praça dos Restauradores e leiloada em 1901, e a do 

Conde Henri Burnay, reunida no Palácio dos Patriarcas da Rua da Junqueira e leiloada 

em 1936.  

Sobre este último, sabe-se que a família instalou-se em Portugal em 1810, e tanto pelo 

lado da mãe como pelo lado do pai, Henri Burnay herdou relações importantes no 

mundo dos negócios393. Fundou a casa bancária «Henry Burnay e Cº» com o cunhado, 

casa que se tornaria a base da sua fortuna e, em 1876, transformou-se num poderoso 

accionista do Banco Nacional Ultramarino. Não se limitando ao cenário nacional, foram 

muitos os negócios que iniciou e/ou participou (ex: tabaco), lutando sempre pelos seus 

interesses e amealhando no processo uma enorme fortuna. Comprou o Palácio 

Junqueira394 em 1882 para representante do seu prestígio social e económico e 

empenhou-se imediatamente em realizar algumas modificações com o objectivo de 

personalizar o edifício, denotando-o de uma mistura de estilos. A partir desta aquisição 

dá inicio à sua colecção quando, a urgência em ornamentar e mobilar luxuosamente a 

sua nova residência oficial e em resposta a uma exigência pessoal mas também ao 

esforço de afirmação e autolegitimação do seu poder social e financeiro através da via 

cultural e numa atitude comum ao grupo social dos «novos-ricos» que surgiu e se impôs 

no decurso do século XIX por toda a Europa, orientou as suas escolhas com o fim de 

formar uma valiosa colecção de obras de arte, agindo com a mesma desinibição e 

versatilidade com que enfrentou o mundo dos negócios. Vasos chineses em bronze 

esmaltado que pertenceram a Napoleão III, cerâmicas da Fábrica do Rato, estatuetas 

em marfim, bronzes, cristais, bustos de mármore, biombos chineses, móveis de estilo e 

épocas diferentes, tapeçarias, tapetes orientais, janelas emolduradas a talha dourada, 

pinturas e relógios395, são apenas algumas das tipologias que compunham a colecção 

sem, contudo, obedecerem a um programa decorativo previa e devidamente 

                                                           
393 De origem belga, com ascendentes irlandeses e escoceses, Henri Burnay nasceu no Porto em 1837. A sua 
família viu-se obrigada a fugir de Inglaterra no século XVI por serem católicos, refugiando-se no então 
Luxemburgo belga.  
394 Ou Palácio Burnay, duas das designações pelas quais o Palácio dos Patriarcas é, hoje em dia, mais 
conhecido. 
395 “Do Catálogo dos quadros, objectos de arte, porcelanas e mobiliário que pertenceram aos 1ºs Condes de 
Burnay, constam 15 relógios. De entre eles, vários franceses, estilo Império, ou um inglês, de caixa alta, 
acharoado. Mas o objecto de maior valor seria um contador indiano, de tartaruga, ébano e bronze, um móvel 
ostentando capitéis, balaustradas e colunas salomónicas, onde, ao alto, figuravam um relógio. Apenas três dos 
relógios que se encontravam distribuídos por todos os ambientes do Palácio da Junqueira foram adquiridos 
pelos Estado em 1936. Dois foram depositados no Museu da Cidadela, em Cascais, e o terceiro encontra-se em 
exposição no Museu Nacional de arte Antiga, em Lisboa.”, TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia 
de, 2006, p. 36.   
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planeado396. Certo é que, Henri Burnay acumulou um avultado número de objectos de 

valor, comprometendo-se entre o seu gosto pessoal e a adesão incondicional às 

novidades estéticas da sua época, numa tentativa de importar para a vida cultural e 

artística portuguesa, o gosto eclético da Europa do fim do século.  

As tendências inglesas associadas ao coleccionismo ocorreram também na América, 

mas numa fase mais tardia e com algumas variações notáveis. Os primeiros americanos 

tinham colecções de objectos das tribos índias, uma vez que importar outros objectos 

(como livros), era demasiado caro para a grande maioria, excepção feita para Cotton 

Mather que, no século XVII, possuía uma importante biblioteca, semelhante a Thomas 

Jefferson no século XIX. Estadistas, clérigos, doutores, advogados, arquitectos, 

escritores e artistas, sobressaíam do panorama do coleccionismo americano dos séculos 

XVIII e XIX397. Em meados do século XIX dá-se um importante passo na preservação 

dos «tesouros» da nação, com a oficialização do Instituto Smithsonian. Após a Guerra 

de Secessão (1861-1865) e antes da depressão de inícios de 1870, o número de 

americanos que se dedicavam ao coleccionismo cresce, alimentado por exemplo, pelas 

gravuras de Currier e Ives, relembrando o fascínio holandês por estas obras, durante a 

sua «Idade do Ouro». A Exposição do Centenário em Filadélfia, em 1876, foi 

fundamental na criação de um novo símbolo de status para os novos-ricos com 

aspiração às classes mais altas, através das novas antiguidades americanas. Mas não 

eram estas que capturavam a imaginação dos magnatas do último quartel do século 

XIX398 para coleccionar e sim, a «imitação» da velha aristocracia europeia e o género de 

coleccionismo que esta praticava, provocando a pilhagem dos tesouros artísticos 

europeus. Esta pratica, tinha outra intenção em mente uma vez que, para além do mero 

consumo de obras, a arte tinha o poder de redimir, sacralizar e enobrecer até os ganhos 

mais obscuros desta nova classe financeira. E quando o coleccionador era ao mesmo 

tempo um benfeitor que acrescentava algo às colecções escassas de uma jovem nação, 

podia ser visto como um capitão da indústria e patrono das artes.   

No século XX assiste-se a um novo incremento das práticas do coleccionismo. Enquanto 

os gostos e modas sobre o que era coleccionável continuava a modificar-se, a extensão 

                                                           
396 Por aqui percebemos que foi o desejo de prestígio e de ostentação de riqueza que orientou as escolhas de 
Henri Burnay, que aderiu às tendências ecléticas em moda na época, consequência do gosto «bric à brac» que 
imperava na Europa da segunda metade do século XIX. Realizou a maior parte das suas compras de objectos 
de arte no estrangeiro, sobretudo em França, valendo-se da acção de intermediários e colaboradores de 
confiança. No final da sua vida patrocinou a criação do Jardim Zoológico, deu dinheiro para a construção de 
casas para pobres e auxiliou cooperativas operárias. 
397 O artista coleccionador que mais relevância teve foi Charles Wilson Peale (1741-1827), com uma colecção 
bastante diversificada, com a qual abriu um museu, o Museu Peale, em Filadélfia. A colecção foi comprada, 
posteriormente, por Phineas T. Barnum que a levou para Nova Iorque.   
398 Referimo-nos aos Morgans, aos Rothschilds e aos Vanderbilts. 
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do que era considerado possível de ser coleccionado expandia-se largamente. Produção 

em série, a crescente riqueza mundial e a propagação de uma cultura consumista, 

tornam o coleccionismo um fenómeno de massas399. Berlindes, conchas, botões, 

canetas, livros de banda desenhada, soldadinhos de chumbo, máquinas de costura, 

bonecas, cartazes publicitários, latas de cerveja, caixas de fósforos, rádios, são apenas 

algumas das novas colecções à disposição de quem estivesse interessado em as coligir, 

a par das de pintura, retratística, escultura, mobiliário e artes decorativas, etc., que ainda 

mantinham o seu particular interesse e lugar de destaque no mundo do coleccionismo, 

divulgando ao mesmo tempo uma nova faixa etária de coleccionadores: crianças e 

adolescentes400. Estas colecções eram sancionadas e encorajadas através dos jornais, 

livros, exposições temporárias401 e da criação de museus para sua exposição, dando a 

conhecer esta nova «espécie» de coleccionador. Igualmente, este é, ainda, encarado ou 

como vulgar e sem qualquer senso de gosto402, ou perspicaz, com bom senso e 

modéstia, dedicação e paixão403, traços avaliados positivamente pelo público, caso se 

tratasse de um coleccionador ou de consumidores em geral. 

Numa época de consumismo desenfreado, o acto de coleccionar ajudava e ajuda a que 

a pessoa mantenha um domínio positivo sobre o tempo a que dedica à sua colecção, a 

qual apenas a si pertence pois foi de sua criação, facto que não acontece com o produto 

do nosso trabalho profissional, do qual, de certa forma, perdemos o controlo. Ou seja, 

coleccionar é um acto de produção assim como de consumo; o coleccionador cria, 

combina, classifica e conserva os objectos que adquire de tal forma que, um novo 

                                                           
399 Fora do domínio da Arte, o alcance de artigos considerados como coleccionáveis pelas diferentes classes 
sociais, expandiu-se e proliferou.  
400 Desde cedo, uma criança exibe acções instintivas associadas ao coleccionismo. Ela identifica-se com a sua 
propriedade: bonecas, soldadinhos de chumbo, e outros objectos que lhe oferecem a única segurança tangível 
no seu pequeno universo. A partir dos três anos de idade, colecciona tudo o que cobre espaço e distancia, tal 
como carros, aviões, etc. Cores brilhantes e brinquedos de acção conjuram as mesmas possibilidades de 
devaneios e escape que os adultos obtêm dos objectos artísticos e curiosidades. E ao mesmo tempo que o 
gosto da criança se desenvolve, também o seu sentido de competição especializa-se sempre que aprende a 
discernir a qualidade dos objectos materiais. Ela também consegue exprimir desta maneira a necessidade 
profunda de racionalizar o mundo exterior, cuja existência independente de si mesmo está a começar a 
compreender.     
401 Graças à obra de Russel W. Belk (1995), sabemos que na China, há registo de uma exposição dedicada às 
colecções de alguns dos seus cidadãos que incluíam objectos como máquinas, relógios, caixas de fósforos, 
pacotes de cigarros e outros artigos normalmente aceites, antes de o país aderir Comunismo. 
402 William Randolf Hearst, apesar de hoje a sua mansão na Califórnia, onde se encontra parte da sua colecção 
de arte, ser a segunda atracção turística mais popular a seguir à Disneyland.  
Semelhantes críticas foram feitas aos coleccionadores americanos dos anos de 1960 e 1970 que entendiam a 
arte com o desapego de um corretor da bolsa, ignorando o seu apelo visual, muitas vezes adquirindo obras pelo 
telefone sem se dignarem a vê-las. Apenas interessava o nome do artista que tinha criado a obra e o seu 
crescimento no mercado a longo ou a curto prazo. 
403 Dr. Maurice Girardin, dentista parisiense do inicio do século XX. Em 1954, deixou à cidade a grande maioria 
da sua colecção de arte. Coleccionador dedicado dispôs-se a sacrificar tudo para a prossecução da sua 
colecção. Tornou-se amigo de artistas que admirava fossem conhecidos ou não, tratando ele de os elevar ao 
estatuto merecido, abrindo uma galeria onde estes pudessem expor os seus trabalhos. Qualidades 
reverenciadas em heróis, é possível vê-lo como um «mártir» pela causa da arte para o povo francês. 
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produto, a colecção, emerge. O coleccionismo a partir do século XX singularizou simples 

objectos de cariz primeiramente utilitário, transformando-os em algo absolutamente 

único, quase transcendental e divinal. O que altera, para o coleccionador, o estado dos 

objectos normais de consumo para objectos extraordinários deve-se à sua selecção e 

salvaguarda, não pelo seu valor de uso inerente mas, precisamente, pelo seu valor de 

não uso404. Este fenómeno de singularização dos objectos de produção em série através 

da sua colecção reveste-se de algumas características como a sua serialidade e 

abundância, bem como de uma «aura» que marca estes objectos como genuínos e 

autênticos, «aura» fidedigna que sempre encontrámos nas obras de arte. Um outro 

aspecto que nasce com o coleccionismo dos séculos XIX e XX é a importância da 

proveniência da peça. Salvo algumas excepções, os objectos já não são adquiridos, 

particularmente em leilões, sem que se saiba (o melhor possível) a sua história de vida 

até que chega às mãos do coleccionador.  

As pessoas têm uma grande tendência, em qualquer faixa etária, para acumular 

objectos em série e ao fazê-lo, encontram uma ocupação e/ou passatempo para 

preencher as suas horas de lazer. Coleccionar pode e deve ser visto como uma forma 

de aquisitividade extrema e apaixonada, em que o interesse crescente pelo acto em si 

oferece um mundo de tentações a todos o que podem tirar proveito desta condição 

emocional, ao mesmo tempo que, as histórias de coleccionadores sobre os seus 

«tesouros», adquiridos através de fantásticas descobertas ou compras, combinadas com 

o fervor competitivo do leilão servem para estimular o orgulho, o desejo e a ambição.  

Consequência negativa e global deste processo, que deu e dá origem a grandes 

concentrações de comerciantes de arte, livrarias especializadas e antiquários, é o 

aparecimento das falsificações e a tendência para se assinar pequenos objectos com o 

nome de personagens famosas. “The artist’s signature is the equivalent of a consumer-

product’s brand name, and forged artwork is equivalent to the counterfeit product or 

currency; within a system based on the object’s aura and authenticity it is less than the 

real thing – a false idol”405. Mais ainda, as paixões provocadas por certos objectos 

sugerem que o coleccionismo pode estimular graus extremos de ganância, cobiça e 

possessividade. O valor dos objectos potencialmente coleccionáveis foi e ainda é, 

bastante determinado pela sua estimativa social e não tanto pelas suas propriedades 

intrínsecas. A raridade e escassez são outras características não inerentes que, por 

                                                           
404 Conceito que se refere ao valor que as pessoas obtêm a partir de bens económicos (incluindo bens 
públicos ou recursos naturais), independente de qualquer utilização, presente ou futuro, que possam fazer 
desses bens. 
405 BELK, Russell W., 1995, p. 23. 
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vezes, afectam esta avaliação e a possibilidade destes mesmos objectos serem 

coleccionáveis ou não.  

O coleccionismo é um dos fenómenos mais relevantes da História da Arte, não apenas 

como motor de desenvolvimento de um mercado e de um gosto, que justifica muitas 

vezes o trabalho dos próprios artistas, mas também vivendo como motivo e inspiração 

destes, sujeito também a factores históricos, sociais e económicos, não consegue fugir à 

influência da moda e gosto do momento. 

 

As motivações dos coleccionadores são de vária ordem, sendo que já aludimos a 

algumas delas: tentativa de controlo do mundo exterior, desejo, obsessão, 

compulsividade, exibicionismo, auto-engrandecimento. Outras razões que igualmente 

aparecem são a tentativa de compensação por uma perda, manifestação narcisista 

através dos objectos, competitividade e como forma de identificação406. O prazer do 

coleccionador está associado à posse de um item único e à possibilidade de o colocar 

numa série de itens idênticos ou semelhantes, dependendo do critério utilizado. Em 

contrapartida, os objectos ajudam a anular ou solucionar, a irreversibilidade da 

passagem do tempo, absorvendo as ansiedades sobre este e o inevitável destino de 

todos nós, a morte, assegurando a continuidade da vida do coleccionador ao 

transcender de forma simbólica as realidades da existência. O gosto do coleccionador é 

um espelho de si próprio. Uma colecção é o triunfo da memória sobre o esquecimento, é 

uma identidade que se manifesta (colectiva ou individual), uma apropriação cultural. 

Coleccionar é igual a sucesso, satisfação e triunfo, mas também provoca inveja, 

frustração, depressão e desespero.  

Alguns coleccionadores, avarentos e gastadores, acham que a sua demanda pela arte é 

a melhor manifestação do seu carácter. Outros são puramente extrovertidos, explicando 

a quem estiver interessado a forma como, permanentemente, encontram os mais 

maravilhosos objectos, seja em leilões ou nas feiras da ladra. Chegam ao ponto de 

venerar o seu antiquário favorito, tratando-o como um membro da sua família e este é o 

                                                           
406 “The collector is above all conservative, husbanding na artist’s work, while the amateur is always 
extendinghHis range. Although it is the artist who creates, it is art-lover who encourages him, benefits from his 
genius and echoes his thoughts and intentions. There is a creative element in giving free rein to one’s personality 
through an artist’s work, and sometimes art-lovers finish by identifying themselves so completely with their 
favourite painter or work of art that they say, ‘How do you like my Renoir?’ or ‘I have sold my Cellini’, and a work 
of art often carries the name of a famous collector associated with it: a Walferdin Boucher, a Weil-Picard 
Fragonard, a Gangnat Renoir.” / “In the nineteenth century Bonnaffé, a man familiar with the world he was 
speaking about, claimed that collectors were cannibals, but only among themselves. Closeted together, they ate 
their like. He also said that after Michaelangelo’s pictures and the Medici porcelain the rarest thing he had ever 
seen among collectors was goodwill, and he drew the conclusion that collectors’ mania embraced the desire to 
own things for oneself, the desire to own them for others, and the desire to stop other people owning anything.”, 
RHEIMS, Maurice, 1961, pp. 6-7. 
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único que tem permissão para manter o bom funcionamento da sua colecção. Há ainda 

os coleccionadores introvertidos que, quando compram alguma coisa, fazem-no através 

de um intermediário e se alguém os vê num leilão fazem de tudo para não revelar quais 

são as peças que mais lhes interessam nem qual é o cariz específico da sua colecção 

que não colocam acessível aos olhos dos curiosos e interessados, privando-se do 

simples prazer de dar a conhecer aquilo de que mais se orgulham.  

A paixão hereditária pelo coleccionismo explica a existência de famílias de 

coleccionadores, transmitindo os seus gostos de geração em geração, por vezes criando 

atritos dentro do próprio seio familiar. Os Médici são o exemplo mais bem conhecido de 

uma família com uma paixão colectiva pela arte; os Fugger, família que durante mais de 

um século se dedicou ao coleccionismo, foram os responsáveis por transformar 

Augsburgo no centro das artes da Europa, no século XVI. Os Rothschild no século XIX, 

manifestaram o mesmo ecletismo na sua colecção como já os Médici tinham feito 

séculos antes. A demanda pela procura de obras de arte dentro da mesma família 

tornou-se num sinal de bom gosto e ostentação a par da aptidão hereditária para a 

política. O fim destas dinastias aristocráticas deu-se com a venda destas colecções 

ancestrais ou com a sua doação a museus.    

Muitas colecções foram criadas para abafar uma rápida ascensão social ou uma série de 

actividades ilegais. “It was the owner of a chain of shops, M. Cognacq, who late in life 

decided to start a collection which was to be turned into a museum after his death, and 

thereby blazed the trail for the American art foundations.”407. A Arte é vista neste sentido 

como o campo onde o dinheiro e a pretensão podem unir-se alegremente e onde 

monumentos são erguidos em homenagem ao sucesso social. Por sua vez, o gosto pela 

representação pessoal abrange toda a história dos medalhões, selos, retratos, relógios e 

tapeçarias, etc., nos quais todos os que tinham e têm um sentido especial com vista 

para o futuro colocaram a sua efígie. Por exemplo, encontram-se nos retratos de família 

uma expressão da egocentricidade do coleccionador, quase como se este estivesse a 

coleccionar-se a si próprio ao mesmo tempo que esperava conseguir dar algum encanto 

à sua família. Este coleccionador trata as obras de arte como símbolos de status, 

inteligência e dinheiro, na esperança de adquirir maior prestigio que o artista que deu 

vida à obra408: muitas das obras realizadas para os Médici tinham o seu escudo de 

                                                           
407 Idem, p. 23. 
408 “In the Residence at Munich there is a gold cup enriched with emeralds, rubies and pearls, on which there are 
set the words: ‘Through God’s Grace, George, Margrave of Brandenburg, had this vase made in 1536.’ He did 
not think fit to mention the name of the craftsman. In exactly the same way, people speak of the Beit or the 
Rothschild Vermeer, spreading the fame of the owner rather than of the artist. This sort of notoriety and flattery 
permeates the history of works of art.”, Idem, pp. 25-26. 
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armas; os livros que pertenceram aos Fugger foram carimbados com o seu brasão. 

Estes e outros coleccionadores (príncipes, governantes, etc.) deixaram, desta forma, 

sinais distintivos da sua presença, provas de poder ocultas de forma discreta e 

elegante409.  

Ser um coleccionador é avançar na escala social a um grande ritmo. Ser um apreciador, 

mostrar discernimento, perspicácia e gosto pelas obras de arte pode, por vezes, 

demonstrar uma mais estreita e íntima ligação do que pertencer a qualquer uma das 

classes sociais. No entanto, as vantagens sociais associadas ao coleccionismo 

aumentaram ainda no século XVIII. Era normal estar-se constantemente a rearranjar a 

própria casa e cada um afirmava que o seu decorador era o melhor do mercado. A febre 

foi tal que poucos lhe foram imunes. Em meados do século XIX o prestígio conferido aos 

seus donos pelas obras de arte estava no seu auge. Coleccionadores burgueses abriam 

as suas casas e havia quem viajasse equipado com cartas para grandes 

coleccionadores. Foi perante esta rivalidade entre indivíduos que os governos reuniram 

os seus tesouros com o objectivo de os exibir ao público.  

Os sentimentos que se nutrem por uma obra de arte por parte do seu coleccionador são, 

também, muito semelhantes aos que uma pessoa religiosa sente, através da sua fé, 

quando entra numa igreja, pois o coleccionador enfrenta uma agonia espiritual só de 

pensar que algum objecto possa ter escapado das suas mãos, privando-se 

materialmente para impedir que tal aconteça. Esta identificação do proprietário com a 

idealização da sua colecção pode ser levada ao extremo. Os coleccionadores têm 

sentimentos animistas para com as suas possessões, dotando-as com sentimentos 

próprios. Foi neste sentido que os museus tornaram-se as igrejas dos coleccionadores, 

onde grupos de visitantes falando em murmúrios vagueiam, como num acto de fé, de 

uma galeria para a outra. Estes sentimentos podem permear a vida privada das pessoas 

chegando ao ponto de condicionar toda a sua existência. Não existem limites para um 

coleccionador que deseje chegar ao seu objectivo. É-lhe inerente que, ao ler num 

catálogo que determinado objecto que sempre quis será leiloado, primeiro perde o sono 

e depois a sua moralidade e praticabilidade. Irá mentir aos seus amigos sobre as origens 

desse objecto e dizer, também, que o antiquário colocou ao objecto um preço de reserva 

proibitivo. Depois de todas estas artimanhas, o coleccionador irá começar por perder a 

confiança quando os rumores que ele mesmo iniciou, retornam à sua pessoa.      

                                                           
409 Abelhas, águias, o sol, raramente escolhiam animais domésticos, tubarões, macacos ou crocodilos, 
provavelmente devido à sua reputação. Paredes e trípticos foram particularmente expostos à colocação de 
brasões, muitas vezes como parte de uma alegoria.        
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Como um caçador, os coleccionadores tecem histórias das suas proezas recheando-as 

de fantasia; as suas acções, muitas das quais levantam bastantes questões morais, 

deixam-nos impassíveis410. Para uma grande maioria o processo de coleccionar gera 

uma atmosfera de intriga e fraude e são muitos os que criam à sua volta uma aura de 

dissimulação chegando ao ponto de tentar esconder uma visita ao antiquário. “A normal 

man with no complexes is unlikely to become a great collector. On the other hand, the 

more tortured a man is, the more liable he is to develop into a collector and a 

perfectionist. (…). A collector who was interested in this psychological aspect, Dr. Henri 

Codet, wrote in 1921 a medical thesis on the subject. Analyzing the prime motives of a 

collector, he concluded that there were four: the need for possession, the need for 

spontaneous activity, the impulse to self-advancement, and the tendency to classify and 

regularize things.”411. Outras formas de frenesim coleccionista são a procura de um 

objecto que seja único, singular e a fixação por alguma personagem histórica tratando os 

objectos que esta possuía como se fossem relíquias preciosas. Um fenómeno que 

costuma acompanhar estas formas de coleccionismo obsessivo é a falta de consciência 

do tempo presente em que vivem. Por vezes a «mania» é de tal ordem que, um homem 

culto e sensível pode tornar-se num delinquente, recorrendo ao roubo de forma a 

apaziguar a sua profunda neurose, ou seja, torna-se cleptomaníaco. Outra maneira que 

um coleccionador pode encontrar de supressão da sua moralidade é através da 

angariação de objectos que resultaram de uma pilhagem e, para não ficar sem eles, 

prefere escondê-los num cofre, de preferência num país neutro. A destruição sistemática 

de obras de arte é outra manifestação de alteração mental.    

Coleccionar é igualmente, um meio eficaz de defesa pessoal contra os ultrajes e eventos 

da Humanidade. São conhecidos casos de coleccionadores que pereceram durante a 

Segunda Guerra Mundial por não querem separar-se dos seus objectos ou porque 

desejavam continuar na sua rotina pelas leiloeiras sempre na prossecução de novas 

peças, demonstrações hoje interpretadas como o desejo de levar consigo os seus mais 

valiosos objectos, após a sua morte412. A melhor solução encontrada para esta 

«espécie» de coleccionador, proclamada pelos conservadores dos museus, é o legar a 

sua colecção a um museu, assegurando simultaneamente a concessão perpétua das 

                                                           
410 “Should he buy from his closest friend a Fragonard sketch for tem thousand francs, when its real value is 
nearer three millions, he would feel no remorse, for he would be convinced that he has saved it from oblivion. If 
someone were to offer him four times the price, he would not accept because he clings to this particular drawing 
for its beauty and more especially because it reminds him of his successful venture in buying it for a song. He 
discovered it: it has become his plaything. And to salve his conscience, he bequeaths it to the Louvre, ensuring 
at the same time that nobody else will possess it.”, RHEIMES, Maurice, 1961, p. 31.   
411 Idem, p. 33. 
412 Os actos funerários do Antigo Egipto e de outras tantas civilizações são um bom exemplo desta atitude. 
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próprias obras de arte e a sobrevivência do nome do coleccionador, inscrito sobre uma 

porta ou ala. Outros coleccionadores preferem justificar-se vendendo a sua colecção 

ainda em vida, sentindo-se simples afortunados (se bem que provisórios) responsáveis 

pelas obras de arte que possuem, sem qualquer direito de privar os outros que 

apreciam, de igual modo, os magníficos objectos. Por sua vez, a morte é encarada por 

muitos coleccionadores como o momento terrível em que os seus herdeiros se 

apropriam dos seus tesouros que não mais irão receber o «carinho» que até àquele 

momento nunca lhes tinha sido negado. 

Se o amor à arte desenvolve uma sensibilidade mais refinada, a energia gasta na 

procura das obras de arte amplia a rede de sentimentos. Perícia e persistência são os 

requisitos necessários para as comprar. Ser coleccionador tem vindo a ocupar cada vez 

mais um papel predominante na sociedade; ele serve de ponto focal para o artista 

criativo, ajudando a construir a reputação do artista através do uso «esclarecido» do seu 

dinheiro. “The social justification of private art collectors should be seen in similar terms, 

as a reaffirmation of individualism, and as an escape from uniformity of opinion and 

indeed of decoration and taste.”413. Contudo, em todos os níveis da sociedade 

encontram-se aqueles que aparentam estar aprisionados no mesmo casaco de forças da 

estética dominante e confinados pelos cânones de gosto que não se atrevem a desafiar. 

Um coleccionador actual não apresenta grandes afinidades com um coleccionador 

italiano do século XVI ou de França do século XVIII, sendo a grande maioria das vezes 

um estudioso do passado e indiferente em relação ao futuro. Na sua grande maioria, 

nada mais fazem do que oferecer uma casa às antiguidades que possuem, sendo que 

no outro lado do espelho encontram-se os conhecedores de espírito mais ousado.  

 

Porcelana, pintura, mobiliário, marfins, escultura, são estas algumas das modalidades 

mais conhecidas e mais apetecíveis, no entanto, o coleccionismo não ficou indiferente à 

relojoaria, numa justaposição de arte e mecânica ou num interesse independente entre a 

arte e a mecânica. O acto de coleccionar relógios (de mesa, caixa alta, de bolso, etc.) e 

afins mostrou-se e ainda mostra-se bastante sugestivo, diverso e complexo, sendo 

necessários anos de dedicação, vontade e de trabalho constante para que se consiga 

uma boa colecção, numa deliberada e permanente procura e aquisição por um qualquer 

ou particular tipo de relógio, dependendo da intenção do coleccionador. “The truest form 

of collecting is perhaps to own clocks in order to expand one’s knowledge about them, 

their makers and periods. On rare occasions, a specialist collector will come to know a 
                                                           
413 Idem, p. 44. 
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maker’s mind almost as well as his own. (…) Very few collectors indeed reach this 

pinnacle of learning, but it exists as an ideal to be striven for.”414 

Desde a nossa tenra idade que prestamos culto aos relógios, ao «tirano» que rege as 

nossas actividades diárias, à «divindade» que nos lembra da efemeridade da vida: 

«tempus fugit». No entanto, e apesar de estar bem guardado no nosso subconsciente, 

rendemos verdadeiro culto sim, mas ao engenho, criatividade e capacidade do relojoeiro 

nas suas mais variadas facetas (mecânico, artesão e matemático), que pôs à nossa 

disposição estes objectos magníficos e que, ao tornarem-se atraentes ao olhar, 

passaram a objecto de colecção. “Es natural que el humanismo y el ansia de penetrar en 

los secretos de la naturaleza condicionen un ambiente de gran interés hacia los 

instrumentos científicos. Pero el reloj, hasta el advenimiento del péndulo en el siglo XVII, 

es todo menos preciso. Sin embargo, los poderosos se interesan, mejor diríamos se 

apasionan, por el objeto suntuario raro y por el espectáculo insólito y maravilloso de los 

autómatas. Todo aquel que puede lograr uno de estos mecanismos, último grito de la 

técnica y la moda, se siente tan orgulloso de él que muy a menudo se hace retratar con 

su preciada joya manipulada o contemplada amorosamente.”415 

O entusiasmo que estas peças provocaram e provocam, teve o seu inicio na época do 

Renascimento e atingiu o seu zénite na época Barroca. O relógio tornara-se o centro da 

vida social e familiar e, as obras dos mais conceituados artesãos eram usadas para 

ensinar e para serem admiradas. A cuidadosa observação das múltiplas esferas de um 

relógio astronómico, a incrível naturalidade dos movimentos dos relógios autómatos que 

se movem diariamente de acordo com a sua programação prévia, ou simplesmente, 

dançar ao som da música que compõem muitos destes exemplares, constituiu o apogeu 

de toda a actividade quotidiana. Desde os séculos XVI e XVII que o relógio doméstico 

pode muito bem ter sido o artigo mais valioso do lar, estimado e legado ao longo das 

várias gerações. “(…) when clock-owning families united through marriage, there would 

be a marriage of clocks as well, which would be treasures as heirlooms and form the 

nucleus of a ‘collection’ in the same way as the family silver. / Clocks were described by 

the two 17th-century diarists, Pepys and Evelyn, as having been purchased for the 

pleasure or credit of owning them. Usually they were marveled at as scientific curiosities 

or feats of art (…)”416.  

                                                           
414 BRUTON, Eric, 1974, p. 7. 
415 ECHEVERRIA, J. M., 1979, p. 10. Em Espanha, uma das figuras mais importantes do coleccionismo de 
relógios foi D. Mariana de Áustria, que «importou» e manteve no seu serviço o italiano, Francesco Filipini. Num 
seu retrato da autoria de Diego Velázquez, surge do seu lado esquerdo, um dos seus muitos relógios de 
colecção. 
416 BRUTON, Eric, 1974, p. 7. 
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Numa primeira etapa, que coincidiu precisamente com o Renascimento na Europa, os 

relógios eram todos executados manualmente, por um ou vários indivíduos, cada um 

com uma tarefa específica. Estes relógios datam do século XV a meados do século XVII 

e são cada vez mais difíceis de encontrar ou por já se encontrarem numa colecção 

privada ou por fazerem parte do espólio de um museu. No período seguinte que atingiu 

o seu pico no século XVIII, os relógios continuaram a ser feitos à mão mas agora em 

lotes de peças intercambiáveis. Datam desta altura muitos dos objectos mais 

requintados e exclusivos, feitos por relojoeiros de renome e que contribuíram para 

colocar a relojoaria a par com as outras artes permanentemente requisitadas. Foi 

também o tempo em que as caixas em madeira subiram rapidamente nas preferências 

dos artesãos e consumidores de relógios, passando a ser considerados como 

magníficas peças de mobiliário facto que, a nível comercial, alterou a atitude do 

coleccionador anos mais tarde, quando os relógios passaram a ser adquiridos somente 

pela sua caixa. A Revolução Industrial em Inglaterra reagiu adversamente ao comércio 

de relojoaria: com a exportação em larga escala dos seus relógios, admirados um pouco 

por todo o mundo, os trabalhadores responsáveis pela sua execução viam no progresso 

uma ameaça aos seus postos de trabalho. Depois de 1830, foi a vez de a França, no 

advento da sua própria Revolução Industrial, dominar o negócio da relojoaria com os 

seus fabricantes concentrados nas caixas de metal ornamentadas e usando tamanhos 

padrão em relação aos mecanismos, determinando desta forma, o papel primário destes 

objectos como ornamentos para casas já demasiado ornamentadas. Facto imutável para 

cada uma destas fases é a afirmação do coleccionador quando diz que, os relógios 

executados pelos novos métodos eram de má qualidade e não mereciam se quer um 

olhar fugaz417.           

A figura do primeiro encarregado de uma colecção que se conhece é a do relojoeiro 

palatino, incumbido de cuidar, reparar e ajustar as colecções reais tinha ainda, a 

obrigação de escolher, dar corda e definir a hora dos relógios que o monarca poderia 

levar numa das suas muitas viagens. Trabalho considerado por uns como ingrato e por 

                                                           
417 “Today there are thousands of clocks used for commercial purposes – railway clocks, office clocks and 
advertising clocks, as well as others for exotic purposes such as time switches and time recorders – that are very 
often products of fine clockmakers, but are regarded as rubbish by the bulk of people who collect because they 
are not domestic, not furniture, not very beautiful, not likely to increase soon in price, or because of some other 
fixed idea. In a decade or two, all will probably have been replaced by mechanical movements made in plastics 
materials, or by electronic devices: they are no different from the now-valuable ‘rubbish’ of the past.”, Idem, p. 9. 
Esta situação não acontece com os relógios embutidos de um magnífico design, ingenuidade, habilidade pura, 
riqueza de decoração e material, etc., relógios que nunca foram desprezados e que sempre foram admirados ao 
longo da sua existência e além dela, vítimas de permanente destruição. São estes que servem de aviso para 
que não se ignore um relógio por ser ou muito novo ou realizado por métodos considerados demasiado 
modernos.  
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outros uma autêntica maravilha, certo é que cabe ao coleccionador actual o poder 

apreciar na totalidade e em toda a sua plenitude todos estes objectos, alguns deles 

fazendo parte da sua colecção. Um coleccionador de relógios é em primeiro lugar um 

romântico incorrigível pois, da riqueza do tique-taque do seu relógio do século XVIII, por 

exemplo, brota uma aura formada pelo seu olhar com que segue a oscilação do pêndulo 

e com as suas mãos «acaricia» a caixa e o rastro de horas felizes ou infelizes que 

marcaram as suas badaladas com aquele som, um pouco rachado, que parece 

atravessar o tempo. Igualmente, “There is always the feeling of a skipped heartbeat 

when one discovers that a find is older and worth more than was suspected when it was 

purchased, and a sense of achievement when one has successfully negotiated a difficult 

transaction for a clock.”418. A atracção exercida pelos relógios revela-se ao coleccionador 

de várias maneiras. Podem ser apreciados como peças de metal decorativas, como 

peças de mobiliário, como mecanismos antigos e modernos, pelos seus elegantes 

modelos, ingenuidade mecânica, em contexto de história da ciência, como um desafio 

para os manter a funcionar mas também, pelo seu sentido «místico» quando dão asas à 

sua função ao exprimir o conceito de tempo, pelo seu valor monetário, pela companhia 

que providenciam, entre outras tantas e válidas razões. Em suma, o coleccionismo de 

relógios é um coleccionismo «vivo»; é-o também porque, até um coleccionador amador, 

não descansará enquanto não devolver as suas obras de arte à condição inicial com a 

qual o seu criador as tinha deixado. 

Estabelecendo o objectivo primário de qual vai ser o cerne da sua colecção, o 

coleccionador parte em busca de onde poderá adquirir os respectivos objectos. Para a 

relojoaria, as fontes onde poderá conseguir o seu objectivo são: nos leilões, mercados 

de antiguidades e/ou antiquários, através de compra directa ao proprietário e, ao 

revendedor de segunda mão ou de sucata de metal. Igualmente, e tendo sempre em 

mente o valor destas peças, o coleccionador deve, dentro das suas possibilidades, 

adquirir os melhores objectos de maneira a enriquecer a sua colecção. Destes, por 

vezes, distinguem-se as ditas obras cimeiras, onde estão incluídas as peças de 

relojoaria anteriores à descoberta do pêndulo, desde o seu surgimento na segunda 

metade do século XVII, aqui colocadas devido à sua escassez, e também, as grandes 

peças realizadas pelos mestres de primeira linha da época áurea da relojoaria, desde 

finais do século XVII até ao inicio do século XIX. Num outro nível, encontram-se 

praticamente todas as peças que se situam na referida época áurea mas que a sua 

autoria é considerada de segunda ordem e, as peças produzidas por meios mecânicos 
                                                           
418 Idem, p. 9. 
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já dentro da Revolução Industrial, peças antigas e populares mas que a sua qualidade 

fica aquém das suas congéneres419. A par das peças de autor, surgiram também as 

reproduções de relógios, algumas cópias fiéis420, outras seguiam a inspiração e moda do 

seu tempo. Estas reproduções de relógios feitos de modo tradicional, de alta qualidade e 

preço começaram a atrair a atenção dos coleccionadores a partir da década de 70 do 

século XX e algumas chegavam a ser mais caras que as versões originais antigas, mas 

havia e ainda há sempre alguém que as compra, principalmente desde que as peças 

genuínas começaram a rarear.  

Quando efectua, pela primeira vez, a compra de um relógio, os motivos presentes para o 

coleccionador podem ser muitos mas, o principal deve-se puramente a razões 

ornamentais. Contudo, o coleccionador mais concentrado na sua demanda apresenta 

um objectivo específico: ele pode coleccionar apenas relógios de uma determinada 

nacionalidade ou tipologia; mas também os há quem procure estes objectos apenas pela 

caixa (madeira, cerâmica, metal), pela qualidade do mecanismo (em metal ou madeira) 

ou pela estética do mostrador (ex: esmaltado, metal dourado, madeira ou papel).421     

O estatuto de qualidade é a noção mais importante e complicada de obter no que diz 

respeito a todos os ramos das antiguidades e a relojoaria não é excepção, inserida num 

conjunto de valores que lhes são atribuídos e dos quais destacamos a harmonia, a 

personalidade, época e estilo, carácter, antiguidade, perfeita qualidade de execução, 

tema, nobreza do material utilizado, historial, raridade e beleza422. A estes valores o 

coleccionador chega através da experiencia que permite o seu perfeito conhecimento e 

valorização, através do estudo de colecções públicas, privadas, frequentando as lojas de 

antiquários e leilões e da leitura de livros da especialidade. “El estudio de colecciones 

privadas y el examen de los relojes expuestos en las tiendas de antigüedades, son aún 

                                                           
419 A mudança da indústria doméstica para o sistema de fábrica afectou também, a manufactura de relógios. 
Estimulou a sua procura e criou o desejo de coleccionar relógios artesanais, feitos à mão, produzidos antes que 
o aparecimento das máquinas industriais causasse alterações suficientes no seu design originando assim, uma 
«falta de qualidade».    
420 Muito antes dos preços que hoje praticam-se no mercado da relojoaria, os grandes relojoeiros como Breguet, 
Thomas Tompion, entre outros, estiveram sujeitos a imitadores e a falsificadores: “For instance, there were 
many contemporary forgeries of Tompion watches, because of the eminence of this maker (…)”, ULLYETT, 
Kenneth, 1970, p. 19. 
421 Relógios de viagem ou de carruagem e de caminhos-de-ferro podem ser outros bons objectos de colecção 
de relojoaria.  
422 Na relojoaria todos estes factores são avaliados em dose dupla visto que, em qualquer relógio está presente 
a dualidade da caixa e do mecanismo ou movimento. Estes elementos completam-se perfeitamente entre si, 
mas quando os analisamos devem ser tratados separadamente. Igualmente, são estes os factores, assim como 
os do parágrafo seguinte, que podem ajudar (ou não) a datar, convenientemente, uma peça de relojoaria (por 
vezes, alguns dos diferentes estilos empregues ao longo do tempo podem encontrar-se num único objecto). 
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más didácticos. La posibilidad de observación cercana, unida a los comentarios y 

explicaciones de sus dueños, son insustituibles para la formación de un coleccionista.”423 

Os leilões são o lugar que o coleccionador bem informado escolhe para efectuar as suas 

aquisições, seja ele próprio o licitador ou através de um intermediário, encontrando nas 

feiras de antiguidades outra fonte de provisionamento. Dos muitos aspectos com que 

pode avaliar a peça (ponteiros, mecanismo, mostrador, caixa, decoração, etc.), o nome 

no mostrador é um dos mais importantes para o coleccionador, largamente porque pode 

contribuir para a sua datação, sabendo de antemão que, na grande maioria dos países 

com tradição relojoeira, em particular Alemanha, França e Inglaterra, existiam as 

corporações de ofícios que controlavam a aprendizagem e treino dos aspirantes a 

relojoeiros. Os livros são, de igual forma, imprescindíveis para o coleccionador, sendo 

que alguns colaboraram para a realização de muitas das leituras de que hoje dispomos 

sobre relojoaria, obras incontornáveis para quem queira coleccionar ou apenas estudar 

aprofundadamente sobre o assunto.  

De coleccionadores, conhecem-se as obras de Charles Allix, Carriage Clocks: their 

history & development, datada de 1989 e de T. P. Camerer Cuss, The Camerer Cuss 

Book of Antique Watches, de 1996, dedicada ao estudo dos relógios de bolso. Nomes 

como F. J. Britten, Old Clocks and Watches and Their Makers (ed. de 1977) ou G. H. 

Baillie, Watches: their history, decoration and mechanism, são indispensáveis para a 

história da relojoaria. Uma outra obra de sua autoria, Watchmakers and Clockmakers of 

the World, é composta por uma lista de nomes ligados ao ramo, a «enciclopédia» mais 

conhecida e que serve de base para qualquer estudo sobre o mundo dos relógios424. O 

seu congénere francês é da autoria de Tardy, intitulado Dictionnaire des Horlogers 

Français, datado de 1973. Entre outros livros igualmente importantes, referimos ainda 

The Long-case Clock (1970) e The History of Clocks and Watches (2002) da autoria de 

Eric Bruton; de Jeanenne C. Bell, Collector’s Encyclopedia of Pendant and Pocket 

Watches 1500-1950 (2004); de 1997, A Connoisseur’s Guide to Antique Clocks & 

Watches da autoria de Ronald Pearsall; Watch Collecting de Kenneth Ullyett (1970), sem 

esquecer o The Illustrated History of Antiques – The Essential Reference for all Antique 

Lovers and Collectors de Huon Mallalieu (2003) e a Enciclopédia Ilustrada de 

                                                           
423 ECHEVERRIA, J. M., 1979, p. 23. 
424 “G.H. Baillie was an engineer and physicist who became absorbed by the history of clock- and watchmaking 
and spent a great deal of his time and a considerable sum of money researching collections and early 
horological literature in order to compile an authentic list of 36,000 clock and watchmakers from the earliest days 
until 1825, with their dates, places of work, and other basic information. It is called Watchmakers and 
Clockmakers of the World (…)”, BRUTON, Eric, 1974, p. 15. Esta obra tem várias edições, sempre revistas e 
aumentadas, sendo que, a última, de 2006, esteve a cargo de Brian Loomes, edição que consultámos para o 
estudo da colecção que serve de mote para o presente trabalho.  
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Antiguidades de Paul Atterbury e Lars Tharp (1996), cada um com um capítulo dedicado 

aos relógios, história e formas de datação. Em Portugal, o coleccionador pode ainda 

contar com a revista Artes & Leilões, composta por vários artigos sobre os vários tipos 

de objectos de colecção425, sobre as novidades do mundo da Arte, ao mesmo tempo que 

mantêm os seus leitores informados sobre futuros leilões a realizar no país e no 

estrangeiro.426  

O coleccionismo de relógios de bolso, por exemplo, despertou a atenção de muitos pela 

sua forma intricada de execução, folheados e adornados com metais preciosos e jóias, 

eram considerados mais como jóias do que propriamente objectos de indicação do 

tempo. Mas se o relógio antigo se torna na «sumptuosa jóia» do coleccionador, este 

deve estudá-lo e ir adquirindo progressivamente um conhecimento tecnológico e artístico 

cada vez mais vasto sobre o mesmo. O hobby é dele e o resultado deve acima de tudo 

satisfazê-lo e atrair dos seus espectadores uma resposta bastante satisfatória. No 

entanto, coleccionadores experientes destes objectos em particular, ficam horrorizados 

quando confrontados com a ideia de que os relógios de bolso possuem a desvantagem 

de serem mecânicos, ideia esta transmitida por outros coleccionadores, que consideram 

estes relógios menos valiosos que um relógio de caixa alta ou de mesa, devido ao seu 

tamanho, “merely spring-driven little pieces of ingenuity, attractive only because they are 

in decorative gold or silver cases, maybe with chased or repoussé work, or perhaps 

decorated with champlevé or cloisonné. To the uninitiated, the only difference between a 

watch and any other contemporary piece of jewellery is that the watch mechanism 

ticks.”427 Não se deixando derrotar, um coleccionador deve preocupar-se em como irá 

dar inicio à sua colecção, sabendo de antemão que os períodos a que se pode dedicar 

não são muitos e que serão ditados consideravelmente pelo gosto, bom senso e poder 

financeiro. O coleccionador principiante mostra bom discernimento se começar por 

compor uma pequena biblioteca sobre relógios, antes mesmo de comprar os próprios 

relógios.  

Certo é que, a maneira como muitos coleccionadores conduzem a sua colecção de 

relógios, e em particular de relógios de bolso, é devido a outros interesses do seu dia-a-

dia e às razões primárias com que são confrontados e que os levam a coleccionar seja 

                                                           
425 Para o caso especifico da relojoaria encontremos pelo menos dois artigos: de Lourdes Faria, «Máquinas do 
Tempo: a Nobreza que não envelhece», Artes & Leilões, Lisboa, Ano 1 – n.º 5, Junho – Setembro 1990, pp.63-
69, e de José Sousa Machado, «Os Guardas do Tempo», Artes & Leilões, Lisboa, Ano 1, n.º 1, Outubro – 
Novembro, 1989, pp. 28-35. 
426 O alcance da literatura sobre relojoaria e coleccionismo não termina aqui. Poderíamos ter indicado muitos e 
mais livros, sendo que esta foi a nossa escolha e parte da bibliografia utilizada. 
427 ULLYETT, Kenneth, 1970, p. 24. 
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que tipo de relógio for. “Just as a first love-affair is said to mould reactions to subsequent 

romantic attachments, so I think it is inevitable that the first watches one sees, or, more 

directly still, handles, are likely to make an impact on the mind, and so guide the direction 

of a collection.”428 

Dispostas as bases do que é o coleccionismo, em particular, o coleccionismo de peças 

de relojoaria e, os motivos que levam ao acto de coleccionar, é inserido neste contexto 

que surgem, na primeira metade do século XX, o coleccionador e a colecção de vinte e 

um objectos de medição do tempo do Dr. António Anastácio Gonçalves, de quem iremos 

tratar nos capítulos seguintes. 

 

                                                           
428 Idem, p. 26. 
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3.3 António Anastácio Gonçalves: Médico – Coleccionador e a sua colecção 

de relógios 

 

 
“Coleccionar é um vício, (…). 

O que vale é que é um vício de que sempre fica qualquer coisa” 

Dr. António Anastácio Gonçalves429 

 
Quando visitamos a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, é necessário lembrar quem 

foi o responsável pelo seu riquíssimo património, legado a todos nós para que fosse 

apreciado e estudado, enquadrando-se, em larga medida, no protótipo do coleccionador 

português da primeira metade do século XX. Coleccionador de três das maiores 

colecções existentes no nosso país de porcelana chinesa, pintura portuguesa naturalista 

e mobiliário da segunda metade do século XVII até inícios do século XIX, é 

imprescindível não esquecer também, os pequenos núcleos representantes de tantas 

outras colecções, tais como a relojoaria, numismática, ourivesaria, cerâmica, vidros, 

tapetes, tapeçarias, marfins luso-orientais, prataria, medalhas e bronzes.  

António Anastácio Gonçalves nasceu em Alcanena no dia 2 de Outubro de 1888430, no 

seio de uma abastada família burguesa, associada à beneficência naquela vila, sendo o 

seu tio, José Alves Anastácio, fundador do hospital local. Excelente aluno, estudou em 

Santarém, Coimbra e Lisboa onde, em 1913, se licenciou em medicina, percurso que 

equiparou com as suas convicções políticas, ao participar nas revoltas estudantis 

republicanas, na defesa da instauração de um regime democrático em Portugal, 

convicção que sempre manifestou ao longo da sua vida. No ano seguinte, e confrontado 

com o problema de cegueira da sua irmã, deu inicio à sua especialização em 

oftalmologia no Instituto de Oftalmologia de Lisboa, como 2º assistente do Professor 

Gama Pinto. Ainda neste ano foi nomeado subdelegado de saúde substituto de Lisboa e, 

em 1915, foi nomeado Guarda-Mor de Saúde do Porto de Lisboa. Durante a Grande 

Guerra de 1914-1918, ingressou o corpo de tropas expedicionárias portuguesas que 

combateram na Flandres, com o posto de tenente médico miliciano, distinguindo-se na 

batalha de La Lys pela sua coragem e dedicação insuperáveis, marchando para a 

primeira e segunda linhas, ainda debaixo de fogo, para socorrer os feridos. 

Comportamento premiado com uma condecoração, mereceu ainda do Comandante do 
                                                           
429 Jornal Diário Popular de 4 de Janeiro de 1956, MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 2002, p. 8. 
430 Ao longo da investigação efectuada deparamo-nos com o ano de 1889. Contudo, tivemos a possibilidade de 
ver a sua certidão de nascimento e confirmamos a data de 2 de Outubro de 1888, tendo sido baptizado a 22 do 
mesmo mês.  
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Batalhão os mais rasgados elogios. No relatório da acção do Batalhão de Infantaria nº 

13 na batalha de La Lys, página 3, as palavras do Comandante definem bem o carácter 

do tenente – médico: “reunia às qualidades de assiduidade e zelo inexcedíveis, as de 

coragem, abnegação e espírito de sacrifício, permanecendo sempre junto dos doentes e 

feridos a quem tratava com carinho e disvélo, animando-os nos transes mais dolorosos. 

Tudo quando se possa dizer a respeito deste homem, não é demais, atendendo às suas 

óptimas qualidades sobre todos os pontos de vista, bem revelados em todos os actos 

que praticou”.431  

Na década de 1930, exerceu funções de regência dos cursos de Medicina Sanitária e de 

inspector-chefe de Sanidade Marítima e Internacional. Leccionou oftalmologia na 

Faculdade de Medicina de Lisboa; foi docente nos cursos de Epidemologia e de 

Medicina Sanitária. Personalidade modelar, zelo permanente, assíduo, competente e de 

uma superior inteligência, são estas as características à quais o Prof. Gama Pinto e 

Ricardo Jorge (médicos que Anastácio Gonçalves admirava pela sua actividade 

científica e literária) prodigalizavam em relação à sua pessoa. Em 1932 consegue 

adquirir, em hasta pública, a Casa Malhoa, antiga residência do pintor José Malhoa432, 

na então Avenida António Maria d’Avellar, que transforma em sua casa particular e 

«casa-forte» da sua colecção, em permanentemente em crescimento433. “O prestígio 

alcançado ao longo de anos no exercício da profissão de médico oftalmologista, com 

inerentes réditos, levou o Dr. Anastácio Gonçalves a procurar instalar-se em casa com 

maior espaço e de melhor qualidade do que a que ocupava até aí. Fez-se representar no 

leilão da casa Malhoa pelo amigo que lhe tinha dado a notícia da venda em haste 

pública (1931) e adquiriu aquela moradia, tradicionalmente ligada à arte por ter sido a 

residência do célebre pintor, com mérito arquitectónico confirmado pela atribuição do 

prémio Valmor.”434 

Graças à sua crescente reputação de notável oftalmologista, tratou dos olhos aos 

escritores Aquilino Ribeiro e Ferreira de Castro que, guiados pelo proprietário, faziam 

                                                           
431 MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 2002, pp. 9-10. 
432 Capítulo 5.1 da presente dissertação. A habitação foi edificada em 1905 segundo projecto do arquitecto 
Norte Júnior, com a colaboração do próprio pintor, em parceria com António Ramalho e João Eloy nos 
pormenores decorativos do exterior. Destaca-se por ser uma “casa de artista” com o ateliê a ocupar quase todo 
o piso superior, marcado pela imponência estrutural do grande janelão e do desígnio Pro Arte, elementos 
reguladores da fachada principal. Ainda no ano de 1932, o Dr. Anastácio Gonçalves é retratado pelo pintor 
Malhoa. Elenco Documental, Icononímia: imagem 131, p. 313. 
433 “O conjunto das obras de arte guarneceu o consultório de médico e a casa onde vivia, tendo sido o seu 
intento rodear-se de objectos que lhe aliviavam o trabalho e ocupavam a vida de homem só”, MATIAS, Maria 
Margarida Marques, 1984, p. 16 (o texto é da autoria de J. G. do Amaral Cabral, e foi retirado pela autora, do 
catálogo da exposição temporária, Pintura Portuguesa da Colecção Anastácio Gonçalves, Secretaria de Estado 
da Cultura e Fundação Calouste Gulbenkian, Março – Junho 1979).  
434 Cf. João Gonçalo do Amaral Cabral, «Evocação do Dr. Anastácio Gonçalves. Coleccionador», Casa das 
Porcelanas. Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Londres, 1996, p. 14. 
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verdadeiras visitas de estudo à sua casa, a fim de conhecerem as últimas obras de arte 

por ele adquiridas. Com a prática da medicina teve o privilégio de contactar com 

reconhecidas individualidades do mundo da arte, da literatura e da ciência, tratando 

artistas, pessoas do teatro, e nos últimos anos, também antiquários. Conheceu e tratou 

o multimilionário e coleccionador Calouste Gulbenkian, a pedido do médico Professor 

Fernando da Fonseca (com quem partilhava o consultório); se bem que não se tivessem 

entendido de início, acabaram por se tornar amigos, sendo o Dr. Anastácio Gonçalves, 

um dos primeiros portugueses a visitar a casa do coleccionador em Paris, na Avenida 

d’Iéna, tendo ficado deslumbrado com a mesma435. Calouste Gulbenkian já tinha visitado 

a residência do seu amigo médico-coleccionador, não só para lhe agradecer como 

também para lhe conhecer a colecção. Terá percorrido a casa toda ouvindo atentamente 

as explicações sobre as obras mais significativas que o Dr. Anastácio Gonçalves vinha a 

reunir desde os Anos 20436. Além destes visitantes especiais, também eram recebidos, 

quase diariamente, antiquários que procuravam o coleccionador para vender ou saber 

da sua sábia opinião sobre uma peça em particular, ainda que o médico sempre se 

tivesse considerado somente um apreciador em matéria de arte. “O Dr. Barjona de 

Freitas foi dos maiores conhecedores de antiguidades a negociarem com o Dr. 

Anastácio. Residia no Porto onde descobria e adquiria bom mobiliário, raras porcelanas 

da China, e outras peças que sabia da preferência do coleccionador. Quando vinha a 

Lisboa para realizar negociações, que desde logo se previam complicadas e demoradas, 

era convidado para jantar.”437 

O coleccionador não era um comprador fácil e, muitas vezes, as negociações eram 

longas e complicadas. Sabe-se que chegava a telefonar a amigos que coleccionavam o 

mesmo tipo de obras de arte para que não manifestassem interesse em determinadas 

peças que desejava adquirir, temendo que os antiquários subissem os preços das 

mesmas. “Se o custo das peças fosse elevado, para evitar grande dispêndio de dinheiro 

propunha qualquer objecto em troca a que atribuía o valor de boa parte da quantia 

pretendida pelo vendedor. O material de troca era constituído por objectos já adquiridos 

para esse efeito ou por peças que haviam descido na consideração do coleccionador”438. 

A troca destas últimas revela o seu manifesto desejo em apurar as suas colecções, 

demonstrando uma especial preocupação com o rigor da qualidade dos objectos, ao 

                                                           
435 Idem, p. 15. 
436 Altura em que é eleito sócio ordinário da Sociedade de Geografia de Lisboa, a 14 de Janeiro de 1924. 
437 Idem, pp. 15-16. 
438 PINTO DE MATOS, Maria Antónia (coord.), 2002, p.11; cf. João Gonçalo do Amaral Cabral, «Evocação do 
Dr. Anastácio Gonçalves, Coleccionador», Casa das Porcelanas. Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. 
Anastácio Gonçalves, 1996, p. 16. 
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mesmo tempo que dava a conhecer uma faceta do coleccionador: “Em certa ocasião, o 

Dr. Barjona, depois de receber naquelas condições um relógio, cujas características 

técnicas e estéticas tinham sido longamente examinadas e discutidas, ofereceu-o, por 

metade do preço acordado, ao próprio Dr. Anastácio que, sem hesitar, o comprou 

novamente. Assim, a barganha tornava-se um divertimento para ambas as partes.”439   

Sem seguir um programa ou tema específico, procurou criar ambientes, uma ligação ou 

funcionamento entre eles, independentemente de estilos e épocas, quer fosse uma peça 

de porcelana da China, um desenho, uma pintura, uma peça de mobiliário ou um relógio. 

Ainda assim, a dose de prazer ou de emoção na posse de um objecto, além de outras 

circunstâncias como a origem e vicissitudes por que passou, as dificuldades ou 

complicações no trato com os vendedores, tudo influiu no apreço desse objecto, criando 

ao coleccionador a inquietação e a dúvida do próprio critério e exigindo a si mesmo uma 

grande disciplina, fundamentada numa vasta e profunda cultura, conseguindo assim 

“(…) entender e sentir com objectividade e rigor, música, literatura, pintura ou, 

simplesmente, um objecto de porcelana da China, situando tudo no mesmo plano de 

valores estéticos e obtendo igual prazer na sua apreciação.”440 

Embora tenha viajado por todo o mundo441, o acervo por si reunido foi sendo alcançado, 

em quase toda a sua totalidade, no mercado português, apesar da diversificada 

proveniência. Este facto pode explicar a aquisição contínua de obras de arte desde os 

Anos 20 até 1965, ano da sua morte, sem qualquer interrupção durante a Segunda 

Guerra Mundial. 

“Na sua correspondência constam nomes como o de Gama Pinto, Calouste Gulbenkian, 

Santos Simões (especialista de azulejo), Joaquim Porfírio e, no âmbito do mercado de 

obras de arte, um antiquário francês e um representante da Sotheby’s de Londres que, 

já em 1955, se manifestou muito agradecido com a colecção, salientando o seu primeiro 

contacto com a pintura de Columbano e as peças lacadas e relevadas”.442 

                                                           
439 Cf. João Gonçalo do Amaral Cabral, «Evocação do Dr. Anastácio Gonçalves, Coleccionador», Casa das 
Porcelanas. Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 1996, p. 16. Referência ao relógio de 
mesa austríaco da autoria de Johan Daniel Hahn, in Wien. 
440 Idem, p. 17. 
441 Realiza diversas viagens das quais se destaca uma pelo Egipto, Iraque, Pérsia e Turquia, em 1960. No 
entanto, uma epidemia de cólera na região impede-o de visitar o Santuário de Ardebil. Em Istambul, visitou no 
Topkapi Saray Museum a magnífica colecção de cerâmica chinesa. Respeitado viajante, requereu os serviços 
da Wagons-Lits//Cook que escreveu a todas as suas agências para que lhe prestassem todo o apoio e 
assistência necessários, serviços anteriormente concedidos aquando da sua viagem de “Tour du Monde 
d’Automme”, organizada pela Wagons-Lits//Cook de Paris. 
442 PINTO DE MATOS, Maria Antónia, 2002, p.11. 
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Rigoroso e cumpridor dos seus horários, organizava metodicamente o seu trabalho 

profissional na policlínica e no consultório particular443, dispondo assim de tempo para o 

teatro, cinema, exposições, salas de concertos e coleccionar obras de arte. Este rigor e 

organização também o demonstrava na inventariação sistemática das obras que 

adquiria. Os registos que nos deixou, têm sido indispensáveis para o estudo do acervo, 

“pois deles constam: o número atribuído ao objecto, a designação, a matéria, a 

descrição rigorosa e desenvolvida, as medidas, por vezes o peso, o estado de 

conservação e indicações preciosas para o historial da peça, como o nome da pessoa 

que a havia vendido, o preço, a data da aquisição e, em certos casos, a proveniência 

remota, a menção a exemplares similares noutras colecções, a referência a exposições 

em que as peças haviam participado, bem como juízos de valor sobre o preço da 

aquisição ou do restauro.”444.  

Por exemplo, no caso do relógio de caixa alta, a informação recolhida pelo Dr. Anastácio 

Gonçalves informa-nos do seguinte: “281 – Relógio de caixa alta, de carvalho inglês (por 

Robt Higgs – London). É lacado de vermelho, em relevo, com aspectos arquitectónicos e 

figuras chinesas). Dá horas e meias horas, marca os dias e tem ponteiro de segundos. 

Altura máxima 2m,45- Compr. A Campos (em gr. parte trocas) em 3/3/959 por 

55.000$00”445. Já em relação aos relógios de bolso a informação torna-se mais escassa: 

“219 – Relógio de bolso c/ capa de oiro “repaussée” c/ cena mitológica”446. Mas são 

registos como estes que nos permitem saber quantas e quais as peças obtidas em cada 

um dos cerca de 40 anos de actividade coleccionista. O seu cuidado com a sua 

colecção, levou o Coleccionador a explicar às suas empregadas como deviam manuseá-

las e limpar-lhes o pó. 

Homem de uma imensa cultura eclética, absorvia-se na leitura de obras de literatura 

(por simples prazer, traduziu obras de Cícero com a ajuda de um professor de Latim do 

Liceu Camões), na consulta de livros e revistas de arte portuguesas e estrangeiras447, ao 

mesmo tempo que se mantinha a par de outras leituras para actualização dos seus 

conhecimentos de medicina. Esta necessidade de aprofundar os seus conhecimentos, 
                                                           
443 Policlínica do Intendente na Avenida Almirante Reis; o consultório particular era na Avenida da Liberdade. 
444 Idem, p.12. Austero sentido organizativo que transparece no seu testamento (p.2), onde deixou escrito que 
“As relações e a descrição de todos os objectos de Arte, que possuo (quadros, louças, vidros, móveis, utensílios 
e pratos), encontram-se em livros ou folhas soltas, depositados na secretária do meu escritório ou no meu 
cofre”, PROENÇA, José António, 2002, p.13. O seu interesse em obter mais informações sobre as peças que ia 
adquirindo, levava-o, por vezes, a solicitar a opinião de especialistas de diferentes áreas. 
445 Informação retirada da correspondente ficha de inventário do programa Matriz da Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves.  
446 Informação retirada do inventário realizado pelo Dr. Anastácio Gonçalves.  
447 O livro Porcelains from the Ardebil Shrine de J. A. Poe, sobre uma das mais antigas e maiores colecções de 
porcelana chinesa, acentuou o gosto do Dr. Anastácio Gonçalves pelo “azul e branco” da dinastia Ming, um dos 
fundos mais relevantes da colecção que angariou. 
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levou-o a formar uma pequena biblioteca, relacionada em grande parte com as várias 

colecções reunidas, sendo demonstrativo desta sua actividade, a colecção da revista de 

arte The Connoisseur, que recebeu até à data da sua morte, e os catálogos de leilão das 

casas Sotheby’s e Christie’s, que hoje podem ser consultados na biblioteca da Casa-

Museu. Igualmente, os recortes de jornais portugueses e estrangeiros que guardou, são 

ilustrativos de um espírito que procurava manter-se informado não só sobre a História, 

como também, sobre as vendas e valores atingidos pelas obras de arte no mercado 

internacional.  

No ano de 1964, assegura em testamento datado de 31 de Julho, o destino da sua 

colecção, legando a mesma ao Estado Português, assim como a sua residência448. 

Sobre a colecção escreve: “considerada geralmente, sob vários aspectos, como 

merecendo muito interesse aos estudiosos e simples amadores de Arte (…), formando 

assim um pequeno museu no género do Museu Soane de Londres, e de tantos outros, 

deve com mais ou menos frequência (…) ficar regularmente patente à vista do público 

para seu recreio e instrução”; temendo que algumas das obras pudessem vir a ser 

emprestadas para decorar algum gabinete do governo ou embaixada de Portugal no 

estrangeiro, registou ainda no seu testamento: “que as peças de Arte que constituam 

este conjunto nunca sejam desviadas, mesmo a título provisório, para qualquer Museu, 

Palácio ou local”449. 

Igualmente, as suas preocupações de carácter social, levam-no a deixar aos pobres e 

necessitados, nomeadamente aos cegos, através de instituições de caridade e 

assistência, apreciáveis quantias em dinheiro e propriedades “de forma a conferir aos 

seus assistidos quanto possível cultura de espírito e quanto possíveis aptidões 

profissionais”450. Faleceu a 14 de Setembro de 1965, após ter realizado o seu sonho de 

visitar a Rússia e conhecer o Museu do Ermitage. Alcanenense ilustre, hoje, dá o seu 

nome à Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Dr. Anastácio Gonçalves, do Agrupamento 

Vertical de Escolas da área, e ao Bairro Doutor Anastácio Gonçalves, em Alcanena, 

terra onde nasceu. 

                                                           
448 Estes bens são entregues ao Estado através de auto lavrado em 18 de Agosto de 1967, após a demora de 
dois anos que levaram os trâmites do inventário judicial, fechando-se, desta forma, como era de sua vontade, 
um percurso de vida particular.  
449 Testamento de 31/07/1964, pp.1 e 2, PINTO DE MATOS, Maria Antónia, 2002, p.13. Escreve ainda, 
consciente de que nem todos os objectos de arte tinham o mesmo interesse, que o “proveito de vendas e livros 
e objectos de uso (dispensáveis) ou de objectos que, embora de Arte, tenham manifestamente menor valor 
artístico”, deveria juntar-se à quantia de um milhão de escudos legada ao Estado Português e destinada a 
ajudar à manutenção do museu. 
450 Testamento de 31/07/1964, p.3, PROENÇA, José António, 2002, p.16. 
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Terá sido a partir de 1932, altura em que comprou a casa do pintor José Malhoa, e na 

opinião do Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral, testamenteiro de António Anastácio 

Gonçalves, que este decidiu deixar a Casa-Museu ao País, passando a orientar a 

aquisição de obras de arte com esse fim. A Casa-Museu propriamente dita, só abriu ao 

público a 1 de Julho de 1980, quinze anos após a sua morte e de uma luta burocrático-

administrativa que parecia não ter fim, incluindo a aceitação do legado pelo Estado451, 

de obras de conservação e segurança no edifício, da criação da comissão instaladora de 

forma a preparar o programa museológico para, finalmente, se realizar a abertura do 

Museu, lugar onde hoje se lembra o coleccionador através das diversas obras expostas. 

  

O Dr. Anastácio Gonçalves é-nos hoje revelado através dos objectos com os quais 

conviveu diariamente452, resultado de uma escolha selecta e criteriosa e que compõem a 

colecção da Casa-Museu. Comprava o que podia e aquilo de que gostava, reflectindo-se 

como um paradigma de um bom gosto burguês da primeira metade do século XX. 

Somos «cúmplices» da atenção que o coleccionador deu aos seus objectos, todos 

conseguidos em Portugal453, aquisições representativas de períodos marcantes de 

diferentes produções, de cariz original e de uma, praticamente, perfeita realização. Esta 

diversidade mostra-nos um pouco do seu gosto, possibilidade/oportunidade ou a 

disponibilidade em adquirir estas peças, subentendendo conhecimentos alargados sobre 

o assunto que lhe permitiam detectar as diferentes influências nelas presentes.  

Parte integrante de uma geração de coleccionadores seus contemporâneos, é de todo 

credível que tenha convivido com muitos deles. Calouste Gulbenkian, a quem já 

aludimos, foi amigo pessoal do Dr. Anastácio Gonçalves; o Dr. João Gonçalo do Amaral 

Cabral, seu amigo e também testamenteiro; Ricardo do Espírito Santo Silva e António 

Medeiros e Almeida, duas personagens de extrema relevância, aqui referidas pelas suas 

colecções de relojoaria, a primeira pela qualidade dos objectos que apresenta; a 

segunda pela qualidade e pela quantidade.454 

                                                           
451 É com o Decreto-Lei n,º 222/80 de 12 de Julho que é oficializada a aceitação do legado do Dr. Anastácio 
Gonçalves ao Estado Português, criando a Casa-Museu na dependência do então Instituto Português do 
Património Cultural. 
452 A Casa-Museu apresenta ao público um programa museológico que tenta captar a ambiência burguesa em 
que o coleccionador viveu, respeitando as funções que as diferentes divisões da casa tinham em sua vida. 
453 Facto, tanto mais de notar, quer pelas inúmeras peças de fabrico estrangeiro existentes na colecção, quer 
pelos conhecimentos em matéria de arte, quer ainda pelas inúmeras viagens que empreendia ao exterior, quase 
sempre com o intuito de conhecer museus e outras colecções de arte. 
454 Muitos foram os coleccionadores contemporâneos do Dr. Anastácio Gonçalves. A nossa escolha reverteu 
para estas quatro figuras por serem das mais emblemáticas, pelas relações, pessoais por um lado e, de partilha 
pelo gosto da relojoaria, por outro. Lembramos, no entanto, a figura de António de Almeida, empresário 
nortenho ligado durante décadas ao Banco Espirito Santo. Coleccionador, o seu espólio deu origem a uma 
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Calouste Gulbenkian, apaixonado e esclarecido coleccionista, reuniu uma excepcional 

colecção de arte numa multiplicidade de objectos, hoje em exposição em museu, parte 

integrante da Fundação com o seu nome e que foi seu desejo criar para que a sua 

colecção fosse tornada pública. Geriu-a em função do seu gosto pessoal e procurou 

objectos que revelassem estados de perfeição, pelas suas qualidades materiais, 

técnicas e estéticas. Iniciou a sua colecção a partir do final dos Anos 20 do século 

passado na sua casa da Avenida d’Iéna, altura em que o Dr. Anastácio Gonçalves 

também já tinha iniciado a sua própria colecção e que, como já referimos, foi ele um dos 

primeiros a ter o privilégio de ver a colecção do conceituado financeiro arménio. Reuniu 

arte oriental e ocidental, de várias épocas e estilos; alguns dos objectos pertenceram às 

várias casas reais, principalmente da casa real francesa, tais como o relógio astronómico 

de cerca de 1712, atribuído a André-Charles Boulle e ao relojoeiro Jacques Thuret; 

datado de cerca de 1745-1750, o relógio Regulador, atribuído a Bernard (II) van Risen 

Burgh e, o relógio de parede de Jacques Caffieri e do relojoeiro Jacques Lemazurier, de 

cerca de 1750, todos em exposição permanente no museu455. “«Amava 

apaixonadamente as belas-artes e esse sentimento levou-o a adquirir um conjunto de 

obras de escultura, de pintura, de mobiliário, de tapeçaria, de cerâmica, de argentaria e 

de numismática que, na generalidade, são verdadeiras obras-primas. / Era uma pessoa 

dotada do gosto mais apurado e um verdadeiro conhecedor. / Sabia seleccionar como 

ninguém e por isso as suas colecções, adquiridas nos mais diversos lugares do Mundo, 

(…), encerram autênticas maravilhas. / Nunca fez uma compra ao acaso; antes de se 

decidir consultava os peritos mais consagrados, ao mesmo tempo que ele próprio 

estudava as origens das obras que se propunha adquirir e as provas da sua 

autenticidade.»”456. Para Calouste Gulbenkian, cada obra de arte tinha de ter o valor que 

lhe derivava da sua beleza, da sua autenticidade e do seu bom estado de conservação, 

fosse uma pintura, tapeçaria, escultura, móvel, jóia, relógios, etc. 

                                                                                                                                                                                              
casa-museu, na Fundação Eng. António de Almeida, no Porto. Tem uma colecção de relógios mecânicos, 
maioritariamente setecentistas, franceses e ingleses. 
455 “No Museu Calouste Gulbenkian há cerca de duas dezenas de relógios. Desde logo, três relógios pessoais 
do milionário filantropo – todos com caixa em ouro. Um deles é da autoria do relojoeiro inglês Sir John Bennett, 
fornecedor do Royal Observatory. É uma peça do final do séc. XIX, marca horas, minutos e segundos, dispondo 
ainda de um cronógrafo com ponteiro ao centro, marcando até 30 segundos, com escala de centésimos. 
Gravado com o monograma «CG», ostenta ainda as divisas «Honi Soit Qui Mal Y Pense» e «Dieu et Mon 
Droit». (…) nas Reservas, há mais dois relógios de bolso usados por Gulbenkian, ambos da manufactura suíça 
Patek Philippe. / Depois, há exemplares de caixa alta e de mesa. / (…) o coleccionador arménio terá privilegiado 
mais o relógio como objecto d arte do que como instrumento puro de medição do tempo. (…) há mais o gosto 
pelo invólucro estético do que pelo miolo mecânico. Daí, a predominância de exemplares da escola francesa, 
em detrimento dos da escola inglesa.”, TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, pp. 74-
75.   
456 PERDIGÃO, José de Azeredo, (1979), p. 22. 
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Seu amigo e testamenteiro, o Dr. João Gonçalo do Amaral Cabral, conviveu de perto 

com o Dr. Anastácio Gonçalves e foi quem mais se empenhou e em boa hora defendeu 

a aceitação pelo Estado do acervo reunido pelo médico oftalmologista. Teve a ocasião 

de conhecer de perto as suas colecções e tornou-se ele próprio um coleccionador de 

renome. A Casa-Museu teve a oportunidade de expor dois núcleos diferentes e em 

tempos separados da sua colecção: o primeiro sobre as suas peças de porcelana da 

China, de excelente qualidade, fabricadas nos tempos áureos da presença dos 

Portugueses no Oriente e o segundo, sobre pintura, adquirida nos anos 50 e 60 do 

século XX. No catálogo da exposição da porcelana chinesa, conseguimos discernir um 

pouco mais sobre o coleccionador e a sua colecção: “O convívio com um verdadeiro 

coleccionador dotado de uma cultura invulgar, aliando uma estética requintada a 

profundos conhecimentos em áreas tão ecléticas como a pintura, o mobiliário, a 

ourivesaria…, não poderia ter sido mais gratificante. Sendo um humorista, o Dr. Amaral 

Cabral costuma dizer que só colecciona arte portuguesa, considerando a porcelana 

chinesa mais uma manifestação artística nacional, por há 500 anos integrar o quotidiano 

português. Os seus conselhos, as suas análises estéticas, as histórias relacionadas com 

a aquisição das suas obras (chega a persegui-las durante vinte anos) (…)”.457. Por sua 

vez, o catálogo da exposição, Pintura na Colecção Amaral Cabral, revela-nos que era 

um “(…) verdadeiro coleccionador, culto e eclético, que, sempre que pode, compra 

aquilo que gosta, quer se trate de uma pintura, de um objecto Nambam, de um vidro 

Gallé, de uma porcelana ou de um jade, afirmando sempre que nunca pretendeu nem 

teve a preocupação  de fazer uma colecção que obedecesse a qualquer directriz. / 

Adquirindo, sem ideia de ser coleccionador, não deixa de ser curioso o cuidado com que 

ele regista as suas obras e anota bibliografia e exposições em que figuraram, registos 

que nos dão conta da vida dos objectos com os quais convive diariamente.”458; “(…) E 

antes de se ocupar de Vila Viçosa ou de salvar o espólio do seu amigo Anastácio 

Gonçalves, já de si próprio se ocupava, juntando o que lhe dava gosto – e uma coisa 

aceitou fazer por causa da outra começando por onde devia e podia. / A lealdade que ao 

coleccionador se exige é a verdade dele e das peças que tem, guarda ou mostra ou 

dá.”459 

Ricardo do Espírito Santo Silva nasceu em Lisboa no ano de 1900. Foi empresário e 

banqueiro de profissão, um mecenas das letras e das artes (apoiou artistas; financiou e 

publicou várias obras) e coleccionador por paixão que lhe valeu o título de “Príncipe da 
                                                           
457 MATOS, Maria Antónia Pinto de (cát.), 1997, p. 7. 
458 MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 1998, p. 7. 
459 Idem, p.10. 
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Renascença”. Votou a sua vida à angariação de objectos artísticos (em leilões nacionais 

e internacionais, ou comprando a coleccionadores particulares) com a intenção particular 

de devolver a Portugal, parte do seu património singular disperso pelas adversidades da 

História e por vezes até, considerado como «desaparecido». A sua vocação pelo 

coleccionismo revelou-se desde muito novo quando, aos dezassete anos, comprou um 

tapete de Arraiolos do século XVIII e, desde essa altura, nunca mais descansou, sempre 

na demanda pela peça que faltava na colecção que tinha projectado. Preocupou-se por 

estudar arte e história, conhecimentos que aliados à sua intuição, sensibilidade e sentido 

estético fizeram dele um verdadeiro coleccionador de arte e, através dos seus objectos 

tentava recriar os cenários de uma determinada época. Se bem que não é um núcleo 

significativo em termos de quantidade, a colecção de Ricardo do Espírito Santo Silva 

apresenta dez exemplares de relógios de caixa alta, com destaque para as produções 

portuguesas: do primeiro quartel do século XIX é o exemplar com o mostrador decorado 

por uma alegoria à Batalha de Trafalgar de 1805; da segunda metade do século XVIII é 

o relógio com o mostrador em metal amarelo onde se lê “António Durão – Fábrica Real 

de Lisboa”, referindo-se à fábrica mandada implementar pelo Marquês de Pombal, do 

mesmo período; outro exemplar português com mostrador em bronze e inscrição e, data 

da Revolução Francesa, “FREIRE/LISBOA/1789”, e um exemplar inglês da autoria de 

John Markhouse, profusamente decorado460. Em 1947 comprou o Palácio Azurara, 

restaurou-o e decorou-o com peças da sua colecção particular; seis anos depois Ricardo 

do Espírito Santo Silva doou o palácio e parte da sua colecção ao Estado Português, 

dando assim inicio à Fundação com o seu nome, criada como Museu-Escola com o 

objectivo de proteger as artes decorativas e os ofícios com ela relacionadas. 

O Dr. Anastácio Gonçalves pode, também, ter-se inspirado para a sua colecção de 

relógios na figura de António Medeiros e Almeida. Personagem incontornável da 

sociedade socioeconómica do século XX, Medeiros e Almeida cresceu no seio de uma 

família em que o interesse pela arte e antiguidades fazia parte do quotidiano, cedo 

despertando para o coleccionismo. Desde jovem viu-se rodeado de arte: pintura 

portuguesa do século XIX e XX, mobiliário de estilo, objectos decorativos, tapetes 

orientais, etc. É após a Segunda Guerra Mundial, no auge da sua carreira de empresário 

que ganha o estatuo de grande coleccionador de arte, um dos mais conceituados em 

Portugal no século XX, alcançando projecção também a nível europeu. Em 1943 adquire 

                                                           
460 Em contexto diferente, referimo-nos a estes relógios no capítulo 2.2 da presente dissertação. 
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para morada a actual sede da Fundação e Casa-Museu Medeiros e Almeida461 na Rua 

da Rosa, paralela à Avenida da Liberdade e, com a sua esposa Margarida, dedicou-se a 

uma busca incessante de peças para, com o requinte que a imponência da nova 

residência exigia, decorar os espaços, começando pelo mobiliário. Percorreu os 

antiquários de Lisboa, Londres e Paris, vindo mais tarde a fazer de alguns deles seus 

consultores habituais e frequentou os mais conceituados leilões internacionais, 

tornando-se neles figura marcante, bem conhecida de outros coleccionadores e 

comerciantes de arte e chegou a disputar peças aos principais museus da Europa. 

Gradualmente, com os contactos que estabeleceu e com a sua biblioteca de arte, de 

revistas e catálogos da especialidade, tornou-se um verdadeiro conhecedor, cada vez 

mais exigente e selectivo. À ideia inicial, sucedeu-lhe um critério mais apurado nas 

escolhas e criação de conjuntos de objectos e obras interligados, manifestando as suas 

preferências em diversos núcleos que compõem a totalidade da colecção, dos quais 

referimos o mobiliário francês, inglês e português, pintura, escultura, azulejos 

portugueses, porcelana, prata, jóias e a vastíssima e excepcional colecção de relógios 

(cerca de setecentas peças) que abrange quatro séculos de produção, do século XVII ao 

século XX, distribuídos por várias categorias: relógios de mesa, de pé, de marinha, de 

carruagem, de suspender e de bolso, e apresenta algumas peças históricas, tais como o 

relógio da rainha D. Catarina de Bragança, esposa de Carlos II de Inglaterra e o relógio 

de mesa em cristal de quartzo e lápis-lazúli que Luís da Baviera ofereceu à Imperatriz 

Sissi da Áustria. “Aos poucos torna-se patente o duplo desígnio do coleccionador: uma 

colecção multifacetada, ajustando-se ao ambiente da casa e direccionada para uma 

vivência pessoal e social, sempre no entanto com um critério de excelência, sem se 

subordinar a um mero decorativismo; por outro lado uma incursão privilegiada em 

algumas áreas específicas, abordadas de forma mais aprofundada e consistente, como 

é o caso das porcelanas e principalmente dos relógios, estes últimos objecto de 

verdadeira paixão, a qual dará origem a uma das principais colecções mundiais 

existentes neste campo.”462  

 

A colecção de relojoaria propriamente dita do Dr. Anastácio Gonçalves é constituída por 

um relógio de caixa alta, três relógios de mesa, dezasseis relógios de bolso e um relógio 

em bronze. Deu preferência às produções do século XVIII no que respeita aos relógios 

                                                           
461 Criada em 1973 com o nome do seu fundador, Medeiros e Almeida doou ao seu país a casa que habitou 
durante 30 anos e a colecção de obras de arte adquiridas ao longo da sua vida. 
462 ALMEIDA, João de; VILAÇA, Teresa de Seabra Cancela, 2006, p. 17. 
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ingleses463 e, num âmbito mais restrito, é-nos presente um relógio de mesa austríaco. 

Na sua grande maioria, os relógios de bolso são de origem francesa ou suíça e o relógio 

de mesa (de «chaminé»?), em bronze, teve a sua origem em Bruxelas graças à “Cie 

Anonyme des Bronzes”. Acreditamos que foi esta a peça o que deu início ao seu 

interesse particular em fazer uma pequena, mas consistente, colecção de relojoaria. 

Oferta da sua irmã Júlia, o relógio passou para a posse do Dr. Anastácio Gonçalves no 

ano de 1935. A partir desta data e, possivelmente, até ao ano da sua morte, o Dr. 

Anastácio Gonçalves foi adquirindo, pouco a pouco, os restantes relógios da colecção. 

No inventário judicial das Finanças de 1967, encontrámos referência a um outro relógio 

de bolso, na Secção Outros Bens Móveis: “Relógio de algibeira marca ‘Internacional 

Watch & Cª’, e corrente de latão”464. 

Em meados do século XX, o mercado da arte  era consideravelmente diminuto e os 

coleccionadores, profissionais e/ou comerciantes compravam e vendiam apenas 

objectos antigos; era um negócio diversificado para um restrito e pequeno número de 

pessoas465, sem o grande público a quem, nos dias de hoje, estão abertos os leilões. 

Leiria & Nascimento (uma das casa de leilões mais antiga de Portugal), Soares e 

Mendonça466, Silva’s Leiloeiros, são apenas algumas das casas leiloeiras disponíveis 

aos coleccionadores como o Dr. Anastácio Gonçalves e que ainda hoje se encontram 

em funcionamento. Destaque ainda para a casa Dinastia de Alexandre Fernandes467, 

inaugurada no final da década de 1950 e para a casa Antiqualia, Lda., com quem o Dr. 

Anastácio Gonçalves efectuou as suas famosas trocas, referindo-nos, especificamente, 

a um dos relógios.   

Sabemos de antemão e graças aos meticulosos registos do Dr. Anastácio Gonçalves 

que os restantes objectos foram adquiridos ao proprietário e/ou através do dito sistema 

de trocas, que também empregou em outras das casas leiloeiras existentes no seu 

tempo. Resta-nos especular se os relógios de bolso tiveram procedência semelhante ou 

se foram conseguidos, directamente, em leilões. O Dr. Anastácio Gonçalves registou a 

entrada destas peças a partir da década de 40 e 50, contudo, e mais uma vez 

                                                           
463 Três relógios de bolso, dois relógios de mesa e o relógio de caixa alta. 
464 Informação retirada do referido inventário, cuja uma cópia encontra-se no fundo documental do Dr. Anastácio 
Gonçalves, e que foi estudada por nós. Desconhece-se o paradeiro deste relógio e respectiva corrente que, ao 
que tudo indica, o Dr. Anastácio Gonçalves usava no seu dia-a-dia.  
465 Nos primeiros três quartéis do século XX, os leilões eram mais privados, elitistas, voltados para as classes 
endinheiradas, essencialmente destinados aos profissionais e/ou coleccionadores. 
466 Em 1956, esta leiloeira levou à praça, em Lisboa, uma «invulgar colecção de relojoaria antiga», cerca de 200 
peças, entre relógios de caixa alta, de parede, de mesa, de coche e de bolso, TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, 
Fernando Correia de, 2006, p. 93. Será esta uma das hipóteses possíveis para a presença dos relógios de bolso 
(senão todos, apenas alguns), na colecção do Dr. Anastácio Gonçalves?  
467 Foi intermediário de coleccionadores como Medeiros e Almeida, António Champalimaud, entre outros. 
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relativamente aos relógios de bolso, as datas de compra permanecem no segredo dos 

deuses. A presença de catálogos da Sotheby’s e Christie’s, bem como a 

correspondência com antiquários e representantes das leiloeiras internacionais podem 

ser uma possibilidade concreta para a procedência de, pelo menos, alguns destes 

relógios. 

Preocupação louvável foi a que manteve, sempre, com o cuidado que prestou aos seus 

relógios garantindo o seu bom funcionamento. Prova deste acto é a etiqueta no relógio 

de mesa John Taylor, que identifica António Couto como o responsável pela sua 

manutenção, conservação e restauro468. Relojoeiro reparador, autodidacta, 

especializado no restauro de relógios antigos e bastante meticuloso, não reparava 

nenhuma peça sem a estudar convenientemente. Abriu oficina em Lisboa na Rua 

Sampaio e Pina, em 1953, deixando o emprego de funcionário público que durante 23 

anos exerceu no Instituto Nacional do Pão. Tornou-se, pela sua competência e maneira 

de ser, uma figura lendária do século XX, no restauro e conservação de relógios antigos. 

Entre os seus clientes encontravam-se, para além do Dr. Anastácio Gonçalves, a 

Fundação Calouste Gulbenkian, o Palácio da Ajuda, a Fundação Medeiros e Almeida, 

bancos, ministérios, museus, outros coleccionadores, monarcas no exílio como o rei 

Humberto de Itália, as princesas Doroteia e Helena da Roménia, etc. Consertou 

também, relógios oriundos de outras partes do mundo, do Japão a Roma, tendo 

arranjado um relógio ao Papa469. Foi membro da Antiquarian Horological Society, 

sociedade criada em 1953, o seu objectivo centra-se no estudo de relógios e a história 

da medição do tempo, em todas as suas formas. 

Certo é que esta é a única referência sobre uma intervenção a um relógio da colecção 

que se conhece, mas é de todo provável que o mesmo relojoeiro (ou, quem sabe, outro 

do seu conhecimento) tenha efectuado um qualquer arranjo às restantes peças470. Esta 

atitude por parte do coleccionador leva-nos a acreditar que não foi só a beleza estética 

das peças que o convenceu a adquirir os relógios em estudo e que o seu mecanismo 

teve um papel preponderante.  

                                                           
468 Etiqueta de papel n.º. 14349 (ver capítulo 4.1.2 da presente dissertação). Relojoeiro, figura lendária, ele 
próprio um coleccionador, reparou, restaurou e foi responsável pela conservação de grandes colecções 
privadas e públicas.  
469 Não conseguimos descobrir ao certo qual terá sido o Papa exsitindo, pelo menos quatro hipóteses: Papa 
João XXIII, Papa Paulo VI, Papa João Paulo I e Papa João Paulo II.  
470 Na resposta enviada por António Couto, filho do relojoeiro em questão, ele afirma que: “Penso que deverá 
haver outros relógios reparados pertencentes à mesma colecção, mas será quase impossível obter mais dados 
se não houver referências.” (e-mail de 19 de Março de 2009). Como não encontrámos mais nenhuma etiqueta 
ou menção alguma semelhante à patente no relógio de mesa John Taylor, foi de todo impossível chegar a uma 
conclusão definitiva sobre este assunto.  
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Permanece a questão que gostaríamos que fosse respondida, mas que muito 

dificilmente o será: quais foram os motivos que levaram o Dr. Anastácio Gonçalves a 

coleccionar especificamente estas peças? Faz todo o sentido que, em relação ao relógio 

de caixa alta e aos três de mesa, os tenha incluído dentro do mobiliário471, não 

menosprezando, contudo, o seu movimento. Por sua vez, o relógio de bronze que, 

acreditamos, terá dado inicio à colecção de relojoaria, foi uma prenda de sua irmã. Mas 

e em relação aos dezasseis relógios de bolso? Foram resultado de compra específica, 

de gosto ou de troca?   

 

                                                           
471 Os relógios em questão estão todos estudados como peças pertencentes à colecção de mobiliário que o Dr. 
Anastácio Gonçalves adquiriu, na obra de José António Proença, Mobiliário da Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves, Lisboa, Ministério da Cultura, Instituto Português de Museus, Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 
2002. 
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4. A Colecção de Relojoaria da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves: 

Estudo e Análise 

 

A História da Arte no século XVIII, já não é apenas uma história da Igreja e da Corte, 

mas uma em que se destacam as importantes comissões requisitadas pela aristocracia e 

a classe média; mais ainda, é uma história de mudanças de estilo, agora ditado por uma 

nova classe de patronos. Inseridos no âmbito artístico do Barroco e Rococó, as formas 

góticas e chinesas eram usadas com frequência pelos «designers» deste período. 

O gosto pelos objectos vindos do Oriente teve larga aceitação desde o início do século 

XVII, em Inglaterra, como noutros países europeus, entre os quais a França, Holanda, 

Alemanha, Itália e Portugal. Esta apetência converteu-se numa verdadeira moda, 

originando inúmeras tentativas de imitação das lacas orientais, que conheceram 

particulares progressos em Inglaterra, onde a técnica de japanning472 atingiu, por vezes, 

consideráveis níveis de perfeição. O crescente número de apreciadores e adeptos deste 

género decorativo, aplicado às peças de mobiliário levou a que se escrevessem 

inúmeros tratados, quer sobre a técnica da pintura acharoada, quer sobre as colecções 

de desenhos de inspiração oriental ou com motivos chineses, destinados a artífices 

especializados ou a todos os que desejavam iniciar-se neste género decorativo473. 

Embora mantendo as perspectivas e o tratamento das sombras, características da 

ornamentação chinesa, os esquemas constantes desses tratados apresentavam os 

habituais motivos pintados de dourado, sublinhados a negro, e muitas vezes relevados, 

com aplicação de várias camadas de verniz e serradura, criando relevados e conferindo 

volumetria às composições. Entre os motivos retirados do repertório decorativo oriental 

contavam-se paisagens, montanhas, flores, árvores, arbustos, construções, pagodes, 

balaustradas, personagens, animais e aves mitológicas, geralmente alteradas e 

adaptadas ao gosto ocidental. “Por vezes, a assimilação da gramática ornamental 

estendia-se a motivos do imaginário chinês. Outras vezes as decorações revestem um 

nítido hibridismo pela presença de motivos decorativos da ornamentação europeia da 

época, como as folhas de acanto pintadas nas ilhargas do relógio de caixa alta, os 

                                                           
472 Termo aplicado a todo o trabalho de pintura à maneira oriental, em virtude de os charões provenientes do 
Japão terem sido os mais apreciados. 
473 “Entre os manuais ingleses, que ensinavam a produção de acharoados, destaca-se um, editado em Londres, 
em 1688, por John Stalker e George Parker Treatise of Japanning and Varnishing, ao qual se seguiram o New 
Book of Chinese Designs de Edwards and Darly, em 1754, e The Ladies Amusement on Wole Art of Japanning 
Made East, de 1760, ensinando-se, neste último, às meninas e senhoras a técnica do japanning”, PROENÇA, 
José António, 2002, p.178.  
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designados long-case clock, lado a lado com a restante decoração de pendor 

oriental”474.    

Dos vários partidários do gosto pelo repertório decorativo oriental, em particular o 

chinês, contam-se desenhadores e construtores de móveis, que divulgaram as suas 

propostas em álbuns de estampas475, demonstrando também que, o gosto pelo exotismo 

oriental em Inglaterra não se resumiu à imitação das lacas e da decoração, notando-se 

várias tentativas de criar um «estilo» próprio, a partir de uma série de elementos 

orientais, que interferiam no feitio do próprio móvel e não simplesmente na sua 

decoração. A divulgação de todo este largo repertório de formas, modelos e tipologias 

de móveis nestes álbuns foi, aliás, uma das características fundamentais da produção 

de mobiliário inglês da segunda metade do século XVIII, muitas vezes aliando e 

combinando com facilidade, elementos do repertório oriental com elementos góticos, 

formas inspiradas no rocaille de origem francesa e do neoclassicismo preconizado por 

Robert Adams. A publicação de vários volumes de gravuras ou estampas, e de 

desenhos que circulavam um pouco por toda a Europa, assegurando que estas fontes 

de «inspiração» se encontrassem acessíveis a todos os artesões e artistas, foi de 

extrema importância. 

A segunda metade do século XVIII assistiu ao limiar da Era das Revoluções que, 

iniciadas na América do Norte influenciaram o pensamento e acção das camadas mais 

desfavorecidas, consequência da «acção» política e ideológica do Antigo Regime e, 

cansados da opressão de reis e fidalgos, da má distribuição de riquezas, entre muitas e 

outras coisas, intelectuais e populares resolveram agir em nome da Liberdade e 

Igualdade dos Homens e dos povos.  

Foi neste ambiente que um grupo de intelectuais apoiados numa nova tendência de 

pensamento – o Enciclopedismo, saídos da Revolução Francesa, e na procura sensível 

em torno das origens da civilização europeia, encontrou dois caminhos diferentes de 

resposta. O primeiro relacionado com o mundo greco-latino que se revelou através da 

descoberta das ruínas de Herculano e Pompeia (escavações que ofereceram uma 

oportunidade sem precedentes para ver arte e artefactos bem conservados da 

Antiguidade), dos fragmentos arquitectónicos e mobiliário de cariz clássico no Museu do 

                                                           
474 Idem, p. 178. Referência ao relógio de caixa alta Robt Higgs, London, peça da colecção de relojoaria da 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves e que será analisada no capítulo seguinte.  
475 A título de exemplo existem as obras de Robert Mainwaring, com o The Cabinet-Maker’s Real Friend 
Companion, publicado em 1765; William Ince e John Mayhew, autores da obra The Universal System of 
Household Furniture, publicada entre 1759 e 1763, que incluíam desenhos de estilo chinoiseries e ainda 
Mathias Lock e Copland que as introduziram no seu livro The New Book of Ornamente, de 1752. No entanto, 
entre todos eles destaca-se Thomas Chippendale, autor do designado “Chippendale chinês”, com o álbum The 
Gentleman and Cabinet-Maker’s Director, a mais completa colecção de desenhos de peças de mobiliário. 
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Vaticano, sem esquecer a própria decoração do Vaticano, dos relatos de viagens (o 

Grand Tour), de intelectuais como Winckelmann476, trazendo à luz da época aspectos 

como a política e a arte grega (berço de manifestações artísticas) e romana (“imitação” 

dos gregos), num regresso a formas mais «disciplinadas» de ornamentação e decoração 

e desenvolvimento de novos modelos, dando asas à sua corrente cultural: o 

Neoclassicismo. O segundo caminho surge com o Romantismo que, apesar de ter as 

suas origens no mesmo tipo de transformações políticas, ideológicas e artísticas, vai 

reagir contra o mundo greco-latino. Os intelectuais afirmavam que o Homem não é só 

razão, é também sentimento; voltam-se para o mundo medieval, elevando o papel da 

catedral gótica, dando uma maior relevância ao papel particular de cada indivíduo e da 

individualidade de cada Nação, contrariando a visão de unidade europeia do 

Neoclassicismo que ignorava, ao mesmo tempo, a individualidade do Homem. 

Em termos mentais tudo isto acontece ao mesmo tempo. Já em termos artísticos, é de 

notar a expressão de maior implementação do Neoclassicismo, devido essencialmente 

ao suporte tratadístico sobre arquitectura - base pedagógica e visual para o 

funcionamento das Academias (mas estas acabaram por ser um entrave ao limitarem e 

impondo, forçosamente, regras universais e rígidas, leis fixas, à arte e aos artistas), e ao 

facto de ser mais generalizada que o Romantismo, este de carácter mais individualista, 

de gosto pelas ruínas do passado contrastando assim, com a «perfeição» arquitectónica 

neoclássica. O Neoclassicismo deixou a sua marca na aplicação dos seus princípios nos 

vários campos da arte, caracterizando-se por uma ausência de sentimento das figuras, a 

petrificação dos elementos, grande precisão do desenho por influência escultórica (tendo 

esta estrutura um predomínio maior em relação à cor), repouso, calma, equilíbrio, não 

gostam da novidade, decoração, tentam retornar ao que consideravam os princípios 

ideais da Arte (contradição interna: retornar a Arte à pureza ideal, mas ter que idealizar 

essa pureza ideal). Diferiu da sua selecção consciente de modelos que repudiou: a 

superficialidade do Rococó e o ilusionismo trompe-l’oeil do Barroco. Os artistas de 

“espírito geométrico”, buscaram aperfeiçoar o mundo através da razão correcta e de um 

aguçado sentido moral, restabelecendo a adaptando modelos da Antiguidade Clássica 

que consubstanciavam nobres virtudes477. O «novo» classicismo produziu mudanças 

                                                           
476 Principal teórico do novo classicismo, acreditava ser a «nobre simplicidade e a serena grandeza» a essência 
da arte grega. Entre os principais expoentes de suas ideias estavam Anton Raphael Mengs e Gavin Hamilton, 
que sob a influência das suas teorias, da escultura antiga, do classicismo de Poussin e da pintura dos grandes 
mestres do Renascimento, desenvolveram um estilo pictórico que foi uma das pedras fundamentais do 
Neoclassicismo. Benjamim West, natural da Pensilvânia, que viria a ser membro fundador da Real Academia de 
Inglaterra, também foi receptivo às ideias do círculo de Winckelmann.   
477 A rejeição do rococó e do frenesi barroco em favor de um alto propósito moral reflectiu, na opinião de alguns 
historiadores, o ponto culminante das ideias do Iluminismo, no final do século XVIII. 
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fundamentais no estilo e no conteúdo das artes visuais em toda a Europa478. O 

Romantismo vai ser a primeira grande reacção contra este mundo racional, apesar de 

um problema bastante pertinente que não lhe permite desde logo implementar-se: a 

pluralidade de Romantismos que surgem por toda a Europa. Na arte romântica, 

encontramos a exploração do oculto (outro mundo – dos sonhos – que se abre), do 

invisível, do inconsciente, uma tendência para o misterioso; ela é liberdade, uma criação 

espontânea, possuidora de características como a preferência da noite em relação ao 

dia, do escuro à luz479.  

Sucintamente, os dois diferem na medida em que a arte neoclássica tenta expressar 

valores universais e eternos, ao passo que o critério fundamental da arte romântica é a 

própria sensibilidade do artista. A arte neoclássica é identificada com a razão, a arte 

romântica com o sentimento, sensibilidade e paixão. Em virtude da sua natureza 

subjectiva e do seu reconhecimento da autonomia do indivíduo, a arte romântica 

produziu uma mudança profunda nas atitudes em face da vida e na expressão artística 

dos séculos XVIII e XIX, que teve efeitos muito difundidos e duradouros. As 

semelhanças que existem, de facto, entre a arte romântica e a neoclássica podem 

demonstrar tanto os seus fundamentos comuns quanto as diferenças que expressam. 

Mas tudo cansa, e dessa fadiga surgiram novas tendências que, no primeiro terço do 

século XIX tiveram ruidosa eclosão, em particular na França e Inglaterra, e que o resto 

da Europa assimilou com excepcional facilidade.  

 

De extrema relevância é o papel que as exportações tiveram na divulgação das novas 

ideias, destacando, por exemplo, o comércio anglo-português. Especialmente nas 

primeiras quatro décadas de Setecentos, as importações vindas de Inglaterra 

mantiveram um ritmo de crescente expansão, para caírem, drasticamente, depois da 

década de sessenta, sendo que uma das principais razões deste facto se deveu à 

quebra drástica do fornecimento de ouro brasileiro, que alimentava grande parte desse 

                                                           
478 Por exemplo: as delicadas curvas, espirais e volutas em C deram lugar a imaculadas linhas rectas, as 
superfícies trabalhadas em tessituras sensuais foram substituídas por formas esculturais polidas e macias, e os 
suaves tons pastel aplicados em pinceladas espessas e soltas deram a vez a cores fortes, contidas em 
contornos nitidamente definidos. Imperava a simplicidade da natureza que os antigos tinham advogado e, 
reduzido as suas formas naturais a formatos e inter-relações básicos, sendo assim possível aprender as regras 
do desenho, que eram intemporais e de significação universal. 
479 Inúmeras tentativas para definir o termo romântico têm-se mostrado insatisfatórias, dado que ele abrange 
uma grande diversidade de significados. Por exemplo, nas artes visuais, o trabalho de pincel com aplicação de 
massas de cores, especialmente com textura superficial densa e áspera, foi considerado característica 
romântica, pois a sua espontaneidade identifica-o mais com o sentimento do que com a disciplina racional. 
Existem também obras românticas cujo trabalho de pincel é tão imperceptível quanto o de qualquer obra 
neoclássica. 
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comércio. “Entre os produtos desse florescente comércio os têxteis ocupavam o grosso 

das importações, seguidos de uma miscelânea de manufacturas, entre as quais objectos 

de ferro forjado e uma grande variedade de produtos que incluíam inúmeras peças de 

mobiliário, ocupando os espelhos e os relógios um lugar de destaque”480. Era a 

Inglaterra que detinha, desde final do século XVII, a hegemonia no fabrico de relógios a 

nível europeu, que se intensificou ao longo do século, exportando para toda a Europa, 

quer mecanismos, quer relógios completos, concentrando-se, em Londres, o forte da 

produção, de onde provêm aliás três dos exemplares da Colecção481. 

Após a introdução do pêndulo e, posteriormente, da mola em espiral de maior utilização 

nos relógios de bolso, a relojoaria conheceu uma época de apogeu em que os 

relojoeiros mais afamados eram igualmente conhecidos por todos, a par dos melhores 

pintores, escultores e artesãos da mesma altura. A excelente qualidade destas peças 

era prova do nível de exigência por vezes requerido. Em Londres, por exemplo, um 

relojoeiro tinha de permanecer cinco anos como aprendiz e um mínimo de dois anos 

como oficial, antes de poder apresentar a sua obra-prima e que, em alguns casos, era 

apenas aceite ao fim de oito, nove ou mais anos de aprendizagem. Assim, um mestre 

relojoeiro londrino do século XVIII passava por um período de formação semelhante ao 

de um estudante actual. Mais ainda, The Worshipful Company of Clockmakers 

reservava-se o direito de destruir qualquer relógio que não reunisse garantias suficientes 

para a sua venda ao público. Situação similar ocorreu em Paris. Em 1453 foi constituída 

uma colectiva de relojoeiros, mas os primeiros estatutos correspondentes surgiram 

apenas em 1544 e determinavam que ninguém, excepto se fosse admitido como mestre, 

podia fabricar um relógio ou alarme, grande ou pequeno, ou qualquer outra máquina de 

medição do tempo, dentro dos limites da cidade de Paris, sob pena de confisco dos 

referidos objectos. Existiam disposições para o regulamento de aprendizes e para a 

nomeação de oficiais que pusessem em prática os poderes conferidos à corporação. Em 

1646 os seus estatutos foram revistos sob supervisão de Luís XIV, tendo sido ordenado 

que o aprendizado durasse oito anos, depois dos quais o aprendiz podia deixar o seu 

patrão, mas sujeito à aprovação do seu mestre e do mestre da corporação482.  

A Suíça tinha entrado no mundo da relojoaria por volta de 1600, ao mesmo tempo que a 

Inglaterra, após a imigração de relojoeiros Huguenote da França e da Alemanha, 

                                                           
480 PROENÇA, José António, 2002, p.176. 
481 Os três exemplares são: o relógio de caixa alta Robt Higgs e os relógios de mesa John Taylor e Wm Smith. 
482 Esta corporação de relojoeiros existiu até à Revolução Francesa em 1789, altura em que todas as 
corporações foram abolidas. The Worshipful Company of Clockmakers, fundada em 1631, ainda hoje existe e é 
a mais antiga instituição de horologia do mundo. 
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aumentando assim os números dos que já se dedicavam a esta arte. Os suíços 

especializaram-se em relógios de vários feitios, designados de «relógios de formas» (ou 

seja, de vários formatos), que incluíam cruzes, formas ovais, caveiras, livros, pássaros 

ou outros animais, túlipas e outras flores, alguns tinham caixas em latão enquanto outros 

eram em metal ou cristal rocha. Desde 1601 que Genebra tinha estatutos que regulavam 

as actividades dos relojoeiros, mais tarde revistos em 1673 de forma a permitir que só os 

cidadãos e burgueses da cidade pudessem tornar-se mestres483. Enquanto a Inglaterra 

encontrava-se num turbilhão de invenções, Genebra construía uma grande indústria e 

fê-lo mais rapidamente que os restantes países, ao concentrar-se na produção. 

“Genevese watchmakers did very well in exporting, although, as Zedler’s Universal 

Lexicon of 1746 relates: The English watches are considered best of all, especially the 

so-called repeating watches. After the English watch come the French, Augsburg, 

Nürnberg and Ulm watches. The Geneva watches are thought little of, because they are 

to be had so cheaply; they are made in such quantities that one buys them in lots.”484 

Característica especial dos esmaltes de Genebra era a aplicação de uma camada extra 

de esmalte à decoração dos relógios: depois de pintado na caixa o retrato, paisagem, 

etc., em esmalte colorido, era aplicado um esmalte praticamente transparente (amarelo 

pálido para o ouro e cobre e azul pálido para a prata) por cima e, por fim, era polido com 

o uso de uma máquina para dar a aparência de vidro transparente. Relógios de 

repetição e musicais continuaram a ser manufacturados em larga escala; os autómatos 

eram bastante populares ao mostrarem uma pequena figura a tocar uma campainha ou 

gongo no mostrador, por exemplo, o “Velho do Tempo” a bater com a sua foice, a mulher 

na sua roda de fiar, uma roda de moinho, etc.485 São do século XVIII os relógios 

incrustados com pérolas e pedras preciosas nas caixas, construídas especialmente em 

Genebra e França.  

A Áustria contribuiu consideravelmente com o seu toque de excentricidade e romantismo 

(por vezes bizarro) para a horologia. Além da França, é ambíguo que qualquer outra 

nação na história da relojoaria tenha variado muito em relação ao seu repertório de 

                                                           
483 “There were provisions against competition from other towns and from outside Switzerland and also against 
women, who for a quarter of a century were only allowed to make fusee chains, the tiny chains used to equalize 
the pull of the mainspring.”, BRUTON, Eric, 2002, pp. 122-123. Apesar das disposições aplicadas, a Suíça 
adoptou uma invenção do horologista francês Jean Antoine Lépine (1720-1814), que tinha abandonado o fuso e 
usou uma série de barras para segurar os pivôs das várias rodas, ao invés de uma placa ou platina.  
484 Idem, p. 123. “By the beginning of the nineteenth century, about 50,000 watches a year were coming from 
Genevese workshops, about 12,000 of them elaborate enamelled cases, and about 6000 repeaters”, Idem, p. 
124. 
485 Para clientes especiais existiam os relógios pornográficos com cenas animadas de quarto ou campestres, 
nem sempre em exibição no mostrador. Eram, muitas vezes, colocadas sob uma cobertura e algumas só 
podiam ser visionadas mediante a abertura de um mecanismo secreto. 
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fabrico de relógios com diferentes aspectos. “The explanation no doubt lies in the 

peculiar political history of Vienna, in its extraordinary geographical disposition, and in the 

nature and temperament of the people. (…) / More seriously, it must be pointed out that 

Austria and South Germany, having once led the entire horological world, became almost 

totally eclipsed by England and France towards the end of the 17th century. It is scarcely 

surprising, then, to find that clocks made after that period often assumed alongside their 

native peculiarities decorative styles borrowed from other clockmaking countries.”486 

Relógios de parede e de precisão, com mostradores em esmalte e caixas envidraçadas 

foram executados com uma certa regularidade pelos relojoeiros da capital do Império 

Austro-Húngaro entre a segunda metade do século XVIII e ao longo do século XIX. 

 

                                                           
486 “The most obvious examples are the “English” Viennese bracket clocks of the 18th century, and in the 19th 
century the “French” Empire mantel clocks and also the superb complicated skeleton clocks inspired by the best 
Paris makers”, ALLIX, Charles, 1989, pp. 325-326.  
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4.1 Século XVIII: relojoaria inglesa 

4.1.1 Relógio de caixa alta “Robt Higgs”487 

 

O modelo genérico de um relógio de caixa alta apresenta três secções, que debaixo 

para cima são: a base, o tronco e a cabeça da caixa (em inglês: the plinth, the trunk and 

the hood), sendo que é no interior da caixa do relógio onde encontramos resguardado o 

mecanismo que compõe o relógio em si. De formas arquitecturais simples, robustas e, 

por vezes, austeras, esta simplicidade pouco tempo resistiu, logo que os artesãos, 

artífices e/ou artistas viram a oportunidade de mostrarem os relógios de caixa alta como 

um modelo do seu trabalho. A decoração podia ser aplicada ao corpo do relógio em 

qualquer das formas existentes e, por vezes, para dar a ver o movimento do pêndulo, o 

tronco, ao centro, podia ter uma janela oval ou redonda, de vidro simples ou com uma 

lente. A progressão histórica permite que os relógios sejam datados pelo tamanho do 

mostrador e pelo estilo usado na numeração para indicar as horas, os minutos e os 

segundos.  

 

De origem inglesa (c. 1750-1769), único no núcleo de relojoaria da Casa-Museu, o 

relógio de caixa alta entrou para a colecção do Dr. Anastácio Gonçalves em 1959. A 

caixa foi executada em carvalho; a frente, os painéis e elementos mais finos em 

casquinha; tem elementos em vidro, metal e latão dourado e pintura acharoada a 

vermelho, ouro e sépia, aplicada sobre a madeira revestida de gesso envernizado, com 

motivos relevados através da utilização de serradura e verniz. O mecanismo é em metal, 

com o mostrador em metal dourado moldado e cinzelado. As ferragens são em latão. O 

relógio marca as horas e meias horas, os segundos e os dias.  

Insere-se no âmbito dos relógios, habitualmente conhecidos em Inglaterra como “long 

case clock” ou “grandfather clock” ou, como são conhecidos entre nós, por “relógio de 

coluna” ou de “caixa alta”, produzidos naquele país imediatamente após a introdução do 

pêndulo, na segunda metade do século XVII. A cabeça da caixa que envolvia o 

mecanismo assentava num tronco (ou coluna) alto com plinto, de forma a envolver e 

proteger os pesos e o pêndulo que, inicialmente curto, passa a ser mais comprido por 

volta de 1670, de maneira a marcar os segundos, em consequência do aparecimento do 

escape em âncora, que permitia dar uma maior precisão a estes relógios. Por sua vez, 

as ‘cabeças’ das caixas mostraram, primeiro, uma forma arquitectónica clássica com 

                                                           
487 Elenco Documental, Icononímia: imagem 132, p. 314. 
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pequenas colunas (direitas ou em espiral), que flanqueavam a porta do mostrador e um 

frontão sobre o entablamento. Já no século XVIII, estas colunas passam a ser todas 

direitas tendo-se generalizado, a partir de 1720 o mostrador em arco de círculo, formas 

que podemos distinguir no relógio em estudo. 

A decoração destes relógios seguiu, se bem que não literalmente, as composições dos 

relógios de mesa, tanto das caixas como dos mostradores; gradualmente e a partir de 

1680, dá-se a substituição das suas composições marchetadas pela pintura acharoada 

de temática oriental. Esta pintura tornou-se a decoração predominante destes relógios 

domésticos, a par do gosto pelo “japanning” que se tinha convertido, também em 

Inglaterra, numa autêntica moda. “Cases coated with black, red, or green lacquer or with 

a coating of lacquer on black, red, or green ground, the surface being decorated in the 

Chinese or Japanese style more or less in relief and gilded, were much in favour from 

about 1710 to 1760.”488 

Em particular, na composição do tronco e da cabeça da caixa deste relógio, estão 

patentes alguns dos motivos mais representativos da gramática ornamental chinesa, 

concretamente os crisântemos (símbolos da jovialidade e emblemas de Outono), as 

paisagens com pagodes, pontes, balaustradas, rochedos e personagens com trajes e 

feições orientais. Marcando os cantos encontramos bandas com padrões geométricos, 

inspiradas nos brocados e exibindo losangos preenchidos pelo símbolo budista do 

coração de Buda e um símbolo de longevidade – a “suástica” – por quadrifólio, e outros, 

formando uns uma estrela e outros uma cruz. Estes motivos geométricos podem ser 

encontrados na decoração das porcelanas da China “azul e branco”, dos períodos de 

Jiajing (1552-1566) e de Wanli (1573-1619) da Dinastia Ming. Encontrámos um exemplo 

deste facto, precisamente, na colecção de porcelana da Casa-Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves, numa banda segmentada do fundo de um prato azul e branco, dita 

kraakporselein489. Simultaneamente, observam-se as folhagens de acanto, em dois 

registos das ilhargas, motivo padrão da ornamentação europeia da época. Contudo, este 

hibridismo inverte-se na decoração dos ornatos de canto e/ou espaços livres do 

mostrador, preenchidos com elementos fundidos em molde gravado, onde a presença 

                                                           
488 BRITTEN, F. J., 1977, p. 376. 
489 PINTO DE MATOS, Maria Antónia, Casa das Porcelanas. Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves 1996, cat.49, pp. 118-119. Elenco Documental, Icononímia: imagem 140 à 143, p. 316. 
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de dragões490 do repertório chinês se envolvem com enrolamentos vegetalistas e 

urnas491. 

Se as tonalidades preferidas em Inglaterra, para a pintura das superfícies das peças, 

eram, primeiro que tudo, o preto, o amarelo, o verde azeitona e mais raramente o azul 

escuro, já as produzidas para os mercados ibéricos se confinavam, quase 

exclusivamente, às tonalidades de vermelho vivo e escarlate492. A cor vermelha foi 

seleccionada para as caixas decoradas com chinoiseries, em dois dos exemplares da 

colecção, o relógio de mesa da autoria de John Taylor e este relógio de caixa alta, com a 

marca de Robert Higgs, ambos de relojoeiros londrinos. À precisão dos seus 

maquinismos, por vezes com elaborados sistemas musicais juntavam-se a qualidade e 

minúcia das composições gravadas nas placas/platinas traseiras dos relógios, 

compostas por motivos de folhagem e enrolamentos vegetalistas em arabescos, como 

no já referido relógio de mesa John Taylor, e com enrolamentos de folhagens e flores 

envolvendo uma tulipa e um cesto com flores num outro relógio de mesa da colecção, 

também inglês, da autoria de William Smith. 

Especificamente, o relógio de caixa alta é composto por três corpos sendo que, o corpo 

superior, a cabeça da caixa, onde se encontra o maquinismo, apresenta uma forma 

paralelepipédica ao alto ressaltada e com cimalha saliente, encimada por frontão 

encurvado e moldurado, rematado por três carapetas metálicas e esféricas, com agulha 

na extremidade. Na frente, uma porta envidraçada que acompanha o mostrador, ladeada 

por duas colunas de linhas direitas com capitéis de metal amarelo, colunas que se 

repetem, a um ¼, adossadas no tardoz; as ilhargas apresentam-se, igualmente, 

envidraçadas493. A cabeça da caixa assenta por sua vez, num tronco de secção 

quadrangular, delimitada por um friso de perfil côncavo, com a frente preenchida por 

uma porta emoldurada de remate encurvado, abrigando o pêndulo e os dois pesos. A 

base é saliente e apainelada, percorrida inferiormente por uma moldura saliente. 

Na decoração, destaca-se toda a superfície exterior da peça revestida com pintura 

acharoada a vermelho e ornada com motivos relevados a ouro e negro. Na cabeça da 

caixa, o friso do remate apresenta barra de motivos geométricos, nomeadamente 

                                                           
490 Acreditamos ser esta a interpretação correcta dos elementos que compõem a decoração que remata o 
círculo ‘Strike/Silent’ no semi-arco do mostrador. Contudo, há quem seja da opinião que aqui estão 
representados tritões. 
491 Elenco Documental, Icononímia: imagem 144 à 149, pp. 317-318. 
492 Este facto é amplamente observável na Colecção em que todas as peças com este tipo de ornamentação 
são pintadas nestas tonalidades quentes. Contudo, devemos assinalar que existem exemplares em Inglaterra 
que partilham destas preferências, e outros em território nacional, com as características escolhidas pelos 
ingleses.  
493 Elenco Documental, Icononímia: imagem 133 e 134, p. 315. 
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losangulares, alternando com motivos florais e, nas ilhargas, apresenta apontamentos 

de folhas de acanto e de motivos florais. Por baixo do friso, ostenta um painel 

preenchido na frente por uma banda de madeira vazada, de enrolamentos vegetalistas 

e, nas ilhargas, por finas hastes com folhagem. Na porta, os cantos são marcados por 

barras de losangos e o restante caixilho decorado por motivos florais; as colunas são 

decoradas por acantos e outros motivos florais. Nas ilhargas a decoração consiste em 

ramos, crisântemos e um painel com acantos; o tronco ostenta um remate moldurado e 

friso decorado por banda de motivos geométricos, simulando encanastrado e, à frente, 

um mascarão envolto por enrolamentos vegetalistas.  

No corpo do tronco/coluna dispõem-se faixas de motivos geométricos, com ângulos 

marcados por crisântemos, alternando com motivos florais. A porta exibe molduras 

realçadas a dourado e negro enquadrando assim, o fundo com paisagem de motivos 

relevados, onde podemos observar pavilhões, pontes, escadarias, personagens, 

rochedos, árvores e aves. A base de apoio do tronco é composta por um remate 

moldurado, percorrido por um friso com mascarão, ladeado por enrolamentos 

vegetalistas, que encimam uma barra decorada por losangos. Na frente dispõe-se uma 

tira periférica de motivos geométricos e flores, ladeando a almofada saliente com 

molduras douradas, que enquadram uma paisagem com pavilhões, ponte, rochedo e 

plantas, paisagem que por sua vez, repete-se nas ilhargas494.  

Relativamente aos componentes do mecanismo, responsável pela marcação do tempo, 

a sua descrição afigura-se da seguinte forma: mostrador clássico inglês, em latão 

quadrado e encimado por um semicírculo ou arco, apresenta o anel de horas com 

numeração romana a negro e o anel dos minutos com a representação, também a 

negro, de numeração árabe de cinco em cinco minutos. Os ponteiros são recortados e 

vazados descrevendo volutas e agulhas, semelhantes aos utilizados entre 1750 e 

1800495. Ao centro, encontra-se um pequeno anel com algarismos árabes a negro 

(intercalados com pequenos losangos ou «diamantes») e ponteiro simples, que 

corresponde à marcação dos segundos496; por baixo deste, numa placa com a 

identificação do fabricante do mecanismo, lê-se: “Robt Higgs LONDON”, coroando a 

abertura do calendário mensal (abertura dentada pelo seu bordo interior). Por cima da 

referida placa, observam-se dois orifícios que servem, o da esquerda para o 

                                                           
494 Elenco Documental, Icononímia: imagem 135 à 139, p. 315. 
495 BRITTEN, F. J., 1977, pp. 367-368, n.º 15 (ponteiro das horas), 20 e 27 (ponteiro dos minutos). De CARLE, 
Donald, 2003, p. 233, A (ponteiro dos minutos). 
496 “The long pendulum was ideally suited to the longcase clock, which at once became the most accurate 
domestic clock of its time and the first to have a seconds hand as standard.”, BRUTON, Eric, 1974, p. 38.  
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funcionamento do toque das horas e o da direita para o funcionamento do andamento do 

relógio, respectivamente497. Os ornatos de canto exteriores aos anéis de horas (e 

minutos) são preenchidos pelos elementos a que já aludimos. Por cima deste anel 

dispõe-se um outro anel com a inscrição gravada a negro, em cima “Strike” e em baixo 

“Silent”, acompanhada por motivos estilizados e com ponteiro recortado com formas 

vegetalistas. Este mecanismo permitia que fossem silenciadas ou não as badaladas do 

relógio conforme fosse colocado o ponteiro. O anel é rodeado por uma decoração com 

enrolamentos vegetalistas e a figura de um dragão, o qual já mencionámos 

anteriormente. Mostrador composto essencialmente por latão, este é polido nos cantos, 

granitado no centro dos anéis de horas, segundos e do ‘Strike / Silent’ e prateado nos 

anéis de horas, minutos, segundos, ‘Strike / Silent’, do calendário e placa da assinatura. 

O mecanismo propriamente dito encontra-se colocado entre a placa de metal do 

mostrador e uma outra, platina, traseira498. As engrenagens pelas quais é composto 

permitem o toque de badaladas à hora e uma autonomia semanal de oito dias. A 

marcação dos segundos está directamente relacionada com o pêndulo e com o escape 

de âncora com recuo, produzindo o conhecido tic-tac499. Desconhecemos se os pesos 

são os originais; o pêndulo apresenta o formato estandardizado e uma amplitude de 

oscilação crescente, o que significa que o mecanismo se encontra em bom estado.500 

Sobre o autor desta peça, sabemos o seguinte: “Robert Higgs (1743) relojoeiro londrino 

que executou o mecanismo deste relógio, tinha oficina em Sweetings Alley, entre 1750-

69, sendo fabricante de relógios de caixa alta, relógios de mesa e de bolso. Entre 1775 e 

1825, manteve com o fabricante Evans a firma Higgs & Evans, em Londres, que, nos 

finais do século XVIII, dominava o mercado espanhol”501. Consultando a obra de Brian 

Loomes (2006, p. 373) o autor deste relógio será: “HIGGS, Robert. London (Sweetings 

Alley) 1743, CC 1750-69. Later with Evans”. CC refere-se a Clockmakers’ Company e 

terá sido por volta desta data que Robert Higgs, autor de relógios de caixa alta, de mesa 

e de pequenos relógios, fez parte desta corporação (The Worshipful Company of 

Clockmakers). Contudo, na mesma entrada desta «enciclopédia» sobre relojoeiros de 

                                                           
497 Elenco Documental, Icononímia: imagem 150, p. 318. Através do uso de uma chave, à esquerda ‘dá-se 
corda’ para que os ponteiros possam andar (o acerto dos ponteiros é feito à mão), a par da energia fornecida à 
engrenagem para o toque das badaladas; à direita ‘dá-se corda’ ao peso que colabora com a engrenagem que 
permite que o relógio possa funcionar durante oito dias (autonomia).  
498 Elenco Documental, Icononímia: imagem 151 e 152, p. 319. 
499 Seguro por uma haste, o pêndulo balança e move o escape, produzindo o referido tic-tac. Em estreita ligação 
com os pesos que o acompanham e restantes engrenagens, o pêndulo consegue superar a fricção a que estaria 
sujeito se assim não fosse, mantendo o relógio a uma velocidade constante, até à perda da autonomia. 
500 Elenco Documental, Icononímia: imagem 153 à 156, pp. 319-320. 
501 PROENÇA, José António, 2002, p.196. O autor consultou a obra de G. H. BAILLIE, Watchmakers and 
Clockmakers of the World, de 1966. 



188 

 

todo o mundo, existem outros Robert Higgs. O mesmo se sucede na obra de F. J. Britten 

(1977, p. 460) onde a referência mais provável refere-se a “Higgs, (…) Robert, London: 

long-case clock, about 1750, Mr W. L. Unkill, Mexico city: half quarter repeating watch, 

1785 (…)”. A importância do relojoeiro reflectia-se igualmente, antes da produção em 

massa resultante da Revolução Industrial, na sua atitude que, em conformidade com o 

pedido do cliente, combinava com o seu marceneiro como iria ficar a caixa que 

protegeria o mecanismo.  

Do Dr. Anastácio Gonçalves chegou-nos a seguinte informação: “281 – Relógio de caixa 

alta, de carvalho inglês (por Robt Higgs – London). É lacado de vermelho, em relevo, 

com aspectos arquitectónicos e figuras chinesas). Dá horas e meias horas, marca os 

dias e tem ponteiro de segundos. Altura máxima 2m,45- Compr. A Campos (em gr. parte 

trocas) em 3/3/959 por 55.000$00”. Após a sua morte, no inventário realizado pelas 

Finanças em 1967 sobre o recheio da casa, na Secção Outros Bens Móveis, o relógio é 

referido da seguinte forma: “Nº 430 / Relógio de caixa alta, de carvalho, inglez, por “Robt 

Higgs – London”. Lacado de vermelho, altura dois virgula quarenta e cinco metros, (…) 

(SIC 608 – Escritório)”502. Com a Casa-Museu a funcionar o relógio foi colocado em 

época posterior, no local onde ainda hoje se encontra, passando do escritório, no r/c, 

para estar à vista de todos no cimo das escadas que nos direccionam para o Ateliê 

Malhoa. Conserva-se em relativamente bom estado, sendo que em 1998, foram 

detectadas lacunas e o vidro que, na ilharga do lado esquerdo, protegia o mecanismo, 

encontra-se partido. Ao longo dos últimos doze anos, não sofreu maiores danos, (não 

esquecendo, no entanto, as profundas falhas patentes na pintura que decora a frente da 

caixa), dado o local onde se encontra em exposição. Recentemente foi colocado um 

calço de madeira entre a parede e a caixa de forma a afastar o pêndulo da face interior 

das costas da caixa, na qual roçava, o que impedia o relógio de trabalhar e descobriu-se 

que as cordas dos pesos são curtas (redução da autonomia), uma vez que não 

preenchem todas as ‘espiras’ dos tambores quando se ‘dá a corda’ até ao fim.  

Peças como esta, decoradas com a “japan lac” integravam o grupo mais numeroso de 

mobiliário exportado de Inglaterra com destino a Portugal, grupo onde, certamente, 

contavam-se inúmeros relógios, quer de caixa alta, quer de mesa. Este comércio ganhou 

                                                           
502 SIC… refere-se a um outro número de inventário, acrescentado posteriormente, por alguém que analisou, de 
forma sistemática, o inventário das Finanças. Ficará aqui colocado, como mais uma referência, assim como 
para os restantes relógios, uma vez que foi desta forma que encontrámos e estudámos o supradito inventário. 



189 

 

uma maior importância, com destaque para a grande encomenda do Marquês de 

Pombal, cerca de duzentos relógios, para as repartições do Estado503. 

Realce para o exemplar inglês que se conserva no Museu Grão Vasco, em Viseu, com 

muitas semelhanças com o relógio da Casa-Museu; outro relógio de caixa alta que 

partilha muitas afinidades é o que pertence ao acervo do Victoria & Albert Museum, em 

Londres, acharoado de vermelho e datado de cerca de 1725 que, apesar da sua cúpula 

no remate da cimalha, apresenta uma caixa de mecanismo muito semelhante ao relógio 

da colecção504. Igualmente, o relógio de caixa alta inglês da autoria de Benjamin Heeley, 

apresenta bastantes semelhanças, nomeadamente na técnica de decoração utilizada, o 

“japanning”, e nas formas da caixa com excepção para o remate superior e as 

carapetas505.   

“Também no Arquivo Nacional da Torre do Tombo se guarda um relógio de caixa alta, 

mas com a marca: John Monkhouse (Inv. 12), com idêntico remate, mas pintado com 

acharoado a verde e decorado com chinoiseries pintadas a ouro. Deste último relojoeiro 

possui o Museu Condes Castro Guimarães em exemplar com caixa com pintura 

acharoada de vermelho. Na sacristia da igreja de S. Pedro, na Ericeira, expõe-se 

igualmente um destes relógios, acharoado a verde escuro, com estrutura e mostrador 

idêntico ao da Casa-Museu, mas rematado por cúpula dita “em sino invertido”. Integrava 

igualmente o recheio do palácio do Marques de Pombal em Oeiras, “Um relógio Inglês, 

caixa lacada a vermelho (…), máquina de William Skeggs-London (…)”506. Acharoado a 

verde e decorado com chinoiseries pintadas a ouro é, ainda, o relógio de caixa alta que 

se encontra na sacristia da Sé de Lisboa. 

Na obra de Alfredo Guimarães, Mobiliário Artístico Português (elementos para a sua 

história), ilustram-se dois exemplares similares do século XVIII. Estes são descritos, um 

como tendo “decoração oriental a oiro sôbre fundo preto”, e o outro com “decoração 

oriental a oiro sôbre fundo vermelho”. Do primeiro, pertença de uma colecção particular, 

o autor refere-se ao modelo da caixa como sendo comum a toda a Europa, pelo menos, 

desde o fim do século XVII, “sendo certo que nas peças portuguesas – e essa é a sua 

                                                           
503 Inseridos nestes, figurariam com certeza, os de caixa alta, a julgar pelos exemplares dessa época que 
chegaram até aos nossos dias, e que ainda podemos observar na província, em palácios, solares, sacristias, 
museus e colecções particulares e públicas, por vezes com maquinismos ingleses e caixas já de produção 
nacional. “From the late 17th century down to the present there was a very large export trade in clocks to 
Portugal. The Marquis de Pombal, when virtual dictator, is said to have ordered 200 clocks for public offices from 
England. Many still retain them, and other clocks by well-known English makers are found in Portuguese country 
houses and in sacristies, some with English movements in cases of native origin.” EDWARDS, Ralph, 1964, p. 
239. 
504 Elenco Documental, Icononímia: imagem 157, p. 321. 
505 Elenco Documental, Icononímia: imagem 158, p. 321. 
506 «Catálogo da Colecção de quadros, gravuras, estampas, móveis, esculturas, adornos e outros objectos de 
Arte do senhor Marquez de Pombal em Oeiras, Lisboa, 1939, p.25», PROENÇA, José António, 2002, p.196. 
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inconfundível característica – se não observou o formato quadrilateral das peças do 

género realizadas na Holanda, na Espanha, e mesmo em Inglaterra”507, obra 

aparentemente ingénua, a sua decoração reflecte o carácter oriental dos seus elementos 

e a técnica difícil da sua execução, demonstrando ser um documento de requintado 

sentido estético. Relativamente ao segundo exemplar, adquirido em 1929 pela D. Maria 

Sarmento (viúva de Martins Sarmento) e hoje na posse da Sociedade com o mesmo 

nome, a análise efectuada à sua decoração revela um acharoado com elementos de 

cariz urbano e rústico, de diferente autoria, visto não apresentar as mesmas qualidades 

no tratamento da luz e leveza do desenho, em relação ao primeiro exemplar. “O próprio 

movimento das figuras, na disposição de perspectiva, empastou aqui e perdeu com isso 

a graça que no outro documento representava a sua mais alta qualidade. E a prova de 

que o trabalho de interpretação dos motivos orientais não foi agora realizado por um 

artista mestrado em tal género de composições, essa prova está na paisagem de 

carácter europeu com que êle decorou a base da mesma caixa”.508 O autor diz mesmo 

que “As decorações dos dois relógios (…) são, com absoluta certeza, peças executadas 

em Portugal na primeira metade do século XVIII, não nos restando todavia dúvidas de 

que elas respeitam, pelo seu carácter, a arte chinesa do século XVII, no período 

decorativo de Tokugawa.”509 Sabe-se hoje que o relógio da Sociedade Martins Sarmento 

é de origem inglesa, o que nos leva a crer que o primeiro exemplar o seja também. Não 

é inconcebível que Portugal, na primeira metade do século XVIII, fizesse relógios a este 

nível. Contudo, é mais credível acreditar na sua origem britânica, que chegou até nós 

graças às exportações entre Portugal e Inglaterra. Portugal teve, na segunda metade do 

século XVIII, uma “Real Fábrica de Relojoaria”, graças à acção do Marquês de Pombal 

em querer dinamizar o país e tentar torná-lo auto-suficiente, após a tragédia do 

Terramoto de 1755.     

Na publicação ilustrada de Thomas Arthur Strange, referente à obra dos desenhadores 

de móveis e marceneiros ingleses, consta um desenho de um destes relógios, muito 

parecido, quer na forma da caixa, quer na decoração em chinoiserie, sendo classificado, 

pelo autor, como do século XVIII, diferindo no remate superior da caixa que protege o 

mecanismo510. De notar ainda a presença nesta obra, de alguns desenhos de influência 

                                                           
507 GUIMARÃES, Alfredo, 1989, p.141.  
508 Idem, p.142. Esta afirmação cai em desuso, a partir do momento que se descobre que era norma decorar 
estes objectos com elementos europeus e orientais dentro do mesmo contexto decorativo. 
509 Idem, p.96. Elenco Documental, Icononímia: imagem 160, 161 e 162, p. 322. 
510 STRANGE, Thomas Arthur, 1986, p.162. Elenco Documental, Icononímia: imagem 159, p. 321. Na mesma 
obra vêm reproduzidos vários Chippendale Grandfather Clocks, tendo o número 4 uma caixa muito idêntica ao 
relógio da colecção, mas com uma pequena abertura a meio da coluna para a observação da extremidade do 
pêndulo (p. 164). 
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oriental que terão servido de fonte de inspiração para a decoração de muitas destas 

peças511. Em A Connoisseur’s Guide to Antique Clocks & Watches, de Ronald Pearsall, 

um guia que nos permite conhecer um pouco melhor a realidade dos relógios antigos, 

estão patentes duas imagens, entre outras, de dois relógios de caixa alta que, 

apresentam grandes similitudes com o relógio em estudo, apesar do acharoado a preto, 

mas com decoração a ouro512. Por sua vez, na Enciclopédia Ilustrada de Antiguidades, 

surge um outro relógio de caixa alta que partilha bastantes afinidades com o relógio de 

caixa alta da Casa-Museu, em particular na decoração a vermelho e presença de 

elementos de chinoiserie, no formato total da caixa apesar de lhe faltarem as 

carapetas513. Na obra de Peter Heuer e Klaus Maurice, European Pendulum Clocks: 

Decorative Instruments of Measuring Time, podemos observar cinco exemplares de 

proveniência inglesa que, em termos decorativos são muito semelhantes ao relógio de 

caixa alta da Casa-Museu514.  

Poderíamos ilustrar muitos outros exemplos, mas optámos por mostrar ainda o relógio 

de caixa alta do século XVIII, da autoria de Stephen Rimbault, em tom de verde e 

dourado, pertença da Arquidiocese de Évora515; outro exemplo desta tipologia é o relógio 

da colecção da Fundação Medeiros e Almeida, também da mesma época mas ilustrando 

outro tipo de decoração. É da autoria de John Monkhouse, activo em Londres pelo 

menos a partir de 1756 este foi, provavelmente, o relojoeiro inglês que mais relógios de 

caixa alta e de mesa exportou para Portugal516. O relógio é em carvalho decorado na 

frente e de lado por conjuntos de gravuras de temática religiosa, impressas e coloridas à 

mão e coladas sobre uma camada de gesso e por fim, envernizadas. A restante 

superfície da caixa é pintada e dourada517. O relógio de caixa alta do Palácio Fronteira 

surge neste contexto não pela decoração que apresenta mas pela similitude do formato 

da caixa, do mostrador e da sua autoria518. Na zona inferior do centro do mostrador, 

numa placa em metal, o nome do autor desta peça é: Robert Higgs, LONDON. Em 

relação ao relógio da colecção, a diferença surge na extensão do primeiro nome no 

exemplar do Palácio Fronteira, enquanto no da Casa-Museu aparece apenas Rob.t. Sem 

registos de compra que nos pudesse ajudar a melhor datar o relógio, apenas nos resta 

                                                           
511 Elenco Documental, Icononímia: imagem 17 à 19, pp. 274-275. 
512 PEARSALL, Ronald, 1997, pp.37 e 42. Elenco Documental, Icononímia: imagem 163 e 163.1, p. 323. 
513 ATTERBURY, Paul; THARP, Lars, 2003, p. 271, n.º8. Elenco Documental, Icononímia: imagem 164, p. 323. 
514 HEUER, Peter e MAURICE, Klaus, 1988, pp.196-197. Elenco Documental, Icononímia: imagem 165, p. 324. 
515 Elenco Documental, Icononímia: imagem 166, p. 325. 
516 Existem, de que temos conhecimento, dois relógios de caixa alta da autoria de John Monkhouse no Palácio 
Nacional de Queluz. 
517 Elenco Documental, Icononímia: imagem 167, p. 325. 
518 Elenco Documental, Icononímia: imagem 168, p. 325. 
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especular se será o mesmo o autor das duas peças, ou se o relógio do Palácio Fronteira 

é anterior ao relógio da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Um outro factor que nos 

leva mais para a primeira hipótese, são as analogias entre os dois mostradores: a 

presença de elementos vegetalistas e de pequenos dragões a ocupar os espaços entre 

o arco, e entre os anéis de horas e minutos; o anel dos segundos por cima dos ponteiros 

(estes diferentes mas que poderão ter sido substituídos em época posterior), o formato 

do calendário igualmente por baixo da placa identificativa. Talvez através da análise do 

mecanismo dos dois relógios fosse possível esclarecer em definitivo estas dúvidas. 

Em meados do século XVIII, assistiu-se a um relativo declínio do comércio londrino de 

relógios e a emergência de relojoeiros da província, que «fugiam ou seguiam» os 

ditames do mercado de Londres. O seu trabalho, interpretado como algo antiquado, era 

mais restringido e clássico, não se submetendo tanto às emoções a ele associados. A 

imaginação ainda estava presente, porém, com algumas diferenças.  

Independentes e suficientemente altos para protegerem os pesos e o pêndulo, os 

relógios de caixa alta proclamavam o status e actuavam como ponto fulcral no salão ou 

no hall, zona que na época era considerada como o primeiro contacto com o visitante. 

Há quem considere importante também, o factor psicológico que destes objectos 

derivava (visto que só muito mais tarde é que aparecem as caixas de música), ou seja, o 

estável tic-tac dos relógios de caixa alta providenciavam um tranquilizante barulho de 

fundo, em casas que sem ele eram «poços de silêncio» pontuados pela conversa 

ocasional, situação que levou ao «preenchimento» de casas pelas classes 

endinheiradas, de relógios agora tidos como uma excentricidade agradável mas 

compreensível quando, até esta altura, o silêncio era a norma. O que poderia ser melhor 

companhia do que o estável tic-tac de um relógio? 

O relógio de caixa alta, executado desde a segunda metade do século XVII até ao 

século XIX, teve e tem um lugar muito especial nas histórias do mobiliário doméstico e 

da relojoaria. Foi o primeiro relógio doméstico verdadeiramente exacto, resultado lógico 

do pêndulo longo (mais tarde, este caiu em desuso e o mesmo aconteceu ao relógio). 

Só o facto de ter durado por tão longo período de tempo, entrando pelo século XIX, é 

extraordinário. Na década de 1930 um modesto relógio de caixa alta era um símbolo de 

status para as classes suburbanas. Alguns destes relógios de caixa alta já não possuíam 

um pêndulo longo; a porta abria-se para um armário de cocktail. Considerado como uma 

invenção unicamente inglesa, durante longos anos, foi largamente eclipsado pela moda, 

mas hoje em dia, voltou a cair nas nossas boas graças. 
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4.1.2 Relógio de mesa “John Taylor”519 

 

Entrou para a colecção do Dr. Anastácio Gonçalves, em 1950, este relógio de mesa que 

maiores afinidades partilha com o relógio de caixa alta. Do século XVIII (c. 1740-1770), 

em carvalho com pintura acharoada a vermelho e ouro, latão e pergaminho policromo, 

exibe, mais precisamente, uma estrutura em madeira de casquinha, com pintura a 

vermelho, pintada a ouro e sépia. Nas reservas a pintura é executada sobre pergaminho 

colado à estrutura e as ferragens são em latão. O mecanismo e o mostrador são em 

latão dourado e prateado. 

Apresenta caixa em formato paralelepipédico com cimalha semicircular, ligeiramente 

saliente, encimada por cúpula tronco-piramidal, que se desenvolve em três registos, 

rematada com carapeta em latão torneado e dourado, terminando em fogaréu, motivo 

que se repete nos quatro cantos do topo da caixa, sendo a central maior que as laterais. 

Na frente, uma porta acompanha a forma semicircular da cimalha e o vidro que a 

completa guarda o mostrador quadrangular encimado por um meio arco. Uma outra 

porta envidraçada repete-se no tardoz e as ilhargas apresentam também um vidro de 

maneira a poder ver-se o maquinismo. Este corpo assenta numa base saliente com 

recorte inferior descrevendo chavetas. 

Exteriormente a superfície da peça está pintada com acharoado a vermelho escuro e 

motivos a ouro sépia, com desenhos realçados a negro. Esta decoração é, em grande 

parte, da peça executada sobre bandas (estampas) de pergaminho colado na estrutura e 

pintado à mão, muitas delas já repintadas. Três dessas bandas, colocadas nos dois 

níveis superiores da cúpula, são decoradas com chinoiserie colorida e restos de pintura 

original. Nos restantes lados da cúpula dispõem-se reservas com motivos florais, 

intercaladas por motivos geométricos de losangos, que marcam os cantos. As molduras 

da cúpula e da cimalha são preenchidas por uma sucessão de motivos com folhagem. 

No primeiro nível da cúpula, junto ao arco da cimalha, observam-se placas de madeira 

dourada e vazadas com enrolamentos vegetalistas. As reservas da porta da frente e do 

tardoz repetem os esquemas florais e geométricos da cúpula e, na reserva inferior, a 

composição apresenta telhados de construções e pagodes de inspiração chinesa (a 

decoração da reserva inferior do tardoz desapareceu)520. A ornamentação das ilhargas 

acompanha a presença dos motivos vegetalistas e geométricos que se observam nas 

restantes superfícies. As arestas principais da caixa são cortadas e decoradas em toda a 

                                                           
519 Elenco Documental, Icononímia: imagem 169, p. 326. 
520 Elenco Documental, Icononímia: imagem 186, p. 330. 
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sua altura, por aplicações de metal dourado com folhagem, flores e volutas. A base é 

decorada por composição vegetalista, com flor ao centro, tanto à frente como atrás; 

entre a base e a caixa do relógio encontra-se um bordo inferior côncavo que repete os 

elementos vegetalistas da cúpula e das reservas de ambas portas, destacando ao centro 

(à frente e atrás) uma forma geométrica decorada com flores de características 

diferentes da restante decoração521. No interior, apenas a porta da frente é decorada: 

sobre fundo vermelho vivo observam-se duas linhas brancas que acompanham o 

formato da porta, ornamentadas com flores estilizadas em tom dourado. Este motivo 

repete-se como moldura ao próprio mostrador522. Possui fechadura nas duas portas, a 

da frente é de trinco e a do tardoz cerra à inglesa, ambas com a mesma chave. 

Particularidade a este relógio é a caixa de transporte de forma prismática ao alto e linhas 

direitas alargando em direcção à base, com ferragens e espelho de fechadura de forma 

rectangular e ferrolho recortado; aos cantos, encontram-se cintas pontiagudas e nas 

ilhargas, argolas com espelhos recortados523.  

O mostrador quadrangular é encimado por um semi-arco onde se encontra o anel do 

silenciador de badaladas, com a inscrição, a negro, em cima, “STRIKE” e, em baixo 

“SILENT”, intercalada por finos enrolamentos também traçados a negro e, ao centro, 

acha-se o ponteiro de características simples, rematado por uma semi-curva. O anel das 

horas, cercado pelo anel dos minutos, apresenta algarismos romanos e algarismos 

árabes (de cinco em cinco minutos) respectivamente, ambos traçados a negro. 

Observam-se ainda, no centro do mostrador, os dois ponteiros recortados e vazados, 

decorados com volutas e enrolamentos, consideravelmente semelhantes aos utilizados 

por Joseph Emery em 1780 e que, correspondem ao ponteiro das horas e minutos524. A 

placa de identificação recortada (abertura em arco), onde se lê gravado a negro: “John 

Taylor London” e a janela do calendário mensal completam a decoração central do 

mostrador, a par dos três orifícios que, através do uso de uma chave para ‘dar corda’, 

põem o mecanismo a trabalhar: o da esquerda reserva-se para o funcionamento do 

toque das horas, o colocado ao centro, em nível inferior, serve para o funcionamento do 

movimento do relógio, e o da direita reserva-se para o toque dos quartos de hora no 

carrilhão525. O centro de ambos os anéis (horas e ‘Strike/Silent’) é em granitado; todos 

os anéis, placa de identificação e calendário são em latão prateado. A acompanhar a 

                                                           
521 Elenco Documental, Icononímia: imagem 170 à 181, pp. 327-328. 
522 Elenco Documental, Icononímia: imagem 182, p. 329. 
523 Elenco Documental, Icononímia: imagem 195, p. 332. 
524 BRITTEN, F. J., 1977, pp. 367-368, n.º 27. 
525 BRITTEN, F. J., 1977, pp. 367-368, n.º 27. Elenco Documental, Icononímia: imagem 183, 184 e 185, p. 329. 
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placa em latão dourado do mostrador onde assentam os elementos já mencionados, 

foram, igualmente, colocados nos ornatos de canto e a emoldurar o anel no arco do 

mostrador, placas de metal vazadas e douradas com volutas e folhagem de pendor 

assimétrico. Por sua vez, o mecanismo, apresenta a platina traseira gravada, 

profusamente decorada com folhagens e enrolamento vegetalistas (trabalho bastante 

detalhado e de inspiração rococó), ao meio da qual pode-se ver o pêndulo526. 

Completam a decoração, nas ilhargas, pegas laterais amovíveis e ovaladas em latão (ou 

bronze?) dourado. 

O mecanismo propriamente dito está protegido pela platina traseira e pelo próprio 

mostrador, apoiado ainda por duas «cintas» douradas que seguram a platina traseira à 

própria caixa. Tal como o relógio de caixa alta as engrenagens pelas quais é composto 

permitem o toque de badaladas à hora (de um a doze) e uma autonomia semanal de oito 

dias, mas ao invés do escape de âncora, tem escape de palheta associado ao pêndulo 

(tic-tac). Contudo, este relógio de mesa tem a singularidade de ser o único da colecção 

com carrilhão de oito campainhas527, ou seja, todos os quartos de hora o relógio toca o 

minuete (dança de cariz social de origem francesa, entra igualmente, nas composições 

de ópera), o que acresce ao maquinismo mais um conjunto de engrenagens528. A cada 

quarto de hora, toca uma, duas, três ou quatro vezes um conjunto de oito notas 

diferentes; quando marca as horas, toca primeiro este conjunto de oito notas e depois 

toca o número correspondente às horas em que se encontra. No orifício que se encontra 

na ilharga do lado esquerdo, falta o cordel que servia para tocar as horas a pedido. 

Relativamente à autoria do relógio “(…) dois relojoeiros londrinos, que marcavam os 

seus maquinismos “John Taylor. London”, um foi aceite como “clockmaker” em 1667 e 

outro em 1701. A complexidade e qualidade de execução do mecanismo deste relógio 

denota ser obra de um artífice conceituado, remetendo para um destes dois relojoeiros 

aceites pela “Clockmakers Company”. É provável que tenha sido o último destes a ter 

executado esta “máquina”, uma vez que só a partir da primeira década do século XVIII 

os fabricantes de relógios ingleses começaram a inserir os seus mecanismos em caixas 

decoradas com pintura acharoada.”529 No entanto, e consultando a obra de Brian 

Loomes (2006, p. 759), existe várias hipóteses “John Taylor London” para atribuição da 

autoria deste relógio, incluídas no período temporal em que este se insere. Na obra de 

                                                           
526 Elenco Documental, Icononímia: imagem 187, 188 e 189, p. 330. “Till towards the end of the eighteenth 
century bracket clocks had, as a rule, a glazed door at the back through which could be seen the back plate with 
ornamental engraving thereon.”, BRITTEN, F. J., 1977, p. 393. 
527 Diz-se por isto que é um relógio de mesa de carrilhão. 
528 Elenco Documental, Icononímia: imagem 190 à 193, p. 331. 
529 PROENÇA, José António, 2002, p.198. O autor consultou a obra de G. H. BAILLIE, de 1966. 
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F. J. Britten (1977, pp. 497-498), o autor justifica-se quanto ao sobrenome da seguinte 

forma: “A well-known name among London watchmakers from 1640 till past the middle of 

the nineteenth century (…)”, e faz apenas referência a três John Taylors. 

Do inventário do Dr. Anastácio Gonçalves, chegou-nos a seguinte informação: “195 (ex 

488) – Relógio de mesa, inglês (marca: John Taylor – London), muito rico de decoração, 

lacado, com pinturas sobre pergaminho coladas. Alt. 66 cm. Minuetos em todos os 

quartos de hora. Compr. ao mesmo, na mesma data, por 15.250$, em parte troca com 

outro relógio. Tem caixa propria, rica, para resguardo em viagem (foi adquirido a 

Henrique Soares em 29/12/1950).” Encontrámos num catálogo de 1950, referente a um 

leilão que decorreu a 17 de Junho, na secção Relógios, a seguinte menção: “59 – 

Relógio de mesa, inglês, de caixa de madeira pintada – John Taylor – London. Séc. 

XVIII.”530 Colocamos aqui a hipótese, a ser o mesmo relógio, de o Sr. Henrique Soares 

tê-lo adquirido neste leilão, vendendo-o, seis meses depois, ao Dr. Anastácio Gonçalves. 

Este relógio de mesa é também, o único que ostenta no interior, uma etiqueta de papel, 

que identifica o relojoeiro que, a dada altura, procedeu à sua reparação: “N0. 14349 / A. 

COUTO. R. SAMPAIO E PINA 52 – tel. 650637 LISBOA / CRONOMETRISTA 

CONSTRUTOR POR LA E. U. R. – BUENOS AIRES / MEMBRO DE ANTIQUARIANS 

SOCIETY - LONDON / ESPECIALISTAS EM RELÓGIOS ANTIGOS, BARÓMETROS / 

CXA MÚSICA, ÁUTOMATA / AVALIAM RECONSTROI E IDENTIFICA”. António Couto, 

relojoeiro a quem já fizemos menção no capítulo anterior, reparou a 3 de Abril de 1964 o 

relógio de mesa John Taylor, e entregou-o a trabalhar em pleno, ao Dr. Anastácio 

Gonçalves, a 1 de Julho do mesmo ano531.  

Do mesmo inventário das Finanças consta a presente informação: “Nº 395 / Relógio de 

mesa, inglês (John Taylor – London), rico de decoração, lacado. Altura sessenta e seis 

centimetros, (…) (SIC 581 – Escritório)”. Por aqui sabemos que o relógio encontrava-se 

no escritório, onde hoje permanece a coroar a secretária-cilindro francesa532. Apresenta 

um relativo mau estado de conservação exterior, já mencionado na ficha de inventário 

                                                           
530 CASA LIQUIDADORA Leiria & Nascimento, Lda., 1950, p. 15. 
531 Elenco Documental, Icononímia: imagem 194, p. 332. Informação obtida graças à ajuda do nosso co-
orientador que entrou em contacto com o filho deste relojoeiro, de seu nome António Couto. Informa também 
que a reparação custou 588$00 e, contrariamente ao que era habitual, a intervenção efectuada não ficou 
registada. Disse ainda que, com toda a certeza, o seu pai terá reparado outros relógios da colecção em estudo 
mas que, para saber ao certo, precisava das respectivas referências. Como não encontrámos mais nenhuma 
informação ou referência sobre qualquer reparação que tenha sido feita a qualquer outro destes relógios, foi 
impossível conseguir esta mesma informação para os restantes relógios da colecção, relativamente aos 
consertos efectuados por este relojoeiro, António Couto.  
532 Há referência que, em 1975, esteve na sala em frente do quarto de aparato. Na obra, Colecção Anastácio 
Gonçalves. Catálogo de Pintura, Cerâmica, Mobiliário, (Matias, Maria Margarida Marques, 1984), existem duas 
fotografias (uma a cores, outra a preto e branco), que mostram a localização deste relógio: no escritório, em 
cima do tremó. 
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efectuada em 1998: “Nas reservas da superfície, tudo leva a crer que existia, subjacente, 

pintura (“chinoiserie”) idêntica à que é visível na cúpula, em tiras de pergaminho nas 

quais a tinta do acharoado desapareceu em parte ou na totalidade; pontualmente, 

observam-se dois repintes distintos sobre o original.”533 O relógio não estava 

suficientemente nivelado para trabalhar correctamente (hipersensibilidade) e o ponteiro 

encontrava-se desfasado. O vidro de uma das ilhargas não está convenientemente fixo 

de maneira a impedir a entrada do pó. 

 
Na obra de Ralph Edwards (1964, p. 235, fig. 28) encontrámos um relógio de mesa, cujo 

mecanismo é da autoria de George Graham (c. 1735) em que a caixa e decoração são 

bastante semelhantes a este relógio de mesa. Decorado segundo a técnica de 

japanning, apresenta sobre fundo vermelho motivos decorativos de inspiração oriental; a 

caixa difere em alguns dos elementos estruturais e decorativos, com destaque para os 

mostradores (do arco e das horas e minutos) que aqui é em esmalte. O relógio de mesa 

da Casa-Museu Medeiros e Almeida534 apresenta uma execução finamente acabada e 

encontra-se em bom estado de conservação. As similitudes com o relógio John Taylor 

da colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves podem não ser muito evidentes 

mas elas estão lá, na forma como a caixa foi realizada, na decoração de chinoiserie 

interligada com motivos do repertório europeu, nos elementos em madeira dourada e 

vazada, e que podem ser observados na cimalha, reservas das portas e ilhargas e na 

base onde assenta (esta descreve, também, chavetas muito idênticas ao relógio da 

colecção); apresenta uma caixa em madeira de carvalho, lacada a verde, com reservas 

separadas por elementos entrelaçados; de decoração relevada e dourada, as reservas 

apresentam motivos florais e de inspiração chinesa; as portas envidraçadas, à frente, 

atrás e do lado direito, são ladeadas por pares de colunas em madeira, caneladas e 

marmoreadas, com bases e capitéis de latão; a caixa é rematada superiormente por 5 

carapetas de latão535. É também um relógio de carrilhão, este com 24 temas à escolha 

no arco do mostrador. A música que estiver seleccionada é tocada a cada três horas, 

num carrilhão de 13 campainhas percutidas por 26 pequenos martelos.  

Estes relógios de mesa ou de bufete, com mecanismo musical, comummente 

designados por bracket clock ou musical table clock, contam-se entre os artigos que 

Portugal mais importava de Inglaterra. “(…) eram as peças pintadas imitando a laca 

                                                           
533 Informação retirada da correspondente ficha de inventário do programa Matriz da Casa-Museu Dr. Anastácio 
Gonçalves. 
534 Elenco Documental, Icononímia: imagem 196, p. 333. 
535 Elenco Documental, Icononímia: imagem 197 e 198, p. 333. 
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oriental as mais transaccionadas, nomeadamente, as decoradas com fundos escarlate 

vivo e dourado brilhante, a tonalidade preferida em Portugal neste tipo de decoração, 

dado que a maior intensidade luminosa no nosso País alterava aquelas tonalidades para 

“vermelho mais doce” e para “bronze prateado.”536 No princípio do século XVIII teve 

início a aplicação, em algumas caixas de relógios de mesa, a pintura acharoada que 

podemos observar no relógio em estudo, e que veio substituir o trabalho de marchetaria, 

contudo, o recurso a este tipo de pintura foi mais frequente nos relógios de caixa alta. Os 

relógios ingleses mantiveram a forma rectangular dos mostradores até cerca de 1720, 

época a partir da qual passaram a apresentar o mostrador encimado por um meio arco, 

com os cantos preenchidos por peças em latão apostas, decoradas, recortadas e 

vazadas, para que escondessem os parafusos que ligavam o mostrador às platinas do 

mecanismo. A decoração alterava-se consoante as épocas; cada fabricante tinha os 

seus próprios padrões ornamentais que aplicava nos seus relógios, apresentando a 

deste relógio características nitidamente rocaille, de pendor assimétrico, em voga em 

Inglaterra pelos meados do século XVIII. A produção de caixas em madeira para relógios 

sofreu também, algumas alterações. A forma de sino deste relógio de mesa da Casa-

Museu, é normalmente designada por bell-top clock, sendo que, a pega do topo foi 

substituída por duas pegas laterais537. 

 

                                                           
536 PROENÇA, José António, 2002, p.198. O autor retirou esta ideia da obra de R.W. Symonds, «English 
Eighteenth Century Furniture Exports to Spain and Portugal», The Burlington Magazine, London, vol. LXXVIII, 
n.º 455, Fevereiro de 1941, pp. 57-60. 
537 Elenco Documental, Icononímia: imagem 21, n.º 4, p. 276. 
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4.1.3 Relógio de mesa “Wm Smith”538 

 

Pertence à colecção do Dr. Anastácio Gonçalves desde 1952, este relógio inglês com 

caixa paralelepipédica de linhas direitas (numa alusão ao estilo clássico preconizado 

pelo Neoclassicismo), apresenta uma estrutura de carvalho folheada a raiz de nogueira, 

decorada com alguns motivos, essencialmente vegetalistas, todos em latão dourado. 

Destaque para as cinco carapetas em forma de vaso decorado com gomos e folhagem e 

encimado por fogaréu que, entre a cimalha de linhas rectas e a cushion (almofada, área 

igualmente conhecida como sino invertido539) decoram a zona superior, todas de igual 

tamanho, e as cariátides, aplicadas nas arestas frontais, que terminam em vários 

motivos florais. As ilhargas apresentam numa placa vazada, envolvido por motivos 

concheados estilizados, volutas e atributos musicais (em baixo), um rosto de menino 

circundado por um resplendor. O relógio assenta ainda numa base saliente com pés em 

latão em formato enrolado para o interior.  

Na zona da frente e do tardoz, ostenta uma porta envidraçada, descrevendo em cima 

um arco de círculo, adornado na porta da frente de protecção ao mostrador, por dois 

cantos apostos triangulares superiores, em tom dourado, que simulam a decoração de 

folhagens e volutas do interior do mostrador. Este, em semi-arco, apresenta a platina 

dianteira em latão, profusamente decorada com ornatos fundidos em molde gravado e 

dourados, de cariz vegetalista, que ocupam todos os espaços entre os anéis. Em cima, 

no arco do mostrador em latão prateado, acha-se o anel que corresponde ao silenciador 

de badaladas com a inscrição, ‘STRIKE/SILENT’, gravada a negro, assim como a 

decoração que se intercala com a inscrição e os enrolamentos vegetalistas ao centro. O 

ponteiro ocupa quase a totalidade do anel, é vazado com volutas e elementos 

geométricos.  

Na zona quadrangular encontram-se, de fora para dentro, o anel dos minutos, das horas 

e dos dias do mês (calendário), todos em latão prateado com numeração árabe (de 

cinco em cinco minutos), numeração romana e, novamente, numeração árabe, 

respectivamente. O centro do mostrador acompanha a decoração «exagerada» do 

silenciador de badaladas (decoração provavelmente do século XVIII), com vários 

motivos florais e de folhagem, que compõem a moldura à identificação da autoria do 

fabrico do relógio, “Wm Smith, London” (William Smith). Todos estes elementos, 

numeração, decoração vegetalista e autoria são gravados a negro no próprio latão. 

                                                           
538 Elenco Documental, Icononímia: imagem 199, p. 334. 
539 Elenco Documental, Icononímia: imagem 21, n.º 3, p. 276. 
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Marcando o centro do centro do mostrador encontram-se fixos três ponteiros (sendo que 

o dourado corresponde ao calendário), vazados e recortados em volutas e motivos 

geométricos, que demonstram semelhanças com os ponteiros que encontrámos 

referenciados em algumas obras540, com excepção para o do calendário sobre o qual 

não conseguimos discernir muita coisa.541   

No interior da caixa, a platina traseira que ajuda a fixar o maquinismo em conjunto com a 

platina dianteira, é em latão dourado, profusamente gravada e decorada ao estilo do 

século XVIII, com motivos igualmente vegetalistas que emolduram um cesto com flores 

que se acha no registo inferior da mesma, numa demonstração de execução de notável 

qualidade, característica da relojoaria inglesa542. A decoração gravada da platina traseira 

dos relógios foi, de meados do século XVII a meados do século XIX, uma característica 

da relojoaria inglesa, onde esta atingiu altos níveis de perfeição, quer na execução, quer 

na riqueza das suas composições gravadas, levando a várias alterações do repertório 

ornamental (foi desta forma que, por volta de 1720, adoptou-se uma decoração com 

motivos de folhagem em arabesco, que passou, por volta de 1750, a assumir 

composições mais leves).  

O mecanismo é em latão e através dos dois orifícios existentes no centro do mostrador, 

‘dá-se corda’, com a ajuda de uma chave, para que, do lado esquerdo, se processe o 

funcionamento do toque das horas, o que também permite o andamento dos ponteiros 

(depois de ter sido efectuado o seu acerto à mão, realiza-se o enrolar de uma mola que 

aperta para depois desenrolar, transmitindo o movimento aos ponteiros através de rodas 

dentadas) e, do lado esquerdo, para que se processe a autonomia do relógio. O relógio 

funciona também, graças ao uso de um peso, regulado pelo escape de palheta 

(pequenas peças colocadas num eixo e que tocam nos dentes da roda de coroa (crown 

wheel, roda catarina), regulando o movimento do relógio), sendo que o eixo está ligado a 

um curto pêndulo que se move num amplo arco. Quando bate as horas, um martelo toca 

na campainha que encima o maquinismo.  

Possivelmente este relógio é do último quartel do século XVIII ou do início do século 

XIX; a dificuldade na precisão da datação desta peça reside na utilização de vários 

pormenores particulares que são distintos de diferentes períodos. Um deles centra-se no 

uso da raiz de nogueira que tinha sido rejeitada por volta de 1730 em favor do mogno e 

                                                           
540 BRITTEN, F. J., 1977, pp. 367-368, n.º 16 (ponteiro das horas) e 27 (ponteiro dos minutos). De CARLE, 
Donald, 2003, p. 233, A (ponteiro dos minutos).  
541 Elenco Documental, Icononímia: imagem 200 à 208, pp. 335-337. 
542 Elenco Documental, Icononímia: imagem 209 e 210, p. 337. Os pilares utilizados para a união das duas 
platinas são característicos da segunda metade do século XVIII. 
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que, só caí definitivamente em desuso após 1760. Singularidade inglesa, esta situação 

deveu-se em grande parte ao controle que os relojoeiros detinham sobre todo o 

processo de produção dos relógios, levando por vezes, à produção de caixas que não 

seguiam as últimas novidades e à escolha de formas e modelos desactualizados, tal 

como se pode observar neste relógio: a caixa é desproporcional ao mecanismo, 

contrariando a norma que imperava de adaptar um ao outro, visto que o que se queria 

eram caixas o mais estanque, herméticas e impermeáveis possíveis543 (esta conjuntura 

só se alterou com os grandes desenhadores e criadores de mobiliário ingleses da 

segunda metade do século XVIII).  

Por outro lado, demonstra a devoção pela qualidade e perfeccionismo dos mecanismos 

por parte dos relojoeiros ingleses, ao contrário dos seus rivais do continente. De referir 

ainda que, no século XVIII era mais frequente outro tipo de calendário: uma abertura 

quadrada sobre o VI, onde se vê, em numeração árabe, o dia do mês; contudo, 

encontrámos na obra de Ronald Pearsall (1997, pp.62-63) um relógio de mesa que 

partilha desta forma de calendarizar os dias544. O anel de horas e os ponteiros 

prensados são típicos do século XIX (o comprimento do ponteiro das horas é enorme), 

talvez já de cariz industrial, o que leva a crer que os ponteiros originais terão sido 

substituídos. O anel no arco do mostrador aparenta ser original assim como decoração 

da platina dianteira (mostrador) e traseira onde está colocado o mecanismo. As 

gravações dos números e escrita no mostrador (identificação do relojoeiro) não reúnem 

consenso encontrando-se divididas entre o século XVIII e o século XIX. Não é 

impossível que o relógio tenha sido executado no século XIX ao gosto do século XVIII; 

igualmente pode ser produto de substituição de peças ou de aproveitamento da 

máquina, à qual faltaria a caixa, o anel de horas e os ponteiros (a porta ao mostrador 

aparente ter sido uma adaptação a um mecanismo pré-existente), ou até que a própria 

máquina tenha sido alvo de restauro. É importante tentar chegar ao mecanismo para 

que se chegue a alguma conclusão definitiva.  

Outro factor relevante deve-se a que são vários os fabricantes de relógios que assinam, 

neste período, as suas obras “Wm Smith, London”, o que torna problemático atribuir a 

sua autoria a qualquer um deles, devido à escassez de informação existente sobre os 

mesmos545. Aparentemente, este relógio é uma amálgama de suposições e incertezas. 

                                                           
543 Elenco Documental, Icononímia: imagem 211, p. 377. «Brutal» desproporção da caixa em madeira em 
relação ao mostrador e mecanismo, ao ponto de se tornar deselegante.  
544 Elenco Documental, Icononímia: imagem 216, p. 339. 
545 LOOMES, Brian, 2006, pp. 723-724. Pelo contrário, F. J. Britten (1977, p. 494) contabiliza apenas quatro 
WilliamSmith, três dos quais poderiam ser o autor desta peça, mas para haver certezas é necessária uma 
investigação mais profunda.  
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Assemelha-se a uma mistura de estilos e formas de fazer, nem sempre felizes. Fosse 

qual fosse a razão, são muitas as hipóteses problemáticas que levanta.  

Na ficha do Dr. Anastácio Gonçalves sobre o relógio em questão, consta a informação: 

“203 – Relógio de mesa, inglês (Wm. Smith – London). Alt. máx 56 cm. Mostrador 

prateado e ponteiros de dias, horas e minutos. Trocado com Antiqualia, Lda em 8/5/952, 

pelo lote M-194. Valor 8.000$00” (não conseguimos descobrir a que se referia o lote em 

questão). No inventário das Finanças de 1967 consta como: “Nº 398 / Relógio de mesa 

inglês (W. Smith London). Altura cinquenta e seis centímetros. Mostrador prateado, 

avaliado em (…) (SIC 584 – Atelier).” Sabemos que o relógio esteve colocado no 

escritório, no r/c da casa, em 1975; desconhecemos porém, quando passou para as 

reservas da Casa-Museu, estando actualmente no gabinete do director. O mecanismo 

do relógio está um pouco solto no interior da caixa, sobrando espaço (caixa maior do 

que o estritamente necessário). No ano de 2009 não estava a tocar à passagem do 

ponteiro na hora e o comando do silenciador de badaladas, ‘Strike/Silent’, estava 

desregulado, tendo ficado resolvido o problema. Foi descoberto verdete, em particular, 

num dos ornatos em latão dourado de um dos cantos que decoram o mostrador, tendo-

se procedido à sua limpeza e restauro do relógio por ocasião da exposição temporária 

em que esteve patente na Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves546. 

 

As similitudes que o relógio de mesa Wm Smith partilha com o relógio Stephen 

Rimbault547 da Casa-Museu Medeiros e Almeida, merecem ser aqui mencionadas. Do 

terceiro quartel do século XVIII, originário de Londres, o relógio foi executado em mogno, 

bronze e latão. A caixa apresenta as mesmas linhas rectas características do período 

Neoclássico, decorada com elementos em latão dourado e placas de madeira vazadas e 

recortadas; a porta do mostrador apresenta um meio arco superior com decoração nos 

cantos tal como o relógio da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. As cariátides 

decoram as quatro arestas deste relógio e são parecidas com as do relógio em estudo 

na forma floral com que terminam. No mostrador é a decoração dos espaços livres 

relativamente aos anéis dos minutos e de horas é, igualmente, composta por elementos 

vegetalistas entrançados. Apresenta cinco carapetas a encimar a cúpula, cumprindo a 

mesma disposição do relógio Wm Smith548. 

                                                           
546 Entre 17 de Março e 19 de Setembro de 2010, integrou a exposição temporária, Na Sombra das Colecções - 
Proveniências Europeias nas Reservas da Casa-Museu.   
547 “Stephen Rimbault carried on business in Great St Andrew’s Street, St. Giles, and was a maker of repute, 
particularly excelling in clocks, with mechanical figures dancing or working on the dials, and other complicated 
timekeepers.”, BRITTEN, F. J., 1977, p. 391. 
548 Elenco Documental, Icononímia: imagem 212 à 215, p. 338. 
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Os dois relógios de mesa em ébano e mogno do século XVIII, reproduzidos na obra de 

Ronald Pearsall (1997, pp.62-63), não têm a carapeta central (substituída por uma 

«alça» de transporte), mas dividem, entre si, as semelhanças com o relógio Wm Smith, 

entre a decoração e formato da porta do mostrador, do próprio mostrador e do arco onde 

se encontra o silenciador de badaladas, sendo que, como já referimos, o exemplar a 

preto apresenta um anel com os dias do mês virado para o centro do mostrador mais os 

três ponteiros correspondentes e, o exemplar de tom vermelho, tem o círculo do 

calendário gravado em redor do centro do mostrador em latão prateado, 

correspondendo-lhe o terceiro ponteiro com ponta em forma de losango549. Novamente 

na obra de Ralph Edwards (1964, pp. 237-238, fig. 37), encontramos um relógio que 

partilha de alguns aspectos com o relógio Wm Smith. É um relógio de carrilhão ou de 

mesa, com mecanismo executado por Higgs e Evans (c. 1775), relojoeiros que detinham 

na época, praticamente sozinhos, o monopólio do mercado espanhol em finais de 

Setecentos. A caixa em mogno é proporcional ao mecanismo, enriquecida com 

elementos em latão e encimada por cinco carapetas. A decoração das arestas, também 

em latão, é a que maior semelhança exibe com as das arestas do relógio em estudo. 

 

“The bracket clock was the first truly portable clock. The name is something of a 

misnomer because rather than brackets it generally sports handles instead, for 

portability. (…) Because of their compactness and because clocks no longer required 

extraneous weights and devices, they were now regarded as decorative objects. Wheras 

previous types of clocks had been made predominantly of metal, they were now made of 

wood. / In Britain, especially London, it was soon evident that bracket clocks conformed 

to a pattern, though the basic elements might be permutated. (…) / (…) Throughout the 

eighteenth century English clockmaking was supreme. In Britain the art of the clockmaker 

was regarded as crucial, and the cases were subsidiary. In France it was the other way 

around – the cabinetmaker created the surround and ordered the movements from a 

central workshop. (…) / (…) Lacquered bracket clocks were produced, but marquetry 

clocks are quite rare, probably because there were insufficiently large areas of wood for 

the cabinetmaker fully to exploit the technique. / The architectural severity of the first 

bracket clocks was lessened in about 1675 when the top assumed the shape of a 

cushion (…). This persisted, with variations, for a considerable time. About 1725 cases 

became taller to accommodate a subsidiary dial above the main dial. Above the smaller 

                                                           
549 Elenco Documental, Icononímia: imagem 216 e 217, p. 339. 
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dial was a semicircular moulding known as a break arch. The tops of the cases 

correspondingly increased in height, and the new shape was known as “inverted bell.”550 

                                                           
550 PEARSALL, Ronald, 1997, pp. 23 e 31. 
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4.1.4 Três relógios de bolso: “Potter”, “Lucas”, “Curtis”  

 

Denominados na relojoaria portuguesa como relógios de caldeirão551, os três 

exemplares identificados como sendo de produção inglesa apresentam consideráveis 

semelhanças entre si que, dependendo de uma análise mais aprofundada, poderão 

ajudar a datá-los com maior rigor. Todos os três ostentam duas caixas: a primeira, onde 

está o mecanismo do relógio e o mostrador que nos «dá» a informação sobre o tempo; a 

segunda, exterior, em ouro, é decorada segundo a técnica em voga a partir de 1725 – 

“repoussé” – característica do período rococó, “(…) which was then the principal form of 

decoration in watch-cases. High relief, giving bright contrast of light and shade, in an 

asymmetric design characterizes the work.552 (…) / In England repoussé was by far the 

most common decorative work for watches, and a great deal of inferior work is found, 

especially on the cheaper silver watches. Paintings on enamel were employed less, 

whereas in France the painting was as common a decoration as the repoussé work and 

later became more common.”553  

Este tipo de decoração continuou a ser utilizada até ao final do século XVIII mas foi 

tornando-se cada vez mais rara, dando lugar ao trabalho e pintura em esmalte que, a 

cada dia que passava, tornava-se prática comum, tudo porque, ao invés de 

acompanharem as tendências estilísticas, os grandes relojoeiros ingleses preocuparam-

se antes em criar máquinas de medição do tempo mais apuradas, contribuindo para o 

progresso tecnológico nesta área (os relojoeiros considerados de segunda categoria, 

preocuparam-se com a decoração das caixas dos relógios que, na sua grande maioria, 

tinham como destino o mercado de exportação, especializando-se nesta área). Era 

comum o relojoeiro ter um ourives para execução da caixa mas, salvo algumas 

excepções, este tipo de trabalho decorativo não apresenta qualquer indicação sobre 

quem foi o responsável pelo seu trabalho.554  

                                                           
551 Nome porque são conhecidos, em Portugal os relógios, em particular os relógios ingleses de duas, três ou 
quatro caixas, mais ou menos anteriores a 1840, independentemente do escape com que são equipados. Não 
foi ao mesmo tempo que todos os relojoeiros deixaram de fabricar  estes relógios, ouve quem começasse outro 
tipo de relógios, por volta de 1830, designados em Portugal, por meio caldeirão (mas também houve relojoeiros 
que, em 1880, ainda fabricavam os ditos relógios de caldeirão). Caldeirão é um termo só usado em Portugal, 
mas estes relógios eram, também, chamados de cebola (oignon, em francês), porque eram quase esféricos e se 
descascava a caixa ou caixas de fora e os guarda pós, como quem descasca uma cebola. 
552 “In repoussé chasing the material is punched or pressed up from the back, whereby the design is obtained in 
higher relief than is the case with the ordinary method of punching from the face.”, BRITTEN, F. J., 1977, p. 161. 
553 BAILLIE, G. H., 1979, pp. 215 e 217. 
554 A par da situação inglesa, a França produzia simples, mas bonitos, relógios de bolso, puramente funcionais e 
com movimentos de uma perfeição quase absoluta, graças, principalmente, a Abraham-Louis Breguet, o mais 
conhecido e conceituado relojoeiro da época; a Suíça entrou no campo dos países pioneiros na arte da 
relojoaria ao providenciar mecanismos precisos para o mercado inglês.   
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Passando para a caixa interior que alberga o mecanismo propriamente dito e analisando 

os mostradores em esmalte branco (protegidos, ainda, pelo vidro original), reparamos 

que todos os três têm, a negro, numeração árabe de cinco em cinco minutos, colocada 

no lado de fora do anel em arcos sucessivos de estilo holandês e numeração romana no 

anel das horas, numa representação fiel do que era praticado em meados do século 

XVIII. A identificação que apresentam, acompanha o centro do mostrador superior e 

inferiormente, surgindo apenas o último nome e o local. Situam-se, cronologicamente, 

entre c. 1760 e c. 1820, são todos em ouro e esmalte e de modelo circular. As suas 

figuras estão trajadas de acordo com as tendências da época, influenciadas pela 

Antiguidade Clássica555, contando um episódio específico de uma história mitológica ou 

bíblica; são reproduções, muito provavelmente, de alguma gravura, pintura, ou desenho 

que o ourives optou por fazer de livre e espontânea vontade ou cumprindo os desejos do 

cliente do relojoeiro que iria adquirir o objecto. 

 

Possivelmente o mais antigo dos três exemplares, o relógio de bolso Harry Potter556 

apresenta, como decoração da caixa exterior, duas figuras em primeiro plano, de mãos 

dadas, uma feminina e outra masculina, com ar de felicidade estampado no rosto. Sob 

as suas mãos, observa-se um altar com labareda (a encimar o objecto em causa), de 

formato redondo e decorado por duas grinaldas que se unem ao centro. Entre as duas 

figuras, surge uma outra figura, alada, com um facho na mão esquerda e que, com a 

mão direita elevada ajuda a segurar a coroa de louros (?) que um dos anjos (ou putti?) 

tem nas mãos, sobre a cabeça da figura feminina. Este é acompanhado por um outro, a 

encimar a composição, também com uma coroa sobre a cabeça da figura masculina, 

preparando-se ambos para aclamar o casal. A restante decoração é composta por vários 

elementos vegetalistas que preenchem os espaços entre as figuras, tudo emoldurado 

por uma cercadura gravada com motivos ondulados. Este trabalho está protegido, no 

interior, por um pequeno pano (seda, veludo, musselina?) de tom verde. O outro lado 

desta caixa apresenta, igualmente, motivos vegetalistas, no exterior. A cena 

representada alude para um casamento entre duas pessoas da classe alta, a julgar pela 

qualidade dos panejamentos que vestem e, pela cerimónia ser celebrada por um anjo. 

Depois de muita investigação, a conclusão mais provável ou apenas uma possibilidade a 

ter em causa, é de que se trata de uma alusão ao casamento místico, uma alegoria ao 

                                                           
555 Predominância para os trajes romanos, em particular, o traje militar, nas três figuras masculinas principais. 
556 Elenco Documental, Icononímia: imagem 218 e 219, p. 340. 



207 

 

Cântico dos Cânticos557. Os motivos são os do casamento da Antiguidade, mas de 

quem? Qualquer figura mitológica clássica ou bíblica, desde que casada, pode ser 

incluída nestas características558.        

A caixa simples, que contém o mecanismo, apresenta na reserva, despojada de 

decoração, a abertura para, com a chave, ‘dar-se corda’ ao relógio e, na zona frontal, o 

mostrador em esmalte com ponteiros pouco ornamentados sendo que, o das horas é 

muito semelhante ao usado por Thomas Tompion, por volta de 1675559; na inscrição lê-

se “POTTER / LONDON”. No interior da caixa, observam-se na platina traseira que 

segura o mecanismo ao mostrador através de um conjunto de pilares simples, de 

formato quadrado ou urna (bastante usados ao longo de cerca de duzentos anos), nova 

inscrição, mais completa, onde se lê: “HARRY POTTER / LONDON N. 441”. Este 

número é repetido, ainda no interior desta caixa, em localização oposta à referida platina 

traseira, acompanhado por um leão ou leopardo com coroa mais a letra B560. Inseridos 

na platina traseira, observam-se duas formas circulares quase que sobrepostas e que 

correspondem ao disco de regulação da marcha561 e à protecção (cock or bridge, em 

inglês) que envolve o balanço562 do relógio, respectivamente. A decoração patente nesta 

protecção é bastante singular entre as peças da colecção: apresenta, sobre fundo 

vegetalista de entrelaçados e enrolamentos, uma coroa com florões que encima uma 

ampulheta com asas ao centro (onde se encontra o rubi), ladeada por duas gadanhas 

cruzadas simetricamente, que servem de «moldura» à figura masculina, barbuda, que se 

encontra de perfil, numa alusão ao “Velho do Tempo”. Estes elementos, ricamente 

trabalhados, servem para relembrar a efemeridade da vida, a passagem, sem tréguas, 

do tempo e a transformação pela qual tudo passa até ao momento final: alegoria à 

                                                           
557 “(…) Trata-se de uma recolha de canções de amor em género de diálogo entre o amado e a amada, (…) / 
Com base no conceito bíblico da santidade do matrimónio, simbolizando as relações entre Deus e o seu povo, o 
Cântico dos Cânticos foi, por esse motivo, aceite como livro sagrado, digno de figurar entre os livros canónicos. 
Os cristãos aceitaram-no por todas essas razões e, acima de tudo, pela simbologia que encerra, da relação 
mística entre Cristo e a sua Igreja.”, BÍBLIA SAGRADA, 1996, p. 749.   
558 Elenco Documental, Icononímia: imagem 220 à 224, pp. 341-342. 
559 De CARLE, Donald, 2003, p. 287, n.º 1. 
560 Composição da marca de contraste da caixa. Encontrámos uma possível explicação para a presença do 
animal em De CARLE, Donald, 2003, p. 252: Examples of complete hallmarks – British – Town mark. Elenco 
Documental, Icononímia: imagem 225, 228, 229 e 230, pp. 342-344. 
561 Mais pequeno, em metal (?) e numeração gravada a negro. Rodando o pequeno ponteiro, no sentido do 
crescimento dos números, acelera a marcha, e vice-versa. 
562 O balanço com mola em espiral corresponde ao pêndulo dos relógios grandes. É ele que controla as 
oscilações e produz o célebre tic-tac. No eixo apresenta, a servir de pivô, um rubi, de forma a reduzir a fricção e 
o desgaste do mecanismo. Este eixo está ligado ao escape de palheta, mais uma característica partilhada pelos 
três exemplares ingleses. 
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passagem do tempo e à morte563. Cobrem a restante superfície da platina outros tantos 

motivos de volutas e folhagem564. 

Apresentamos, como hipóteses a considerar para a autoria deste relógio: “POTTER, 

Harry (I) ‘Senior’. London (Walworth) a. 1761, CC 1778-1803” ou “ POTTER. Harry (II) 

‘Junior’. London CC 1792-d.1813”565. F. J. Britten, (1977, p. 485) menciona um “Potter. 

Harry (…) master C.C. 1795 and again in 1812”. Do inventário do Dr. Anastácio 

Gonçalves consta apenas como “219 – Relógio de bolso c/ capa de oiro “repaussé” c/ 

cena mitológica”; no inventário das Finanças de 1967, Secção Diversos com carácter 

artístico, é descrito como: “N.º 771 / Relógio de bolso, c/ capa de oiro “repaussée”, com 

cena mitológica, avaliado em (…) (SIC 711 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, 

actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 

Em cenário de paisagem exterior, rochosa e verdejante, a decoração da caixa exterior 

(protegida do pó, por um pano em seda, veludo, musselina (?) de tom castanho e 

vermelho, no interior), do relógio de bolso James Lucas566, remete-nos para a mitologia 

grega e a figura do herói Héracles (ou Hércules). A composição retrata um episódio da 

tragédia de Eurípides: Alceste. “A história começava com o castigo que Zeus infligiu a 

Asclépio, por este ter ressuscitado um morto. Com o seu raio, Zeus matou aquele que 

viria a ser venerado como o deus da medicina e, como vingança, Apolo, que era pai de 

Asclépio, matou os Ciclopes, porque eram eles quem fabricava o raio para Zeus. O pai 

dos deuses irou-se e decidiu lançar Apolo no Tártaro. Leto, contudo, que era a mãe de 

Apolo, interveio e impediu que isso acontecesse, conseguindo que o filho fosse 

castigado servindo apenas como jornaleiro, durante um ano, na casa de um mortal. E o 

mortal escolhido foi o rei de Feras, Admeto. Ora, este estava enamorado de Alceste, a 

filha de Pélias, mas o pai da jovem exigia, como condição para entregar a mão dela a 

Admeto, que lhe fosse levado um carro que tivesse atrelado sob o mesmo jugo um leão 

e um javali. Foi Apolo quem conseguiu a proeza de unir os dois animais. O deus 

entregou o carro a Admeto, que o levou a Pélias. Em troca, o rei de Feras recebeu a 

mão de Alceste. Durante o casamento, contudo, Admeto esqueceu-se de prestar as 

homenagens devidas a Ártemis, a irmã de Apolo, pelo que, ao chegar ao tálamo, 

                                                           
563 “One of the basic elements of the watch is a pierced and scrolled flat balance cock, roughly circular in shape 
with a prominent foot. It is here that applied ornament reaches its zenith, so much so that at a time when old 
watches were not collected they were simply smashed and the cocks were recovered and turned into jewellery in 
the form of brooches, bangles, and necklaces. The designs of cocks were not always purely ornamental but 
might depict animal and human faces.” PEARSALL, Ronald, 1997, p. 92. 
564 Elenco Documental, Icononímia: imagem 226 e 227, pp. 342-343. 
565 LOOMES, Brian, 2006, p. 624. CC refere-se à Clockmakers’ Company. 
566 Elenco Documental, Icononímia: imagem 231 e 232, p. 345. 
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encontrou o leito conjugal cheio de serpentes. Apolo interveio de novo e conseguiu evitar 

o pior. Além disso, depois de embriagar as Meras, as deusas do destino, conseguiu 

delas o compromisso de que a vida de Admeto seria prolongada, quando estivesse na 

sua hora de partir para o mundo inferior, se alguém aceitasse trocar de lugar com o rei 

de Feras. Quando chegou o dia da morte do soberano, todavia, ninguém quis assumir o 

lugar dele, nem sequer o pai ou a mãe. Só Alceste, a esposa, aceitou esse sacrifício. A 

mulher de Admeto morreu, mas, quando chegou ao mundo inferior, Perséfone, a deusa 

dos Infernos, compadeceu-se dela e deixou-a voltar para o mundo dos vivos. Assim é o 

mito que Apolodoro conta na íntegra. Mas o mitógrafo apresenta dois finais alternativos. 

Além da compaixão de Perséfone, havia também a tradição segundo a qual Alceste teria 

sido arrancada a Hades pelo próprio Héracles.”567 Eurípides valeu-se, na sua peça, da 

presença do herói. Concretamente, a cena representada neste relógio corresponde ao 

quinto episódio da tragédia, que conta o reconhecimento de Alceste por Admeto depois 

de esta ter sido resgatada à Morte por Héracles. A cena tem início no verso 1006 e 

termina no verso 1158, mas a composição decorativa do relógio refere-se ao 

acontecimento que encontramos a partir do verso 1120: 

"HÉRACLES 

Então conserva-a e um dia dirás | que o filho de Zeus foi  1120 

um hóspede superior.] 

(Héracles retira o véu da cabeça da mulher.)  

HÉRACLES 

Olha para ela e vê se se parece com a tua mulher. E que 

essa tua tristeza se transforme em alegria. 

ADMETO 

Ó deuses, o que direi? Que prodígio inesperado! É a mu- 

lher que vejo verdadeiramente a minha? | Ou será que um  1125 

deus ma enviou como uma falsa alegria? 

HÉRACLES 

Não, é ela! É a tua própria esposa que estás a ver!"568 

É o levantar do véu que Héracles, em tronco nu e à esquerda da composição, está 

prestes a concluir, encontrando-se Alceste, ao centro, de peio desnudo e de face 

descoberta, olhando para seu esposo (à direita) que, espantado, não sabe como reagir à 

sua presença. Completam a decoração mais duas figuras, em segundo plano 
                                                           
567 EURÍPIDES, Tragédias – vol. I, Alceste, Nuno Simões Rodrigues (introd., trad. do grego e notas), 2009, pp. 
116-117. 
568 Idem, p. 197. 
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relativamente à figura de Admeto, que presenciam a tudo o que se passa, assim como 

uma cercadura semelhante à do relógio anterior. Parece-nos que existe ainda, uma 

outra figura atrás de Héracles, mas não se consegue ver o seu rosto, sendo apenas 

entendido parte do tronco e um braço. O lado oposto da caixa apresenta motivos 

vegetalistas recortados e vazados569. 

A caixa que contém o mecanismo exibe na reserva, um orifício para ‘dar corda’ ao 

relógio, a par de uma decoração exuberante e única nos relógios da colecção da Casa-

Museu: uma série de elementos de cariz vegetalista, em particular, enrolamentos de 

folhas de acanto, formam a cercadura vazada que culmina na presença de um mascarão 

gravado e bem delineado, junto ao fecho, cingido por volutas. Gravado na superfície, 

observa-se uma flor que marca o centro da caixa, rodeada por frondosa folhagem, 

reminiscências do período rococó570. A razão desta decoração deve-se a este relógio ser 

um relógio de repetição571 e, para deixar sair o som, as respectivas caixas eram 

gravadas e perfuradas. No mostrador em esmalte, encontram-se ponteiros de 

características simples, apresentando o das horas alguns elementos geométricos; na 

inscrição lê-se “LUCAS / LONDON”. No interior da caixa e de maneira a proteger o 

mecanismo de sujidades, acha-se uma «capa» (prateada, dourada e com pintura a 

azul), cuja designação é guarda-pó572, com nova inscrição, mais pormenorizada, onde 

se lê: “Ja573 Lucas / London 1100”. Observam-se na platina traseira (que segura o 

mecanismo ao mostrador através de um conjunto de pilares semelhantes a colunas), a 

decorar os espaços vazios entre o disco de regulação da marcha e a protecção do 

balanço, um conjunto de motivos de volutas, folhagem e enrolamentos que se repetem 

na própria protecção, em redor da pedra branca (quartzo) que serve como pivô do eixo 

do balanço574.  

Consultando a obra de Brian Loomes (2006, p. 495) o autor deste relógio poderá ser: 

“LUCAS. James. London pre-1784”. Do inventário do Dr. Anastácio Gonçalves consta 
                                                           
569 Elenco Documental, Icononímia: imagem 233, 234 e 235, p. 346. 
570 Elenco Documental, Icononímia: imagem 236 à 239, p. 347. Na imagem 238, parece-nos que um dos 
enrolamentos termina com cabeça de animal (vê-se o que pode ser um olho e focinho cumprido, semelhante a 
uma tromba de elefante).  
571 Sonnerie a pedido, este tipo de relógio normalmente tem três sons: o primeiro para as horas; o segundo para 
as dezenas ou quartos de hora; o terceiro para os múltiplos de 10 (som mais fino), assinalados mediante o 
accionar de um botão (no topo do relógio, onde se encontra a alça que ligava à corrente ou chatelain, que o 
segurava ao colete ou vestido). Os sons vão ficando mais finos das horas para os múltiplos. 
572 “As both the box and the loose case of striking watches and repeaters were pierced to emit the sound 
something further was required to prevent the ingress of dirt or other obstructive matter, and a thin metal cap to 
cover the movement was invented almost contemporaneously with repeating watches. These caps were 
sometimes of silver but more generally of brass; they performed their office of keeping dust and dirt from the 
movement very efficiently, and have remained a feature of the English full plate watch to this day.” BRITTEN, F. 
J., 1977, p. 168. 
573 Faltam dois caracteres que não conseguimos reproduzir; esta abreviação refere-se ao nome James. 
574 Elenco Documental, Icononímia: imagem 240 à 244, pp. 348-349. 
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como “133 – Relógio de algibeira ingles de oiro Lucas-London. Mostrador de esmalte 

branco c/ capa”; no inventário das Finanças de 1967, Secção Diversos com carácter 

artístico, é descrito como: “N.º 740 / Relógio de algibeira inglez, de oiro, de Lucas-

London. Mostrador de esmalte branco com capa, avaliado em (…) (SIC 701 – Escritório 

Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do 

escritório.  

 

Através da decoração exterior do relógio de bolso John Curtis575, somos transportados 

para o Antigo Testamento. O episódio retratado remete-nos para a história de Abigail e 

David (1 Samuel 25, 14-42): David pede ajuda para si e para os seus homens, a um 

homem rico da terra de Maon, de seu nome Nabal, como troca da protecção dada aos 

seus pastores, que tinha encontrado no deserto. Contudo, este recusa e David, ordena a 

quatrocentos dos seus homens que o seguissem, enquanto os restantes duzentos 

ficaram de guarda dos seus pertences. Abigail, mulher de Nabal, avisada do sucedido 

por um dos seus criados, resolveu de imediato, enviar “duzentos pães, dois odres de 

vinho, cinco cordeiros assados, cinco medidas de grão torrado, cem tortas de uvas e 

duzentas tortas de figos secos. Pôs tudo isto em cima de burros e disse aos seus 

criados: “Vão à minha frente, que eu irei atrás”. Mas não disse nada ao marido. / Quando 

ela, montada num burro, descia por um caminho a coberto da montanha, encontrou 

David com os seus homens que vinham em sentido oposto. David ia exactamente a 

pensar que fora em vão que ele tinha protegido tudo quanto Nabal possuía no deserto, 

pois nada tinha lucrado com isso. Pelo contrário, Nabal pagava-lhe o bem com o mal. 

Dizia para consigo mesmo: “Que Deus me castigue se de hoje até amanhã eu deixar um 

só homem com vida na família de Nabal”. / Quando Abigail avistou David, desceu logo 

do burro e inclinou-se até ao chão em sinal de respeito, caiu-lhe aos pés e disse: “Meu 

senhor, que a culpa recaia sobre mim! Permite-me que te fale e escuta-me. (…) Eu por 

mim garanto que não vi os homens que tu enviaste. (…) Peço-te que aceites os 

presentes que te trouxe, para serem distribuídos pelos teus homens. E perdoa-me de 

qualquer falta. (…) / David respondeu-lhe: “Agradeço ao Senhor, Deus de Israel, que te 

mandou hoje ao meu encontro, e agradeço-te também a ti pelo teu bom senso, pois 

evitaste que eu hoje derramasse sangue e fizesse justiça pelas minhas mãos.”576 

A cena retratada neste relógio indica-nos o momento que Abigail encontra David, muito 

provavelmente num oásis, hipótese corroborada pela representação de uma palmeira ao 
                                                           
575 Elenco Documental, Icononímia: imagem 245 e 246, p. 350. 
576 1 Samuel 25, 18-24, 25, 27-28, 32-33, BÍBLIA SAGRADA, 1996, pp. 305-306. Nabal tem um «ataque» depois 
de Abigail contar-lhe o que fez, acabando por morrer. Viúva, Abigail casa com David.  
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centro que, com a ajuda de uma vasilha, formam uma linha de separação entre os dois 

grupos de figuras: à esquerda, em primeiro plano, vê-se Abigail, ajoelhada, com uma 

cesta na mão carregada de pães, acompanhada, atrás de si, pelo burro que lhe serviu 

de montada, carregando outra cesta e, por uma outra figura feminina da qual só se vê o 

rosto e parte dos ombros e peito cobertos por um vestido. À direita e a agradecer a 

oferta generosa (quebrando ligeiramente, com a sua mão direita, a linha «criada» pela 

presença da palmeira e da vasilha), encontra-se David vestido de armadura, capacete e 

com espada na mão esquerda, acompanhado por um dos seus soldados que, pode-se 

ver, está mesmo atrás de si, empunhando um escudo redondo. A caixa apresenta 

também uma cercadura semelhante à dos dois relógios anteriores, elementos repetidos 

no lado oposto da caixa, compostos por vários motivos florais e ondulados. Mais uma 

vez, a presença no interior da caixa do pano em seda, veludo, musselina (?), para 

proteger a decoração do pó e sujidades, de cor vermelho577. 

A caixa interior que preserva o mecanismo, é despojada de decoração na reserva, 

apresentando uma abertura para ‘dar corda’ ao relógio, com chave, e, na zona frontal, 

no mostrador em esmalte (inscrição: “CURTIS / LONDON”), observam-se os ponteiros 

dourados, bastante mais trabalhados e decorados que os seus antecessores, com 

motivos geométricos e enrolamentos, terminando em agulha. A platina traseira, no 

interior da caixa, que segura o mecanismo ao mostrador através de pilares em coluna, 

apresenta uma nova inscrição onde se lê: “Jnº Curtis / London / 2667”. Este número é 

repetido também no interior, em oposição à platina traseira, acompanhado por um leão 

ou leopardo com coroa mais a letra O578. A protecção do balanço é decorada, com 

cercadura talhada que envolve um conjunto de hastes entrelaçadas com folhagem que 

terminam em volutas rematadas por flores, fixa por uma banda de cada lado com 

decoração de linhas cruzadas, formando losangos. Ao centro encontra-se o rubi ou 

quartzo que serve de pivô do eixo do balanço. O disco de regulação de marcha 

apresenta uma cercadura dentada que sobressai em volutas vegetalistas na direcção 

das áreas onde se encontram os parafusos que fixam o mecanismo579.  

Num site da internet, dedicado a antiguidades na área da relojoaria, encontrámos um 

outro relógio que, ao que tudo aponta, é da mesma autoria que o relógio da Casa-

Museu. Apresenta a mesma decoração em “repoussé”, o mesmo tipo de mostrador em 

esmalte, indicação das horas, minutos e identificação, o mesmo estilo de ponteiros, a 

mesma forma de decoração da platina traseira e inscrição com numeração. Da 
                                                           
577 Elenco Documental, Icononímia: imagem 248 à 251 e 253, pp. 351-352. 
578 Composição da marca de contraste da caixa.  
579 Elenco Documental, Icononímia: imagem 254 à 259, pp. 353-354. 
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decoração exterior, não conseguimos descobrir ao que se reporta o tema retratado, em 

parte devido à pouca qualidade da imagem. Percebemos que a composição é composta 

por três figuras que tocam instrumentos musicais, sendo que ao centro, a figura toca o 

que parece ser uma harpa ou lira. Foi datado de cerca de 1786, o que nos leva a crer 

que o relógio da Casa-Museu terá sido realizado não muito longe desta data580. 

Na obra de Brian Loomes (2006, p. 190), existe, para o autor deste relógio pelo menos 

duas entradas que poderão ser uma atribuição credível, mas seria preciso efectuar uma 

investigação mais profunda. F. J. Britten (1977, p. 441) faz referência a apenas um John 

Curtis, mas está fora do contexto cronológico. Do inventário do Dr. Anastácio Gonçalves 

consta como “148 – Relógio de algibeira antigo. Curtis-London. Caixa de oiro repaussé”; 

no inventário das Finanças de 1967, Secção Diversos com carácter artístico, é descrito 

como: “N.º 746 / Relógio de algibeira antigo “Curtis-London”, caixa de oiro repausé, 

avaliado em (…) (SIC 706 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em 

exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 

No ano 2000, todos os três relógios foram sujeitos a uma acção de conservação e 

restauro, levada a cabo pelo mestre-relojoeiro José Maria da Conceição Taborda. 

Segundo informação sua, os relógios foram sujeitos a uma operação de limpeza e 

afinação, de rectificação de furações e pivôs, embucho dos buracos que apresentavam 

folgas, tendo sido depois fechados, encontrando o seu mecanismo em boas condições 

de funcionamento.  

Na Casa-Museu da Fundação Medeiros e Almeida, descobrimos três peças com 

decoração “repoussé”, antecessoras dos exemplares da colecção em estudo. 

Realizadas por conceituados relojoeiros da época, são prova da mestria do trabalho e 

importância dada à decoração destes objectos. O primeiro, da autoria de Joseph 

Windmills, é em prata com anel de horas em esmalte e, centro do mostrador em prata 

dourada gravada; Daniel Quare é o responsável pelo segundo exemplo que apresenta 

caixa exterior trabalhada e decorada e mostrador (com um único ponteiro), tudo 

executado em prata. Por último, Joseph Martineau realizou um relógio que 

cronologicamente, se situa perto dos relógios da colecção do Dr. Anastácio Gonçalves, 

se bem que o formato da caixa é diferente. Contudo, apresenta caixa e decoração em 

ouro e o mostrador, em esmalte branco, já exibe o anel dos minutos com numeração de 

                                                           
580 Elenco Documental, Icononímia: imagem 259.1, 259.2 e 259.3, p. 355. 
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cinco em cinco e apresenta ponteiros de decoração semelhante com o relógio John 

Curtis (apesar do tamanho mais pequeno do ponteiro das horas).581  

 

Embora tenhamos tentado descobrir quem foram os responsáveis pela execução destes 

objectos, surgiu, no decorrer da nossa investigação, a hipótese de que os nomes que 

constam nos mostradores e no interior de cada um dos relógios, se refiram, não ao 

relojoeiro que realizou o relógio, mas ao comerciante que se dedicava à sua venda. 

Numa acção de marketing, é possível que este tenha feito uma encomenda de um 

determinado número de relógios (o que pode explicar os números que surgem no interior 

das caixas) requisitando, expressamente, que fosse o seu nome a aparecer como 

identificação do objecto, atribuindo-lhe a ele a autoria do relógio. Existe também a 

possibilidade de que cada um destes nomes corresponda a um comerciante – relojoeiro 

que, talvez considerado como não pertencendo ao grupo dos «famosos» relojoeiros do 

seu tempo, tenha subcontratado alguém ou alguma manufactura que lhe fizesse os 

objectos para ele vender. Certo é que, a exportação na segunda metade do século XVIII, 

levou ao fabrico de um cada vez maior número de relógios, uma vez que o que 

interessava eram os rendimentos que se obtinham da sua venda (fenómeno de 

comercialização e industrialização de cariz artesanal (oficinas)), o que nos leva a uma 

outra hipótese: o encomendador, importador e/ou comerciante de relógios, dependendo 

da encomenda que fazia a alguma oficina de relojoaria suíça (por exemplo) pedia para 

que estes fossem feitos de acordo com a maneira local, mas querendo sempre ver o seu 

nome nos relógios (apesar de surgirem casos em que as marcas de contraste são de 

outras cidades (ex: Londres), ou aparecerem pormenores decorativos diferentes como o 

anel dos minutos em arco holandês)582. No entanto, não podemos descartar a hipótese 

de os nomes poderem ser fictícios, como é o caso do relógio que consta na obra de T.P. 

Camerer Cuss (1996, p.119): “Plate 59 / Swiss Watch signed ‘J. Cater, London’ / circa 

1750 / From the mid-18th century onwards there were a great many watches made in 

Switzerland and, in particular, Geneva, which were signed with makers’ names that were 

often fictitious. It is also true that watches were made in Switzerland, sometimes in their 

entirety, against orders placed on them by English makers, but these were generally of 

higher quality and bore closer resemblance to the English style than the forgeries, which 

were often very poor. The outer case of this watch is very Swiss, being the unusual high 

relief repoussé variety that is also pierced and is backed by red silk. The overall 
                                                           
581 Elenco Documental, Icononímia: imagem 260 à 264, p. 356. 
582 “Reproduction clocks have been made for centuries. Many could not truly be called reproductions: they 
merely followed a style of fashion to help sell them” BRUTON, ERIC, 1974, p. 9.  
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workmanship of the case is quite good and it has been well preserved b the glazed outer 

protecting case. The movement has some English influence, but the bridge type cock, 

typical of French and Swiss work, shows that the attempt to deceive as to the origin of 

the watch was not very thorough. The signature does not belong to a recorded English 

maker.” 583     

 

                                                           
583 “There are many names not in ‘Baillie’, and this at times upsets dealers and owners. The reason may have 
been, and in some cases is known to have been, because Baillie did not come across the maker. Most omitted 
names were excluded deliberately, however. It was common in the later 18th and 19th century for the name of the 
retailer (who called himself a ‘clockmaker’) to be engraved or painted on the dial and often engraved on the 
brass back plate of the movement. The practice was so common that Baillie deliberately suppressed many 
names he found to be those retailers. Clockmaking factories in London and Birmingham during the period 
engraved or painted on a ‘maker’s’ name to order as normal practice. Records of Thwaites & Reed of 
Clerkenwell in possession of the Worshipful Company of Clockmakers even list many famous genuine makers to 
whom they supplied clock movements in this way. The famous makers supplied factory-made clocks as their 
‘cheap lines’ in the 18th century.”, BRUTON, Eric, 1974, p. 15.  
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4.2 Séculos XVIII – XIX: diversidade geográfica e estilística: Áustria, Suíça, 

França e Bélgica  

4.2.1 Relógio de mesa “Johan Daniel Hahn”584  

 

Único exemplar de relojoaria austríaca, o relógio de mesa Johan Daniel Hahn (estrutura 

em casquinha, folheada a mogno e a ébano, esmalte, vidro e latão), entrou para a 

colecção no ano de 1940. Apresenta (em conformidade com outros exemplares da 

colecção) uma caixa de formato paralelepipédico com cimalha recta e saliente, 

encimada por cúpula rectilínea que se distingue pelos seus três registos de alturas 

diferentes. Possuí no topo, uma argola ou alça de sustentação trabalhada, recortada em 

volutas, com folhagem e flores. A coroar os cantos encontram-se quatro carapetas 

torneadas e rematadas por fogaréu. Na frente e no tardoz, apresenta uma porta 

envidraçada com caixilho estreito e de formato rectangular, percorrido interiormente, na 

porta da frente, por uma fina moldura dourada com ondulado, moldura que se repete 

apenas nas arestas frontais. Nas ilhargas, de formato rectangular com vidro, sobrepõe-

se um outro vidro mais pequeno, ambos separados por caixilho. A base saliente é 

rematada, inferiormente, na frente e nas ilhargas, por moldura dourada e decorada com 

motivos cordiformes entalhados, assentando em pés curtos, em forma de bolota com 

glande585, forma inspirada nos motivos da arte dos tapeceiros. A sobriedade das linhas 

direitas, das superfícies planas e dos ângulos rectos, de características neoclássicas da 

caixa do relógio, são evidenciadas pela aridez do mogno folheado que a reveste, 

intervindo a decoração dourada, para esbater, em certa medida, a rigidez da estrutura. 

No interior, a caixa foi recortada de maneira a albergar o mostrador em arco, repetindo 

em moldura os motivos entalhados do remate inferior da caixa. Nos cantos superiores ao 

arco do mostrador foram colocadas chapas metálicas recortadas e vazadas, decoradas 

com folhagem e flores586. Inseridos no referido arco dispõem-se dois anéis em esmalte, 

pintados a negro e azul sobre fundo branco, com as inscrições, à esquerda 

‘Repetirt/Nicht’ e, à direita, ‘Nict/Schlag’, ambos com ponteiro recortado, inspirado em 

pilares e afilando na extremidade. Estes dois anéis referem-se ambos ao silenciador de 

badaladas: o da esquerda é para repetir ou não o toque das horas, repetindo também, a 

última hora caso o ponteiro esteja colocado no ‘Repetirt’; o da direita está ligado ao 

toque ou não dos quartos de hora, ambos em timbres diferentes (repete, igualmente, as 

                                                           
584 Elenco Documental, Icononímia: imagem 265, p. 357. 
585 Elenco Documental, Icononímia: imagem 270, 271 e 272, p. 359. 
586 Elenco Documental, Icononímia: imagem 266, p. 358. 
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horas e os quartos a pedido). Grafia e linguagem alemã antigas, arcaicas, acreditamos 

que ao anel do lado direito, ou por lapso ou pela acção do tempo, falta a letra h à palavra 

‘Nict’, que serve de contraponto à palavra ‘Nicht’ do anel da esquerda, ambas com a 

função de negação do toque dos quartos e das horas, respectivamente. Ao centro e 

entre estes dois anéis encontra-se um círculo metálico gravado com motivos vegetalistas 

e flor de cinco pétalas, decoração adornada por uma banda em arco. Estes três 

elementos são circundados por faixas de folhagem de loureiro e estriado, incisos. A 

rematar inferiormente este círculo decorativo, vê-se uma abertura em arco onde pode 

ser observado um pequeno anel suportado por um eixo que nos transmite o movimento 

do maquinismo (tic-tac)587.   

Num único círculo branco esmaltado, estão pintados a negro os anéis dos minutos (de 

quinze em quinze minutos), das horas e dos dias do mês (calendário), todos em 

numeração árabe. Ainda no anel do calendário, a numeração é intercalada por uma 

pequena estrela estilizada. Os ornatos de canto deste mostrador apresentam decoração 

placas de latão recortadas e vazadas, partilhando todas a mesma decoração em 

molduras de toro com folhas de loureiro e medalhão perlado, preenchido por flor com 

botão. Apresenta três ponteiros, dois deles recortados e vazados: o dos minutos em 

forma de lira e o das horas combinando pares de volutas, terminando os dois em agulha; 

o ponteiro do calendário é mais fino e simples588. Ao centro observa-se em dois registos 

(separados pelo centro dos ponteiros), a marca do fabricante do relógio: em cima “Johan 

Daniel Hahn” e, em baixo, “in Wien” 589. Três orifícios completam o mostrador que, mais 

uma vez com a ajuda de uma chave, ‘dá-se corda’ para, o da esquerda, colocar a 

funcionar o toque das horas, o da direita corresponde ao toque dos quartos de hora e, 

em baixo ao centro, corresponde ao movimento dos ponteiros590.  

O mecanismo pode ser observado através do tardoz e das ilhargas, constatando pela 

primeira vez nos relógios de colecção, que este é de menor dimensão que os seus 
                                                           
587 Elenco Documental, Icononímia: imagem 268, p. 358. 
588 Na decoração desta peça marcam presença alguns dos motivos que caracterizaram a ornamentação da 
segunda metade de Setecentos, inspirados no repertório decorativo da Antiguidade (frisos, motivos de perlados 
ou de formato cordiforme, friso de folha de loureiro e medalhões ovais de perlados com flor, lira), que se 
estendeu, a partir de França, por toda a Europa, com ligeiras diferenças regionais, acentuando-se à medida que 
o século avançava e prolongando-se pelo século XIX. 
589 Elenco Documental, Icononímia: imagem 269, p. 359. Os mostradores de esmaltes foram pouco utilizados, 
quer em relógios de mesa quer nos relógios de caixa alta (estes só os começaram a usar na segunda metade 
do século XVIII), sendo mais frequentes os mostradores planos de latão gravado e prateado. As marcas dos 
fabricantes do século XIX surgiam, igualmente, aplicadas no lado posterior das placas de muitos relógios 
alemães e alguns franceses ou, simplesmente, numa etiqueta colada dentro das caixas.  
Ainda no interior da porta do mecanismo (tardoz) deste relógio, observam-se as seguintes inscrições: “I.B.6336”, 
a tinta negra e, “4538 28/9(?)91”, a lápis. Na correspondente ficha de inventário do programa Matriz da Casa-
Museu Dr. Anastácio Gonçalves, encontrámos a seguinte informação: “Na placa metálica, da face posterior do 
mostrador, tem gravada a inscrição “C K””, mas ainda não nos foi possível comprová-la. 
590 Elenco Documental, Icononímia: imagem 267, p. 358. 
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«semelhantes». Fixo à caixa através das duas platinas, ficamos com a sensação de que 

este «flutua» no ar. Destaque para a presença de duas grandes campainhas, facto que 

se justifica por este ser um relógio com “grande sonnerie”, ou seja, toca os quartos de 

hora numa campainha seguido do toque da última hora na outra campainha591. A platina 

traseira é despojada de decoração, observando-se apenas os orifícios onde estão fixas 

as engrenagens e o pêndulo (associado ao escape de palheta) que termina com um 

peso em forma de pêra estilizada592.  

Em relação à autoria desta peça, consultámos a obra de Brian Loomes (2006, p. 335) 

que identifica cerca de treze indivíduos com o sobrenome Hahn, mas nenhum chamado 

Johan Daniel; na obra de F. J. Britten (1977, p. 456) surge apenas a referência a um 

“Hahn, Mathias, Stuggart; designer of clocks; born 1739”. Contactámos o curador da 

colecção de relojoaria do Wienmuseum, que nos forneceu a única informação existente 

nos arquivos do museu sobre um relojoeiro com o nome Hahn: “HAHN Johann Daniel 

(auch HANNS, HANE) Großuhrmacher, 1800 – 1820, Empire Lyraförmige Standuhr”593. 

A acreditar que seja este último o responsável pela realização do relógio em estudo, 

temos de situá-lo no primeiro quartel do século XIX mas, na falta de um comprovativo 

definitivo, inclinamo-nos para o aumento do seu período cronológico e situá-lo entre 

finais do século XVIII e início do século XIX594.  

É escassa a informação dada pelo Dr. Anastácio Gonçalves: “81 (ex-202) – Relógio de 

mesa, de estilo Império (?). Fabricado por Johan Daniel Hahn, de Viena. 

Comprado/Adquirido em 16/9/940 ao Dr. Barjona de Freitas, por 1.000$00”. Sobre esta 

compra e venda, a que já fizemos menção no capítulo 3.3 da presente dissertação, 

voltamos aqui a relembrar o que poderá ter ocorrido: “Em certa ocasião, o Dr. Barjona, 

depois de receber naquelas condições um relógio, cujas características técnicas e 

estéticas tinham sido longamente examinadas e discutidas, ofereceu-o, por metade do 

preço acordado, ao próprio Dr. Anastácio que, sem hesitar, o comprou novamente. 

Assim, a barganha tornava-se um divertimento para ambas as partes.”595 No inventário 

das Finanças consta como “Nº 340 / Relógio de mesa estilo Império, fabricado por Johan 

D. Hohu, avaliado em (…) (SIC 540 – Biblioteca)”. Se em 1967 este relógio encontrava-

se na Biblioteca, passou para as reservas em 1975, onde ainda hoje se encontra. 

                                                           
591 A norma praticada pelos relojoeiros austríacos era a de que os quartos tocavam antes do toque das horas. 
592 Elenco Documental, Icononímia: imagem 273, 274 e 275, p. 360. 
593 Tradução: HAHN, Johann Daniel (também HANNS, Hane) Großuhrmacher, 1800 - 1820, Império relógio de 
pêndulo em forma de lírio. Großuhrmacher – relojoeiro. 
594 Igualmente, não é impossível que Johan Daniel Hahn fosse apenas um comerciante, hipótese que, no 
entanto, é pouco provável. 
595 Cf. João Gonçalo do Amaral Cabral, «Evocação do Dr. Anastácio Gonçalves, Coleccionador», Casa das 
Porcelanas. Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 1996, p. 16. 
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Quando vimos o relógio no ano passado, o ponteiro do calendário estava a roçar no 

esmalte (o que não é bom), mas o sistema em si estava a funcionar em pleno, e o 

ponteiro das horas encontrava-se meio solto. O relógio precisa actualmente de uma 

reparação ao mecanismo para que se acerte a sua regulação. Em 1998, foi detectada a 

presença de caruncho em actividade, sobretudo no topo e lacunas no folheado. 

 
Apreciando os quatro exemplares que encontrámos na obra de Peter Heuer e Klaus 

Maurice (1988, p. 280)596, o relógio Johan Daniel Hahn, pode pertencer ao mesmo 

período, ou seja, apresenta as características do estilo Império associadas à monarquia 

dos Habsburgo, em voga no último quartel do século XVIII. Todos os quatro relógios 

cumprem a norma austríaca dos quartos de hora a tocarem antes do toque das horas e 

de todos eles podemos retirar elementos estruturais e decorativos semelhantes ao 

relógio da colecção. De cima para baixo, apresentam a mesma alça para transporte a 

encimar a cúpula, apesar de a decoração ser diferente; as carapetas nos quatro cantos 

terminam em fogareús; com excepção de um em que o mostrador é pintado, os 

restantes são em latão e esmalte, observando a mesma composição do silenciador de 

badaladas através de dois anéis no arco, intercalados ao centro, por um círculo 

decorado. O círculo maior apresenta os anéis das horas e minutos e o anel do 

calendário no interior, com os respectivos ponteiros igualmente trabalhados e decorados 

(dois dos relógios mostram apenas dois ponteiros, o que não significa que não existisse 

o terceiro), com os cantos identicamente ornamentados (os relógios – imagem 276 e 278 

– exibem os cantos decorados da mesma maneira que o relógio da Casa-Museu). O 

formato dos mostradores correspondem ao modelo standard e, apenas o relógio – 

imagem 277, apresenta o mesmo modelo de porta; os elementos decorativos em latão 

estão presentes em elegantes molduras com ondulado, que se repetem nas arestas 

frontais e, na base saliente, comum, de um dos exemplares. Estas similitudes podem 

ajudar ou não a datar com precisão o relógio Johan Daniel Hahn, mas podem também 

ser, o resultado do fabrico de um modelo que permaneceu durante anos como um 

exemplo a seguir. São tão similares entre si, no seu modo de decoração, que não 

deixam dúvidas quanto à origem do seu fabrico, herdeiros de uma mesma tradição 

relojoeira. 

 

A par da alta qualidade dos mecanismos de relógios, a caixa de um relógio de Viena é, 

por si só, uma peça de arte, adição elegante para qualquer espaço decorado ao estilo 

                                                           
596 Elenco Documental, Icononímia: imagem 276 à 279, p. 361. 
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clássico. Entre os anos de 1790 e 1840, estes relógios apresentaram um modelo de 

linhas direitas e superfícies planas, reflectindo o estilo Império deste período, patente 

nas peças de mobiliário. Com o avanço da tecnologia na Europa, em particular, na área 

da manufactura, disponível aos fabricantes, o mostrador dos relógios vienenses era, 

frequentemente, executada com uma única peça curva de porcelana. Estes mostradores 

de relógio reflectem a qualidade da porcelana alemã e austríaca disponível durante o 

final de 1700 e início de 1800. A cultura vienense marcou os territórios adjacentes e ao 

longo do rio Danúbio, tal como as províncias francesas seguiram a moda de Paris e os 

territórios ingleses copiaram Londres. Viena, por seu lado, olhou para Paris como fonte 

de inspiração, seguindo modas, variando o seu contexto ou simplesmente ignorando-as. 
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4.2.2 Treze relógios de bolso de origem suíça e francesa 

 

Datam de final do século XVIII e primeiras décadas do século XIX, os treze exemplares 

que compõem, juntamente com os três relógios ingleses, a colecção de relógios de 

bolso da Casa-Museu. À primeira vista, o Dr. Anastácio Gonçalves gostou bastante 

deste tipo de relógio «simples», com caixa redonda mais leve e decoração pouco 

exagerada, influenciados pela nova tendência, o Neoclassicismo, para, na sua grande 

maioria, se ter dedicado a comprar ou trocar dentro desta «categoria». “Like many other 

fashions, the Rocaille style degenerated. It lost favour, and was done to death by the 

grotesque forms and unmeaning, contemptible decoration which characterises so many 

works executed during the latter part of the reign of Louis XV. Such mad travesty caused 

a reversion during the reign of Louis XVI to simpler and more symmetrical designs.”597 

Por vezes, os mostradores eram pintados à mão e as pinturas nos esmaltes das 

reservas poderiam ser executadas por artistas, de renome ou não, mas de quem não 

temos identificação. Contudo, esta decoração também pode ser resultado de inspiração 

noutras obras de arte ou cópias de outros relógios pré existentes, mas estas são apenas 

hipóteses sem certezas absolutas.    

Começamos por nos debruçar sobre os sete relógios, identificados como sendo de 

origem suíça, da cidade de Genebra, que, com excepção de dois, apresentam muitas 

semelhanças entre si, por exemplo, no tratamento dado ao mostrador e à decoração da 

reserva, em esmalte e pedras, por vezes semipreciosas, que lhes confere o relevo 

desejado, no escape de palheta do mecanismo e no material utilizado: latão. De formato 

circular, são todos relógios de caldeirão excepto o segundo exemplar: o relógio de bolso 

Gide & Blondet. 

“Dampierre A. Genêve”598 apresenta como decoração da reserva, uma composição 

composta por um losango com moldura de flores estilizadas a azul (e círculos interiores 

em todos os lados e nos vértices), preenchido por uma fonte (?) ao centro, 

provavelmente de inspiração nas candelabras maneiristas. Em dois registos, separados 

por um pequeno medalhão, é encimada no nível superior, por uma florida flor de 

considerável tamanho, sendo que dois dos seus ramos debruçam-se de cada lado da 

estrutura; no nível inferior, de cada lado, jorra água que cai para duas taças que estão 

assentes na base. Na área exterior do losango e de dentro para fora, surgem três 

cercaduras que emolduram a representação central: a primeira, semelhante a uma coroa 

                                                           
597 BRITTEN, F. J., 1977, p. 306. 
598 Elenco Documental, Icononímia: imagem 280 e 281, p. 362. 
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com flores, flores estas que alternam com hastes cobertas com folhas; na segunda 

surge um motivo de meios óvulos ou ondulado preenchido com meias luas e pontos 

verdes; a terceira apresenta uma cercadura decorada com pedras. Sobre fundo negro, 

as cores azul, amarelo, verde e branco ressaltam à vista, juntamente com as pedras 

semipreciosas que completam a decoração, notando-se algumas falhas nas mesmas.  

Decoração lateral denteada; a cercadura bordejada de pedras repete-se do lado do 

mostrador; este é em esmalte branco com numeração árabe a negro, para as horas e 

minutos, marcados de quinze em quinze. Perto do número dois das horas, encontra-se o 

orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros são igualmente decorados e também 

apresentam pedras. Na área inferior do centro do mostrador encontra-se a inscrição, 

“Dampierre A. Genêve”, que podemos ver também no interior da caixa, mais 

concretamente na platina traseira, acompanhada pelo “N. 14647”. Completa a decoração 

da platina, o tratamento dado à protecção do balanço em folhas de acanto e cercadura 

ondulada. Em oposição, aparece gravado um outro número, 112, mas que se vê 

bastante mal.599 Apresenta falhas no vidro de protecção do mostrador. 

Não foi encontrada qualquer menção sobre a autoria em nenhuma das obras de 

referência que consultámos. Da informação retirada do inventário do Dr. Anastácio 

Gonçalves, o relógio é descrito como: “144 – Relógio de algibeira antigo. Autor 

Daupierre à Géneve. Metal dourado. Caixa c/ pedras”. No inventário das Finanças de 

1967, Secção Diversos com carácter artístico, aparece como: “N.º 743 / Relógio de 

algibeira antigo, Autor Daupierre “à Géneve”. Metal dourado. Caixa c/ pedras, avaliado 

em (…) (SIC 703 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em 

exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 

É o único relógio de bolso com autómato da colecção da Casa-Museu, relegando quase 

para segundo plano a primeira função do relógio que é: medir o tempo e informar-nos 

sobre as horas. O relógio de bolso Gide & Blondet600 mostra-nos a razão pela qual 

merece ser admirado: no mostrador somos confrontados com uma cena bucólica, plena 

de felicidade e sem qualquer preocupação aparente, graças ao casal, a senhora no 

baloiço e o homem a empurrá-la com ela olhando para ele de relance, trajados de 

acordo com a moda do período Luís XVI (a senhora tem ainda um chapéu decorado com 

penas?) que, à sua maneira dizem-nos para «aproveitar a vida». Cenário de jardim 

romântico sobre fundo negro e delimitado, em segundo plano, pela entrada circundada 

                                                           
599 Elenco Documental, Icononímia: imagem 282 à 289, pp. 363-365. 
600 Elenco Documental, Icononímia: imagem 291 à 292, p. 366. 
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por um muro que termina em pilastra rematada por globo. De cada lado, em dois 

enormes vasos, decorados com vários motivos vegetalistas e rematados por 

«golfinhos», cai a água que jorra de duas cascatas. Em baixo, flores e arbustos indicam-

nos a presença do supradito jardim e, em cima, a emoldurar o pequeno mostrador, 

continua a decoração naturalista sobre fundo azul. Para além desta, a presença do 

branco e do dourado ajudam a realçar a estrutura de metal em relevo.  

O mostrador em esmalte branco apresenta numeração árabe a negro para as horas e 

minutos (de quinze em quinze), com ponteiros a dourado terminando em seta601. No 

interior, na platina traseira, consideravelmente riscada, encontra-se a seguinte inscrição, 

alusiva à autoria do relógio: “Tourner les siguilles / Remonter à Gauche / Gide & Blondet 

/ A Geneve / Remonter (…) / à (…)”, interrompida por três orifícios de acesso aos eixos 

que, com a ajuda de uma chave, servem para dar força ao relógio de forma a que este 

trabalhe. Abrindo esta platina temos acesso a uma outra, com decoração vegetalista 

simples, ao escape de cilindro e às complicadas engrenagens do mecanismo602. No 

interior da caixa aparece a inscrição “IG / 1065”. O ser um relógio com autómato significa 

que apresenta figuras automáticas a trabalhar em conjunto com o mecanismo do relógio. 

Neste caso, estas estão presentes no balanço que o homem dá ao baloiço para a 

senhora poder usufruir do divertimento e das duas cascatas que vertem água 

interminavelmente, pelo menos até que a corda acabe. Na Casa-Museu Medeiros e 

Almeida, existem dois relógios com autónomo, ambos de Genebra: no primeiro, o 

assado na lareira vai rodando no espeto; no segundo, um cão ladra ao pato que tem à 

frente603. Em suma, é um efeito decorativo com sistema de energia independente. 

No ano 2000, o mestre relojoeiro José Maria Taborda procedeu ao restauro do relógio 

que se revelou o mais trabalhoso: tentou que um técnico da Marinha Grande fizesse o 

motivo torcido das cascatas (que originalmente era em vidro) mas, como estes tinham 

levado uma têmpera muito dura, quando tentou colocá-los no relógio e o pôs a trabalhar, 

partiam facilmente. Fê-los depois em metal prateado como podemos hoje observar. Teve 

também de fabricar, de reconstruir toda a engrenagem que faz movimentar as figuras 

automáticas, ou seja, o autónomo. Em 2009, o relógio apresentava-se ligeiramente 

empenado. 

Em relação ao responsável pelo fabrico, tanto na obra de Brian Loomes (2006, p. 300), 

como na de TARDY, (1973, p.255) existem algumas hipóteses prováveis, das quais 

pode vir a revelar-se uma confirmação que, até esta altura, não encontrámos. 
                                                           
601 Elenco Documental, Icononímia: imagem 293 e 294, p. 367. 
602 Elenco Documental, Icononímia: imagem 295, 296 e 297, p. 368. 
603 Elenco Documental, Icononímia: imagem 298 à 301, p. 369. 
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De acordo com a informação que o Museu Uhren Sammlung Kellenberger, sediado na 

Suíça604, nos proporcionou, Gide & Blondet, poderá referir-se a: “vVALLETrE. GIDE. & 

CIE. Genève. References: Jaquet. Eugene. Le Musee d'Horlogerie de Genève. City of 

Geneva, nd (Jaquet). History. This was an association from 1764 to 1770 of Leonard 

Vallette (1738-1796) and his brother-in-law. Theophile Gide for horological commerce. 

There was an association with the same name from 1773 to 1777 of Léonard Vallette 

and Etienne Gide. Jaquet said. p. 190. that notary.s records of the second firm were 

complete. About 1775 they entered into a contract with the Graniers of Smyma to deliver 

by the dozen "riders. watches" (watches with high-count ba1ances to reduce the effect of 

shock). with cartouche dials, in three sizes. cased 1/3 in imitation gold and 2/3 in silver, 

outer cases of tortoise shell and black shagreen. In the same year they had difficulty with 

clients in Rheims who did not pay as agreed. Leonard Vallette was a master watchmaker 

and Theophile Gide was an engraver.” Da informação retirada do inventário do Dr. 

Anastácio Gonçalves consta como: “182 – Relógio de oiro feito por Gide & Blondet. 

Dama em baloiço e homem c/ traje Luis XVI”; do inventário das Finanças, Secção outros 

bens móveis, é descrito como: “N.º 439 / Relógio de oiro, feito por “Gide & Bloudet”, 

Dama em baloiço e homem c/ trajo Luiz XVI, avaliado em (…) (SIC 699 – Mesa-vitrine 

Escritório)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 
Decora a reserva do relógio de bolso Frès Veigneur605, sobre fundo azul pálido, o retrato 

de uma figura feminina que olha sobre o seu lado direito, de faces pintadas de rosa e 

cabelo ondulado, vestido roxo com mangas brancas, chapéu decorado com ramo 

coroado por uma flor e moldura bordejada de pedras. Entre esta e a cercadura exterior, 

observa-se, sobre fundo azul com elementos ondulados e vegetalistas, uma coroa de 

louros servindo de base a folhas de acanto douradas que suportam uma forma ovalada 

com motivos a azul e branco, marcada ao centro por uma fila de pedras que terminam, 

de ambos os lados, em forma geométrica. Uma cercadura muito ténue de entrelaçados a 

azul e branco completa esta decoração.    

Decoração lateral ondulada executada directamente no latão; a cercadura orlada de 

pedras repete-se no lado do mostrador. Este é em esmalte branco com numeração 

árabe a negro, para as horas e minutos, marcados de quinze em quinze. Perto do 

número dois das horas, encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros 

                                                           
604 www.uhrensammlung.ch 
605 Elenco Documental, Icononímia: imagem 302 e 303, p. 370. 
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prateados são recortados perto das pontas que terminam em agulha606. Na área inferior 

do centro do mostrador encontra-se a inscrição, “Frés. Veigneur A. GENEVE”, que 

podemos ver também no interior da caixa, mais concretamente na platina traseira, 

acompanhada pelo número “13074”. Completa a decoração da platina, o tratamento 

dado à protecção do balanço em folhas de acanto e cercadura ondulada. Em oposição, 

surge a inscrição gravada “LETON / 13074”607, juntamente com um símbolo que não se 

percebe muito bem.608 

No decorrer na nossa investigação descobrimos, também na Casa-Museu Medeiros e 

Almeida, dois exemplares identificados, o primeiro como “Frères Veigneur” e o segundo 

“Frères Veigneur” (& Ceret /Leret?), este com a decoração no centro do mostrador. 

Desconhecemos se serão os mesmos que fabricaram o relógio da colecção, sendo que 

as similitudes entre os três são ténues, facto que revela um período de fabrico algo 

distante do relógio em estudo. O mesmo sucede-se com o exemplar do Musée d'Art et 

d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, (Genebra, Suíça), agregado a uma 

chatelaine609. A hipótese que colocamos, a serem os mesmos os autores dos quatro 

relógios, é que estes irmãos tenham permanecido durante bastante tempo como 

relojoeiros de renome alterando o seu estilo consoante as modas e vontades que 

imperavam. 

Na obra de Brian Loomes (2006, p. 796) existem duas hipóteses para a autoria, mas 

uma com mais fortes probabilidades: “VEIGNEUR. Freres. Geneva (Switzerland) 1770-

1800”, referência que bate em concordância com a datação dos três relógios 

mencionados e que torna mais credível a hipótese por nós levantada. Foi-nos facultado 

pelo Museu Uhren Sammlung Kellenberger a seguinte referência: “VEIGNEUR FRERES, 

Genève. This company of makers was active l770-1796. It consisted of Jean 

MarcVeigneur (1738-1812) and his brother Isaac (b. 1730)”, entre outras, que datam a 

actividade destes relojoeiros entre 1770 e 1800. No inventário do Dr. Anastácio 

Gonçalves, o relógio é descrito como: “180 – Relógio de esmalte c/ figura de mulher. 

feito por Fréres Veigueuer à Geneve”; inventário das Finanças, 1967, Secção outros 

bens móveis: “N.º 437 / Relógio de esmalte c/ figura de mulher, feito por “Fréres 

Veigneur à Géneve”, avaliado em (…) (SIC 697 – Vitrine Escritório)”. Permanece, 

actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

                                                           
606 Semelhança com os ponteiros encontrados na obra Watch and Clock Encyclopedia, De CARLE, 2003, p. 
286, n. 61 – estilo gothic, trefoil. 
607 Referência ao material utilizado na caixa: latão ou ao autor da caixa em bruto (excepto do esmalte). As 
opiniões divergem. 
608 Elenco Documental, Icononímia: imagem 304 à 310, pp. 371-372. 
609 Elenco Documental, Icononímia: imagem 311 à 313, p. 373. 
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A reserva do relógio de bolso DL. Moilliet610 é decorada com uma cena de paisagem de 

floresta em tons de verde, castanho e azul. Encostada a uma árvore observa-se uma 

figura feminina vestida de branco, reclinada sobre a sua mão esquerda (com a direita 

apoia a cabeça contra a árvore), de seio descoberto e cabelos aparentemente 

ondulados, deitada sobre panejamento de cor vermelho ou rosa. Atrás de si, um anjo ou 

cupido (pequenas asas nas costas, panejamento de tom azul, cabelos encaracolados) 

que, olhando directamente para o observador, prepara-se para uma qualquer travessura, 

tornando-o no seu cúmplice. Esta cena é emoldurada por uma cercadura dourada 

levemente trabalhada, seguida de uma outra, sobre fundo negro, de linhas douradas que 

rematam superior e inferiormente um motivo vegetalista estilizado em tom azul. Entre a 

cercadura seguinte e a cercadura exterior (ambas bordejadas a pedras), o espaço é 

ocupado por um motivo de cor azul, ondulado, sobre fundo negro; esta decoração final 

repete-se na porta envidraçada do mostrador. A estrutura preparada para receber uma 

corrente ou chatelaine é decorada, na base, por uma estrela estilizada. 

O mostrador é em esmalte branco com numeração árabe a negro, para as horas e 

minutos, marcados de quinze em quinze. Perto do número dois das horas, encontra-se o 

orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros prateados são recortados e decorados 

com pedraria. Na área inferior do centro do mostrador encontra-se a inscrição, “DL. 

Moilliet / A. GENEVE”, que se repete no interior da caixa, mais concretamente na platina 

traseira: “Del Moilliet / A. GENEVE / 14872”. Completa a decoração da platina, o 

tratamento dado à protecção do balanço em folhas de acanto interligadas e cercadura 

trabalhada. Em oposição, surge a inscrição gravada “LETON / 14872”, juntamente com 

um símbolo (coroa?).611 

Do relógio do Musée d'Art et d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, (Genebra, 

Suíça), percebemo-nos apenas do mostrador que, só por si, cria um hiato temporal entre 

ele o relógio da Casa-Museu. Da Casa-Museu Medeiros e Almeida, deparámo-nos com 

o relógio “Moilliet, A Paris”, que apresenta maiores semelhanças com o relógio em 

estudo (apesar da diferença geográfica), por exemplo, no mostrador em esmalte branco 

e numeração árabe, na preferência pela decoração de pedraria, tanto no mostrador 

como na cercadura exterior à decoração da reserva e na colocação da autoria na zona 

inferior do centro do mostrador.612 

                                                           
610 Elenco Documental, Icononímia: imagem 315 e 316, p. 374. 
611 Elenco Documental, Icononímia: imagem 317 à 322, pp. 375-376. 
612 Elenco Documental, Icononímia: imagem 323, 324 e 325, p. 377. 
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Como confirmação da autoria, expomos as hipóteses dadas por Brian Loomes (2006, p. 

544) que apresenta algumas referências a Moilliet, mas nenhuma nos parece correcta 

do ponto de vista cronológico; na obra de TARDY, (1973, p. 466) surge “MOILIETTE – 

Jean-Jacques. Paris. M.1776 Rue Percée St.-Jacques, 1778. Rue de Seine, 1781-43. 

Rue Comtesse d’Artois, 1789. Sur une montre: A. Moillietet cie ou Moillet et cie”; F. J. 

Britten (1977, p. 477) refere-se a “Moilliet, Dan., Geneva; watch, 1780, A., & Co., 

Geneva; watch, 1790”. A que mais nos parece provável é a facultada pelo Museu Uhren 

Sammlung Kellenberger: “MOILLIET, DANIEL & VIRGINIO, Geneve. References: 

Jaquet, Eugene, Le Musee d"horlogerie de Geneve, City of Geneva, nd (Jaquet 1) 

Jaquet, Eugene, and A. Chapuis, G. A. Bemer, S. Guye, Technique andHistory of the 

Swiss Watch, Spring Books, Ham1yn Publishing, New York, 1970 (Jaquet 2). History. 

Daniel Moilliet (1721-1803) was a horological maker and master merchant-watchmaker. 

He made many watches in gold cases, painted or enamelled. Types: Jaquet 2 illustrated 

PI. IX a late 18th century watch with a portrait on enamel of Catherine II of Russia. 

Jaquet 1 listed No. 152/480, fig. 90, a watch in a copper case, engraved and gilded, 

signed on the dial and movement "Dl Moillieta Geneve", Louis XV hands, from the mid 

18th century.” 

No inventário do Dr. Anastácio Gonçalves, o relógio é descrito como: “149 – Relógio de 

algibeira antigo. Dl. Moilliet-A-Geneve. Caixa c/ esmalte azul, pedras, figura feminina”; no 

inventário das Finanças, 1967, Secção Diversos com carácter artístico, consta como: 

“N.º 747 / Relógio de algibeira antigo. “Dl. Moilliet-á-Géneve”. Caixa com esmalte azul, 

pedras e figura feminina, avaliado em (…) (SIC 707 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. 

Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 

No relógio de bolso Mauris613 encontramo-nos na presença de uma figura feminina 

sentada, numa cadeira com espaldar em tom azul, e que, pensativa, olha sobre o seu 

lado esquerdo, de pena levantada na sua mão direita, como que há espera de inspiração 

para terminar a carta que se vê em primeiro plano, sobre uma secretária (?). Envolta 

num ambiente de inspiração classicizante, que se exprime igualmente nos trajes que 

veste (vestido cor de vinho, branco e mangas amarelas) e no tratamento dado ao 

cabelo, adornado por uma corrente de pérolas, somos levados a olhar para ela graças 

ao arco quebrado invertido, pintado com formas ondulantes de cor azul, decorado por 

uma linha dourada com folhas brancas e rematado por pequenas faixas, uma de cada 

lado, com pedraria onde, assentam dois vasos de cor roxa e dourada, dos quais saem 
                                                           
613 Elenco Documental, Icononímia: imagem 326 e 327, p. 378. 
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ramos dourados, com folhas a azul e pedras de cor-de-laranja no lugar das flores. A 

cena decorre sobre fundo branco com apontamentos ténues a verde e azul. Apresenta 

como cercadura, primeiro, uma fina linha de pedraria, seguida por outra com folhas 

estilizadas a azul sobre fundo negro e conclui, com a cercadura exterior bordejada de 

pedras que se repete no lado do mostrador. Este é em esmalte branco com numeração 

árabe a negro, para as horas e minutos, marcados de quinze em quinze. Perto do 

número dois das horas, encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros 

prateados são recortados e decorados com pedras. A inscrição divide-se pelo centro do 

mostrador “Mauris / A. GENEVE”, e repete-se no interior da caixa, na platina traseira: 

“Mauris / A Geneve”. Completa a decoração da platina, o tratamento dado à protecção 

do balanço em folhas de acanto interligadas e cercadura trabalhada. Em oposição, surge 

a inscrição gravada “SIMILOR / PB”.614 

No mesmo site onde encontrámos o outro relógio atribuído a John Curtis, descobrimos 

um consideravelmente semelhante ao relógio de bolso Mauris, da colecção da Casa-

Museu. A inspiração classicizante mantém-se na decoração da reserva que nos recorda 

as cortinas de um teatro acabadas de abrir, revelando a personagem principal que se 

prepara para dar início à sua cena. As cercaduras bordejadas de pedras a esta 

decoração e ao mostrador estão presentes, bem como o tratamento dado ao mostrador 

em esmalte branco, a inscrição neste que é igual ao relógio da colecção e a inscrição e 

decoração da protecção do balanço na platina traseira. Difere apenas na forma do disco 

de regulação de marcha.615 

Em relação à autoria, Brian Loomes (2006, p. 520) apresenta duas hipóteses, ambas 

credíveis: “Mauris, Henri. Geneva c. 1775-c. 1810” e “Mauris, Jacques. Geneva end 

18c.”; na obra de TARDY, (1973, p. 451) surge “MAURIS. Jean-Antoine. Paris. M.1781 

Rue de Bucy, 1783-89”. F. J. Britten (1977, p. 475) refere-se a “Mauris, signature on 

chased watch case, about 1760”. Do Museu Uhren Sammlung Kellenberger chegou-nos 

cinco referências, sendo a mais próxima, na nossa opinião, esta: “MAURIS, HENRI, 

Geneve. References. Jaquet, Eugene, Musee d'Horlogerie de Geneve, City of Geneva, 

nd (Jaquet). Watchmakers' Journal Aug. 1957, p. 16 (WJ). History: HENRJ MAURJS was 

active from ca l775 to ca 1810. He was a master watchrnaker. Types. Watch illustrated in 

WJ, fusee, 21lignes, No.1561. Watch cited by Jaquet, No. 203/169.11, in a si1ver case 

with the back engraved with an allegorical subject, ename1 dia1, chapter ring surrounded 

by a painting of two peop1e in Directoire-style c1othing, gilt Louis XV hands, signed 
                                                           
614 Referência ao autor da caixa em bruto (excepto do esmalte)? Elenco Documental, Icononímia: imagem 328 à 
333, pp. 379-380. 
615 Elenco Documental, Icononímia: imagem 334, 335 e 336, p. 381. 
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"Mauris a Geneve" , from ca 1800. 1bid, No. 204/1166, a watch in a si1ver case, ename1 

dia1, hour numerals in cartouches, four small cartouches for minutes, calendar, signed 

"Mauris a Geneve." Watch in the NAWCC Museum signed on the dial and movement 

"Henri Mauris a Geneve", from ca 1800, verge fusee, gilt movement, round engraved and 

pierced balance bridge, full p1ate, No.8582, brass case with an enamel of a woman on 

the back.” No inventário do Dr. Anastácio Gonçalves, o relógio é descrito como: “181 – 

Relógio de esmalte c/ figura de mulher. Feito por Mauris á Geneve”; no inventário das 

Finanças, 1967, Secção outros bens móveis: “N.º 438 / Relógio de esmalte c/ figura de 

mulher, feito por “Mauris à Géneve”, avaliado em (…) (SIC 698 – Mesa-vitrine 

Escritório)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

 

É o exemplar suíço mais antigo e também, o mais pequeno de todos os relógios, 

presente na colecção em estudo. O relógio de bolso Frés Bordier616 leva-nos de volta à 

moda do tempo de Luís XVI e recorda-nos o uso das caixas duplas, a exterior decorada 

e a interior para o mecanismo e mostrador. Na decoração da reserva da caixa exterior, 

sobre fundo de cor escura (azul?), observa-se uma figura de mulher, de vestido azul e 

branco e com fita azul na cabeça que lhe segura os fartos caracóis castanho claros. À 

sua frente, olha para um pássaro amarelo caído sobre uma bancada de madeira, 

decorada com flores, o qual tenta reanimar. Apresenta duas cercaduras com pedraria 

semipreciosa, uma de características simples e a segunda, em fundo azul, forma um 

motivo de cariz vegetalista onde as pedras tomam o lugar das flores. Esta é circundada 

por outra cercadura, em fundo branco, com motivos geométricos a azul. No lado oposto 

da caixa, repete-se a cercadura simples bordejada com pedras, que serve de moldura 

ao mostrador. A decoração lateral apresenta, a rodear toda extensão circular, tanto do 

lado da reserva como na área frontal, uma «coroa» de entrelaçados vegetalistas, 

gravados no próprio material (latão) de que a caixa é feita617.       

A caixa que contém o mecanismo é simples e apresenta na reserva, privada de 

decoração, a abertura para, com a chave, ‘dar-se corda’ ao relógio. Na área frontal 

encontra-se o mostrador em esmalte branco, com numeração romana no anel das horas 

e numeração árabe colocada no exterior do anel dos minutos (de cinco em cinco), 

ambas a negro. Os ponteiros são prateados e vazados, decorados com pedras a par dos 

motivos geométricos. A inscrição divide-se pelo centro do mostrador e lê-se “Frés 

Bordier / A. GENEVE”. No interior da caixa, observam-se na platina traseira, que segura 

                                                           
616 Elenco Documental, Icononímia: imagem 337 e 338, p. 382. 
617 Elenco Documental, Icononímia: imagem 339, 340 e 341, p. 383. 
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o mecanismo ao mostrador através de um conjunto de pilares semelhantes a pilastras, 

nova inscrição, onde se lê: “Fres Bordier / a Geneve / 50890”, número que corresponde, 

possivelmente, ao número de referência do relógio. Este número é repetido, ainda no 

interior desta caixa, em localização oposta à referida platina traseira, acompanhado por 

um símbolo (coroa?)618. A platina é ainda decorada na protecção que apresenta um rubi 

ao centro a servir de pivô do eixo do balanço, e nos espaços livros entre esta e o disco 

de regulação de marcha, por elementos vegetalistas e geométricos. A decoração 

patente na protecção do balanço consiste, entre enrolamentos de folhas de acanto, em 

cima, numa cabeça de animal que, aparentemente, cospe fogo (dragão?) e, em baixo, 

uma amálgama de motivos complicados mas que nos remetem para a presença de um 

terrível mascarão com bigodes.619 

Em relação aos dois relógios do Musée d'Art et d'Histoire - Musée d'horlogerie et 

emaillerie, (Genebra, Suíça), as similitudes estão patentes, acima de tudo, pela forma do 

mostrador apresentar os anéis das horas e minutos620. Apesar de cronologicamente, o 

primeiro exemplar ser quase da mesma época que o relógio da em estudo é este que, 

afinal, apresenta semelhanças a outros relógios desta mesma colecção: primeiro com os 

relógios ingleses pelas duas caixas e formato do mostrador, segundo pela decoração 

exterior de pedras e sucessão de cercaduras, que foi buscar aos relógios suíços 

supracitados.   

Brian Loomes (2006, p. 86) faz menção de vários Bordier, mas apenas dois são 

«irmãos»: “BORDIER, Frères. Geneva c. 1725” e “BORDIER, Frères. Geneva 1815-30”. 

Esta última é corroborada por F. J. Britten, (1977, p. 429): “Bordier. Frères. Geneva: 

1820-20”. As referências com hipóteses mais prováveis são as de TARDY, (1973, p.67), 

que vão ao encontro da informação que o Museu Uhren Sammlung Kellenberger nos 

proporcionou: “BORDIER FRERES, Genève. References' Jaquet, Eugene, Le Musee 

d.Horlogerie de Geneve, City of Geneva, nd, (Jaquet 1). Jaquet, Eugene, and A, 

Chapuis, G, Berner, S, Guye, The Technique and History of the Swiss Watch, Spring 

Books, Harnlyn Publishing Co., New York, 1970 (Jaquet 2). History: The Bordiers were a 

family of watchmakers from the 16th century on. The first of the Bordier family of 

watchmakers were Ami or Amy (l722-1801) and Pierre (17l2-1789), who may have 

signed themselves FRERES BORDIER. Ami Bordier's sons were Pierre (1753-1822), 

Jean (1755-1811), Daniel Aimé t1760-1810), and Isaac Ami (1765-1835), The younger 

Pierre was associated with his father and uncle in 1779, Ami Bordier.s sons formed an 
                                                           
618 Marca de contraste da caixa, mas está pouco nítida.  
619 Elenco Documental, Icononímia: imagem 342 à 347, pp. 384-385. 
620 Elenco Documental, Icononímia: imagem 348, 349 e 350, p. 386. 
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association in 1787 as FRERES BORDIER, This association was renewed in 1806. From 

1815-1830 the firm sold engraved watches.” É necessária uma investigação mais 

profunda. 

“134 – Relógio de algibeira, suíço de oiro, de Fred Bordier – Géneve. Mostrador de 

esmalte branco, bordejado de pedras” é a informação que consta no inventário do Dr. 

Anastácio Gonçalves; do inventário das Finanças de 1967, secção Diversos com 

carácter artístico, retiramos o seguinte: “N.º 741 / Relógio de algibeira, suíço, de oiro, de 

Fred Bordin – Géneve. Mostrador de esmalte branco, bordejado de pedras, avaliado em 

(…) (SIC 702 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em exposição, 

na mesa-vitrine do escritório.  

 

A indústria relojoeira suíça foi, desde o princípio, uma indústria de exportação, encetada 

em Genebra, dando início a muitas relações comerciais com vários países da Europa: 

França, Alemanha, Holanda, Inglaterra, Itália, Espanha, Portugal (entre outros). Desde 

os Descobrimentos que Lisboa tornara-se num importante centro de comércio, com os 

relógios suíços a chegaram directamente à capital do reino, ou indirectamente, através 

das feiras de Beaucaire e Lyons. David de Purry e o seu colaborar, o banqueiro Edouard 

de Meuron, homens ilustres da cidade de Neuchâtel, ajudaram a disseminar os produtos 

industriais do seu país que, através de Lisboa, chegaram ao Brasil e a outras colónias. O 

mundo civilizado comprou e ainda compra, relógios suíços e Portugal, graças à sua 

posição geográfica, manteve-se um centro para a venda de relógios para muitos lugares 

diferentes.621 

“The great majority of the paintings on enamel are of little merit, and especially after the 

middle of the century are bad. (…) About 1750 there was a tendency towards softer tints, 

and the paintings are often dull in colour and at the same time have a glassy appearance 

from a thick covering of translucent glaze” Soon after the middle of the eighteenth century 

the form of decoration known as four-colour gold (or à quatre couleurs) was introduced in 

France. / (…) period when France had worked her way up in watchmaking to a position 

not far short of England’s pinnacle, while in decorative work she was far ahead. / As soon 

as the Paris watchmakers had inspired their public with sufficient confidence to make it 

no longer de rigueur to wear an English watch, their watches, enriched with the fine work 

of the French goldsmiths and Swiss enamellers, came into fashion with great rapidity. 

Their elegance and richness appealed more to the French taste than the heavier and 

plainer English watch, and, though for timekeeping alone England remained supreme, 
                                                           
621 JAQUET, Eugène; CHAPUIS, Alfred, 1970, pp. 113, 121-122.  
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the French decorated watch was the predominant watch of the second half of the 

eighteenth century.” 622 

 
O Dr. Anastácio Gonçalves adquiriu alguns exemplares com origem em Paris, França, 

que, há semelhança dos seus «vizinhos» suíços apresentam caixa em latão, esmalte, 

vidro e pedras semipreciosas, mostrador em esmalte branco e numeração a negro, 

escape de palheta no mecanismo, em formato circular e designados como relógios de 

caldeirão. 

A decoração da reserva do primeiro destes relógios, identificado como sendo Hessen / a 

Paris623, é por si só, magnífica. Ao centro da composição, sobre fundo azul (?), observa-

se um retrato de mulher com chapéu de fita rosa e vestido roxo e branco, com faixa 

amarelo-torrado (?) demarcada por linha preta aos ziguezagues e, com moldura própria 

de pedras semipreciosas. Percebemos o seu olhar na direcção do observador apesar de 

a imagem se encontrar bastante gasta na zona da cara e colo. Apresenta, sobre fundo 

azul-escuro, duas cercaduras, uma com motivos de grinaldas decoradas com pedras (o 

que confere maior relevo à decoração), a outra, mais pequena, repete a toda a volta o 

mesmo motivo vegetalista a amarelo e branco. A cercadura exterior é bordejada de 

pedras e repete-se na área exterior ao mostrador. Decoração lateral simples, o 

mostrador é em esmalte branco com numeração romana para as horas e numeração 

árabe para os minutos (marcados de quinze em quinze), ambas a negro. Perto do 

número dois das horas, encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros 

prateados são recortados e decorados com pedraria. Inscrição no centro do mostrador, 

“Hessen / A. PARIS”, que se repete no interior da caixa, na platina traseira do relógio, 

com cercadura de óvulos interligados. A protecção do balanço é decorada com volutas 

simples intervaladas por motivo vegetalista estilizado e cercadura decorada por linhas 

sinuosas. Em oposição, surge a inscrição gravada “LETON / 3032 (3022?)”, juntamente 

com um símbolo que não se percebe muito bem.624 

Descobrimos, na Casa-Museu Medeiros e Almeida, um exemplar curioso que apresenta 

a mesma tipologia do relógio da colecção, mas é de autoria portuguesa. Na decoração 

da reserva, como motivo central, colocou-se um retrato feminino (que apresenta o 

mesmo desgaste na zona da cara), com chapéu ornamentado sobre uma farta cabeleira 

e vestido azul, branco e rosa e com moldura de pedraria. Agregada a esta e sobre fundo 

azul, apresenta uma grinalda com pedras, acompanhada de uma outra cercadura 

                                                           
622 BAILLIE, G. H., 1979, pp. 217, 219-220. 
623 Elenco Documental, Icononímia: imagem 351 e 352, p. 387. 
624 Elenco Documental, Icononímia: imagem 353 à 358, pp. 388-390. 
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dourada com motivos vegetalistas, esta mais perto da cercadura exterior. No mostrador, 

registar a presença de decoração entre as horas (flores decoradas com pedras) e a 

inscrição Dom.gos Tara / A. LISBOA. É possível que as origens deste relógio remontem a 

“-Jerónimo Ferreira das Neves, coleccionador notável de relógios, possue – ou possuia 

pelo menos – um bonito relógio de algibeira, para senhora, de metal esmaltado e 

cravejado de pedras. O medalhão central da tampa da caixa é um lindo busto de mulher 

com chapeu. / No mostrador a seguinte inscrição: D.GOS TARA / LISBOA. A mesma 

inscrição na máquina. Uma das peças da referida máquina é francesa, pois diz: retard 

avance. Tem o n.º 17:322. Ou foi feito com peças francesas e montado apenas por 

Domingos Tara, ou este era relojoeiro, que mandava vir de fóra os relógios para venda, 

com o seu nome.”625 Na obra, Relógios e Relojoeiros: quem é quem no tempo em 

Portugal, consta a seguinte entrada: “Tara, Domingos. / Relojoeiro do séc. XIX. É 

conhecido um relógio de algibeira para senhora com a sua assinatura: «D.gos Tara – 

Lisboa». A máquina tem o n.º 17.322 e poderá ser francesa. Caixa de metal esmaltado 

com pedras e medalhão com um busto de mulher. / Na Exposição 400 anos de 

Relojoaria, realizada no Colégio Militar, em Março de 1987, esteve exposto um relógio 

de bolso, com châtelaine, de Domingos Tara, assinado n.º T 2. Pertencia a Pedro Felner 

da Costa. / A 9 de Julho de 1956, a leiloeira Soares Mendonça levou a leilão dois 

relógios de algibeira, um masculino, outro feminino, assinados: «Domingos Tara – 

Lisboa».”626  

Sobre a autoria do relógio da colecção, descobrimos na obra de Brian Loomes (2006, p. 

370) apenas uma referência: “HESSEN. André. Paris 1775-90, then Stockholm. 

Clockmaker to French King’s brother. Published ‘Mém. sur Horologerie’. London 1785”. 

“HESSEN ou ESSEN André. D’origine suédoise. M. à paris 1775. Rue St.-Honoré, 1775-

78. Rue Mercière, 1781-83. Rue Froidemanteau 1789-91. Il présenta, à A.R:S., des 

montres simples et à répétition, 1784. Il publia à Paris et à Londres, en 1785, un 

Mémoire sur l’Horlogerie, 1783-84. Sur une pendule: André Hessen horloger de S.A.R. 

Monsieur. Sur une montre Directoire: Hessen à Paris” (Tardy, 1973, p.297). F. J. Britten, 

(1977, p. 460), refere-se a “Hessen à Paris; enamel watch, about 1775”. Do inventário do 

Dr. Anastácio Gonçalves consta como: “147 – Relógio de algibeira antigo. Hessan á 

Paris. Metal dourado c/ pedras e esmalte. Ponteiros c/ pedras”; no inventário das 

Finanças, 1967, Secção Diversos com carácter artístico, é descrito como: “N.º 745 / 

                                                           
625 SOUSA VITERBO, 1915, pp. 11-12. Para confirmar esta hipótese seria necessário abrir o relógio e ver qual o 
número que ostenta, o que não foi possível na altura em que fotografámos o mesmo. 
626 TAVARES, José Mota; OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2006, p. 161. Elenco Documental, Icononímia: 
imagem 359 e 360, p. 391. 
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Relógio de algibeira antigo. “Hessam à Paris”. Metal doirado c/ pedras e esmalte. 

Ponteiros c/ pedras, avaliado em (…) (SIC 705 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. 

Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório.  

  

Cesto com diversos tipos de flores e cores, sobre fundo azul, corresponde ao motivo 

central do relógio de bolso Meyer627. O cesto é decorado com cercadura azul de pedras 

e, ao centro, a dourado e em relevo, por meios círculos que preenchem o espaço. Do 

interior saem várias espécies de flores, de várias cores e delineadas por elementos em 

relevo (pedras semipreciosas?), ocupando o espaço no registo superior da composição. 

Serve de cercadura um caule estilizado de tom verde com pedraria (praticamente 

inexistente), interligada com os elementos a branco, amarelo e azul claro que ocupam o 

espaço, na totalidade, até à cercadura exterior bordejada de pedras. Esta repete-se no 

lado do mostrador.  

Em esmalte branco, o mostrador apresenta numeração árabe a negro, para as horas e 

minutos, estes marcados de quinze em quinze. Perto do número dois das horas, 

encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros são semelhantes aos do 

relógio suíço Frèrs Veigneur628. Inscrição no centro do mostrador a duas cores (azul e 

vermelho), Meyer / A. PARIS, que podemos ver também no interior da caixa, mais 

concretamente na platina traseira, acompanhada pelo número “7258”. Completa a 

decoração da platina, o tratamento dado à protecção do balanço em folhas de acanto e 

cercadura ondulada. Em oposição, aparece gravado a inscrição “LETON / 7258”, 

acompanhada de um símbolo.629 

Autoria possível: “MEYER,-----. Paris 1817-25” (Loomes, 2006, p. 535). Tardy apresenta 

pelo menos tres hipóteses dentro do período cronológico por nós indicado (1973, p.460). 

F. J. Britten, (1977, p. 476) refere um “Meyer. ----, Paris, about 1780”. No inventário do 

Dr. Anastácio Gonçalves vem discriminado como: “144 – Relógio de algibeira antigo. 

Metal dourado c/ pedras e esmalte. “Mayer à Paris”. Escape de palhetas”; no das 

Finanças, 1967, Secção Diversos com carácter artístico: “N.º 773 / Relógio de algibeira 

antigo. Metal doirado c/ pedras e esmalte. “Mayer à Paris”. Escape de palhetas, avaliado 

em (…) (SIC 712 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em 

exposição, na mesa-vitrine do escritório. 

 

                                                           
627 Elenco Documental, Icononímia: imagem 361 e 362, p. 392. 
628 E também, semelhança com os ponteiros encontrados na obra Watch and Clock Encyclopedia, De CARLE, 
2003, p. 286, n. 61 – estilo gothic, trefoil. 
629 Elenco Documental, Icononímia: imagem 363 à 367, pp. 393-394. 
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É talvez o relógio mais famoso da colecção uma vez que, o responsável pela sua autoria 

foi um dos mais conceituados relojoeiros e responsável por algumas das inovações na 

arte e tecnologia dedicada ao fabrico dos medidores do tempo. O relógio de bolso F. 

Berthoud630 apresenta como decoração da reserva, vários elementos arquitectónicos, 

vegetalistas e de paisagem, separados ao centro pela presença de um rio, no qual 

navega uma embarcação (nau, caravela?). Em primeiro plano, um homem de chapéu 

preto está sentado nos degraus de um antigo templo com duas colunas a suportar o 

entablamento, circundado por uma árvore frondosa e um arbusto verdejante. De camisa 

branca, colete amarelo e calças rosa, ele prepara-se para fumar o seu cachimbo, 

observado pelo olhar curioso de um cão preto. Em segundo plano, na outra margem do 

rio, surgem várias formações rochosas sobre fundo azul-escuro destacando-se, numa 

delas, uma estrutura arquitectónica (castelo?); perto desta, encontra-se uma outra 

embarcação ancorada. A rematar inferiormente esta cena, separada por uma linha de 

pedras semipreciosas e, também, sobre fundo azul-escuro, observa-se uma grinalda de 

várias cores e pedras. Uma cercadura fina a dourado serve de moldura à composição, 

acompanhada de uma outra, sobre fundo azul com denteado a branco. A decoração 

lateral da caixa apresenta um motivo ondulado gravado. Mais uma vez, a cercadura 

exterior bordejada de pedras repete-se na zona do mostrador. 

Este é, igualmente, em esmalte branco com numeração árabe a negro para as horas e 

minutos, estes marcados de quinze em quinze631. Perto do número dois das horas, 

encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros prateados são vazados e 

decorados com pedraria. Na zona inferior do centro do mostrador encontra-se a 

inscrição, “F Berthoud”, que podemos ver também no interior da caixa, mas por extenso: 

“Ferdinand Berthoud”. Apenas a protecção do balanço é decorada com folhas de acanto 

interligadas e cercadura ondulada. Em oposição, aparece gravado “LETON”, 

acompanhado de um símbolo (“10 com uma coroa por cima”) e, por baixo deste, 

aparece um outro número (77 ou 22), mas não se percebe muito bem.632  

Os outros dois relógios que apresentamos e acreditamos serem da mesma autoria, são 

bons exemplos da versatilidade deste relojoeiro. Da Casa-Museu Medeiros e Almeida é 

o «enorme» relógio de bolso com a assinatura no mostrador “FERDINAND 

BERTHOUD”, despojado de decoração na reserva (forrada a cabedal) e com caixa de 

ornatos gravados, ambas de prata. Repete as horas e os quartos de hora a pedido. Tem 

                                                           
630 Elenco Documental, Icononímia: imagem 368 à 369, p. 395. 
631 Para delinear os minutos restantes, o responsável pela pintura do mostrador optou por colocar estrelas 
estilizadas ao invés dos comuns traços ou pontos. 
632 Elenco Documental, Icononímia: imagem 370 à 376, pp. 396-398. 
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calendário do mês, alarme despertador e autonomia de um dia. Na internet, descobrimos 

o segundo exemplo, que colocamos aqui por seremos da opinião que este marca um 

período de produção do relojoeiro paralelo aos relógios de bolso da colecção em estudo, 

que também mostram um retrato feminino como decoração central e a mesma 

decoração entre a numeração das horas que o relógio Domingos Tara ostenta no 

mostrador633.  

Nas obras de referência a autoria é incontestável: Brian Loomes (2006, p. 67) apresenta 

uma extensa entrada sobre este famoso relojoeiro: “BERTHOUD. Ferdinand. Paris 

b.1727-d.1807. Went to Paris to Julien Le Roy in 1745. A most eminent horologist and 

maker of clocks, watches and chronometers; did much experimental work on 

timekeepers; devised the spring detent prob. Independently of Earnshaw. 

(…).Clockmaker to the King and the Marine. Membre de l’Institut. F.R.S. London. Made 

first chronometer 1754, sent for trial 1761”, com indicação de algumas das obras que 

publicou durante anos sobre horologia. Ainda mais comprida é a entrada na obra de 

Tardy, (1973, p.4), indicando a Suíça como local de nascimento. O mesmo se sucede na 

obra de F. J. Britten (1977, p. 427) onde a referência também longa, refere o seu 

nascimento na Suíça e algumas das suas publicações634. Facto curioso é que tanto no 

inventário Dr. Anastácio Gonçalves (“118 – Relógio de algibeira antigo c/ mostrador de 

esmalte branco e capa c/ paisagem”), como no das Finanças de 1967 (Secção Diversos 

com carácter artístico: “N.º 738 / Relógio de algibeira antigo, c/ mostrador de esmalte 

branco e capa com paisagem, avaliado em (…) (SIC 700 – Escritório vitrine Mesa oval)”, 

não vem indicado o  nome do relojoeiro. Permanece, actualmente, em exposição, na 

mesa-vitrine do escritório. 

 
No relógio de bolso Frés. Esquivillon & DeChoundent635, a decoração é marcada pela 

presença de duas figuras femininas (uma sentada, a outra de pé) conversando 

animadamente entre si, sobre fundo de paisagem compacta e verdejante, com a 

indicação do céu ao centro e de uma pequena cascata do lado direito do observador. 

Apresentam ambas as faces rosadas e vestes bastante coloridas, sendo que a figura 

sentada tem na cabeça um chapéu preto, e a outra segura na mão direita uma varinha. 

Tudo leva a crer que são mulheres do povo. Como cercaduras à cena central apresenta, 

                                                           
633 Elenco Documental, Icononímia: imagem 377 à 381, p. 399. 
634 “The finest clocks of all from a horological viewpoint were made during the Empire period. They were of a 
superb standard of craftsmanship, of high precision, represented exceptional technical insight, and had a 
classical elegance of design that borrowed little from earlier periods. The names of the makers of that time are 
well known to discriminating collectors: A.-L. Breguet, Ferdinand Berthoud, (…)”, BRUTON, Eric, 1974, p. 68. 
635 Elenco Documental, Icononímia: imagem 382 e 383, p. 400. 
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primeiro um cordão dourado seguido de motivo vegetalista com flor ao centro, sobre 

fundo negro, que ocupa os espaços livres, superior e inferiormente, até chegar à outra 

cercadura, também em fundo negro, que alterna motivos de pássaros estilizados a 

branco com flores azuis. Ao contrário dos relógios anteriores, a cercadura exterior 

apresenta elementos florais gravados, seguida, na lateral, por motivos de golpes 

simétricos na diagonal, culminando com denteado na cercadura do mostrador.  

Este é, também, em esmalte branco com numeração romana para as horas e 

numeração árabe para os minutos (marcados de cinco em cinco), ambas a negro. Perto 

do número dois das horas, encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros 

dourados são decorados na sua extensão por entrelaçados que terminam em agulha. A 

inscrição divide-se no centro do mostrador e lê-se: “Frés. Esquivillon / & DeChoundent”. 

Ela repete-se no interior da caixa, na platina traseira do relógio, que segura o 

mecanismo ao mostrador através de um conjunto de pilares semelhantes a pilastras, e 

onde a protecção do balanço é decorada com folhas de acanto interligadas e cercadura 

trabalhada. Em oposição, surge a inscrição gravada “LETON / 659”, juntamente com um 

símbolo.636 

Identificado como “Esquivillon & Dechoudens” (activa no final do séc. XVIII), o relógio de 

bolso da Casa-Museu Medeiros e Almeida, com excepção para a numeração no 

mostrador, não apresenta grandes afinidades com o relógio em estudo; já o exemplar 

que encontrámos na internet, pelo tema retratado, pintura do esmalte, mostrador e 

respectiva assinatura (“Fres. Esquivillon & Dechoudens”), mais a decoração patente na 

platina traseira, exibe maiores analogias637. É nossa opinião que, no relógio da Casa-

Museu Dr. Anastácio Gonçalves, houve um erro de escrita: ao invés de DeChoundent 

terminar em t, deveria acabar em s. Fazemos esta afirmação com base no apoio 

providenciado pela procura da autoria do relógio, onde apenas encontrámos referências 

a DeChoudens: “ESQUIVILLION (Freres) & DE CHOUDENS. Paris. C. 1775—c. 

1830”638; “Esquivillion et Dechoudens ou F.res Esquivillion et de Choudens”639. F. J. 

Britten, (1977, p. 442), refere-se a:  “De Choudens watchmakers in France and 

Switzerland from the end of the seventeenth century to the end of the eighteenth century” 

e, sobre Esquivillion, apresenta algumas as hipóteses, mas sobre as quais não há 

confirmação positiva.640 No inventário do Dr. Anastácio Gonçalves consta como: “207 – 

                                                           
636 Elenco Documental, Icononímia: imagem 384 à 391, pp. 401-403. 
637 Elenco Documental, Icononímia: imagem 392 à 396, p. 404. 
638 LOOMES, Brian, 2006, p. 250. 
639 TARDY, 1973, p.217 
640 BRITTEN, F. J., 1977, p. 448. 
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Relógio de algibeira antigo, capa de metal amarelo. Por Fréres Esquivillion & DaChaudet 

2 (…)”; no das Finanças de 1967, Secção Diversos com carácter artístico, é referido 

como: “N.º 764 / Relógio de algibeira, antigo, com capa de metal amarelo, feito por 

“Fréres Esquivillion & DeChaudent”, com dois pastores, avaliado em (…) (SIC 710 – 

Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine 

do escritório. 

 

Cena de pastoreio composta por um casal e duas ovelhas é a decoração do relógio de 

bolso Willot641. Como cenário de fundo observa-se uma paisagem de arbustos com 

flores vermelhas onde se encontram as figuras, rodeadas por uma árvore cerrada que 

marca o centro da composição a par da figura masculina. Do lado esquerdo deu-se 

continuação a uma compacta floresta, enquanto do lado direito, um rio marca a fronteira 

entre esta e a formação rochosa ao fundo. Em primeiro plano, vemos as duas figuras, 

descalças, a descansar na margem de um curso de água (continuação do rio que se vê 

do lado direito?) onde o homem, sentado, com dois carneiros deitados a seus pés, 

dedica-se à leitura de um livro que a mulher, em pé e apoiando-se no seu ombro direito, 

ouve atentamente. As vestes que trajam remetem para o estilo Império de princípio do 

século XIX. Motivo que, sobre fundo azul-escuro, com denteado dourado e rematado por 

pequenas folhas, alternado com flores de quatro pétalas brancas, serve como cercadura. 

Por sua vez, o mostrador, que apresenta uma cercadura exterior com pedraria, é em 

esmalte branco com numeração romana para as horas e numeração árabe para os 

minutos (marcados de quinze em quinze), ambas a negro. Perto do número dois das 

horas, encontra-se o orifício para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros dourados são 

rematados por uma estrela e terminam em agulha. Não está assinado no mostrador, 

apenas no interior da caixa na platina traseira, “Willot / A PARYS”, que segura o 

mecanismo ao mostrador através de um conjunto de pilares semelhantes a pilastras, e 

onde a protecção do balanço é decorada com motivos de volutas ligadas por folhagem e 

cercadura trabalhada. Em oposição, surge a inscrição gravada “LETON”, sem qualquer 

numeração.642 

Não encontrámos qualquer menção sobre autoria nas obras de referência. No inventário 

do Dr. Anastácio Gonçalves consta como: “169 – Relógio de algibeira de metal amarelo 

c/ tampa de esmalte c/ cena pastoril Willot á Paris”; no das Finanças de 1967, Secção 

Diversos com carácter artístico, é referido como: “N.º 749 / Relógio de algibeira, de 

                                                           
641 Elenco Documental, Icononímia: imagem 397 e 398, p. 405. 
642 Elenco Documental, Icononímia: imagem 399 à 404, pp. 406-408. 
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metal, branco com tampa de esmalte, digo, de metal, amarelo com tampa de esmalte 

com cena pastorial. “Willot à Paris”, avaliado em (…) (SIC 708 – Escritório Mesa-vitrine 

oval)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório. 

 

Relativamente aos dois relógios seguintes, desconhecemos qual o seu local de fabrico. 

Contudo, a decoração, tema e vestes das figuras que apresentam, levam-nos a acreditar 

que possam ser de Paris, não descartando a possibilidade de terem saído de alguma 

fábrica suíça. 

O relógio de bolso Adet643, apresenta como decoração da reserva um casal, ela de 

vestido rosa e branco e ele de calças amarelas, corpete azul e colete rosa, passeando 

no campo, perto de um riacho que corre em cascata, de um rochedo, em segundo plano 

à direita; do lado esquerdo corre uma cerca coberta de flores de várias cores, 

circundada por compacta vegetação de arbustos e árvores, que percorre o cenário até 

ao dito rochedo. A rematar a cena, superior e inferiormente, sobre fundo azul-escuro, 

surgem mais elementos de cariz vegetalistas, dourados e azuis; separam esta 

decoração duas linhas de pedras brancas, uma direita e a outra em semicírculo (dois), 

em baixo e em cima, respectivamente. Uma cercadura dourada e intercalada por 

motivos ovais brancos, sobre fundo azul-escuro, dá o mote para a cercadura exterior 

bordejada a pedras, que se repete na zona do mostrador. este relógio tem a 

particularidade de ter uma caixa exterior em latão, com as duas faces em vidro, de forma 

a proteger a decoração em relevo do esmalte e as pedras que decoram a cercadura do 

mostrador. 

Em esmalte branco, este apresenta numeração árabe a negro para as horas e minutos 

(marcados de quinze em quinze). Perto do número dois das horas, encontra-se o orifício 

para ‘dar corda’ ao relógio; os ponteiros prateados são rematados por uma meia-lua e 

terminam em agulha. Inscrição na zona inferior do mostrador, “Adet”, que se repete no 

interior da caixa, na platina traseira do relógio. A protecção do balanço é decorada com 

folhas de acanto interligadas e cercadura de linhas diagonais. Em oposição, surge a 

inscrição gravada “LETON”, juntamente com um símbolo quase imperceptível.644 

Não encontrámos qualquer menção sobre autoria nas obras de referência. No inventário 

do Dr. Anastácio Gonçalves consta como: “185 – Relógio antigo de algibeira feito por 

Adet. Duas figuras de amantes em paisagem. Caixa”; no das Finanças de 1967, Secção 

Diversos com carácter artístico, é referido como: “N.º 758 / Relógio antigo, de algibeira, 

                                                           
643 Elenco Documental, Icononímia: imagem 405 e 406, p. 409. 
644 Elenco Documental, Icononímia: imagem 407 à 411, pp. 410-411. 
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feito por Adet. Duas figuras de amantes, em paisagem, com caixa, avaliado em (…) (SIC 

709 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-

vitrine do escritório. 

 
Não está assinado nem datado645. Na decoração da reserva exibe uma mulher, sentada, 

de vestido rosa e branco com elemento decorativo a azul e cana de pesca na mão e um 

homem, de pé, meias brancas, calças amarelas e corpete roxo, com rede de pesca 

encostada ao ombro esquerdo, que oferece um peixe à moça. Serve como cenário uma 

paisagem com rochas (onde se senta a mulher), arbustos e flores, e pequeno curso de 

água ao centro da composição. A cena é emoldurada por uma cercadura simples de 

pedraria; segue-lhe, sobre fundo a azul-escuro, motivos vegetalistas que se alternam 

entre elementos a azul, dourado e branco, alguns decorados com pedras, que ocupam 

os espaços laterais. Antes da cercadura exterior bordejada de pedras, aparece, a 

percorrer o formato circular da caixa, dois motivos de ondulados (um branco, outro azul), 

separados por uma ténue linha dourada, tudo sobre fundo azul-escuro.   

Exibe também, uma cercadura de pedras branca, o mostrador em esmalte branco. 

Particularidade deste relógio: para além do anel das horas (em baixo, ao centro, com 

numeração romana das horas e minutos marcados de quinze em quinze por um símbolo 

composto por três pontos), apresenta mais quadrantes que correspondem: ao centro, à 

esquerda – indicação do dia do mês (calendário), à direita – indicação do dia da 

semana; em cima, encontra-se o regulador da marcha (correcção do atraso ou 

adiantamento do relógio), todos pintados a negro. Os ponteiros são todos vazados e 

dourados, apresentando o das horas e minutos um trabalho mais minucioso, não 

obstante dos restantes apresentaram algum elemento decorativo. Não está assinado 

nem datado no mostrador nem na platina traseira. Esta apresenta ao centro, a protecção 

do balanço decorada com folhas de acanto interligadas e cercadura de linhas diagonais. 

Em oposição, surge a inscrição gravada “DV / LETON”, juntamente com um símbolo 

(uma coroa por cima das letras DV).646 O exemplar da Casa-Museu Medeiros e Almeida, 

é bastante mais complexo: intercalando com a decoração de rosas, aparecem os 

quadrantes de indicação das horas, minutos, segundos, dia, data, mês, estações do ano 

e indicação de dia/noite647. 

No inventário do Dr. Anastácio Gonçalves consta como: “146 – Relógio de algibeira 

antigo. Metal dourado c/ pedras. Esmalte de figuras. Calendário dos dias da semana”; no 

                                                           
645 Elenco Documental, Icononímia: imagem 412 e 413, p. 412. 
646 Elenco Documental, Icononímia: imagem 414 à 417, pp.413-414. 
647 Elenco Documental, Icononímia: imagem 418, 419 e 420, pp. 415. 
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das Finanças de 1967, Secção Diversos com carácter artístico, é referido como: “N.º 744 

/ Relógio de algibeira antigo. Metal doirado c/ pedras e esmalte, de figuras. Calendário 

dos dias da semana, avaliado em (…) (SIC 704 – Escritório Mesa-vitrine oval)”. 

Permanece, actualmente, em exposição, na mesa-vitrine do escritório. 

Na falta de assinatura é praticamente impossível perceber quem foi o responsável pelo 

seu fabrico. Para a datação, propomos a hipótese deste relógio ser do último quartel do 

século XVIII, início do século XIX. Certo é que, ele apresenta muitas semelhanças 

decorativas com outros relógios da colecção o que pode ajudar a datá-lo e, o sistema de 

vários quadrantes no mostrador para indicação das horas, dia do mês, etc., está a par 

com o exemplar da Casa-Museu Medeiros e Almeida, este datado de 1820. É, contudo, 

necessária uma investigação mais profunda para que se possa chegar a conclusões 

definitivas.  

 

No ano 2000, todos estes relógios foram sujeitos a uma acção de conservação e 

restauro, levada a cabo pelo mestre relojoeiro José Maria da Conceição Taborda. 

Segundo informação sua, (excepção para o relógio Gide & Blondet a que já aludimos), 

os relógios foram sujeitos a uma operação de limpeza e afinação, de rectificação de 

furações e pivôs, embucho dos buracos que apresentavam folgas e fechá-los, 

encontrando o seu mecanismo em boas condições de funcionamento. No geral, estes 

relógios apresentam um bom estado de conservação, não obstante as falhas (algumas 

graves) na decoração de pedraria, no esmalte e na própria caixa (ex: metal baço e 

escuro), tudo consequências da acção do tempo.  

 

“The greatest reproduction period of all time was perhaps that called the ‘Second Empire’ 

in France, from 1852 to 1870. It followed the magnificent Empire period from 1800 to 

1830, which introduced most of the accepted classical architectural forms for metal clock 

case ornament.”648  

“The white enamel dial (…) became the standard type of dial in the second half of the 

century [18th] / The large minute figures took most of the century to disappear altogether, 

but after 1750 both the minute and hour figures were usually much smaller, and the 

minute figures began to be confined to the quarter-hours before final disappearance.”649  

“Painted groups, bordered with translucent enamel over a wavy or engraved metal 

ground, were favoured during the last half of the eighteenth century, and in many 

                                                           
648 BRUTON, ERIC, 1974 p. 10 
649 BAILLIE, G. H., 1979, p. 232. 
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instances the surface of the painting was covered with a transparent flux, which gave it a 

glassy appearance. / During the first half of the nineteenth century portraits and views in 

small panels attached to the backs of watch cases were popular and of very uneven 

merit. Most of them were, I think, of Swiss origin.”650 

 

Os relógios de bolso da colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, revelam-nos 

gostos e virtudes, modas e tendências, de épocas que se sucederam num conturbado 

turbilhão de revoluções políticas, económicas, sociais e tecnológicas e às quais não 

puderam fazer mais senão obedeceram e transformarem-se mediante as suas vontades 

expressas, mas sempre medindo e guardando o tempo. 

                                                           
650 BRITTEN, F. J., 1977, p. 153. 
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4.2.3 Relógio de bronze “Cie Anonyme des Bronzes”651  

 

Não sendo o mais problemático da colecção, a este relógio foi difícil definir uma série de 

conjunturas que ainda hoje permanecem. Apesar de ser o último a que nos dedicamos, 

foi o primeiro a chegar às mãos do Dr. Anastácio Gonçalves, no ano de 1935 

(Outono)652, oferta de uma sua irmã, de seu nome Júlia. Segundo as informações que 

nos chegaram, o relógio pertencia ao Marquês da Foz, tendo sido adquirido no seio 

desta família, facto que nos parece credível pelo seguinte: no Catálogo do Leilão dos 

objectos D’Arte e Mobiliário Antigo Palácio Foz na Praça dos Restauradoures, Lisboa, 

venda – 3/5/1901 objectos existentes no Palácio do Marquês da Foz a seus filhos e a 

seu irmão José Guedes de Queiroz653 e após redobrada consulta, não encontrámos 

referência a este relógio de bronze, o que nos leva a colocar a hipótese de ele não ter 

sido vendido no leilão em causa e a irmã do Dr. Anastácio Gonçalves tê-lo-á comprado, 

posteriormente, a um dos herdeiros do Marquês.  

Contudo, é o próprio catálogo que lança as sementes da dúvida quando, na página 63, 

encontrámos a seguinte entrada: “Alem das peças numeradas no catalogo vender-se-ha 

todo o resto da mobilia existente no palacio, composta de magnificos quartos de cama, 

commodas em mogno com pedra, camas de madeira e de ferro, lindas commodas do 

Imperio, objectos d’arte , magnificas gravuras, louças, tinas, quartos de criados, trem de 

cosinha, que por não haver tempo não entrão no catalogo.” Será que o relógio estaria 

incluído neste lote? Certo é que, confiando nos registos (“34 – Relógio de bronze c/ 

figuras representando a “Bacchante” de Clodion”)654 e na pessoa criteriosa que foi o Dr. 

Anastácio Gonçalves, o relógio foi adquirido à família do Marquês e por isso, mesmo que 

tenha ido a leilão em 1901, por qualquer motivo que nos transcende, não foi alvo de um 

sucesso de venda. A indicação que aparece no inventário das Finanças de 1967 é 

semelhante à do Dr. Anastácio Gonçalves: “Nº 324 / Relógio de bronze com figuras 

representando a “Bachante” de Clodiou, avaliado em (…) (SIC 529 – Biblioteca)”. Da 

Biblioteca passou para as reservas e hoje, pode ser «admirado» em cima de uma 

                                                           
651 Elenco Documental, Icononímia: imagem 421, p. 416. 
652 Num outro registo, datado de 1975, aparece a data: Outono de 1936 que, de acordo com a informação por 
nós encontrada, surge em contexto de um registo das Finanças (mas que não encontrámos). No inventário de 
1967 a que vimos aludindo, não há menção de qualquer tipo de data em relação ao relógio em questão.  
653 Typographia da Companhia Nacional Editora, Direcção do leilão – Empresa Liquidadora da Av. da Liberdade 
(Biblioteca Nacional, cota: B.A. 1807//6 V.). José-Augusto França (1966, p. 78) faz menção a este leilão: “Em 
1901, porém, a fortuna Foz abalou-se, com tantos luxos e negócios mal sucedidos, e, alugado e hipotecado o 
palácio (que viria a albergar clubes de batota), foram à praça recheio e colecções, num leilão monumental, que 
durou sete dias, verdadeiro acontecimento mundano.” 
654 Informação retirada do inventário realizado pelo Dr. Anastácio Gonçalves. Relativamente à proveniência do 
relógio, baseámo-nos nas informações recolhidas em fichas de inventário antigas da Casa-Museu. 
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cómoda, ambos colocados no fim das escadas de acesso ao espaço onde funcionam os 

serviços e as reservas da Casa-Museu. 

Acreditamos que o relógio tenha pertencido ao Marquês da Foz, tenho-o ele comprado 

directamente ou não, uma vez que, ainda no catálogo supracitado, encontrámos duas 

menções a obras de Clodion, que demonstram o interesse do Marquês pelas obras 

deste escultor, cujo trabalho influenciou a decoração do relógio em estudo655. A primeira 

(p. 21, sala F) refere-se a um “266 – Par de candelabros em bronze escuro tendo os 

ramos em bronze dourado representando um satyro e uma bachante, esculptura de 

Clodion, os pedestaes são em magnifico porphiro oriental com ornatos em bronze 

dourado. Estas peças excepcionaes estão sobre umas peanhas (gaines) em mármore 

cinzento, com ornatos de bronze dourado, tudo do estylo de Luís XVI. Peças 

notabilissimas com arte e riqueza. Altura com peanhas 2m, 50, sem peanhas 1m, 32.”; a 

segunda (p. 44, sala J) reporta-se a um: “579 – Grupo em terre-cuite, «Triumpho de 

Bacho», contendo cinco figuras e medindo 0m,62 de diametro. Trabalho francez do 

século XVIII assignado Clodion 1765.” 

 

Peça singular da colecção de relojoaria da Casa-Museu, sobressai, contudo, pela 

escultura em bronze que coroa o mecanismo (peça de cariz decorativo, designada 

“Bronze d’Art”), inspirada na obra “A Bacante” de Claude Michel (1738-1814), melhor 

conhecido como Clodion, escultor francês do período rococó (mas também neoclássico), 

responsável por uma série de obras em terracota, mármore e pedra, hoje espalhadas 

um pouco por todo o mundo: “In 1755 he entered his uncle's workshop in Paris, and later 

he became a student of Jean-Baptiste Pigalle. In 1759 he won the grand prize at the 

Royal Academy and embarked on a successful career, first in Rome and then in Paris, 

where he exhibited regularly at the Salon. He excelled at small statuettes and terra-cotta 

figures of nymphs, satyrs, and groups. After the French Revolution he changed his style 

to suit the Neoclassical taste for monumentality; he worked on the Arc de Triomphe du 

Carrousel (1805 – 06) and the Vendôme Column (1806 – 09).”656 

A escultura que encima o mecanismo do relógio é em bronze escuro, composta por 

cinco figuras, duas femininas, adultas, de peito desnudo, e três crianças, todas 

interligadas entre si, mas divididas em dois registos. No registo superior, uma das 

crianças, que leva uma pandeireta na mão, é carregada em ombros pela figura feminina 

que o segura com a sua mão esquerda. Por sua vez, ela é amparada graças ao braço 

                                                           
655 Nas colecções do Marquês imperava o gosto pelas peças de origem e manufactura francesa. 
656 http://www.answers.com/topic/clodion 
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direito da outra figura feminina que toca flauta de pã à criança que, possivelmente, toca 

a sua pandeireta acompanhando a melodia. Junto à base, de feitio irregular, observam-

se as outras duas crianças, uma delas segura pela mão da figura feminina que leva a 

criança em ombros, e a terceira, deitada entre os pés da figura que toca a flauta de pã. 

De espírito inquieto, a brincadeira a que se dedicam gira em torno de quem fica ou não 

com a vara decorada com motivos vegetalistas e coroada por uma «espiga» ou «pinha», 

em primeiro plano e, para tal, usam como força, o apoio que cada uma encontrou nas 

pernas das figuras femininas (à esquerda, a criança faz força com o pé esquerdo; à 

direita, a outra criança faz força com uma das mãos). Em segundo plano encontra-se 

uma bilha entre as pernas da figura feminina à esquerda do observador. Ambas as 

crianças apresentam como atributos associados à vinha, uma coroa com folhas de 

videira que se repete ao redor da sua cintura, contudo, a criança que vai em ombros, 

ostenta apenas um simples panejamento que lhe cobre a área abaixo do umbigo, 

encontrando-se entrelaçado em uma das suas pernas.  

Os panejamentos das figuras femininas, finamente executados e marcando as linhas 

sinuosas dos dois corpos, denotam influência clássica e contribuem para dar movimento 

à escultura que, acompanhando o próprio movimento das figuras (ambas, de perna 

direita pousada, estão prestes a dar o próximo passo), parecem flutuar ao sabor do 

vento. O tratamento dado aos cabelos denota um maior cuidado nas figuras femininas, 

enquanto os das crianças aparentam estar desgrenhados657. A escultura de Clodion, de 

certeza a primeira, cronologicamente, a ser realizada, não apresenta a pandeireta na 

mão da criança que é levada em ombros e, o tratamento dado às figuras (em particular, 

às duas figuras femininas), não é tão rígido e inflexível, mostrando os panejamentos um 

tratamento mais leve658.       

A base da escultura, em bronze dourado, é a que mais elementos tem relacionados com 

a vinha e o vinho: com decoração de enrolamentos de volutas de folhagem e 

concheados, apresenta entre estes elementos vários cachos de uvas e folhas de videira. 

De ambos os lados, entre as várias caneluras, surgem duas faixas decoradas com 

entrançado losangular, preenchido por elementos cruciformes. Ao centro, encontra-se o 

mostrador do relógio de formato cilíndrico em esmalte branco, de onde pendem, de um e 

de outro lado, dois florões simétricos. A porta envidraçada é decorada no seu todo por 

um cordão com elementos vegetalistas. A numeração romana das horas e a numeração 

                                                           
657 Elenco Documental, Icononímia: imagem 423 à 435, pp. 417-419. 
658 Elenco Documental, Icononímia: imagem 422, p. 416. Gostaríamos de ter efectuado uma melhor comparação 
entre as duas obras. Infelizmente, e após alguns contactos na tentativa de descobrir o original de Clodion, só 
conseguimos descobrir a imagem que apresentamos no Elenco Documental, bastante fraca em pormenores.  
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árabe dos minutos (de cinco em cinco minutos) é a negro (esmalte?) e os ponteiros, 

trabalhados e decorados, são em latão dourado. A inscrição no mostrador, “Cie Anonyme 

des Bronzes”, “Bruxelles” “22, Rue d’Assaut”, acompanha o centro do mostrador, 

superior e inferiormente659.  

Não tendo encontrado referência a esta «companhia anónima de bronzes» em nenhuma 

das obras de referência que consultámos, pomos a hipótese de que estes sejam apenas 

os autores do trabalho escultórico em bronze, sem qualquer papel na execução do 

mecanismo660. A inspiração retirada da obra de Clodion, levam-nos a crer que este 

relógio possa ser da segunda metade do século XIX, ou seja, um revivalismo e resultado 

de uma época em que os relógios eram feitos em fábricas. Outra possibilidade é que o 

mecanismo não sendo de origem belga (como a caixa, e podendo ser de origem 

francesa), tenha sido adaptado à estrutura em bronze ou vice-versa. Sobre o 

mecanismo, o pouco que se pode dizer resume-se a: relógio com autonomia de oito 

dias; toca as horas e meias horas; a regulação da marcha é feita no mostrador, no 

orifício por cima do número 60, enquanto os restantes orifícios servem para acertar o 

toque das horas à esquerda e, à direita, para manter a autonomia do relógio. A 

retaguarda plana, com porta envidraçada cilíndrica e decorada com motivos concheados 

e vegetalistas, é oca, apenas resguardando o mecanismo do relógio, fixo entre o 

mostrador e a platina traseira de formato igualmente cilíndrico, com a campainha 

assente nesta platina e de onde pende o pêndulo661. Encontrámos assim, dificuldade em 

definir a sua tipologia: nas primeiras fichas de inventário vem designado como relógio de 

chaminé mas, para que ficasse realmente completo, precisava de um par de 

candelabros; também pode ser um relógio de mesa, suposição coadjuvada pela área da 

retaguarda ser plana e parcamente decorada em comparação com a restante estrutura, 

sendo a sua óbvia posição voltada para uma parede. No entanto, também poderia ser 

colocado num tremó ou chaminé encimada por espelho, de maneira a que quem a 

possuísse, pode-se apreciá-la na sua totalidade. Permanecem as dúvidas… 

Apresenta alguns problemas de conservação e funcionamento, nomeadamente, o 

pêndulo que está descaído e a decoração entre os dois meninos na base (a vara 

decorada coroada com «espiga» ou «pinha»), não está muito segura e mexe ao toque; 

                                                           
659 Elenco Documental, Icononímia: imagem 436 à 444, pp. 420-422. 
660 Hipótese, de certa forma, confirmada pelo relógio que encontrámos em 
http://www.rubylane.com/item/201779-B26189375/Majestic-Belgian-Bronze-Black-Marble, cuja descrição diz o 
seguinte: “Majestic Belgian Bronze and Black Marble Clock with Brocot Escapementis in Excellent Overall 
Working Condition, c1870. (…)The Belgian clock case surmounted by the bust of Apollo with ivy twined hair and 
stamped "Cie Anonyme des Bronzes Bruxelles." The serial number 1103 is noted on the clock works (…)”. O 
relógio da colecção da Casa-Museu apresenta, no verso do pêndulo, o n.º 128. 
661 Elenco Documental, Icononímia: imagem 445, 446 e 447, p. 422. 
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precisa de ser limpo de forma sistemática mas, no geral, o relógio mantém-se a 

trabalhar. 

   

“Finally, there is a modern form of clock that is a collector’s item, but defies exact 

classification. Such clocks are called ‘horological sculptures’ by one of their makers, 

Martin Burgess, because they are built for special customers and situations, as well as 

for their aesthetic qualities, like sculpture.”662  

“The Louis XVI period was the finest for bronze or bronze and marble clocks with figures, 

foliage, and often enamelled panels. The human figures were usually classical Greek or 

legendary. Classical columns, vases and harps were also commonly part of the design. / 

Original clocks of the period are now not easy to find. The large numbers seen in antique 

shops are virtually all copies of Louis XVI clocks and those of the Empire period that 

followed, made during what has been called the Second Empire Period from about 1852 

to 1870.”663  

Hipótese: é possível que o relógio de bronze da colecção da Casa-Museu possa ser 

uma cópia de um outro relógio, do período Luís XVI?  

 

                                                           
662 BRUTON, Eric, 1974, p. 10. 
663 Idem, 2002, p. 78. 
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5. Projecto de Dinamização  

 

O objectivo do presente capítulo centra-se na criação de um projecto viável, de maneira 

a impulsionar a colecção de relojoaria pertencente ao acervo da Casa-Museu Dr. 

Anastácio Gonçalves. 

Desta colecção só temos hipótese de poder apreciar alguns dos seus exemplares sendo 

que, por decisão museológica, três deles encontram-se em reserva. Por este motivo, 

optamos por gerar um anteprojecto expositivo para a área de exposição temporária da 

instituição em causa, para que assim, o público tivesse a oportunidade de conhecer 

todas as obras que compõem este segmento da colecção do Dr. Anastácio Gonçalves. 

Começamos por apresentar a própria Casa-Museu, as características do edifício onde 

será realizada a exposição, assim como uma breve mostra das muitas actividades que a 

mesma vêm realizando desde que abriu em 1980. Devido à importância da personagem 

que foi o Dr. Anastácio Gonçalves, dedicámos um pequeno capítulo à sua figura como 

médico, pessoa e coleccionador664. 

Prosseguimos com o projecto propriamente dito, onde demonstramos a 

indispensabilidade da realização de uma exposição como esta e damos a conhecer os 

objectivos que se espera cumprir, a localização das peças na exposição e as 

necessidades mecenáticas para a concretização do mesmo, apresentando o espaço 

expositivo através de um mapa esquemático da Casa-Museu. 

 

                                                           
664 O capítulo referente à pessoa do Dr. Anastácio Gonçalves encontra-se na terceira parte deste trabalho 
(ponto 3.3), intitulado: António Anastácio Gonçalves: Médico – Coleccionador e a sua colecção de relógios. 
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5.1 A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

 

O edifício que hoje conhecemos como Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, deve a 

sua origem ao pintor José Malhoa e ao arquitecto Norte Júnior. A José Malhoa porque 

foi quem o mandou construir para sua habitação e ateliê de trabalho; a Norte Júnior 

porque foi dele que nasceu o respectivo projecto datado de 1904. Imediatamente em 

1905, a “Casa Malhoa” (como mais tarde vem a ser conhecida), ganha o prémio Valmor 

de arquitectura665: a primeira “casa-de-artista” de Lisboa integrava-se plena e 

urbanisticamente no plano de crescimento da cidade, adaptada como estava, ao gosto 

vigente da arquitectura da viragem do século XX, identificando-se estilisticamente com 

outras propostas arquitectónicas presentes nessa mesma zona da cidade666.  

“O projecto é o de uma moradia unifamiliar com três corpos perfeitamente identificáveis: 

ao centro, num plano mais avançado, a fachada principal, sobre o lado esquerdo, um 

bloco mais recuado com uma pequena escada alpendrada conduz à porta de entrada e, 

por último, sobre o lado direito, num plano ainda mais recuado e não visível 

imediatamente o exterior, um corpo quase independente correspondendo à zona da sala 

de jantar. As fachadas articulam-se equilibradamente entre si uniformizando-se pela 

coerência formal e apresentando uma interessante animação volumétrica dos seus 

diversos componentes.”667 Relativamente à decoração arquitectónica e, por exemplo, de 

forma a demarcar o piso térreo do primeiro andar, é utilizado, ao longo da fachada, um 

friso de azulejos em azul, com motivos vegetalistas; no corpo principal, rasga-se um 

grande janelão de sacada que corresponde ao ateliê, encimado por um frontão de linhas 

quebradas, onde se lê a máxima “Pro Arte”, profundamente decorado no remate superior 

da superfície envidraçada; próximo do janelão, surge-nos um vitral com motivos 

decorativos de flores e folhagens pintados sobre o próprio vidro e, na zona da sala de 

jantar, aparece-nos outro vitral em toda a extensão da parede, representando uma 

                                                           
665 Distinção anual atribuída desde 1902 ao edifício de Lisboa que apresentasse, segundo critérios estéticos do 
seu fundador, o 2º Visconde de Valmor, um «estilo clássico, grego ou romano, romão gótico ou da renascença, 
ou algum tipo artístico português». A importância dada a este galardão está patente numa placa de azulejo 
existente numa das fachadas da casa, como prova de reconhecimento da qualidade arquitectónica do edifício 
na atmosfera cultural de Novecentos. Importante também frisar que ele corresponde à primeira de uma série de 
cinco distinções atribuídas a Norte Júnior ao longo da sua actividade criativa. 
666 Elenco Documental, Icononímia: imagem 448, p. 423. 
667 MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 2002, pp.17-18. O projecto inicial foi modificado ainda durante o 
processo de edificação, acrescentando-se-lhe uma cave que acompanha o desnível do terreno, destinada a 
arrecadação. 
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mulher de cabelo entrançado e vestido de inspiração clássica, colhendo frutos de uma 

árvore do jardim por onde passeia entre hortênsias e lírios668.  

A inspiração nas propostas Arte Nova estão patentes nos frisos de azulejos, nas 

cercaduras e grinaldas decorativas ou nos motivos em ferro forjado, como se pode ver 

no portão principal em forma de borboleta (executado seguindo um desenho do próprio 

arquitecto e que hoje é o símbolo da Casa-Museu)669, no gradeamento de delimitação da 

zona ajardinada ou nas escadas de acesso à porta principal670. O projecto exterior foi 

enriquecido com a participação de José Malhoa, António Ramalho, João Eloy e António 

Augusto da Costa Motta (Sobrinho), na decoração escultórica, na pintura dos diversos 

frisos e composição de motivos vegetalistas e nas figuras femininas representadas (dois 

perfis e uma alegoria à pintura)671. 

Depois de José Malhoa vender a casa em 1919, após a morte de sua mulher, o edifício 

da Avenida António Maria d’Avellar, hoje Avenida 5 de Outubro, passa por outros dois 

proprietários até que, em 1932, o Dr. António Anastácio Gonçalves, já estabelecido 

como conceituado oftalmologista na capital, compra a habitação para sua residência 

particular e para repositório da sua considerável colecção de arte, que continuou a 

crescer até á data da sua morte (1965). Durante a sua vivência na “Casa Malhoa”, o Dr. 

Anastácio Gonçalves obtém várias licenças de obra (1932, 1939-49, 1948) para 

«reparação e limpeza» do interior e exterior do edifício. Foi com estas obras de 

«renovação» que a zona de serviços é transferida para a cave, “a cozinha saiu da sua 

anterior localização do lado esquerdo do corredor da sala de jantar, e alargou-se a área 

do quarto principal da casa com a transferência da casa-de-banho para um anterior 

quarto. O ateliê, e por conseguinte quase todo o primeiro andar, foi a divisão que menos 

alterações sofreu ao longo dos anos”672. 

Posteriormente, em 1969 e por vontade expressa do coleccionador, o edifício é legado 

ao Estado Português, bem como todo o seu recheio para que fosse criado um museu 

que abre ao público em 1980, após obras de adaptação, da criação de uma comissão 

instaladora para preparar o programa museológico e de uma constante luta burocrático-

administrativa. O principal objectivo estabelecido foi o da divulgação da colecção do Dr. 

Anastácio Gonçalves e dar a conhecer o espaço interior da casa e ateliê que, “idealizada 

                                                           
668 Os dois vitrais foram executados na oficina parisiense société artistique de peinture sur Verre, Rue N D des 
Champs Paris. Elenco Documental, Icononímia: imagem 449 e 450, p. 423. 
669 Elenco Documental, Icononímia: imagem 451, p. 423. 
670 Estes elementos de serralharia artística foram executados pelo serralheiro mecânico Vicente Joaquim 
Esteves, de Lisboa. 
671 Elenco Documental, Icononímia: imagem 452, p. 423.  
672 MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 2002, pp.21-22. 
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por um pintor de referência do Naturalismo português, foi adquirida, 28 anos mais tarde, 

por um coleccionador e amante da arte, retratado pelo próprio Malhoa em 1932, que 

devolveu à anterior Casa-Malhoa a sua especificidade histórica e estilística.”673. No 

Decreto 28/82, Iª Série, n.º 47, do Diário da República de 26 de Fevereiro de 1982, a 

Casa-Museu foi classificada como Imóvel de Interesse Público674.   

Contudo, as crescentes exigências de uma instituição como esta vêm a justificar novas 

obras de ampliação e em 1996, com projecto dos arquitectos Frederico e Pedro George, 

anexa-se ao edifício original uma moradia contígua também assinada por Norte Júnior. 

O novo espaço proporcionou o alargamento da área de acolhimento ao visitante, agora 

com loja, cafetaria e zona para exposições temporárias. Após estas necessárias 

renovações, a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves reabre em Dezembro de 1997 com 

a sua configuração actual. 

Quando visitamos a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, é-nos relembrado quem foi o 

responsável pelo seu riquíssimo património (cerca de 2000 obras de arte), legado a 

todos nós para que fosse apreciado e estudado, enquadrando-se, em larga medida, no 

protótipo do coleccionador português da primeira metade do século XX. 

As suas colecções são interpretadas como o paradigma de um certo bom gosto burguês 

do século XX, gosto esse que soube investir na porcelana chinesa, no mobiliário “de 

estilo” e, particularmente, na “boa pintura” mais do que na pintura antiga. Ele comprava o 

que podia e aquilo que gostava como se pode comprovar pela preferência pela pintura 

naturalista, pelo mobiliário do século XVIII, pelo gosto acentuado pela porcelana “azul e 

branco” de forma e decoração mais ao gosto chinês ao invés do gosto europeu e 

americano, vulgo “Companhia das Índias”: António Anastácio Gonçalves é responsável 

por três das maiores colecções existentes no nosso país de porcelana chinesa, pintura 

portuguesa naturalista (séculos XIX e XX) e mobiliário português e estrangeiro da 

segunda metade do século XVII até inícios do século XIX. Contudo, é imprescindível não 

esquecer também, os pequenos núcleos representantes de tantas outras colecções, tais 

como a relojoaria de fabrico inglês, suíço e francês, numismática, medalhística, 

ourivesaria, cerâmica europeia e oriental, vidros, têxteis, marfins, prata, escultura 

portuguesa e pintura estrangeira. Para além destas obras reunidas pelo coleccionador, a 

Casa-Museu encerra ainda um núcleo de pintura contemporânea portuguesa e um 

                                                           
673 Idem, p.22.  
674 “Um bem considera-se de interesse público quando a respectiva protecção e valorização represente ainda 
um valor cultural de importância nacional, mas para o qual o regime de protecção inerente à classificação como 
de interesse nacional se mostre desproporcionado”, alinha 5 do Artigo 15.º Categorias de bens, n.º 209, Iª Série 
– A, do Diário da República de 8 de Setembro de 2001, p. 5811. 
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número significativo de objectos pertencentes ao espólio do pintor Silva Porto. É assim 

que nos apercebemos de que não encontramos os objectos pessoais do Dr. Anastácio 

Gonçalves, o coleccionador fica, afinal, escondido por detrás da sua colecção. Apesar 

desta forma de «obscuridade», ele surge-nos enfim, através dos objectos com os quais 

conviveu quotidianamente, resultado da sua escolha e que o ajudam a revelar-nos um 

pouco de si próprio. 

No decorrer dos seus anos de existência como Casa-Museu675, optou-se por apresentar 

estas colecções de acordo com um programa museológico que salvaguardasse a 

ambiência burguesa em que o coleccionador viveu, respeitando-se as funções que as 

diferentes divisões da casa tinham em sua vida. No ateliê do pintor José Malhoa 

apresenta-se parte do núcleo de pintura do Grupo do Leão e, em todas as outras 

dependências, apesar da presença em todas elas de objectos de diferentes naturezas, 

foi seguido um critério, tanto quanto possível, cronológico e didáctico. Foram realizados 

estudos às três colecções em destaque, que resultaram em três catálogos intitulados: A 

Casa das Porcelanas, Cerâmica Chinesa da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves; 

Mobiliário da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves e Pintura Portuguesa da Casa-

Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 

Igualmente, “A Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves tem como política, através da sua 

linha programática de exposições temporárias, divulgar colecções totalmente ou em 

parte desconhecidas do grande público que complementam as áreas do saber presentes 

no seu acervo”676. Esta política, seguida desde o início por todos os directores que 

tiveram o privilégio de «dirigir» o destino deste riquíssimo património, é possível de 

constatar através das diversas exposições que ao longo dos últimos anos estiveram 

patentes ao público. Desde exposições que nos divulgaram outras colecções e 

coleccionadores contemporâneos ou não do Dr. Anastácio Gonçalves, tais como: Azul e 

Branco da China, Porcelana ao tempo dos Descobrimentos – Colecção Amaral Cabral 

(1997) e Pintura na Colecção Amaral Cabral (1998); Uma Família de Coleccionadores – 

Poder e Cultura, Antiga Colecção Palmela (2001); Da Flandres e do Oriente: Escultura 

Importada, Colecção Miguel Pinto (2002); Henri Burnay de Banqueiro a Coleccionador 

(2003) e mais recentemente, Os Anos de Exílio da Rainha D. Amélia, Colecção Rémi 

Fénérol (2008-2009). Ou exposições associadas a alguma parte do acervo da Casa-

Museu: Pintura Portuguesa da Colecção Anastácio Gonçalves (1979, na Fundação 

Calouste Gulbenkian); China e Islão (1992); António Firmo da Costa: Um Ourives de 

                                                           
675 Em 2010, a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves comemora 30 anos de existência. 
676 MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 2000, p. 7.   
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Lisboa através da sua Obra (2000); João Vaz 1859-1931 Um Pintor do Naturalismo 

(2005); Olhares Cruzados Sobre Arte e Islão (2007-2008). 

Actualmente, esta política mantêm-se com ligeiras nuances de maneira a dar a conhecer 

novos mundos e novos artistas a um público cada vez mais fiel e permanente. São 

realizadas de tempos a tempos, exposições temporárias de artistas contemporâneos 

que fogem ao espírito «artístico» do coleccionador, mas que a ele se «unem» ao 

associarem, por vezes, as suas obras. Um exemplo desta iniciativa foi a exposição 

retrospectiva da pintora Maria Lucília Mota, parente do «proprietário» da casa, e que 

decorreu em 2007. Para o ano de 2010, ano em que Portugal festeja os Cem Anos da 

Implantação da República, está prevista uma exposição associada ao coleccionador que 

foi o Dr. Anastácio Gonçalves.  

Recentemente, foi criado o Grupo dos Amigos da CMAG677, uma associação de carácter 

cultural, sem fins lucrativos, com o objectivo de promover a ligação entre os cidadãos, as 

empresas e o museu, ajudando a construir uma sociedade mais solidária, onde a cultura 

deve ser um valor de referência. A Casa-Museu preza-se também, pela criação de 

cursos, do qual o Curso Prático de Pintura é um exemplo, concertos, visitas guiadas e 

adere sempre a iniciativas, criando tantas outras, como: a Noite e Dia dos Museus em 

Maio e, as 5as à Noite nos Museus que decorre nos meses de Verão. 

Da mesma forma que a Casa-Museu apela aos seus visitantes, no geral, através destas 

exposições temporárias, não esquece outra faixa etária que também a visita 

regularmente: os pequeninos e os jovens. A estes dá-lhes a hipótese de conhecer o 

coleccionador, a sua casa e colecção através de actividades lúdicas e práticas, onde 

criam a sua própria porcelana, descobrem o mobiliário da colecção através de peddy-

paper, aprendem o valor das coisas e a interpretar as obras de arte, entre outras 

actividades específicas das épocas festivas e de férias e que, eles transmitem aos mais 

velhos levando-os a ir conhecer este património ao alcance de todos, cumprindo-se 

assim, os desejos expressos em testamento pelo Dr. Anastácio Gonçalves. 

 

                                                           
677 Destina-se todos os que queiram contribuir para o conhecimento e preservação do acervo do museu, 
ajudando na angariação de fundos, de voluntariado e desenvolvendo iniciativas, tais como: cursos, colóquios, 
restauro de obras de arte, visitas em Portugal e no estrangeiro. 
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5.2 Projecto de Dinamização da Colecção de Relojoaria 

 

É necessário dar a conhecer ao grande público as obras que complementam a colecção 

do médico oftalmologista, nomeadamente, a colecção de relojoaria composta por 

dezasseis relógios de bolso, três relógios de mesa, um relógio de bronze e um relógio de 

caixa alta, datados a partir da segunda metade do século XVIII até, sensivelmente, finais 

do século XIX. As suas origens europeias variam entre inglesa, francesa, belga e suíça. 

Comparada com outras colecções, como a da Fundação Medeiros e Almeida, 

apresenta-se relativamente pequena, contudo, são peças de grande qualidade, 

adquiridas por quem sabia e percebia do assunto e que, se não lhe acrescentou mais 

objectos foi devido a um critério de escolha específico. Não se deve menosprezar uma 

colecção deste tipo, que foi angariada numa época em que o coleccionismo proliferava 

e, muitas vezes, com quem o Dr. Anastácio Gonçalves tinha de entrar em contendo para 

conseguir a peça que tanto desejava. Esta atitude acrescenta à colecção o seu carácter 

singular e exclusivo e que nos leva à responsabilidade de o levar aos visitantes da Casa-

Museu que ficam descontentes com a pouca informação existente sobre estas peças 

magníficas.   

Assim, e no âmbito da política seguida pela Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 

surge prosseguir com a mesma e, por isso, apresentamos de seguida um projecto que, 

no momento, seria imprescindível levar a bom termo. 

No centro do projecto está a realização de uma exposição temporária a ocupar o espaço 

da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves para tal destinado, na Avenida 5 de Outubro 

em Lisboa, e intitulada O Tempo presente na Colecção de Relojoaria do Dr. Anastácio 

Gonçalves. Seria efectuado um estudo essencial e indispensável às peças da Casa-

Museu o que resultaria num catálogo informativo e complementar678 à exposição onde, 

com a colaboração de diversos entendidos no assunto (e que seriam contactados 

convenientemente), seria rematado com textos sobre a noção de tempo, como o tempo 

era e é entendido no nosso país, uma pequena história do tempo, da relojoaria e sua 

evolução. Essencial também que tivéssemos quem pudesse escrever sobre o 

coleccionismo em Portugal, por exemplo. Todos estes assuntos girariam em torna da 

referida colecção e nunca fugindo dela. 

                                                           
678 Se possível, este deve ser realizado pelo menos em duas línguas: português e inglês, ou português e 
francês. A solução ideal seria as três, considerando o espanhol para mais tarde, visto este ser um público fiel 
aos museus portugueses. 
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A exposição seria montada no R/C, nas três salas disponíveis. Imediatamente à entrada, 

ficaria o relógio de caixa alta da colecção da Casa-Museu a receber os visitantes679. Na 

sala anexa e a maior das três680, expunham-se, de um lado, os três relógios de mesa e 

em contraponto, os dezasseis relógios de bolso. Por fim, o relógio de bronze, único na 

colecção, ficaria na pequena sala à esquerda de quem entra681. 

A acompanhar e para que pudesse existir um termo de «comparação», seria de todo 

benéfico contactar outras instituições públicas e privadas, no intuito de empréstimo de 

peças. A título de exemplo, temos o relógio de caixa alta do Museu da Cidade de Lisboa, 

assinado António Durand e realizado na “Real Fábrica de Relojoaria”, sediada no Rato, 

fundada em 1765; o relógio de caixa alta da Fundação Fronteira e Alorna que aparenta 

ser da mesma autoria do da Casa-Museu, os relógios de origem portuguesa do Museu-

Escola da Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva682 e, claro, os relógios de caixa alta, 

de bolso e de «chaminé» da Fundação Medeiros e Almeida, entre outros.  

No primeiro piso683, o objectivo é recriar uma oficina de relojoeiro, de preferência em 

tudo semelhante às que o Dr. Anastácio Gonçalves levava os seus relógios para a 

necessária manutenção. Após pesquisa exaustiva, descobrimos existirem ainda 

relojoeiros que aprenderam o ofício com os relojoeiros do nosso coleccionador. Tal é o 

caso do Sr. Eduardo Matos, da Relojoaria Braga, sediada na Rua Artilharia 1, em 

Lisboa, que aprendeu esta arte com o Sr. António Couto que arranjou o relógio de mesa 

John Taylor (e não só), como vem registado na etiqueta que se encontra no interior do 

mesmo684. A oficina ficaria montada durante a exposição e, pelo menos, duas a três 

vezes por semana, a presença do relojoeiro seria insubstituível para mostrar e dar a 

conhecer como os relógios da colecção trabalham e quais devem ser as condições 

ideais em que devem ser preservados, não esquecendo o seu estado de conservação, 

procedendo aos trâmites necessários de limpeza, restauro e manutenção.  

Associado à exposição seriam realizadas visitas guiadas com especialistas convidados, 

criando discursos específicos para cada faixa etária que participasse; cursos 

subordinados ao tema da relojoaria, do tempo e do coleccionismo. Criar-se-iam 

actividades pedagógicas para os mais novos, para que eles possam compreender a 

                                                           
679 Corresponde à área a azul. Elenco Documental, Icononímia: imagem 453, p. 424. 
680 Área a verde. Elenco Documental, Icononímia: imagem 453, p. 424. 
681 Área a laranja. Elenco Documental, Icononímia: imagem 453, p. 424. 
682 Exemplar com o mostrador decorado por uma alegoria à Batalha de Trafalgar de 1805; relógio com o 
mostrador em metal amarelo onde se lê “António Durão – Fábrica Real de Lisboa” e ainda, um outro exemplar 
português com mostrador em bronze e a inscrição “FREIRE/LISBOA/1789”, e com a data histórica alusiva à 
Revolução Francesa. Estes relógios já foram mencionados em capítulos anteriores (2.2 e 3.3) da presente 
dissertação.  
683 Área a azul claro. Elenco Documental, Icononímia: imagem 453, p. 424. 
684 Etiqueta de papel n.º. 14349 (ver capítulo 4.1.2 da presente dissertação). 
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evolução destes instrumentos que nos guiam no dia-a-dia e que, geralmente, tomamos 

como certos, ajudando a cuidar e preservar este património que também é deles. A título 

de exemplo a realização de um guia de exposição com discursos diferentes para as 

idades dos 6 aos 12 anos e outro a partir dos 13 anos, ajudando a que a visita à 

exposição fosse mais interactiva, com textos e imagens informativos a consciencializar o 

gosto pela relojoaria e a importância de proteger um património como este, ao mesmo 

tempo que auxilia a observação e a memória visual de todos os que o visitam. 

Para que este projecto possa seguir em frente, é fundamental a colaboração de 

entidades através de mecenato, em contrapartida aos benefícios que estas possam 

usufruir. Como tal, pensamos em dirigirmo-nos a empresas associadas ao tempo e à 

fabricação destas peças.  

Imediatamente lembramo-nos da Regularfama – Comércio e Indústria de Relógios, 

Lda. , herdeira d’ A Boa Reguladora, a mais antiga fábrica da Península Ibérica, fundada 

no Porto em 1892, passando definitivamente para Vila Nova de Famalicão no final de 

1896. A Regularfama foi criada pelos ex-funcionários da conhecida fábrica de relógios e, 

desde 2007, altura em que conseguiram regressar à «casa-mãe», vêm prosseguindo 

com o seu objectivo de relançar a marca e a zelar para que a tradição não se perca. 

Marca com história e bastante conhecida no mercado, é responsável por alguns 

modelos exclusivos, como é o caso do relógio de carrilhão das ave-marias de Fátima, 

cujo som varia de relógio para relógio dependendo da sua afinação. Empresa de cariz 

«familiar» (gerações da mesma família têm vindo a trabalhar na fábrica praticamente 

desde a sua inauguração), que tem vindo a evoluir a pouco e pouco, inclusive no sentido 

de criar e dar formação na área da relojoaria. 

A empresa Swatch  marca suíça de relógios de quartzo que pertence ao Swatch Group, 

encontra-se na vanguarda do fabrico de relógios para todas as idades, de grande 

durabilidade. Os relógios da marca utilizam o apelo estético como maior destaque, são, 

muitas vezes, coloridos e utilizam como estampa diversos símbolos culturais. O novo 

relógio foi introduzido como um novo conceito de relógio: casual, divertido e com 

acessórios não reutilizáveis. A primeira colecção de 12 modelos da Swatch foi lançada 

no dia 1 de Março de 1983 em Zurique, Suíça. Com uma campanha de marketing 

agressiva e um preço muito acessível para um relógio suíço, rapidamente conquistou o 

mercado.  Posteriormente, a Swatch introduziu a ideia da criação de parcerias com 

artistas notáveis, como por exemplo Keith Haring e outros. Relógios de artista deram um 

novo prestígio ao que outrora tinha sido apenas um artigo de moda para o uso dos 

jovens.  
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O Swatch Group permanece a maior companhia de relógios do mundo, e o grupo 

acelerou a sua aquisição de marcas de relógios de luxo nos anos mais recentes. Estas 

marcas incluem: Breguet, Blancpain, Jaquet Droz, Glashütte-original, Union Glashütte, 

Léon Hatot, Omega, Rado, Longines, Tissot, Calvin Klein, Certina, Mido, Pierre Bal-main, 

Hamilton, Flik Flak e Endura. A própria Swatch também diversificou consideravelmente 

as suas ofertas, e a companhia vende agora mais de uma dúzia de diferentes tipos de 

relógios, incluindo relógios de corpo metalizado (a série Irony), relógios de mergulho (a 

série Scuba), relógios de corpo magro e planos (a família Skin) e até mesmo um relógio 

que se conecta à Internet, que pode carregar cotações de acções, manchetes de 

notícias, boletins meteorológicos e outros dados (a série Papparazzi). Eles tornaram-se 

objectos de moda, gerando modelos especializados (o "Flik-Flak" para crianças, relógios 

semiautomáticos, e até mesmo relógios Swatch decorados com diamantes). A 

companhia também produz relógios com temas sazonais. Swatch foi o cronometrista 

oficial nas Olimpíadas de Verão de 1996, Olimpíadas de Verão de 2000 e Olimpíadas de 

Verão de 2004. 

A cadeia de relojoarias Boutique dos Relógios  poderia ser outra parceria a considerar. 

Fundada pelo grupo Kolinski em 1997, significa hoje, um vasto universo de lojas que 

representam as mais importantes marcas de relojoaria suíça. O grupo Kolinski, 

representa mais de 50 anos de experiência e afirmação no mundo da relojoaria, com um 

conhecimento profundo e detalhado das marcas, do retalho e das tendências do 

mercado. Esta sólida afirmação levou à fundação da SCK – Sociedade Comercial de 

Relojoaria, Lda, posteriormente designada por Tempus Distribuição, S.A.685 Importante 

referir que: “O conceito Boutique dos Relógios diferencia-se pela forte focalização no 

cliente, através da criação de lojas em que o acesso e exposição das peças permite uma 

grande visibilidade e a circulação sem barreiras, promovendo o culto do relógio e da arte 

relojoeira. São espaços amplos e dinâmicos, com linhas modernas e forte iluminação, 

que asseguram um atendimento atencioso e personalizado. Intimamente ligados à 

inovação, moda e coleccionismo, reflectem condignamente os valores das prestigiadas 

marcas que representam”686. 

A nossa quarta hipótese vai para a marca Eletta , criada em 1950, foi simultaneamente 

registada em Portugal e na Suíça, o que faz dela a primeira e a única marca de relógios 

com dupla nacionalidade. Esta dupla identidade verifica-se nos seus genes oferecendo o 

melhor dos dois mundos, a qualidade dos seus modelos e o design adaptado ao gosto 

                                                           
685 O Grupo Tempus é também o representante do Swatch Group em Portugal. 
686 http://www.boutiquedosrelogios.pt 
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do consumidor português. Actualmente a Eletta é uma marca internacional recorrendo 

aos melhores centros de design na Europa e sendo fabricada nos mesmos centros de 

produção utilizados pelas principais marcas de moda em diferentes pontos do mundo, e 

assim garantindo, peças únicas que seduzem as mulheres com as suas múltiplas cores 

e materiais invulgares e garantem o seu lugar nos pulsos dos homens, graças à sua 

sobriedade e movimentos com múltiplas funções. Marca sempre presente no quotidiano 

português, destaca-se a ligação da Eletta a diversos eventos de impacto nacional. 

Acreditando que seria do seu interesse colaborar com esta «manifestação» cultural, 

como contrapartida à ajuda «mecenática» destas empresas, poderíamos facultar o 

seguinte: 

• Reconhecimento da empresa, associada à actividade de mecenato, tanto no 

catálogo como na parede de informação da exposição (através do respectivo 

logótipo); 

• Os benefícios fiscais associados ao estatuto do mecenato, de acordo com o 

Decreto-Lei 74/99 de 16 de Março. A lei mecenato687
 contempla as novas formas 

de benefícios fiscais e isenções de limites de dedução às entidades que apoiem e 

financiem iniciativas sociais ou educacionais. As vantagens fiscais do mecenato 

traduzem-se na redução de impostos para quem contribua desta forma 

filantrópica, sendo abrangidos pela lei os donativos em dinheiro ou em espécie a 

entidades cuja actividade consiste predominantemente na realização de 

actividades consideradas legalmente; 

• Oferta de um número (a determinar) de catálogos da exposição; 

• Entrada gratuita a um número (a determinar) dos seus funcionários e familiares 

para a exposição temporária e para a exposição permanente; 

• Acesso gratuito a um número (a determinar) dos seus funcionários e familiares, às 

visitas guiadas à exposição, bem como a cursos e quaisquer actividades que 

venham a surgir no âmbito da exposição; 

• Acesso gratuito a um número (a determinar) dos seus funcionários e familiares, a 

todas as outras actividades da Casa-Museu, durante o período da exposição 

(eventualmente poderá ser alargado); 

• Acesso imediato ao Grupo dos Amigos da CMAG, com a possibilidade do não 

pagamento das cotas durante um ano e beneficiando de todas as suas 

vantagens;  

                                                           
687 Actualizada pela Lei 160/99, Lei 176-A/99, Lei 3-B/2000, Lei 30-C/2000, Lei 30-G2000 Lei 109-B/2001, Lei 
107-B/2003, Lei 26/2004. 
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Poderão ser acrescentados a estes benefícios, outros que se mostrem acessíveis e 

mediante acordo a estabelecer entre ambas as partes. 

A fim de proceder a obras de adaptação do espaço e de maneira a receber as peças 

para exposição, será contratada a empresa que oferecer o serviço de melhor qualidade 

e, igualmente, para o transporte de peças em caso de empréstimo, contratar-se-á os 

serviços ou da Feirexpo ou Rentrans, as duas mais conhecidas e conceituadas 

empresas na área em questão.  

No final da exposição, é necessário manter os relógios ao «alcance» do público. Mesmo 

que algumas das peças sejam colocadas na reserva, será necessário manter as 

restantes acessíveis e bem identificadas.  

Isto poderá ser conseguido através de um percurso de visita pré-definido por uma 

pessoa responsável e que esteja bem familiarizada com o assunto. Poderão ser 

realizados pequenos textos sobre a matéria, em várias línguas, disponíveis ao público 

conforme vão apreciando as peças, ao longo do período de visita estabelecido. Para os 

mais novos poderão ser realizadas novas actividades ou prolongar as que surgirem em 

consequência da exposição temporária, adaptadas ao novo percurso.  

De tempos a tempos, poderiam ser efectuados novos cursos sobre o tema e outras 

actividades, de forma a não deixar que os relógios caíssem no esquecimento. 
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Conclusão 

 

Somos «consumidores» de relógios; são eles que controlam os nossos movimentos e 

subtilmente regem as nossas vidas. A relojoaria intriga-nos, as suas máquinas fascinam-

nos, a sua decoração traz-nos a beleza, o exotismo, a sofisticação, o grande luxo e 

requinte no pormenor e materiais empregues. Objectos tridimensionais, compostos por 

diferentes peças que permitem o funcionamento de diferentes funções, constituindo um 

conjunto coerente, tiveram a habilidade de se tornarem, ao longo dos séculos, 

indispensáveis no nosso dia-a-dia, conquistando um lugar de destaque no estudo das 

civilizações, a nível político, económico, social e artístico. 

A gesta de medir o tempo preenche um dos mais extraordinários capítulos da habilidade 

humana. Os seus instrumentos de medição foram e são dos tipos mais diversos 

(relógios de sol, água, areia, mecânicos, quartzo, electrónicos, atómicos, cronómetros, 

etc.) sucessivamente aperfeiçoados e progressivamente, «generalizados», 

paralelamente ao calendário que, como instrumento de poder - religioso, político, 

económico – era objecto de querílias, com cada um a querer impor o seu, situação que 

se manteve ao longo da história, dividindo-se o tempo em canónico, público e privado. 

Progressivamente, o tempo no Ocidente foi-se laicizando, com as horas religiosas a 

terem cada vez menos interferência no quotidiano das populações, ao mesmo tempo 

que a Relojoeira ia avançando. No entanto, foi longo o tempo histórico que se consumiu 

até que o agir do dia-a-dia ficasse pautado pelas badaladas mais ou menos 

«temperadas» dos relógios. 

A história do relógio é a história da tecnologia. Instrumento para marcar, para «guardar» 

o tempo, uma vez inventada a mola, trabalhar em metal nunca mais foi o mesmo. Os 

relojoeiros, num espaço por vezes tão pequeno como uma moeda de cobre, 

desenvolveram um mundo secreto de pequeníssimas e movimentadas peças, 

executadas à mão, dando-se assim, o advento da miniaturização. É uma história de 

aperfeiçoamento e inovação sem paralelo nas artes aplicadas. São criados objectos 

complexos e de uma beleza magnifica; a diversidade das peças que os compõem revela 

claramente o ecletismo artístico existente, marca essencial da mentalidade das 

diferentes épocas. Desde o tempo em que nos levantávamos com o nascer do sol e 

dormíamos com o pôr-do-sol até ao compassado avanço civilizacional, foi necessário 

dividir o tempo em proporções manejáveis. A partir desta ideia, várias formas evoluiram 

no sentido de marcar a passagem do tempo, umas mais douradoras do que outras.    
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O fascínio que estes objectos exercem no nosso dia-a-dia teve e tem, o seu merecido 

lugar na História e na Vida da Humanidade, surgindo em resultado de uma necessidade, 

necessidade que o Homem procurou preencher através da utilização destes objectos. 

Desde dos primeiros relógios de sol ou de água, passando pelos relógios de torre, das 

primeiras escolas de relojoaria às grandes invenções, como o pêndulo, a mola em 

espirtal e, aos notáveis artistas relojoeiros do século XVI ao XX, os relógios evoluíram de 

simples mecanismos funcionais com um único objectivo, para objectos de uma maior 

eficácia e de foro decorativo. Para além de nos indicarem as horas, os minutos, os 

segundos, os meses e os dias, ornamentam também o espaço, o bolso (ou o pulso) com 

a sua variadíssima decoração que os torna mais belos ao olhar de quem os procura. 

Os relógios da colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves (de que ninguém 

espera horas certas), são uma síntese do passado, uma expressão da perenidade do 

homem, fora do alcance das actividades económicas, submetidos a uma protecção 

especial e expostos ao olhar. Objectos de prestígio, fonte inesgotável de prazer estético, 

são testemunho do bom gosto e erudição do Dr. Anastácio Gonçalves e ainda permitem 

adquirir conhecimentos sobre o seu passado. Sobre o Dr. Anastácio Gonçalves, iremos 

ter a oportunidade de aprofundar mais sobre quem foi a personagem, graças à 

exposição que a Casa-Museu irá inaugurar a 14 de Outubro de 2010, intitulada 

Coleccionar para a Res Publica - O legado Dr. Anastácio Gonçalves (1888-1965), onde 

serão apresentadas peças inéditas, documentos pessoais nunca expostos, diários, 

histórias particulares na aquisição de determinados objectos. O tema a apresentar é o 

da partilha de um legado único para a comunidade, graças ao médico, coleccionador e 

filantropo que foi o Dr. António Anastácio Gonçalves. Esta exposição é incontornável 

para a compreensão da constituição das colecções de arte em Portugal no século XX, 

assim como pelo legado feito ao Estado, para a criação de um museu. 

Chegamos até aqui com a percepção plena de que muito ficou por dizer. Escrever sobre 

Relojoaria e a sua evolução tanto em Portugal como no resto da Europa, comportou um 

poder de síntese necessário (a par da confusão suscitada devido à informação, por 

vezes, desencontrada), tendo em atenção que o objectivo da presente dissertação 

centrou-se no coleccionismo e na colecção de relógios do Dr. Anastácio Gonçalves, mas 

conscientes de que o que ficou é, na nossa óptica, essencial para o entendimento da 

arte da Relojoaria. Foram muitos os artesãos e relojoeiros, que se ocuparam no fabrico 

de relógios para as suas cidades, igrejas e vilas, e que deles tomaram conta em troca de 

renumeração. A evolução estética e tecnológica que nos trouxe os relógios de pulso 

percorreu um longo caminho, por exemplo, os ponteiros com cabeça de seta ou agulha 
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que foram evoluindo para formas cada vez mais trabalhadas e decoradas, como 

resposta ao nosso próprio acto de «ler» as horas: quando olhamos para um relógio, não 

lemos os números, antes apercebemo-nos do tempo através da posição dos seus 

ponteiros. 

Igualmente, a dificuldade com que nos deparámos, de forma a perceber o 

funcionamento dos relógios da colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves foi, de 

certa forma, insperada. Não encontrámos consenso em Portugal, sobre a terminologia 

relacionada com esta área, em particular, os nomes das peças que compõem o 

mecanismo, o que dificultou a tradução da terminologia inglesa, por vezes difícil de 

entender em contexto (o caso mais flagrante é designação: escape de palheta, verga, 

vara, verge). Muitos dos termos que encontrámos, e utilizados ainda hoje pelos 

relojoeiros nacionais, são portuguesismos de palavras inglesas e francesas. Falta um 

thesauros de relojoaria, sendo que o Dicionário de Relojoaria de Fernando Oliveira 

Correia já é uma excelente ajuda. A predominância de alguns termos ingleses neste 

trabalho deve-se a esta situação e por não termos encontrado uma tradução correcta 

para os mesmos. Tentar encontrar os autores dos relógios também não foi tarefa fácil, 

apesar das excelentes obras de referência a que fomos aludindo ao longo do estudo e 

análise destas peças. Tentar perceber o caminho que percorreram até chegaram à 

colecção do Dr. Anastácio Gonçalves foi praticamente impossível, alimentando apenas 

suposições, devido em parte à falta de material escrito da parte, em particular, do 

coleccionador.  

A Relojoaria na Azulejaria e na Pintura surgem para relembrar que, a par da tapeçaria, 

da cerâmica e da arquitectura, também os relógios são aqui retratados em variadíssimos 

contextos, como elementos indispensáveis da sociedade que deles, já não prescinde. 

Igualmente, são muitos os relógios que existem em museus, repartições públicas, 

estabelecimentos de ensino e outras tantas colecções privadas que se formaram e ainda 

se vão formando, para que possam ser realizadas, dentro e fora de Portugal, outras 

tantas exposições sobre relojoaria e sobre o tempo, contudo, e falando por experiência 

própria, sentimos ainda um grande vazio no tratamento e interesse que é dado a obras 

como as que aqui foram estudadas. É obrigatório mantermos e gerirmos o nosso 

património para as gerações vindouras. Não podemos deixá-lo parado no tempo nem 

deixar parar permanentemente as máquinas que nos «guiam», nos cativam e adornam 

as nossas vidas.  

O relógio nunca foi um artefacto inocente. Instrumento científico por excelência, não 

fornece apenas informação horária mas sincroniza as actividades humanas. Deixámos 
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que estes objectos «artificiais» tomassem o lugar dos relógios da natureza como o Sol e 

a Lua, ao mesmo tempo que nos conquistaram e nos «sujeitaram» à sua vontade, 

guardando para si a passagem do tempo, apenas revelada devido à nossa necessidade 

de estarmos sempre em controlo de tudo o que nos rodeia. São representativos, 

sobretudo, da expressão material do desejo de dominar o espaço e o tempo, servindo de 

modelo para explicar o Homem e o Universo. De objecto de prestígio a modelo 

cosmológico, tornaram-se na contemporaneidade, suporte de uma «realidade virtual». 

Somos, por isso, «consumidores» de relógios: são eles que controlam os nossos 

movimentos e subtilmente regem as nossas vidas. Mas há um relógio que se sobrepõe 

ao lento e, por vezes, duro progresso conseguido na Relojoaria pelo Homem, desde a 

vara colocada no chão criando uma sombra até ao relógio atómico: o nosso relógio 

biológico.  
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Documentação 

 

Doc. 1 – Biblioteca da Ajuda: Carta d’El Rei para João de Burgos, Almoxarife do Porto, 

sobre o relógio da Sé do Porto, Lisboa, 1417 [E 1455] Set. 10. Cota: 51-IX-31, f. 527-

527v  

 

“Copia da carta de S. Mag.de sobre  

O Rellogio 

 

Dom João por graça de Deos Rey de Portugal e do Algarve, e Senhor de Cepta, a vos 

João de Burgos nosso Almoxarife E do [armazem] da Cidade do Porto Eaos Escrivaes 

dese offiçio, Eaoutros quaes quer que ahy depois de vos viérem por nossos almoxarifes, 

EEscrivaes, Eesto ouverem de ver, aque esta Carta por mostrada. Saude sabede que o 

[Con…] E homens bons dessa Cidade, nos Enviarón Dezer por seus […] que vierão 

aestas cortes que ora fazemos em Esta Cidade de Lisboa nos Cappittolos Especiais 

Entre os quaes a que demos reposta, he Este hum, Enos Enviarão dezer que nos 

mandamos tirar hum Sino grande que serhia a porta do Olivall eo mandamos poer na 

torre da Seé pera rellogio, Equese legeo e [tangeo] per annos Etempos, eque por quanto 

o […] da Seé toma com elle trabalho, q foi feita [avensa] com elle por certo quantia assy 

pella parte […] Como do Bispo e Cabido, eque a Cidade pagasse oterço, Eo Bispo outro 

terço, Eo Cabido outro terço Eque em [esse/este] Regimento […] E que há ja […] 

Etempos, q não tange, Eesto porq o Bispo E Cabbido não querem pagar as suas partes 

da qual cauza estas aggravados, Eque por esso por muitos vezes [hequererão] que 

pagassem suas partes que elles non recuzavão quando asua q não quizerão fazer, 

Eestas assim sem relogio, Eq nos pedião que déssemos aisto remedio, E vos 

mandássemos nosso [Recado] que do [… dizima], que avedes Em cada um anno de 

pagar ao ditto Bispo E Cabbido reçebe desses E […] tanta quantia peraque aparte que 

assim hão de pagar ao ditto Bispo E Cabbido digo […] Rellogio […] pagada, porquanto 

se assy he q […] Bispo E Cabbido pagarão atagora as duas partes dos custos do […] 

Rellogio, Eo ditto [Con…] a hua, Eavensa q logo [vierão] quando o […] Rellogio ahi foi 

posto […] tal como dizem, anos […] do que assim pedem, porem vos mandamos que em 

cada hum anno […] vos tanta quantia do que […] lheavedes de pagar da ditta [… dizima] 

porq sejão pagados as partes, que hão de pagar do ditto relogio Essi tall quera, que 

tanga Eeste Consertado bem EComo deve, epor sua míngua delles não deyxe de tanger 

Ea não [façades]. [Donte/Dante] em Lisboa des dias de Septembro ElRey o mandou por 
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Alvaro […] de freitas seu vaçalo, Eveedor de Sua fazenda. […] Affonço afes Era demil 

equatro Centos cincoenta Ecinco annos a Alvaro […] de freitas”688 

 

 

Doc. 2 – Biblioteca da Ajuda: 1764, Ajuda. Rol dos Confessados de 1764: ref. ao 

relojoeiro Francisco de Souto. Cota: 51-III-19, f. 112 

 

“Rol de Confessados 

Quaresma do Anno de 1764 

Lugar de Nossa Senhora da Ajuda 

[Junqueira pela parte da terra]  

Francyco de Souto – Relojoeiro -//-” (linha 17) 

 

 

Doc. 3 – Biblioteca da Ajuda: [178…]. Carta de [D. Ana] Miquelina p/ a princesa das 

Astúrias [Maria Luísa de Bourbon-Parma] sobre os presentes oferecidos á Infanta [D. 

Carlota Joaquina] pela Raínha [D. Maria I] – um relógio – e pela Princesa do Brasil [D. 

Maria Francisca Benedita] – um relógio esmaltado com guarnições de crisólitos, q lhe 

saíu numa rifa. Cota: Av. 54-IX-20, n.º 100 

 

“Participo a V.A. el […] estado de[…] del [A.] que nó tiene la menor novedad sigue tam 

[…] la […] que le sienta mui been; la que ha de […] de tomar es la tisana a motivo qe el 

otro dia a si que Latomó al quarto de hora da […]  tierra, y el Medico dijo que nó bolocera 

atomarla, que siguiera atomar la Leche toda. S. A. sigue en ser […] buena, dá sus 

lecciones mui bien, y tiene mui buen modo contodas. Ayen se cortesó S. A. por ser dia 

del Patrocinio deel Nuestra Sr.a por la noche […] S. A. ajuar al quarto del Rey haita las 

onze menos quarto, y pendeó una moneda, que [sor/son] ciento y veinte […] elSabado la 

Reina regaló a S. A. un relox delos que aquí son aora moda, que son mui grandes, pero 

deven que son mui seguros. Tanbien el dia antes la Princesa del Brasil ganó un relox 

esmaltado consuguarnisson de crisolitas en una [sito/rito], y tanbien se la ha regalado a 

S. A.   Señora loquedevo desir a V. A. es que esta mañana ha dicho la dama que 

es la que pone la cotilla a S. A. queleparecia que el lado derecho le tenia un poco mas 

                                                           
688 No Index do livro onde se encontra esta carta, esta vem referida da seguinte forma: “Ordem del Rey D. 
João 2.º pa a comarca da cid.e do Porto mandar pôr hum Sino, q estava à porta do Olival, na torre da 
Sê…pag. 527”. 
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alto, y quando […] tenia tal cosa, que se conoce claramente que como hace tantas 

guerzas con Las […] quando lepone la cotilla, para […] que es desto: Es menester que 

V. A. tenga debondad de enviar la outra cotilla quanto antes, y que después vengan […], 

pues como san tan delgados, alos […] días estar mui estropiada, y si a V. A. le parece 

que las espaldas sean un poco mas fuertes, para que tengan algo mas de resistencia, 

esto es si a V. A. le parece. La Reina sigue con […], y esta mañana se ha Levantado 

muito peor yó creo que nó se pondrá buena si nó la sangran, aun que dicen Los Medicos 

que est´s mui débil para sangrías.” (rubrica)     

 

 

Doc. 4 – Biblioteca da Ajuda: 1797, Fev. 8 [s.l.]. Conta do conserto de dois relógios de 

bufete para Princesa D. Maria Francisca Benedita, assinada por Francisco de Souto 

maior. Cota: Av. 54-VIII-41, n.º 42h 

 

“Rol da Prinzeça 

nosa Senhora 

D. Maria Francisca Benedita 

 

(-) Comzertos de dois Relojos debufete  

(-) que emportaron em […] 

7.200 

os [cois] Reçevi da mão do Snr. Joze Carvalho. e por ser verdade lhe pasei o presente 

Reçivo por mim fecto co (-) 

sinado hoje 8 de Febreiro de 1797 

Francisco de Souto Mayor” (rubrica) 

 

 

Doc. 5 – Biblioteca da Ajuda: 1798, Jan. 9 [s.l.]. Recibo de 7.600 reis assinado por F.S. 

maior, referente ao arranjo de relógios da Princesa D. Maria Francisca Benedita. Cota: 

Av. 54-VIII-42, n.º 2a 

 

“Reçevi da Serenissima Prinçeça do Brasil a Srña D. Maria Francisca Benedita  

nosa [senhora] 

por mão do Sr.º Françisco Joze de Almeida  

a contia de sete mil e seis centos porçedidos de com 
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zertos do Relogo de bufete do pendola de  

(…) 

ção e por ser verdade lhe pasei a presente por 

mim feita e assinada hoje nove de Janeiro = 

de 1798 

Françisco do Souto e Mayor” (rubrica?) 
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Abreviaturas 
 
AP     Arquivo Pessoal 

CMAG     Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

FCFA     Fundação das Casas de Fronteira e Alorna 

FMA     Fundação Medeiros e Almeida 

FRESS     Fundação Ricardo Espírito Santo Silva 

IAN/TT     Instituto dos Arquivos Nacionais – Torre do Tombo 

IPC Instituto de Promoción de Cerámica, Castellón – Espanha   

MNAA     Museu Nacional de Arte Antiga 

MNAz     Museu Nacional do Azulejo 

MNSR     Museu Nacional de Soares dos Reis 

PNA     Palácio Nacional da Ajuda 

IHA-FLUL/RTEACJMSS Instituto de História da Arte – Faculdade de Letras da 

Universidade de Lisboa / Rede Temática em Estudos de Azulejaria 

e Cerâmica João Miguel dos Santos Simões 

V&A Museum    Victoria & Albert Museum, Londres 

 

 
 
 
 
Nota : todas as imagens que tenham um ponto acrescido de um número são resultado de descobertas e 
acrescentos posteriores. 
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2. A Arte da Relojoaria 

2.1 Evolução e mecanismos; utilização e estética aplicada 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

     1        2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    3        4 
Imagem 1 – Inglaterra, relógio mecânico, Catedral de Salisbury, 1386. É considerado o mais antigo relógio 
mecânico, funcional, do mundo. © Foto: http://www.panoramio.com/photo/24033666. 
Imagem 2 – Lisboa, antiga máquina (construção nacional, exemplar da chamada relojoaria grossa ou férrea, 
as suas peças estão arrumadas numa gaiola cavilhada, característica da técnica dos séculos XVII e XVIII) 
do Convento de Jesus (Academia das Ciências), que Augusto Justiniano de Araújo colocou em 1883 no 
Arco da Rua Augusta, após concerto e adaptação. © Foto: OLIVEIRA, Fernando Correia de; MATOS, José 
Sarmento de, 2008, p. 45. 
Imagem 3 – Modelo do relógio de pêndulo de Galileu Galilei, 1642, Science Museum, Londres. Galileu teve 
a ideia ainda no século XVI, c. 1582. © Foto: http://www.relogiosreguladora.com.pt/page.php?12. 
Imagem 4 – Relógio de Pêndulo de Christiaan Huygens, 1673. Demonstra melhoramentos ao mecanismo 
que Huygens tinha ilustrado pela primeira vez em 1658, devidamente patenteado e através do qual ficou 
conhecido no mundo da Horologia.  
© Foto: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Early_Pendulum_Clock_Christian_Huygens.jpg 
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7         8 
 
 
 

Imagem 5 – Escape de palheta (ou verge/verga/vara).  
Imagem 6 – Componentes de um relógio de peso, com escape de palheta. 
Imagem 7 – Escape de âncora. 
Imagem 8 – Relógio movido por peso (weight-driven clock), com escape de âncora. 
© Fotos: http://www.britannica.com 
 
Legenda: anchor – âncora; barrel – tambor; driving weight – peso que «conduz» o mecanismo; escape 
wheel – roda de escape (também conhecida, no escape de palheta, como roda catarina (ou catalina, roue 
de rencontre, crown-wheel, em espanhol, francês e inglês respectivamente); foliot – fólio; hour hand – 
ponteiro das horas; main wheel – roda principal; minute hand – ponteiro dos minutos; pallet – palheta, 
patilha; pendulum – pêndulo; regulating weight – regulação de peso; second hand – ponteiro dos segundos; 
verge (não deve ser traduzido, mas há quem se refira como sendo verga ou vara). 
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9      
      
             10 
 

     

 
11     12   

Imagem 9 e 10 – Escape de cilindro e seu funcionamento. © Fotos: CUTMORE, M., 2002, p.81; BRUTON, 
Eric, 2002, p.120.  
Imagem 11 – Componentes de um relógio antigo com escape de palheta. © Foto: CUTMORE, M., 2002, 
p.10. 
Imagem 12 – Movimento de um relógio de peso de oito dias. © Foto: Bruton, Eric, 1970, p. 44. 
 

Legenda: (10) rest on outside – impulse than escape – rest on inside – impulse than escape – rest on 
outside of next tooth: descanso no lado de fora – impulso e depois escape – descanso no lado de dentro – 
impulso e depois escape – descanso no lado de fora do dente seguinte; balance axis – eixo de equilíbrio, do 
balanço; undercut for root clearance – «corte para folga»; impulse lips – boca de impulso; cylinder – cilindro; 
impulse face – face de impulso; escape wheel – roda de escape. 
(11) Escapement – escape; balance wheel – balanço; pallet – palheta, patilha; crown wheel – roda catarina; 
balance staff or verge – elemento vertical de equilíbrio, eixo; pinion – carreto; contrate wheel – roda cujos 
dentes não radiam do eixo; train – trem, engrenagem; fusee - fuso; poke – tope ou travão; winding square – 
quadrado para enrolar a corda ou quadrado para dar corda; spiral groove – sulco em espiral; hook - encaixe; 
gear wheel driving train – roda de força do pião ou fuso; gut – passagem estreita; spring barrel – tambor de 
mola; hand - ponteiro; dial - mostrador; motion work – movimento do mecanismo. 
(12) pull of weights – tracção de pesos; Striking train – trem, rodagem das horas, do som: great wheel, barrel 
and count wheel – roda grande ou roda de força, tambor e roda de contagem; pin wheel – roda de pinos; 
third wheel – terceira roda; warning wheel – roda de preparação; fly (governor) – borboleta; hammer – 
martelo. Going train – trem, rodagem do movimento: great wheel and barrel – roda grande ou roda de força 
e tambor; centre wheel – roda de centro; third wheel – terceira roda; escape wheel – roda de escape; anchor 
– âncora.     
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     15 
 
 
Imagem 13 – Componentes de um relógio mecânico, de bolso. © Foto: http://www.britannica.com. 
Imagem 14 e 15 – Gravura do século XVI de uma oficina de relojoeiro na Flandres, atribuída a Stradanus. 
Oficina de relojoeiro, c. 1740, gravura de Martin Engelbrecht, Augsburgo, Alemanha. © Fotos: BRUTON, 
Eric, 2002, pp. 62 e 144.  
 
Legenda: (13) balance wheel - balanço; hairspring - cabelo; jewel - jóia; pallet – palheta, patilha; escape 
wheel – roda de escape; centre wheel – roda de centro; mainspring – mola principal; click – clique / tic-tac; 
winding pinion – «carreto de enrolar»; minute wheel – roda dos minutos; hour wheel – roda das horas. 
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            17 
 
Imagem 16 – Modelos de relógios de caixa alta / grandfather clocks. © Foto: STRANGE, Thomas Arthur, 
1986, p.162. 
Imagem 17 – Edwards and Darley “Chinese” Ornaments, etc., meados do século XVIII. © Foto: STRANGE, 
Thomas Arthur, 1986, p. 74. 
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Imagem 18 e 19 – Edwards and Darley “Chinese” Ornaments, etc., meados do século XVIII. © Foto: 
STRANGE, Thomas Arthur, 1986, p. 75 e 77. 
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            21 
 
 
 
Imagem 20 – Chippandale Bracket Clocks. © Foto: STRANGE, Thomas Arthur, 1986, p. 166. 
Imagem 21 – Modelos de relógios de mesa: 1 – basket ou caddy: cesto ou caddie / cofre (1670-1725); 2 - 
repoussé basket top: zona superior em forma de cesta “repoussé” (repuxado) (1690-1725): 3 – inverted bell 
top: zona superior em forma de sino invertido (1720-70); 4 – bell top: zona superior em forma de sino (1760-
1810); 5 – balloon: balão (1780-1820); 6 – arched top: zona superior em arco (1765-1830); 7 – lancet: 
lanceta (1810-1860); 8 – chamfer top: zona superior em forma de chanfro (1815-1840). © Fotos: 
MALLALIEU, Huon, 2003, p. 208. 
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2.2 A Relojoaria em Portugal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22        23 
 
 

   
24    
 
  25 
   

         26   27 
Imagem 22 – Lisboa, relógio da F.CA Real em Lisboa, 3º quartel do séc. XVIII (1775). Latão, FMA. © Foto: 
AP, 2010. 
Imagem 23 – Lisboa, relógio de bufete Bento José Miranda. Barcelos, último quartel do século XVIII. 
Vinhático, castanho, latão, aço e vidro. Alt.: 43 x larg.: 23,4 x prof.: 15,3 cm. MNAA, inv. 38 Rel, adquirido 
em 1940. © Foto: José Pessoa, 2000, IMC / MC, http://www.matrizpix.imc-ip.pt. 
Imagem 24 – Lisboa, anel com mecanismo, Portugal, início do século XIX. Ouro, pérolas e esmalte; relógio 
e bússola. 3,8 x 2,9 cm. MNAA, inv. 883 Joa, aquisição do Museu em 1937. © Foto: José Pessoa, 1995, 
IMC / MC, http://www.matrizpix.imc-ip.pt. 
Imagem 25 – Carrazeda de Ansiães, Casa de Tralhariz, relógio de sala Jeremie Girod, Porto, século XIX. 
Foto: PORTELA, Ana Margarida; QUEIROZ, Francisco, 2007, p. 101. 
Imagem 26 – Lisboa, relógio de caixa alta Domingos Pires Chaves (activo c. 1749). Mogno, bronze dourado, 
metal e vidro. Londres, c. 1749, FMA 1048. © Foto: AP, 2010. 
Imagem 27 – Lisboa, relógio de caixa alta, FREIRE/LISBOA/1789 gravado no mostrador de bronze, último 
quartel do século XVIII. Vinhático, 203,5 x 20,5 cm. FRESS, inv.: 689. © Foto: FREIRE, Fernanda Castro, 
2001, p. 285.    
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2.3 Representações artísticas 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      28 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 28 e 29 – Instrumento de medição do tempo: 
Relógio de pesos. Nicolau de Lira, Postilla Super Totam 
Bibliam designada de “Bíblia dos Jerónimos”, Lisboa, 
IAN/TT, CF 161, Itália – Florença, c. 1495-1497; 
escritor: Sigismondo de Sigismondi; Iluminador 
(oficina): Vanti degli Attavanti; pergaminho,        29 
1º volume,468 x 283 mm, f. 1. © Fotos: NASCIMENTO,  
Aires Augusto (coord. científica), 2000, pp. 155 e 157. 
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     30         
 
 
 
 
 
 

 
    32        33 
 
Imagem 30 e 31 – Instrumento de medição do tempo: Relógio de pesos. Livro de Horas da família Ayala, 
Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian LA 128, Flandres – Bruges (?), c. 1500; pergaminho, 183 x 130 mm, f. 
74v. © Fotos: NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 159. 
Imagem 32 e 33 – Instrumento de medição do tempo: Relógio de pesos. Livro de Horas, Lisboa, Museu 
Calouste Gulbenkian LA 210, Flandres – Bruges (?), c. 1526, f. 2, atribuído a Simon Bening. © Fotos: 
NASCIMENTO, Aires Augusto (coord. científica), 2000, p. 158. 
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     36 
 
       
            37 
 
Imagem 34, 35 e 36 – Lisboa, tapeçaria da série Triunfo dos Deuses, pormenor do Triunfo de Minerva, lã e 
seda, Bruxelas, 1728-1729, sala do reposteiro, PNA. © Fotos: AP, 2010. 
Imagem 37 – A Estação de Lisboa-Mar. © Foto: MATOS, Melo de, Lisboa no ano 2000, Lisboa, Apenas 
Livros, 1998, p. 64. 
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2.3.1 Relojoaria na Azulejaria 
 

 

 
39 

 
 
38  
 

 

40 
 
Imagem 38 – Santarém, mostrador de relógio em azulejo com cercadura, Igreja da Graça, hoje no Museu 
Municipal. Século XVI (c.1585) – 1ª metade do século XVII. © Foto: Museu Municipal de Santarém. 
Imagem 39 – Santarém, o mostrador de relógio ainda no seu local original. © Foto: Alvão, publicada: 
BRITO, Nogueira de, 1928, p. 31. 
Imagem 40 – Lamego, mostrador de relógio em azulejo, Sé Catedral. 1698 (a encimar o mostrador). © Foto: 
http://pn-brevitas.blogspot.com/2007/08/de-lamego-ao-pinho-e-sabrosa.html. 
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43                                                             44 
 

 
 
 
Imagem 41 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo com cercadura, Igreja da Charneca do Lumiar, século 
XVII. © Foto: http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com/2008/03/antes-e-depois-o-relgio-da-igreja-
da.html. 
Imagem 42 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo com cercadura, Igreja de Santa Maria, Olivais Velho, 
século XVII. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 43 – Elvas, mostrador de relógio em azulejo, Igreja de N. Sra. da Assunção (antiga Sé), século XVII 
(?). © Foto: Maria José Pinheiro. 
Imagem 44 – Lisboa, fragmento de mostrador de relógio em azulejo, século XVII, em depósito no MNAz. © 
Foto: AP, 2010. 
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47 
 
 
 
 
Imagem 45 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo, século XVIII, em depósito no MNAz, inv.: 1636. © 
Foto: MNAz. 
Imagem 46 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo, século XVIII, em depósito no MNAz, inv.: 666. © 
Foto: J. P. Borges, MNAz. 
Imagem 47 – Bucelas, mostrador de relógio em azulejo, Igreja de N. Sra. da Purificação ou Igreja Matriz de 
Bucelas, século XVIII. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 48 – Sintra, relógio de sol em azulejo, Mosteiro e Quinta da Penha Longa, 1731 (em numeração 
romana). © Foto: Penha Longa Hotel Spa & Golf Resort. 
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   51 
      
     
  
     
            53 
 
 
Imagem 49 – Lisboa, relógio de sol em azulejo, 1771, em depósito no MNAz, inv.: C-705. © Foto: Teresa 
Henriques, MNAz. 
Imagem 50 – Viseu, torre do relógio com dois mostradores em azulejo, Sé Catedral, século XVIII – XIX. © 
Foto: http://www.panoramio.com/photo/169127. 
Imagem 51, 52 e 53 – Ferreira de Zêzere, mostrador de relógio em azulejo, Paços do Concelho, século XIX 
(?). © Fotos: VELOSO, A. J. Barros; ALMASQUÉ, Isabel, 1991, p. 29, e 
http://www.ferreiradigital.com/default.asp?s=171&template=1&lang=1.  
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          56 
 
 
 
Imagem 54 – Soure, mostrador de relógio em azulejo, torre cívica, século XIX. © Foto: PORTELA, Ana 
Margarida, 2009, fig. 345.1, p.345. 
Imagem 55 – Louriçal, mostrador de relógio em azulejo, Igreja Matriz, século XIX. © Foto: PORTELA, Ana 
Margarida, 2009, fig. 345.2, p.345. 
Imagem 56 – Sintra, mostrador de relógio em azulejo, torre do Palácio da Pena, século XIX. © Foto: 
PORTELA, Ana Margarida, 2009, fig. 345.4, p.345. 
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      59    60 
 
Imagem 57 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo, Convento do Carmo – Comando da GNR, século XX 
(?). © Foto: http://observatoriorelogioshistoricos.blogspot.com/2007/11/relgio-do-convento-do-carmo-
comando.html. 
Imagem 58 – Lisboa, mostrador de relógio em azulejo, freguesia da Graça, século XX. © Foto: SAPORITI, 
Teresa, 1992, p. 22. 
Imagem 59 e 60 – Serpa, dois relógios de sol em azulejo, “Viúva Lamego” e Museu do Relógio, século XX. 
© Foto: http://www.miau.pt/leiloes/leilao.jsp?offer_id=8098811. 
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62 
 
 

 
 
Imagem 61, 62 e 63 – Lisboa, Grande Panorama de Lisboa, pormenor do Paço da Ribeira e da Torre do 
Relógio (ou da Gamanha), c. 1700. Atribuído a Gabriel del Barco; faiança a azul sobre branco; 115 x 2247 
cm. Proveniente do antigo palácio dos condes de Tentúgal. MNAz, inv.: 1. © Fotos: AP, 2010. 
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             64 
 

             65 
 
Imagem 64 e 65 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de Londres, início 
do século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo Histórico 
Ultramarino (Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-
FLUL/RTEACJMSS, 2009.  
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             66 
 

             67 
 
Imagem 66 e 67 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de Veneza, início do 
século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo Histórico Ultramarino 
(Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-FLUL/RTEACJMSS, 
2009.  
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     69      70 
 
Imagem 68, 69 e 70 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de Hamburgo, 
início do século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo Histórico 
Ultramarino (Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-
FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
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            71 
 
 
 

  72   73     74   75 
 
 
Imagem 71, 72, 73, 74 e 75 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de 
Roterdão, início do século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo 
Histórico Ultramarino (Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-
FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
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     77       78 
 
Imagem 76, 77 e 78 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de Antuérpia, 
início do século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo Histórico 
Ultramarino (Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-
FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
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            80 
 
Imagem 79 e 80 – Lisboa, painel de azulejo holandês representando a cidade portuária de Colónia, início do 
século XVIII. Salão Pompeia (antigo «Salão de Música» ou das «Colunas»), Arquivo Histórico Ultramarino 
(Palácio do Pátio do Saldanha – Palácio do Ega). © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-FLUL/RTEACJMSS, 
2009. 
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     81       82 
 
 
 
 

             83 
 
 
 
Imagem 81 – Lisboa, abertura da antiga cisterna revestida com azulejos do século XVIII, no cimo da qual foi 
colocado um relógio de sol que pertencia à cerca do Convento, datado de 1586. Hospital de Santo António 
dos Capuchos. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 82 e 83 – Lisboa, painel de azulejo “Matemática / Geometria”, Salão Nobre (Aula da Esfera), 
Hospital de São José, século XVIII. © Fotos: Rosário Carvalho, IHA-FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
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85           86 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  87       88 
 

Imagem 84 e 85 – Évora, sala 114 Aula de Geometria e Astronomia,  
Universidade de Évora, século XVIII. © Fotos: MENDEIROS, Monsenhor José 

Filipe; MACHADO, Prof. José Alberto (coord.), 2002, pp.100-101. 
Imagem 86 – Nicolas Bion, gravura em «Construction et Usages des 

Instrumens de Mathématique», Traité de la construction et des principaux 
usages des instruments de Mathématique, 4ª ed., 1752. © Foto: 

http://books.google.pt/books?id=_TIVAAAAQAAJ&pg=RA2-
PA468&dq=nicolas+bion&lr=&cd=30#v=onepage&q&f=false.   

Imagem 87, 88 e 89 – Évora, sala 114 Aula de Geometria e Astronomia,  
Universidade de Évora, século XVIII, pormenores de três painéis diferentes. © 

Fotos: MENDEIROS, Monsenhor José Filipe; MACHADO, Prof. José Alberto 
(coord.), 2002, pp.99 e 102.  

89 
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           89.1 

 89.2 
 

    89.3 

 
89.4            89.5 
 
Imagem 89.1 e 89.2 – Lisboa, painel retirado do Palácio dos Coruchéus intitulado Todos Amam o Homem 
Liberal. Museu da Cidade, século XVIII. © Foto: MECO, José, 1999, p. 34. 
Imagem 89.3 e 89.4 – Alcoitão, “Mecânica, parte de um painel duplo em que está representada a 
Eloquência”. Casa / Quinta Patiño, século XVIII. © Foto: ALCÂNTARA, Dora Monteiro e Silva de, 1999, p. 
103.   
Imagem 89.5 – “A Mecânica. Cabinet des Beaux Arts. Secção de Estampas. Biblioteca Nacional de França, 
Paris”. © Foto: ALCÂNTARA, Dora Monteiro e Silva de, 1999, p. 102. 
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     90 
 
 
 

 

      93 
 
 

     92 
 
 
Imagem 90 e 91 – Loures, painel de azulejos intitulado a MAQVANICA, localizado numa das salas do andar 
nobre, virada a sul, a denominada Sala da Música, decorada com um conjunto azulejar dedicado às Artes e 
Ofícios. Igreja de Santo Antão do Tojal e Palácio da Mitra (ou Paço dos Arcebispos), século XVIII. © Fotos: 
Francisco Queiroz / IPC, 2009. 
Imagem 92 e 93 – Lisboa, painel de azulejos Horas, galeria de cima, FMA, século XVIII. FMA 5348 10 REV 
ARQ. © Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 94 – Lisboa, A Serpente e a Lima, Fábulas de La 
Fontaine, Mosteiro de São Vicente de Fora, século XVIII. 
© Foto: Vanessa Leal, IHA-FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
Imagem 95 – Lamego, painel de azulejos “Relógio de 
Sol”, revestimento de exterior, século XVIII-XIX (?). © 
Foto: 
http://azulejaria.blogs.sapo.pt/220325.html?nomobile=1 

Imagem 96 – Caminha, painel de azulejos representando 
a torre do relógio, estação ferroviária, século XIX. © Foto: 
http://www.panoramio.com/photo/27957561 
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99       100 
 
 
 
Imagem 97 e 98 – Jorge Colaço, átrio da Estação de São Bento, Porto, 1903. © Fotos: Vanessa Leal, IHA-
FLUL/RTEACJMSS, 2009. 
Imagem 99 e 100 – Águeda, painel publicitário numa ourivesaria, assinado F. Pereira, 1925. © Fotos: 
VELOSO, A. J. Barros; ALMASQUÉ, Isabel, 1991, p. 90.  
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      100.2 
 
 
100.3 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 
Imagem 100.1 – Lisbonne aux mille couleurs, Paolo 

Ferreira (1911-1999). Réplica do painel para o Pavilhão 
de Portugal na Exposição Internacional de Paris de 

1937. Faiança policroma, 196 x 224 cm. Doação do autor 
e da Fundação Calouste Gulbenkian. MNAz, inv.: 5928. 

 
 
 

Imagem 100.2 e 100.3 – pormenor da Sé Catedral de Lisboa e da torre sineira com o mostrador do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2010. 
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                          102
  
 
 
Imagem 101 – Jorge Barradas, composição cerâmica relevada, Palácio Atlântico, Porto, 1950. © Fotos: 
FIGUEIRA, Carlos Alberto Nunes, 2001, Anexo, fig.11. 
Imagem 102 – Jorge Barradas, pormenor da localização do relógio e assinatura “Jorge Barradas 1950”, 
Porto. © Foto: Teresa Silva, IHA-FLUL/RTEACJMSS. 
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Imagem 103 – Lisboa, relógio de sol vertical em painel de 
azulejo, Hospital da Força Aérea, autoria: Comandante José 
Manuel Malhão Pereira, século XX. © Foto: CRATO, Nuno; 
NÁPOLES, Suzana Metello de; OLIVEIRA, Fernando Correia 
de, 2006, p. 151. 
Imagem 104 – Murtal, Cascais, conjunto de relógios verticais 
declinantes e Equação do Tempo em painel de azulejo, 
assinado e datado: Vasco Melo, 1990. © Foto: CRATO, 
Nuno; NÁPOLES, Suzana Metello de; OLIVEIRA, Fernando 
Correia de, 2006, p. 147. 
Imagem 105 – Alhos Vedros, relógio de sol em azulejo Ad 
Libitum (“à vontade”), Azulejaria Artística Guerreiro, 2008. © 
Foto:http://azulejariaartisticaguerreiro.blogspot.com/2008/11/r
elgio-de-sol-em-azulejos.html 
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     107 
 
 
 
 
 
Imagem 106 – Coimbra, torre da Universidade de Coimbra ilustrada em azulejo, século XX. © Foto: 
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31755306&postcount=13.    
Imagem 107 – Lisboa, painel de azulejos com a figuração de parte de um relógio, exposição Projecto Grão: 
detalhes de uma natureza maior, MNAz, 17 de Julho a 21 de Outubro de 2007. © Foto: Joana Bragança, 
IHA-FLUL/RTEACJMSS, MNAz. 
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2.3.1 Relojoaria na Pintura 
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Imagem 108 - Lisboa, «Benção do Papa Ciríaco», Retábulo de Santa Auta, Mestre desconhecido (oficina de 
Lisboa), depois de 1517 e antes de 1522, óleo sobre madeira de carvalho, Museu Nacional de Arte Antiga, 
inv.: 1462 Pint. © Foto: CARVALHO, José Alberto Seabra de, «Retábulo de Santa Auta», 2009, p.229.  
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Imagem 109 e 110 – Évora, Santa Ana, Virgem e Santa Isabel, Francisco de Campos, c. 1570. Museu da 
Catedral de Évora. © Fotos: Prof. Doutor Vítor Serrão. 
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    112        113 
 
 
 
 
Imagem 111, 112 e 113 – Lisboa, Vista do Mosteiro e Praça de Belém, Filipe Lobo, 1657, óleo s/ tela. 
Doação de D. João da Costa (Vila Franca), 1952. MNAA, inv.: 1980 Pint. © Fotos: AP, 2010.
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Imagem 114 – Évora, Cena de Jogo, autor desconhecido, 2ª metade do século XVII, óleo s/tela. Inventário 
artístico da Arquidiocese de Évora – Inventário Online. © Foto: http://diocese-evora.inwebonline.net/.  
Imagem 115 – Lamego, Natureza morta: faianças, cristais, relógio e corrente, autor desconhecido, século 
XVIII, origem: holandesa, óleo s/tela, Museu de Lamego. © Foto: José Pessoa, 1998, IMC / MC 
http://www.matrizpix.imc-ip.pt.  
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Imagem 116 e 117 – Coimbra, retrato de D. João III, autor desconhecido, 1540, óleo s/ tela (?), Arquivo da 
Universidade de Coimbra. © Fotos: OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2007, p. 134.  
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      118       119 
 

 
Imagem 118 e 119 – Lisboa, Infanta de Portugal 

(D. Catarina de Bragança?), autor desconhecido, 
século XVII, óleo s/ tela (?). 

© Fotos: SOUSA, Manuel Andrade e, 
1994, p.24. 

 
Imagem 120 – Viana do Castelo, Retrato não 

identificado, autor desconhecido, século XIX, óleo 
s/ tela colocada sobre madeira. 

Imagem 121 – Viana do Castelo, Caetano Luís 
da Silva, autor desconhecido, 1878, óleo s/ tela 

colocada sobre madeira. 
120   121        

 
Imagem 122 – Viana do Castelo, José Miranda de 
Carvalho, autor desconhecido, século XIX, óleo s/ 

tela colocada sobre madeira.  
Imagem 123 – Viana do Castelo, “José Parente 

da Costa Lima”, Julião Martins, século XIX, óleo s/ 
tela colocada sobre madeira.  

 
© Fotos (97 à 100): http://diocese-vianadocastelo. 

inwebonline.net/ 
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Imagem 124 e 125 – Retrato do Duque 
de Palmela e Família, Ferdinand Krumholz, 1847, óleo s/tela, 

145 x 182 cm. Colecção Particular. © Foto: MATOS, Maria 
Antónia Pinto de; CAMPILHO, Maria de Sousa e Holstein 

(coord.), 2001, p. 166. 
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126 
 

 
 
 
 
 
 
Imagem 126 e 127 – Retrato da Baronesa do Seixo, Augusto 
Roquemont, século XIX (1847-1851), óleo s/ tela, 102,7 x 79 cm. 
Inv.: 1450 MNSR. © Foto: MUSEU NACIONAL DE SOARES 
DOS REIS (ed. lit.); SOARES, Elisa (co-aut.), 1999, p. 259. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
                   127 
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      128 
 

 
     130 
 
 
 
Imagem 128 – Retrato do Conde de Burnay, Ernest 
Bordes, 1901, óleo s/ tela, 111 x 90,5 cm. 
Assinado: “Bordes”. Colecção Particular. 
Imagem 129 – Retrato do Conde de Burnay, Luís 
Ortigão de Burnay, século XX, óleo s/ tela, 110,5 x 
90 cm. Colecção do Banco Português de 
Investimento. 
Imagem 130 – Pormenor do relógio de bolso, 
patente nas duas pinturas. 
 
© Fotos: MATOS, Maria Antónia Pinto de (coord.), 
2003, pp. 179 e 181. 
 
 
 

      129 
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3.3 António Anastácio Gonçalves: Médico – Coleccionador e a sua colecção de 
relógios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
Imagem 131 – Retrato do Dr. Anastácio Gonçalves, José Malhoa, 1932, óleo s/ tela, assinado e datado: 
“José Malhoa”, “1932” (canto superior direito), inv.: CMAG 322. © Foto: FALCÃO, Isabel, 2003, p. 177. 
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4. A Colecção de Relojoaria da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves 

4.1.1 Relógio de caixa alta “Robt Higgs” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 132 
Relógio de Caixa Alta 
Inglaterra, Londres, século XVIII, c. 1750-1769. 
Ass.: “Rob.t Higgs, London” (na metade inferior do centro 
do mostrador, por cima do calendário) 
Carvalho com pintura acharoada a vermelho e ouro; vidro 
metal e latão dourado 
245 x 55 x 25,3 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 789. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe 
(minutos e dias do mês); silenciador de badaladas no arco: 
‘Strike / Silent’ 
Maquinismo : corda para 8 dias; escape de âncora com 
recuo; corda de tripa; latão; bate horas em campainha  
 
© Foto: AP, 2009. 
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    135 
 
 
 

   134 
 

          133 
   

    138 
     
   

  137 
 
 
136  
 

 
Imagem 133, 134 e 135 – pormenores da decoração da cabeça da 
caixa (hood). © Fotos: AP, 2009. 
Imagem 136, 137 e 138 – pormenores da decoração do tronco ou 
coluna do relógio, que se divide entre chinoiserie e elementos 
vegetalistas. © Fotos: AP, 2009. 
Imagem 139 – pormenor da decoração da base do relógio. © Foto: 
AP, 2009.   
   
        
                  139 



 

316 

 

 
 
       
 

      140 
 
 
 
       

      141 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       
 142      
  

143 
 
 
 
Imagem 140 a 143 - Motivos de inspiração oriental. Ex.: símbolo de longevidade – a “suástica” – presente 
em ambas as peças da colecção da Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. © Fotos: AP, 2009; MATOS, 
Maria Antónia Pinto de, 1996, cat.49, pp. 118-119. 
 
 
Imagem 142 e 143  
Prato           
Dinastia Ming, período Wanli (1573-1619), c. 1600 
Província Jiangxi, fornos de Jingdezhen 
Porcelana branca decorada a azul cobalto sob o vidrado, dita kraakporselain 
Alt. 85; Diâm. 453 mm 
Inv.: CMAG 67 
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              145 
 

     144 
 
 
 
 

 

 
     146        147 
 
 
Imagem 144 – pormenor do mostrador encimado por arco e respectiva decoração. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 145 – arco com anel de silenciador de badaladas (‘Strike / Silence’). © Foto: AP, 2009. 
Imagem 146 e 147 – pormenores da decoração dos espaços entre o silenciador de badaladas. © Fotos: AP, 
2009. 
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     148 
 
 
 
            149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           150 
 
 
 
 
 
 
Imagem 148 e 149 - pormenores da decoração dos ornatos de canto. © Fotos: AP, 2009. 
Imagem 150 – centro do mostrador, com realce para o calendário, encimado por placa identificativa do 
relojoeiro e rematado pelo anel dos segundos. © Foto: AP, 2009 
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     151       152 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     153      154 
 
Imagem 151 e 152 – pormenor do mostrador e mecanismo sem a protecção da caixa. © Fotos: AP, 2009 
Imagem 153 – pormenor do mecanismo (observação feita pelo lado esquerdo do observador). Destaque 
para a campainha e respectivo martelo. © Foto: AP, 2009 
Imagem 154 – pormenor do mecanismo (observação feita pelo lado direito do observador). © Foto: AP, 
2009. 
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            155 
 
 
 
156 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 155 – pormenor do mecanismo, com destaque 
para o escape de âncora, ao centro. © Foto: AP, 2009 

Imagem 156 – pormenor dos pesos e do pêndulo. © Foto: 
AP, 2009 
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157    158         159 

 
 
Imagem 157 – Relógio de caixa alta, c. 1725, alt. 266 cm, larg. 61 cm. Autoria: “Markwick Londini”, referindo-
se a James Markwick, o novo. © Foto: V&A Museum, Londres. 
Imagem 158 – Relógio de caixa alta, c. 1735. Caixa em pinho, decorada a preto, técnica: “japanig”, latão e 
prata; mostrador em latão. Autoria: “Benjamim Heeley”. © Fotos: MALLALIEU, Huon, 2003, p. 210. 
Imagem 159 – Relógio com caixa muito idêntica ao relógio da colecção e decoração chinoiserie. © Foto: 
STRANGE, Thomas Arthur, 1986, p. 162. 
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   160    161     162 
 
 
 
 
 
Imagem 160 – “Caixa de relógio, com decoração oriental a oiro sobre fundo preto, século XVIII, alt. 248 cm; 
larg. 49 cm, prof. 25 cm”. Colecção Particular. © Foto: GUIMARÃES, Alfredo, 1935/1989, pp.141-142. 
Imagem 161 – “Caixa de relógio, de decoração oriental a oiro sobre vermelho, século XVIII, alt. 263 cm”. 
Pertence à Sociedade Martins Sarmento. © Foto: GUIMARÃES, Alfredo, 1935/1989, pp.141-142.  
Imagem 162 – Novamente o relógio de caixa alta da Sociedade Martins Sarmento, no seu estado actual. © 
Foto: Sociedade Martins Sarmento, Guimarães. 
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163    163.1     164 
 
 
Imagem 163 e 163.1 – Relógio de caixa alta, acharoado a preto e ouro (“japaning”). Relógio de caixa alta, 
autoria “William Scafe, London”, período Queen Anne. © Foto: PEARSALL, Ronald, 1997, pp.37 e 42. 
Imagem 164 – Relógio de caixa alta com chinoiserie, em tons de vermelho e dourado (ouro), meados do 
século XVIII. Perdeu os remates superiores. © Foto: ATTERBURY, Paul; THARP, Lars, 2003, p. 271, n.º8. 
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165 
 
 
 
 
 
 
Imagem 165 – da esquerda para a direita: “Tho. Wheeler, Londidi fecit”; “Jason Cox, Long Acre, London”; 
“George Neale, London”; “John Buffett, Colchester”; “Tho(ma)s Godden, London”. © Fotos: HEUER, Peter e 
MAURICE, Klaus, 1988, pp.196-197. 
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166     167    168 
         

 
 
Imagem 166 – Relógio de caixa alta “Steph. Rimbault / London” (na metade inferior do centro do mostrador, 
por cima do calendário / Stephen Rimbault). Inglaterra, Londres, século XVIII. Inventário artístico da 
Arquidiocese de Évora. © Foto: http://diocese-evora.inwebonline.net/ficha.aspx?id=574&src=FEA. 
Imagem 167 – Relógio de caixa alta de carrilhão “Jn.o Monkhouse / London” (na zona superior do arco / 
John Monkhouse, activo 1756-1770). Inglaterra, Londres, séc. XVIII. Madeira, laca, papel pintado e metal. A 
decoração apresentada é diferente do relógio de caixa alta da CMAG, deixando a chinoiserie e os 
elementos vegetalistas para dar lugar a cenas religiosas. FMA. © Foto: AP, 2010.  
Imagem 168 – Relógio de caixa alta “Robert Higgs / London” (na metade inferior do centro do mostrador). 
Inglaterra, Londres, final do século XVIII, inicio do século XIX (?). FCFA, Palácio Fronteira, Benfica. © Foto: 
AP, 2009. 
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4.1.1 Relógio de mesa “John Taylor” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 169 
Relógio de mesa 
Inglaterra, Londres, século XVIII, c.1740-1760. 
Ass.: “John Taylor, London” (na metade superior do centro do mostrador) 
Carvalho com pintura acharoada a vermelho e ouro; metal dourado e latão. 
63 x 36 x 24 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 790. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos e dias do mês); silenciador de 
badaladas no arco: ‘Strike / Silent’ 
Maquinismo : escape de palheta; latão; bate horas em campainha; toca o minuete todos os quartos de hora  
 
© Foto: AP, 2009. 
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 170 
 

      
            171 

 172 

       

         173 

             

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

174       175 
 
Imagem 170 à 175 – pormenores da decoração de chinoiserie e de elementos vegetalistas, presente nas 
áreas da frente da caixa e laterais. © Fotos: AP, 2009. 
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      176       177 

 
      178       179 
 

 
      180 
 
 
Imagem 176 à 181 – pormenores da decoração de 
chinoiserie, elementos vegetalistas e em latão, presente nas 
áreas da frente da caixa, laterais e zona superior. © Fotos: 
AP, 2009. 
 
 
            181 
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      183 
 
 
 
 

182 
 
 

 
 
 
 
 

184 
 
 
 
             185 
 
 
 
Imagem 182 – detalhes da decoração interior, junto ao mostrador encimado por arco. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 183 – pormenor do arco com o silenciador de badaladas (Strike / Silence) e decoração dos espaços 
livres. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 184 – pormenor do anel de horas (e minutos), respectiva decoração e ponteiros. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 185 – centro do mostrador com placa identificativa do relojoeiro. © Foto: AP, 2009. 
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 186           187 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      189 
 
 
188 
 

 
Imagem 186 e 187 – pormenor da reserva da caixa e perspectiva do interior onde está inserido o 
mecanismo. © Fotos: http://www.matrizpix.imc-ip.pt; AP, 2009.  
Imagem 188 – pormenor da platina traseira, onde está inserido o mecanismo do relógio, pêndulo e 
campainhas. © Foto: AP, 2009. 
Imagem 189 – pormenor da decoração da platina traseira. © Foto: AP, 2009. 
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190             191 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 192           193 
 
 
Imagem 190 – a campainha da esquerda corresponde à engrenagem para o toque de carrilhão; a da direita 
corresponde à engrenagem do movimento, das horas. 
Imagem 191 – pormenor da platina traseira e do mecanismo que sobressai da mesma. 
Imagem 192 e 193 – pormenores do mecanismo, de como é observado de ambos os lados da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 194 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 194 – pormenor da etiqueta que assegura o 
arranjo do relógio pelo relojoeiro António Couto, 

contemporâneo do Dr. Anastácio Gonçalves. © Foto: 
AP, 2009. 

Imagem 195 – caixa de transporte do relógio de mesa 
“John Taylor”. © Foto: http://www.matrizpix.imc-ip.pt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 195  
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      197 
 
 
 

 196 
 
 
 

Imagem 196 – Relógio de mesa musical “Charles 
Cabrier” (activo 1726-1772). Londres, c. 1735. Carvalho 

lacado a verde e decorado com chinoiserie a dourado. 99 
x 52 x 33 cm. FMA 2881. 

Imagem 197 – pormenor da zona superior do 
mesmo relógio. FMA 2881.  

Imagem 198 – pormenor lateral do mesmo relógio. FMA 
2881. 

© Fotos: AP, 2010 
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4.1.3 Relógio de mesa “Wm Smith” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 199 
Relógio de mesa 
Inglaterra, Londres, último quartel do século XVIII - início do século XIX. 
Ass.: “Wm Smith, London” (na metade inferior do centro do mostrador) 
Carvalho, raiz de nogueira, latão dourado, vidro e metal. 
66 x 40 x 24,5 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 791. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos e dias do mês); silenciador de 
badaladas no arco: Strike / Silent 
Maquinismo : corda para 8 dias; escape de palheta; corda de nylon; latão; bate horas em campainha  
 
© Foto: AP, 2009. 
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      201 

200 
 
 
 

 
 203 
 
 
 
 
 
 

 202 
 
Imagem 200 – pormenor lateral, do qual sobressaem as decorações em latão. 
Imagem 201 – pormenor da cushion (zona superior). 
Imagem 202, 203 e 204 – vários pormenores decorativos em latão que decoram a 
caixa. 
           
© Fotos: AP, 2009.          204 
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      206 
 
 
 
 
205 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   207 
 
Imagem 205 – pormenor do mostrador encimado por arco. 
Imagem 206 – pormenor do silenciador de badaladas (‘Strike / Silence’) e respectiva decoração dos 
espaços livres. 
Imagem 207 – pormenor do centro do mostrador, profusamente decorado com motivos vegetalistas e a 
identificação do relojoeiro na zona inferior.  
 
© Fotos: AP, 2009.  
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 208 
 
 

         209 
 

 
 
 
 
 

210 

 
 
 
 

            211 
Imagem 208 – pormenor da reserva da caixa e perspectiva do interior onde está inserido o mecanismo. © 
Foto: http://www.matrizpix.imc-ip.pt.  
Imagem 209 e 210 – perspectiva da campainha das horas e decoração da platina traseira. Pormenor da 
referida decoração. 
Imagem 211 – nova perspectiva do interior da caixa, onde está inserido o mecanismo. 
 
© Fotos: AP, 2009.  
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 212           213 
 

 
 
 
 
 
 

 214 
 
 
 
 
      
             215 
 
Imagem 212 – Relógio (de mesa) “Stephen Rimbault” (activo 1760-1781). Mogno, bronze e latão dourado. 
Londres, séc. XVIII (3º quartel). FMA. 
Imagem 213 – pormenor lateral do mesmo relógio. FMA. 
Imagem 214 e 215 – pormenores do mostrador do mesmo relógio. FMA. 
 
© Fotos: AP, 2010. 
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  216 
 
 
 
 
 
 

  
  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          217 
 
 
 
 
 
 

 
Imagem 216 e 217 – Relógios de mesa, ébano e mogno, século XVIII, período George III, Inglaterra, 
Londres. O primeiro relógio apresenta um anel de calendário, perto do centro do mostrador, semelhante ao 
relógio “Wm Smith”, da colecção da CMAG. © Fotos: PEARSALL, Ronald, 1997, pp.62-63. 
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4.1.4 Três relógios de bolso: “Potter”, “Lucas”, “Curtis”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Imagem 218 e 219 
Relógio de bolso 
Inglaterra, c.1760-1770 ou c.1790-1820. 
Ass.: “Potter / London” (centro do mostrador) 
Composição em ouro “repoussé” (repuxado).  
6,5 x 5 x 2,6 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1217. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos)  
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          221 

      222
             223 
 
Imagem 220 e 221 – pormenores da caixa exterior com a decoração protegida por um pano de seda; 
pormenor da caixa interior e do mostrador. 
Imagem 222 e 223 – pormenores decorativos da caixa exterior. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          224 
 

 

    225 
 
 
             226 
 
Imagem 224 – decoração da caixa exterior em “repoussé”. 
Imagem 225 – pormenor da reserva da caixa interior. 
Imagem 226 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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            227 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
  228 
 
 
 
 
 
 
Imagem 227 – decoração da protecção do balanço. 
Imagem 228 – identificação da autoria do relógio na platina traseira.  
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           229 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          230 
 
 
 
Imagem 229 – pormenor do mecanismo do relógio. 
Imagem 230 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 231 e 232 
Relógio de bolso 
Inglaterra, segunda metade do século XVIII (c.1770-1785). 
Ass.: “Lucas / London” (centro do mostrador) 
Composição em ouro “repoussé” (repuxado).  
7,1 x 5,4 x 3 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1207. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos)  
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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233 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            234 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             235 
 
 
Imagem 233 – pormenores das duas caixas do relógio. 
Imagem 234 – protecção em seda à decoração da caixa exterior.  
Imagem 235 – decoração da caixa exterior, em “repoussé”. 
 
© Fotos: AP, 2009. 



 

347 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
236    
  
  
 
            237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        239 
 
 
 
 
 
Imagem 236, 237 e 238 – pormenores da decoração da caixa interior do relógio. 
Imagem 239 – pormenor da decoração da caixa interior: mascarão. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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  240 
 
 
 
 
 

 241 
 
 
 
             242 
              
 
Imagem 240 – pormenor do interior da caixa do mecanismo do relógio e do guarda-pó. 
Imagem 241 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 242 – pormenor do guarda-pó e identificação da autoria do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           243 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  244 
 
 
 
 
Imagem 243 e 244 – pormenores do mecanismo e caixa do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 245 e 246 
Relógio de bolso 
Inglaterra, c. 1788-1810. 
Ass.: “Curtis / London” (centro do mostrador) 
Composição em ouro “repoussé” (repuxado).  
5,9 x 4,8 x 1,8 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1212. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos)  
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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247  248
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
249 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
   
           250 
 
 
 
Imagem 247, 248 e 249 – pormenores decorativos da caixa exterior do relógio e ponteiros. 
Imagem 250 – pormenores das duas caixas do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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     251       252 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          253 
       
 
 
Imagem 251 – protecção em seda à decoração da caixa exterior. 
Imagem 252 – pormenor interior da caixa exterior. 
Imagem 253 – decoração da caixa exterior, em “repoussé”. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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      255 
254 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
256 
 

 
 
 
 
 
 
      257 
 
Imagem 254 e 255 – pormenores do mostrador e reserva da caixa interior do relógio. 
Imagem 256 e 257 – pormenores da platina traseira, protecção do balanço, regulador de marcha e 
identificação da autoria do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          258 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

259 
 
 

Imagem 258 – pormenor do mecanismo. 
Imagem 259 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 259.1           259.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          259.3 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 259.1, 259.2 e 259.3 – Relógio de bolso “Curtis, London” (mostrador). Inglaterra, Londres, c. 1786. 
Composição em ouro “repoussé” (repuxado). © Fotos: http://www.antique-watch.com/des/w4983.html. 
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      261 
 260 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            262 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 263     
            264 
 
 
 
Imagem 260 e 261 – Relógio de bolso “Joseph Windmills” (activo 1671-1702). Prata dourada e esmalte, com 
caixa anti-pó. Inglaterra, Londres, 1671-1702. Horas e alarme. FMA. 
Imagem 262 – Relógio de bolso “Daniel Quare” (1649-1724). Prata, metal e vidro, 
contra-caixa trabalhada com figuras em relevo. Inglaterra, Londres, início séc. XVIII. FMA. 
Imagem 263 e 264 – Relógio de bolso “Joseph Martineau” (1744-1794). Ouro e esmalte. Londres, Inglaterra 
1794. Horas e minutos. FMA. 
© Fotos: AP, 2010. 
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4.2 Séculos XVIII – XIX: diversidade geográfica e estilística: Áustria, Suíça, 
França e Bélgica  
 
4.2.1 Relógio de mesa “Johan Daniel Hahn” 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 265 
Relógio de mesa 
Áustria, Viena, final século XVIII - início do século XIX. 
Ass.: “Johan Daniel Hahn, in Wien” (centro do mostrador, separado pelos ponteiros). 
Casquinha, mogno e ébano, esmalte, vidro e latão (?). 
50 x 28,5 x 16 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 803. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas, minutos e calendário); silenciador de badaladas no arco: 
‘Repetirt/Nicht // Nict(Nicht)/Schlak’ 
Maquinismo : escape de palheta; latão; bate horas e quartos em campainha com timbres diferentes 
 
© Foto: http://www.matrizpix.imc-ip.pt.  
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      267 
 
 
 
 
 
 

 266 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           268 
 
 
Imagem 266 – pormenor da totalidade do mostrador. 
Imagem 267 – pormenor do mostrador das horas e calendário, em esmalte. 
Imagem 268 – pormenor do arco do mostrador. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           269 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 270 

271 
 
 
  

    272     
     

 
 
 
Imagem 269 – pormenor do mostrador e ponteiros. 
Imagem 270 e 271 – pormenores da cúpula e carapeta. 
Imagem 272 – pormenor da decoração da base. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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273      
      
                                  274 
 

 
           
275 
   

 
 

 
Imagem 273 – pormenor da reserva do relógio. 

Imagem 274 – pormenor da platina traseira do maquinismo. 
Imagem 275 – pormenor lateral da ilharga com vista para as 

engrenagens. 
 

© Fotos: AP, 2009.  
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    276       277 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    278       279 
 
Relógio de «pêndulo», período da monarquia de Habsburgo, c. 1780. Tocam todos os quartos de hora; 
mostradores e mecanismo para toque de horas e repetição a pedido. 
Imagem 276 – Relógio de «pêndulo», não assinado. 
Imagem 277 – Relógio de «pêndulo», assinado no mostrador: “Mathias Stumfoll in Baja”. 
Imagem 278 – Relógio de «pêndulo», assinado: “Joseph Szokolovsky, in Caschau”. 
Imagem 279 – Relógio de «pêndulo», assinado: “Carolus Nachbar in Pettau”. 
 
© Fotos: do livro HEUER, Peter; MAURICE, Klaus, 1988, p. 280. 
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4.2.2 Treze relógios de bolso de origem suíça e francesa 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 280 e 281 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, século XIX. 
Ass.: “Dampierre, A. Genêve” (zona inferior do mostrador) 
Pedras, esmalte, latão e vidro.  
8 x 5,9 x 1,8 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1209. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 282 
 
 
 
 
 
  283 
 
 
 

     284 
       285 
 
 
 
Imagem 282 e 283 – decoração da reserva e zona lateral da caixa.  
Imagem 284 e 285 – mostrador e pormenor da identificação da autoria do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009.     
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          286 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
          287 
 
 
 
Imagem 286 – pormenor da caixa. 
Imagem 287 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          288 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           289 
 
 
 
Imagem 288 – pormenor da caixa e do mecanismo do relógio. 
Imagem 289 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
              
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 291 e 292 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, século XIX, c. 1830. 
Ass.: “Gide & Blondet / A Geneve” (platina traseira) 
Esmalte, latão, metal e vidro.  
7,6 x 5,4 x 1,5 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1205. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de cilindro; corda diária dada com chave; balanço; autómato 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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         293 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
    

        294 
 
 
Imagem 293 – mostrador e elementos decorativos que compõe o sistema de autónomo. 
Imagem 294 – pormenor em relevo da decoração. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           295 

 
    296 
 
 
 
  
 
 
 
Imagem 295 – identificação no interior da 
autoria do relógio, em placa própria. 
Imagem 296 e 297 – platina traseira que 
protege o mecanismo e o escape de cilindro. 
 
 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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       299 
 
 
 

298  
 

 
 
 
 

       301 
 
 
300 
 

 
 
 
 
Imagem 298 e 299 - Relógio de bolso “Pierre-Simon Gounovilhou” (1779-1847). Ouro e esmalte. Genebra, 
Suíça c. 1810. Horas, minutos e autómato. FMA. 
Imagem 300 e 301 - Relógio de bolso “Piguet & Meylan” (1811-1815). Ouro e esmalte. Genebra, Suíça c. 
1815. Horas, minutos e Barking Dog. FMA. 
 
© Fotos: AP, 2010. 
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Imagem 302 e 303 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, início do século XIX. 
Ass.: “Fres Veigneur / A GENEVE” (zona inferior do mostrador) 
Esmalte, latão, metal e vidro.  
7,8 x 6 x 1,8 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1203. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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        305 

    304 

 306 
 
 
                  307 
 
 
 
Imagem 304 e 305 – pormenores da decoração lateral e da reserva da caixa. 
Imagem 306 e 307 – mostrador e identificação da autoria do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           308 
 

 
 
 
 
 
 
 
      

   

 309 
 
  
 
 
 
             310 
 
 
 
 
 
 
Imagem 308 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 309 – pormenor do mecanismo. 
Imagem 310 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 311      
               312 
  
 
 

 
 
 
 
 

 313 
 
          

  314 
 
 
 
Imagem 311 e 312 – Relógio de bolso “Frères Veigneur” 
(1770-1810). Latão, esmalte e minas novas. Suíça, Genebra, 
c.1775. Horas e minutos. FMA. © Fotos: AP, 2010. 
Imagem 313 – Relógio de bolso “Frères Veigneur” (& Ceret 
/Leret?), (activo 1770-1810). Prata e esmalte. Suíça, 
Genebra, 1810. Horas e minutos. FMA. © Fotos: AP, 2010. 
Imagem 314 – Relógio de bolso com decoração em esmalte 
e corrente “Fres Veigneur / A. Geneve” (mostrador). Suíça, 
Genebra, c. 1775. Inv.: AD 5175. © Foto: Musée d'Art et 
d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, Genebra, Suíça. 
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Imagem 315 e 316 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, século XIX. 
Ass.: “DL. Moilliet / A GENEVE” (zona inferior do mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
8,5 x 6,3 x 1,8 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1204. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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  317 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 318 
              319 
 
 
 
 
 
Imagem 317 – decoração da reserva da caixa. 
Imagem 318 – pormenor da caixa com protecção em vidro ao mostrador. 
Imagem 319 – pormenor do mostrador. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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   320 
 

      322 
 
321 

 
 
 
Imagem 320 – pormenor da composição da caixa. 
Imagem 321 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 322 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           323 
 
 
 

 
 
 

      325 
 
 

 324       
 
 
 
 
Imagem 323 – Relógio de bolso “D.el Moilli[et], A . GENEVE” (mostrador). Suíça, Genebra, c. 1750. Inv.: N 
480. © Foto: Musée d'Art et d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, Genebra, Suíça.  
Imagem 324 e 325 - Relógio de bolso “Moilliet, A Paris” (mostrador). Latão, pedraria e esmalte. França, 
Paris, século XIX. Horas e minutos. FMA. © Fotos: AP, 2010. 
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Imagem 326 e 327 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, século XIX. 
Ass.: “Mauris / A GENEVE” (mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
7,8 x 5,8 x 1,7 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1213. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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         328 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     329 
 
 
 
                   330 
 
 
Imagem 328 – decoração da reserva da caixa. 
Imagem 329 – pormenor da caixa com protecção em vidro ao mostrador. 
Imagem 330 – pormenor do mostrador. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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            332 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
333 
 
 

 
Imagem 331 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 332 – pormenor do mecanismo. 
Imagem 333 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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334     335 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

336 
 
 
 
 
Imagem 334, 335 e 336 – Relógio de bolso “Mauris, A Geneve” (mostrador). Suíça, Genebra, c. 1790. 
Esmalte, prata, vidro e ponteiros em aço. © Fotos: http://www.antique-watch.com/des/w6982.html. 
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Imagem 337 e 338 
Relógio de bolso 
Suíça, Genebra, segunda metade do século XVIII (c. 1760-1770) 
Ass.: “Fres Bordier / A GENEVE” (mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
6,2 x 4,6 x 2,2 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1208. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

383 

 

 
 
 
 

     
  

   
   
 
 
 
 

 339 
 
 
 

   340 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
341 
 
 

 
 
 
Imagem 339 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 340 – pormenor da decoração lateral da caixa. 
Imagem 341 – pormenor do formato e decoração da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 342 
 
 
 
 
 
 
 
        343 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
344 
 
 
 

 
 
 
Imagem 342 – pormenor da caixa do relógio e mostrador. 
Imagem 343 – pormenor do mostrador em esmalte. 
Imagem 344 – composição do relógio em duas caixas. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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         345 
 

 

      347 
 

 346 
 
 
 
 
 
Imagem 345 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 346 – pormenor do mecanismo do relógio. 
Imagem 347 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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348      349 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   350 
 
 
 
 
Imagem 348 e 349 – Relógio de bolso com decoração em esmalte, representando Marte e Vénus. 
“Fres....Bordier, A . GENEVE” (mostrador). Suíça, Genebra, c. 1770. Inv.: AD 282. © Fotos: Musée d'Art et 
d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, Genebra, Suíça. 
Imagem 350 - Relógio de bolso de caixa dupla “Bordier, A . GENEVE” (mostrador). Suíça, Genebra, c. 1775-
1789. Inv.: N 548. © Foto: Musée d'Art et d'Histoire - Musée d'horlogerie et emaillerie, Genebra, Suíça. 
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Imagem 351 e 352 
Relógio de bolso 
França, Paris, final do século XVIII – primeira metade do século XIX. 
Ass.: “Hessen / A PARIS” (mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
9,2 x 7,1 x 2,2 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1211. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          353 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          354 
 
Imagem 353 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 354 – pormenor da decoração em relevo. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          355 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          356 
    
 
 
 
Imagem 355 – mostrador em esmalte; ponteiros. 
Imagem 356 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           357 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           358 
 
 
 
 
Imagem 357 – pormenor do mecanismo do relógio. 
Imagem 358 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 359 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      360 
 
 
 
 
Imagem 359 e 360 – Relógio de bolso “Domingos Tara, A. Lisboa” (mostrador). Portugal, Lisboa, c. 1800. 
Latão dourado, pedras incrustadas e esmalte. Horas e minutos. FMA. © Fotos, AP, 2010. 
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Imagem 361 e 362 
Relógio de bolso 
França, Paris, início do século XIX. 
Ass.: “Meyer / A PARIS” (mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
8,1 x 6 x 2 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1218. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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     364 
 363 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          365 
 
 
Imagem 363 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 364 – pormenor do mostrador em esmalte. 
Imagem 365 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          366 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          367 
 
 
 
Imagem 366 – pormenor do mecanismo do relógio. 
Imagem 367 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 368 e 369 
Relógio de bolso 
França, finais do século XVIII. 
Ass.: “F. Berthoud” (zona inferior do mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
7,3 x 5,8 x 1,7 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1206. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 370           371 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
          372 
 
 
 
 
 
Imagem 370 – decoração da reserva da caixa. 
Imagem 371 – pormenor da decoração lateral da caixa. 
Imagem 372 – pormenor do mostrador em esmalte e ponteiros. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          373 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           374 
 
 
 
 
Imagem 373 – pormenor da assinatura do fabricante no mostrador. 
Imagem 374 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          375 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 375 – pormenor da caixa e mecanismo. 
Imagem 376 – pormenor da marca de «garantia» no 

interior da caixa. 
 

 
© Fotos: AP, 2009. 
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378 

 377      
       

   
   
   
   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 380 
 
 
        381 
 

379 
 
 
Imagem 377 e 378 - Relógio de bolso “Ferdinand Berthoud” (1727-
1807; mostrador). França, Paris, século XVIII – XIX. Prata, esmalte e 
cabedal. Horas, minutos, data e repetição de quartos. FMA. © Fotos: 
AP, 2010. 
Imagem 379, 380 e 381 – Relógio de bolso de repetição “Berthoud, 
A. Paris” (mostrador). França, Paris, c. 1780. Ouro, esmalte e 
diamantes. © Fotos: 
http://www.workinghigh.biz/FILES_3/BOX_05_newFRENCHweb.htm 
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Imagem 382 e 383 
Relógio de bolso 
França (?), início do século XIX. 
Ass.: “Fres. Esquivillon & Dechoudent” (zona inferior do mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
7,1 x 5,2 x 1,7 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1216. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 384           385 
 

 386    
       387      
     
 
 
Imagem 384 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 385 – pormenor da decoração lateral da caixa. 
Imagem 386 e 387 – pormenor da caixa e do mostrador do relógio. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          388 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
          389 
 
 
Imagem 388 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
Imagem 389 – composição e estrutura da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          390 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           391 
 
Imagem 390 – pormenor da caixa e mecanismo. 
Imagem 391 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 392           393 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      395 
 
 394 
               396 
 
 
 
Imagem 392 e 393 – Relógio de bolso “Esquivillon & 
Dechoudens” (activa no final do séc. XVIII). Ouro, minas 
novas e esmalte. Paris, França 1776. Horas, Minutos e 
repetição. FMA. © Fotos: AP, 2010. 
Imagem 394, 395 e 396 – Relógio de bolso “Fres. 
Esquivillon & Dechoudens” (mostrador). Suíça, Genebra 
(?), último quartel do século XVIII. Esmalte, porcelana e 
latão. © Fotos:  
http://www.icollector.com/Verge-and-Fusee-watch-
Esquivillon-and-Dechoudens-Geneve-Gilt-case-
enamelled-back-porcelain-dial_i9237495 
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Imagem 397 e 398 
Relógio de bolso 
França, início do século XIX. 
Ass.: “Willot, A: Parys” (platina traseira) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
7,2 x 5,4 x 1,7 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1214. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 399   
 
 
 
         
                    400
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 399 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 400 – pormenor da decoração lateral da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 401 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 401 – pormenor do mostrador do 
relógio. 
Imagem 402 – pormenor da platina traseiro, 
protecção do balanço e regulador de 
marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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           403 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
           404 
 
 
Imagem 403 – pormenor da caixa e mecanismo. 
Imagem 404 – pormenor da marca de «garantia» no interior da caixa. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 405 e 406 
Relógio de bolso 
França (?), século XIX. 
Ass.: “Adet” (zona inferior do mostrador) 
Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
7,9 x 6,2 x 2,1 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1215. 
 
Mostrador : numeração árabe (horas e quartos de hora) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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407             408 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           409 
 
Imagem 407 – decoração da reserva da caixa do relógio. 
Imagem 408 – pormenor do mostrador e ponteiros. 
Imagem 409 – pormenor da platina traseira, protecção do balanço e regulador de marcha. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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410 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          411 
 
 
 
 
Imagem 410 – pormenor da caixa e mecanismo. 
Imagem 411 – marca de «garantia» no interior da caixa.  
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 412 e 413 
Relógio de bolso 
França (?), não datado. 
Não assinado. 
Calendário no mostrador. Esmalte, latão, metal, pedras e vidro.  
8,8 x 6,2 x 2,1 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 1210. 
 
Mostrador : numeração romana (horas) 
Maquinismo : escape de palheta; corda diária dada com chave; balanço 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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                     415 
 

 
 
 
 
 
 
Imagem 414 – decoração da reserva da caixa 
do relógio. 
Imagem 415 – pormenor do mostrador em 
esmalte. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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          416 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          417 
 
 
 
Imagem 416 – pormenor da platina traseira e protecção do balanço. 
Imagem 417 – pormenor da caixa e mecanismo. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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     420 
 
 

 
 419 
 
 
 
 
 
 
Imagem 418, 419 e 420 - Relógio de bolso, Anónimo. Prata e esmalte. França, 1820. Horas, minutos, 
segundos, dia, data, mês, estações do ano e indicação dia/noite. FMA. © Fotos: AP, 2010. 
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4.2.3 Relógio de bronze “Cie Anonyme des Bronzes”  
 
 
 
 

 
 
 
 

    422 
 

421            
 
 
 
 
Imagem 421 
Relógio de «chaminé» 
Bélgica, Bruxelas, final século XIX - início do século XX (?); segunda metade do século XIX. 
Ass.: “Cie Anonyme des Bronzes, Bruxelles, 22, Rue d’Assaut” (no mostrador). 
Bronze, esmalte e vidro. 
72 x 56,5 x 31 cm 
Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Inv.: CMAG 812. © Foto: José Pessoa, 2002, IMC / MC, 
http://www.matrizpix.imc-ip.pt. 
 
Mostrador : numeração romana (horas); numeração árabe (minutos) 
Maquinismo : escape de palheta; autonomia de oito dias; bate horas e meias horas  
 
 
Imagem 422 - Claude Michel Clodion, (1738-1814), “Bacante”, século XVIII – XIX (?). © Foto: 
http://images.google.pt/images?q=clodion+Bronzes&um=1&hl=pt-
PT&tbs=isch:1&sa=N&start=100&ndsp=20. 
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Imagem 423 a 427 – pormenores das figuras, no registo superior, que 
compõem o grupo escultórico. 
 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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 428           429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

430           431 
 
 
Imagem 428 e 429 – pormenores da zona da retaguarda do grupo escultório. 
Imagem 430 e 431 – pormenores da zona da frente do grupo escultórico. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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    432 
 
 

      435 
 
 
434 
 

 
 
 
Imagem 432 e 433 – pormenores do menino à esquerda da figura feminina, Bacante. 
Imagem 434 e 435 – pormenores do menino deitado aos pés da figura que toca flauta de pã. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 436 – base onde assenta a escultura e onde está localizado o relógio. 
Imagem 437 – pormenor do mostrador do relógio e decoração envolvente. 
Imagem 438 – mostrador do relógio com indicação do fabricante ao centro. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 439 a 443 – pormenores do mostrador do relógio e da decoração da base onde assenta a 
escultura. 
 
© Fotos: AP, 2009. 
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Imagem 444 – pormenor da decoração onde assenta a escultura. 
Imagem 445, 446 e 447 – pormenor da porta de acesso à máquina do relógio; pormenores da referida 
máquina: pêndulo e campainha.  
 
© Fotos: AP, 2009. 
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5. Projecto de Dinamização da Colecção 
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Imagem 448 – Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves.  
Fachada, elementos decorativos e moradia  

contígua (à esquerda).  
© Foto: http://www.nelson-ferreira.com/arthistory.html.  

Imagem 449 – Janela que corresponde ao  
vitral de cariz vegetalista, anexo ao ateliê. 
Imagem 450 – Figura central do vitral que  

ocupa a janela da Sala de Jantar. 
Imagem 451 – Alegoria à Pintura em  

azulejo, no exterior da casa. 
Imagem 452 – Portão principal em forma de  

Borboleta em ferro forjado e, segundo um  
desenho de Norte Júnior. 

452 
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Imagem 453 – Mapa das áreas que compõem a Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. 

 
 

 
© Fotos (449 a 453): PINTO DE MATOS, Maria Antónia (coord.), Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves.  
Roteiro, Lisboa, Instituto Português de Museus e Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 2002. 
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Glossário 

 

A/H. Alternâncias por hora. Uma oscilação é composta pelos dois batimentos 

(alternâncias) que dão origem ao “tique-taque” do relógio mecânico. (a) 

Ampulheta . O mesmo que relógio de areia. É um instrumento de medição do tempo de 

invenção relativamente recente. A primeira ilustração conhecida é de um fresco italiano 

datado de 1337 ou 1339, que se encontra no Palazzo Pubblico, em Siena. Uma 

ampulheta é muito mais exacta que uma clepsidra, embora pareçam basear-se nos 

mesmos princípios. As ampulhetas de boa qualidade, mesmo as feitas há séculos, não 

eram cheias de areia mas de fino pó de casca de ovo, que corre com mais precisão; 

foram os primeiros relógios de uma era industrial em nascimento, das primeiras fábricas 

(uma ilustração, num tratado alemão sobre a manufactura de fogo de artifício, publicado 

em 1450, mostra uma fase de produção numa fábrica de foguetes a ser cronometrada por 

uma ampulheta). O tempo é uma entidade de difícil representação, mas a ampulheta é um 

dos símbolos mais utilizados para demonstrar a sua passagem. A iconografia dos 

cemitérios está cheia de ampulhetas. (1) 

Âncora . Peça do escape (de âncora) cuja forma recorda uma âncora de um barco. Tem 

nas pontas as «paletes», feitas de rubis. Ao longo da história da relojoaria foram sendo 

inventados diversos tipos de âncora, mas sempre obedecendo à figura base. (2) 

Âncora . Alavanca de ligação com dois braços entre a engrenagem e o balanço que 

transmite energia ao balanço. (b) 

Antichoque . Dispositivo de protecção contra os choques que consiste num órgão posto 

no eixo do balanço formado por engaste, rubi e pedra de contrapino que graças a um 

sistema de retenção de mola, assegura um jogo elástico dos dois rubis; isto permite 

amortizar os movimentos dos pinos do eixo do balanço quando o relógio sofre um golpe 

forte; o retorno a posição procedente dá-se pelo efeito de retoma da mola. Sem este 

dispositivo, todas as forças do choque vão descarregar nos pinos do eixo do balanço, 

causando frequentemente a sua dobragem ou rotura. (c) 

Árvore de corda . Elemento que transmite o movimento da coroa às engrenagens da 

corda manual e do ajuste das horas. (d) 

Autómato . Máquina, geralmente provida de mecanismo de relojoaria, que põe em 

movimento figuras de pessoas (andróides), animais, etc. Em relojoaria grossa, figuras 

como os Jacquemart, batendo em sinos, foram usados desde muito cedo. Caixas de 
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música, com autómatos e medidores de tempo acoplados, dependentes de mecanismos 

relojoeiros foram objectos muito em moda nos séculos XVIII e XIX. A sua miniaturização 

ocorreu também em relógios de bolso e de pulso. Relógios e autómatos serviram aos 

padres jesuítas e aos comerciantes ocidentais para abrirem as portas da corte imperial 

chinesa, a partir do século XVI. (3)  

Autonomia . O tempo que um relógio fica a trabalhar, depois de se lhe dar a carga 

máxima. Complicações como as sonneries exigem muita energia, pelo que costumam ter 

um sistema suplementar de corada. Fala-se assim de uma autonomia para cada corda 

que um determinado movimento tem. (4) 

Balanço . O mesmo que volante. Órgão que oscila sobre o seu eixo de rotação e que 

regulariza a marcha das engrenagens do relógio. O primeiro balanço usado em relojoaria 

mecânica foi o foliot, ou balanceiro. O balanço actual tem no seu interior a espiral, que o 

faz andar para um lado e para o outro, dividindo o tempo em partes exactamente iguais. A 

introdução da mola espiral no balanço é a base de toda a relojoaria moderna. Foi Robert 

Hooke quem primeiro a utilizou, em 1658, e John Hautefeuille e Christian Huygens 

melhoraram o sistema e deram-lhe a forma definitiva em 1674, e que ficou até hoje. Cada 

movimento completo de vaivém do balanço (tic-tac) é chamado uma oscilação. Uma 

oscilação é composta de duas vibrações. O conjunto balanço-espiral é o que mais sofre 

com as alterações de temperatura ambiente, prejudicando assim o comportamento do 

relógio. Há balanços monometálicos, cuja espiral é autocompensada, feita de materiais 

que evitam a deformação por grandes amplitudes térmicas – tipo Nivarox689, hoje a mais 

usada; ou bimetálicos, geralmente de aço e latão, que se autocompensam. O aro do 

balanço dispõe de parafusos reguláveis e que podem mudar de lugar, o que permite 

modificar o seu momento de inércia. É uma das formas de afinar um relógio. (5)  

Barrilete  (barrel). O mesmo que tambor. Roda formada por um disco circular dentado e 

uma caixa cilíndrica fechada. O barrilete ou tambor gira livremente numa árvore (eixo) e 

contém a mola real ou corda, que está fixada pela sua espira exterior à caixa e na sua 

espira interior à árvore. O barrilete engrena com o primeiro pinhão do trem de rodas do 

relógio; gira lentamente, variando o seu ângulo horário de rotação entre 1/9 e 1/6 de volta. 

(6) 

Borboleta  (fly (governor)). Em relojoaria grossa e média, a peça que regula a velocidade 

de libertação do carreto da corda de dar ou bater horas, para proteger o 

                                                           
689 Liga de níquel, ferro e berílio. 
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mecanismo. Funciona, com as suas pás, como travão, ao fazer resistência ao ar no 

momento em que o mecanismo se solta a grande velocidade para fazer accionar sinos ou 

outros dispositivos. (7)   

Bracket . Relógio portátil inglês de caixa em madeira, com uma asa no topo, feito 

geralmente nos séculos XVII e XVIII, para se pendurar numa parede ou colocar sobre 

uma mesa. (8)  

Cabelo . Em relojoaria fina, é o nome que os relojoeiros portugueses costumavam dar à 

espiral. Tem caído em desuso. (9) 

Calendário . Derivado de Kalendae, que eram os primeiros dias do mês, no calendário 

romano. Conjunto de convenções adoptadas ao longo da História para regulação do 

tempo comunitário. As suas divisões – ano, mês, semana, dia – são complementadas por 

festas religiosas, fases da lua, estações do ano, etc. Há três grandes espécies de 

calendários – lunares, solares e lunissolares. (10)    

Calendário Gregoriano . O papa Gregório XIII, confrontado com o desvio da festa móvel 

da Páscoa, devido à acumulação do erro de 0,0078 dias por ano, ao longo de séculos, no 

Calendário Juliano, fez reunir uma comissão para estudar o problema. A reforma do 

calendário foi decretada pelo papa em 1582, com a supressão de um ano bissexto em 

cada cem anos, nos anos de mudança de século, excepto nos anos seculares cuja 

milésima fosse divisível por 400. Assim, o ano de 1900 não foi bissexto, mas o de 2000 

foi. Desta forma, o ano do Calendário Gregoriano vale em média 365,2425 dias solares 

médios, o que já é muito aproximado do valor real, 365, 2422. Mesmo assim, no ano de 

4916 já se terá cumulado um dia de erro, se até lá se continuar a utilizar o mesmo 

calendário. Os países católicos adoptaram-no rapidamente. Portugal, na altura sob 

domínio da coroa espanhola, foi dos primeiros a fazê-lo. Um decreto de Filipe I, de 20 de 

Setembro de 1582 ordenava a adaptação: «… de maneira que tanto que passar o quarto 

dia do dito mês de Outubro próximo vindouro, que será uma quinta-feira do bem-

aventurado São Francisco, logo o seguinte dia, sexta-feira, em que haviam de contar os 

cinco dias do Mês se diga aos quinze…». Houve tumultos um pouco por toda a Europa 

quando os camponeses se aperceberam de que o papa lhes tinha «roubado» dez dias. 

Os países protestantes apenas aderiram ao novo calendário no século XVIII. O Japão só 

no século XIX, a China em 1912 e a Rússia em 1940. Hoje, apesar da sobrevivência dos 

calendários religiosos hebraico, muçulmano ou chinês, o ano civil mundial rege-se pelo 

calendário gregoriano. (11) 
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Calendário Juliano . Seguindo as indicações do astrónomo Sosígeno de Alexandria, o 

imperador romano Júlio César introduziu um novo calendário em 46 a.C. e deu ao ano 

uma duração de 365,25 dias, introduzindo a cada 4 anos um ano bissexto de 366 dias. A 

Igreja cristã adoptou o calendário juliano em 325. O sistema juliano tinha um desvio de 

0,0078 dias por ano em relação ao ano solar, que tem 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 45 

segundos. O sistema funcionou no Ocidente até à introdução do Calendário Gregoriano. 

(12) 

Calibre . Sinónimo de dimensão. Em relojoaria, este termo é empregue desde o início do 

século XVIII para designar a disposição e dimensão das diferentes partes da máquina ou 

movimento: pilares, rodas, barriletes, etc. Hoje, é sinónimo de máquina ou movimento. (13) 

Campainha . Em algumas campainhas, é o elemento sobre o qual bate um martelinho 

para se obter um som de um timbre particular. (e) 

Carrilhão . Conjunto de sinos, timbres, gongos ou campainhas que podem tocar uma 

melodia completa. Diz-se de relógios de torre, de pêndulo, de parede, de mesa, de bolso 

ou de pulso que podem tocar uma ou várias melodias diferentes. Há sonneries com 

carrilhão, do tipo Westminster, por exemplo (com quatro tons). Há ainda a repetição a 

carrilhão, onde os quartos soam com três ou quatro timbres, dando sons diferentes. Os 

toques em relojoaria começaram a ser apenas de um som (das horas), passando 

rapidamente a dois (marcando horas e quartos). (14) 

Cebola . Designação popular e pejorativa de um relógio de bolso, muito grande e grosso. 

Em francês, é uma oignon. (15) 

Champlevé . Diz-se de uma superfície esculpida a buril numa placa de metal pronta a 

receber o esmalte. Técnica de esmaltagem incluída nos Metiers d’Art. (16) 

Charão . Laca oriental (as mais afamadas eram as produzidas na China e sobretudo no 

Japão) produzida com a secreção de várias árvores, entre elas a Rhus vernicifera, 

aplicada naturalmente ou colorida com diferentes óxidos metálicos sobre peças de 

mobiliário – tendo previamente recebido um preparo – em inúmeras camadas, cada uma 

delas polida antes da aplicação da seguinte, formando uma superfície muito brilhante. A 

laca é posteriormente decorada a pincel ou com decoração relevada. Os motivos são 

pintados a ouro ou com cores diversas sobre um fundo negro ou mais raramente 

vermelho. (I)  

Chatelaine . Cadeia usada pelas mulheres para pendurar uma jóia ou um relógio 

chatelaine. (17) 
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Chave . Desde que Peter Henlein inventou, por volta de 1500, a corda helicoidal como 

força motriz para o relógio, que se usou uma chave para voltar a enrolá-la. Embora fosse 

alvo de atenção dos artificies, que a decoravam e trabalhavam muitas vezes como uma 

autentica jóia, ela era um objecto facilmente perdível e, no século XVIII, fizeram-se muitas 

tentativas de inventar outro método para dar corda. Em 1820 apareceu um primeiro 

relógio Arnold, de caixa alta, usando um botão de dar corda. Em 1843, Adrien Philippe, 

fundador da Patek Philippe, inventou a coroa para o relógio de bolso. Os relógios de pulso 

usam desde sempre o método da coroa. (18) 

Clepsidra . Do grego, «roubar água». Relógio de água. Os primeiros exemplares que se 

conhecem são egípcios – vasos em cone, com marcações e um furo no fundo, por onde a 

água de escoava. Na Grécia e Roma antigas, as clepsidras eram usadas para várias 

funções sociais, registadas pelos Clássicos, como o tempo dado às partes em tribunal ou 

aos oradores nos fóruns políticos. Em Portugal, Gaspar Cardoso Sequeira, no seu 

Tesouro dos Prudentes, uma espécie de almanaque, cuja primeira edição apareceu em 

1612, indica «de como se fará relógio, que sirva em casa de noite e de dia, com sol e sem 

sol», uma clepsidra, acompanhando a explicação com um esquema. (19) 

“Chinoiseries” . Termo francês inicialmente para designar os objectos importados da 

China, contando-se as peças em laca entre as mais apreciadas. Estas, a partir do século 

XVII, tornaram-se uma verdadeira moda em toda a Europa, que se estendeu pelo século 

XVIII. O termo passa a designar igualmente as decorações que ornamentavam esses 

objectos e painéis lacados. Esse gosto conduziu, em muitos países, a inúmeras imitações 

com decorações inspiradas na gramática decorativa oriental, nomeadamente no repertório 

chinês ou com motivos ocidentais, desenhados “à maneira oriental”. Esta designação 

passou a designar também estas decorações híbridas. (II)  

Cloisonné . Tipo de esmalte, em que os desenhos são feitos por arames, preenchidos por 

esmalte fundido de várias cores, e que vai ao forno. Muitos relógios são decorados em 

cloisonné na caixa ou no mostrador. É um dos Metiers d’Art. (20) 

Coq . Galo. A ponte do balanço. Peça que ao longo da história de relojoaria, se prestou a 

decorações magníficas. Ainda hoje, em relógios de pulso, a ponte do balanço é, muitas 

vezes decorada. Costuma trazer uma raquete, que faz a regulação do conjunto balanço / 

espiral. (21)  

Corda . O termo «corda» é uma reminiscência que vem dos relógios mecânicos primitivos, 

de torre – a energia que usavam para funcionar provinha de pesos pendurados em 

cordas, enroladas em tambores, que eram accionados pelo efeito da gravidade. Quando a 
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corda se desenrolava completamente, era necessário voltar a enrolá-la, um trabalho 

fisicamente exigente, levado a cabo por monges, os primeiros utilizadores deste tipo de 

marcadores de tempo. De toda esta realidade vem a corda, o dar à corda, a falta de corda 

dos relógios de hoje. A corda, tal como hoje a conhecemos, uma mola helicoidal, enrolada 

no interior de um cilindro (tambor), já era conhecida dos armeiros no final do século XV e 

terá sido pela primeira vez empregue em relojoaria por Peter Henlein, por volta de 1510, 

na Floresta Negra. Dava-se aí um passo crucial na história dos medidores de tempo – 

alcançavam a portabilidade e a miniaturização cada vez maior – deixavam de estar 

presos a pesos e a mecanismos enormes. (22) 

Côtes de Genève . Decoração de partes do movimento – geralmente, as platinas e as 

pontes, feitas de linhas fazendo lembrar ondas. A alta relojoaria tem como característica 

principal a decoração (muitas vezes manual) dos movimentos, mesmo quando eles não 

estão à vista. A guillochage ou a perlage são outros estilos de decoração, e fazem parte 

dos chamados Métiers d’Art. (23) 

Decoração . Tanto a caixa como o mostrador ou o movimento de um relógio podem ser 

decorados. Os relógios-jóia apresentam soluções exteriores mais próximas da joalharia 

do que da relojoaria, pelos materiais preciosos empregues e pelo tempo e talento 

investidos. Mas, em alta relojoaria, também o interior do relógio de pulso, e sobretudo 

este, é decorado. Gravação e polimento à mão das mais minúsculas peças, a sua 

esqueletização, estão entre os trabalhos mais apreciados, contidos na ciência e tradição 

dos Métiers d’Art. (24) 

Distribuição de Tempo . Apenas com a aplicação da electricidade à relojoaria começou a 

haver sistemas de distribuição de tempo, regulados por um relógio mestre e aplicados a 

uma rede de relógios escravos. No século XIX, os sistemas de canhão da hora, no Porto 

e em Lisboa, ou do Balão do Arsenal, apenas na capital, foram os primeiros sistemas de 

distribuição oficial de tempo em Portugal. Era feita por processos electromecânicos e 

vinha de observatórios astronómicos, como o da Tapada da Ajuda. Depois, via rádio, ou 

telefone, o tempo exacto tornou-se acessível a todos. Com o advento da internet e a 

massificação do uso dos computadores pessoais, é hoje possível importar o Tempo 

Universal Coordenado para uso pessoal. De qualquer forma, o emissor oficial de tempo 

em Portugal é o Observatório Astronómico de Lisboa, que o distribui também pela 

internet. (25)    

Eixo . Em relojoaria, sinónimo de árvore. Diz-se «um eixo do balanço» e «uma árvore do 

barrilete». (26) 
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Eixo . Elemento de suporte de uma engrenagem ou do balanço cujos extremos, os pinos, 

se encontram alojados geralmente nos rubis ou nos cilindros de latão. (f)   

Engaste . Alojamento dos rubis nas pontes ou na platina: de forma mais simples, orifícios 

onde os rubis são incrustados; numa versão mais refinada, o orifício tem um bordo 

rebitado sobre o rubi ou o engaste em ouro é ligado às pontes com parafusos. Os 

engastes refinados permitem efectuar uma manutenção correcta e uma eventual 

substituição dos rubis sem forçar os orifícios de alojamento. (g) 

Engrenagem . Dispositivo de transmissão de força e movimento por meio de rodas 

dentadas. Na rodagem de um relógio, uma engrenagem é composta por uma roda cujos 

dentes estão em contacto com os dentes de um pinhão. (27) 

Equação do tempo . Designação habitualmente dada ao gráfico que mostra a diferença 

entre os tempos solares médio e verdadeiro (o primeiro menos o segundo) em função do 

dia do ano. Quatro vezes por ano os tempos coincidem e a equação obtém o resultado 

zero (16 de Abril, 14 de Junho, 2 de Setembro e 25 de Dezembro, mais dia menos dia, 

conforme os ajustamentos de ano bissexto). A equação do tempo tem um máximo de +16 

minutos e meio em princípios de Novembro e um mínimo de -14 minutos e um quarto em 

meados de Fevereiro. Os relógios de sol têm frequentemente no seu quadrante a 

representação gráfica da equação do tempo, uma figura em «oito», ou analema. Os 

relógios mecânicos podem ter este tipo de complicação, indicada ao longo do ano por um 

ponteiros suplementar. Foi a precisão introduzida pelo escape de âncora e o pêndulo que 

tornou possível observar a diferença entre os tempos medidos pelo relógio de sol e pelo 

relógio mecânico. (…). A tabela da equação do tempo foi muito útil durante séculos para o 

acerto dos relógios mecânicos pelo tempo marcado pelos relógios de sol. (28) 

Escape de cilindro . O escape de cilindro, também chamado escape horizontal, inventado 

em 1725 por George Graham, é constituído por meio cilindro, que encaixa nos dentes da 

roda de escape. (29) 

Escape de vara . Terá sido inventado algures na Inglaterra ou Itália, no final do século XIII 

ou início do século XIV, por autor ou autores desconhecidos. Os escapes de vara usavam 

uma roda catarina (catalina) ou roda de encontro (roue de rencontre, em francês; crown-

wheel, em inglês) que se movia por contacto com uma patilha colocada numa vara ou 

eixo vertical, por sua vez ligada a um balanço horizontal, tipo foliot. (30) 

Este escape também é conhecido por escape de palheta (designação mais comum dada 

ao que na descrição acima se refere como patilha); escape de verga ou verge (há quem 
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entenda que se deve usar a terminologia estrangeira e que o nome não deve ser 

traduzido). 

Espiral . Pequena mola enrolada em espiral, presa nas extremidades ao balanço e à ponte do 

balanço (o galo). Fazendo conjunto com o balanço, é o órgão regulador do relógio, cuja precisão 

depende em grande parte da qualidade da espiral. Nos primeiros relógios (portáteis) o balanço 

(foliot) oscilava sem espiral. O período de oscilação era irregular e não havia possibilidade de 

afinação. Procurou-se submeter as oscilações do balanço a uma reacção elástica, atando-o a pelo 

de javali ou a uma mola que chocava contra uma patilha fixa. A espiral foi inventada por volta de 

1664. A espiral plana, imaginada por Huygens em 1675, foi a mãe das espirais. Tinha apenas 

umas quantas espiras e, embora imperfeita, dava ao balanço o que lhe faltava para alcançar a 

precisão dos relógios de pêndulo. A espiral Breguet, inventada por Abraham-Louis Breguet, tem a 

sua ponta externa a um nível superior ao corpo e uma forma que ele desenvolveu de forma 

empírica, mas que lhe dá um movimento mais concêntrico. A espiral termocompensada, que 

apareceu no início do século XX, começou a utilizar novos materiais como o elinvar, amagnéticos 

e inoxidáveis. Hoje, o nivarox é o material mais utilizado, mas há experiências com materiais 

compósitos como fibra de vidro, fibra de carbono, cerâmicas ou silício. (31) 

Esqueletizado . Diz-se do movimento e, por extensão, também do relógio cujas pontes e 

platina são privadas de todo o metal estruturalmente supérfluo, tornando visíveis do 

exterior, todos os órgãos do movimento, graças também à eliminação do mostrador e à 

presença de um verso dotado de vidro de safira. (h) 

Ferreiros . A par dos armeiros, os ferreiros foram muitas vezes os primeiros artificies de relojoaria 

grossa, nos séculos XIV e XV. Na Inglaterra, por exemplo, a corporação dos ferreiros teve o 

monopólio do fabrico de relógios de torre antes de aparecer a corporação dos relojoeiros. Thomas 

Tompion (1639-1713), um dos mais importantes relojoeiros ingleses, foi ferreiro antes de ser 

relojoeiro. (32) 

Flinqué . Gravação à mão ou à máquina – guillochage – e coberta de esmalte. (33) 

Foliot . Balanço dos primeiros relógios de torre. Em português, também se diz balanceiro. O foliot 

consistia numa barra de metal, que oscilava sobre um eixo ou vara, e que tinha pesos nas pontas. 

O ritmo de oscilação do foliot podia ser aumentado movendo os pesos das extremidades para o 

centro. (34) 

Fundo . Numa caixa de relógio, o fundo é o lado oposto ao mostrador. Pode ser 

encaixado, enroscado, aparafusado. E transparente, em vidro, para se poder apreciar o 

mecanismo. (35) 

Fuso . O fuste francês ou o fusee inglês. Órgão em forma cónica, munido de uma ranhura 

helicoidal, na qual se engrena uma corrente ou uma corda presa ao barrilete. O fuso 
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regulariza a força motriz transmitida à rodagem. Todos os relógios portáteis dos séculos 

XVI e XVII tinham o sistema de fuso. Atribui-se a invenção do fuso a Leonardo da Vinci, 

que o representa num dos seus desenhos, por volta de 1485. Os cronómetros da marinha 

e alguns relógios de pulso continuam a usar o sistema de distribuição de força de fuso. (36) 

Gongo . Em relojoaria, cilindros ocos ou cheios de bronze, geralmente encastrados num 

bloco de metal e onde os martelos dos relógios de sonnerie batem. Os sons produzidos 

pelos gongos são mais potentes que os dos timbres. (37) 

Grande sonnerie . É um relógio cujo mecanismo dá automaticamente indicação sonora 

das horas e dos quartos, podendo soar a pedido, mediante o accionar de um botão ou 

pulsador, as horas, os quartos e os minutos. Esta função foi desenvolvida no século XVIII 

para se saber as horas à noite. A petit sonnerie dá automaticamente os quartos de hora, 

mas não as horas. Às 03h30, por exemplo, uma grande sonnerie dará três toques de hora 

e depois dois toques de quarto de hora. (38) 

Grandes segundos . Diz-se quando o ponteiro dos segundos está ao centro. Em 

contraposição com os pequenos segundos, que estão sempre descentrados no 

mostrador, normalmente às 3, às 6 ou às 9 horas. (39) 

Guarda-pó . Aro metálico que envolve a máquina do relógio. (40) 

Guarda-tempo . Nome caído em desuso (do francês, garde-temps) mas que designa um 

instrumento de grande precisão que serve para medir e conservar o tempo. Os relógios 

astronómicos, os relógios atómicos e os cronómetros de marinha são guarda-tempos. 

Também se podem chamar reguladores. (41) 

Guilloché . Gravação à mão ou à máquina, composto por linhas que se cruzam, para se 

obter um efeito decorativo. Caixas, mostradores e calibres podem ser guillochados. Está 

entre as disciplinas dos Métiers d’Art. (42) 

Hora Legal . A Hora Legal é dada pelo Tempo Universal Coordenado – UTC (a do 

meridiano de Greenwich), acrescentado ou diminuído do número de horas ou fracções de 

hora do fuso horário do local, mais os acertos de Hora de Verão ou de Inverno. Em 

Portugal continental e na Madeira, o tempo ou hora legal coincide com o UTC, ou é 

acrescentado de 60 minutos desde o último domingo de Março até ao último domingo de 

Outubro seguinte (hora de Verão). Nos Açores, esse tempo ou hora legal é sempre 

diminuído de uma hora. O Relógio da Hora Legal, ao Cais do Sodré, em Lisboa, transmitiu 

esporadicamente, ao longo do século XX, a Hora Legal que vinha de um relógio mestre 

situado no Observatório Astronómico da Ajuda. Com recorrentes problemas devido às 
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altas temperaturas e à trepidação do tráfego, o relógio mecânico foi substituído por um de 

quartzo, que também funcionou mal. Pode dizer-se que Lisboa nunca chegou a ter um 

verdadeiro Relógio da Hora Legal, interiorizado pelo colectivo e minimamente fiável. (43) 

Horas Canónicas . Na igreja cristã, os momentos definidos pelos cânones ou regras para 

as orações. São as várias partes do Ofício Divino, escalonadas ao longo do dia. O monge 

italiano São Bento (480-547) foi o grande regulador do Tempo europeu, com a sua Regra 

e estabelecimento de seis Horas canónicas. É da necessidade de regulação do tempo 

religioso, em comunidade, que nasce a matriz do Tempo no Ocidente. Para os leigos, 

surgiram então os Livros de Horas. E é essa necessidade de regulação do tempo em 

períodos mais ou menos exactos que, em última análise, leva ao aparecimento dos 

chamados Relógios de Sol com Horas Canónicas e, posteriormente, aos primeiros 

relógios mecânicos; um invento necessário à vida dos religiosos, que começou por não ter 

mostrador e apenas servir para «bater» horas. Que, com o seu som, «contaminou» as 

sociedades rurais em redor dos mosteiros e conventos. Que, a dada altura, nos burgos 

emergentes, passou a ter «rival» no relógio do castelo ou da câmara municipal, num 

diálogo entre tempo canónico e tempo profano. Hoje, as Horas canónicas continuam a ter 

pequenas variações, conforme as comunidades religiosas, mas são: Laudes, como 

oração da manhã; horas menores (Tércia, Sexta e Noa, das quais, fora do coro, se pode 

optar por uma única, «hora intermédia», a mais adequada à hora do dia); Vésperas, ao 

anoitecer (considerada «hora principal», juntamente com Laudes); Completas, ao deitar; e 

Ofício de Leitura, com o valor de tempo de oração meditativa durante a noite, embora 

podendo celebrar-se a qualquer hora. (44) 

Huilier . Nome dado pelos relojoeiros a um pequeno orifício de forma semi-esférica na 

base dos rubis e onde se deposita uma gota de óleo. (45) 

Isocronismo . Diz-se do que se faz em tempos de igual duração. Para os relojoeiros, as 

oscilações de um pêndulo ou do balanço de um relógio são isócronas quando a sua 

duração é independente da amplitude. Toda a ciência da afinação relojoeira passa por 

procurar o isocronismo das oscilações do órgão regulador dos medidores de tempo. (46) 

Jacquemart . Originalmente, era um frade ou um leigo que se encarregava de bater num 

sino as horas canónicas. Depois, com o advento da relojoaria mecânica, apareceu uma 

figura de metal, autómato, representando um homem, e que fazia essas funções, com um 

martelo. Diz-se «um relógio à jacquemart». Os sistemas jacquemart estão presentes nos 

exemplares de torre, mas também em relógios de bolso e até de pulso. (47)  
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Lado da platina . Em relojoaria grossa ou média, pode haver duas platinas, que ficam de 

ambos os lados do movimento, ligadas por pilares. Em relojoaria fina (de bolso ou de 

pulso) diz-se «do lado da platina» quando nos referimos ao fundo de um calibre, aquele 

que estará em contacto com o fundo da caixa. (48) 

Livro de Horas . O mais difundido manual de piedade da Idade Média, sendo para os 

leigos o que era o Ofício Divino para os clérigos e monges. Os Livros de Horas eram 

objectos precisos, ricamente ilustrados, apenas acessíveis a uma escassa minoria, numa 

sociedade quase totalmente iletrada e onde a imagem era a melhor forma de explicar. Os 

Livros de Horas, além de serem o repositório do calendário litúrgico, tinham muitas vezes 

outras indicações astrológicas e astronómicas, bem como regras de comportamento 

social, alimentar, etc. (49) 

Máquina . Em relojoaria, o mesmo que calibre, mecanismo, movimento, motor. (50) 

Marcha . Os relojoeiros falam em «marcha» de um relógio, significando com isso o seu 

comportamento, independentemente do isocronismo. Um relógio que se adianta 

exactamente três segundos por dia tem uma marcha excelente, embora não seja tão 

exacto como um outro que se adianta metade do ano três segundos e a segunda metade 

atrasa outros três, autocompensando-se. O último até está mais próximo do tempo real, 

mas tem uma marcha pior que o primeiro. (51) 

Marqueterie . Decoração obtida por incrustação de madeiras de diversas cores. As caixas 

dos relógios de pêndulo são muitas vezes decoradas com marqueterie. Pode considerar-

se um dos Métiers d’Art. (52) 

Marchetado  (Marqueterie). Literalmente, pintura com madeira. Técnica de decoração em 

mobiliário desenvolvida pelos marceneiros para realizarem composições decorativas, 

utilizando uma estrutura de madeira de inferior qualidade, posteriormente folheada e onde 

se recortava o desenho dos motivos a preencher (colar) com pequenos pedaços de 

madeiras de diferentes tonalidades, realizando composições ou de tipo pictórico – motivos 

florais, paisagens, cenas galantes e campestres – ou de motivos geométricos. Para isso 

tingiam, por vezes, a madeira com diferentes tonalidades, recorrendo igualmente a 

sombreados e esfumados ou a outros materiais como o metal, o marfim, etc., para 

obterem os cromatismo e as nuances desejados. (III)  

Mecanismo . O mesmo que calibre, máquina, movimento ou, tomando o todo pela parte, 

motor. O mecanismo de relojoaria é composto pelos seguintes órgãos essenciais: motor 

ou corda, rodagem ou trem de rodas, órgão regulador (pêndulo ou balanço-espiral). (53) 
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Métiers d’Art . É uma expressão difícil de traduzir, já que «Artes e Ofícios» abrange mais 

o carácter artesanal e oficinal não tanto a arte. A relojoaria foi sempre uma arte 

relacionada estreitamente com a joalharia, a ourivesaria, a marcenaria fina, etc. Os 

Métiers d’Art relacionados com todas estas actividades têm sido aplicados a relógios, 

desde os de caixa alta aos de pulso, passando pelos de bolso. Gravação, esmaltagem, 

polimento, envernizamento, lacagem, embutimento e muitas outras especialidades são 

ainda hoje empregues para melhorar a estética de movimentos e caixas de relógios, 

especialmente em alta relojoaria. (54) 

Minuterie . Trem de rodas que transmite a rotação do pinhão dos minutos ao ponteiro das 

horas, numa relação de 12 para 1 (12 voltas da roda dos minutos para uma da roda das 

horas). (55) 

Mola . Órgão elástico que reage depois de ter sido dobrado ou comprimido. Os principais 

tipos de molas usados em relojoaria são a espiral e a corda. (56) 

Mostrador . Os primeiros relógios mecânicos não tinham mostrador, os seus mecanismos 

apenas serviam para accionar martelos que batiam em sinos. Os primeiros mostradores 

eram discos móveis, rodando por debaixo de um ponteiro (das horas) fixo. Órgão 

indicador nos relógios, peça metálica ou de ouro material que tem as várias indicações 

(horas, minutos, segundos, etc.). Há muitos tipos de mostradores, quanto a forma, 

decoração, material empregue. As indicações são dadas mediante numeração, divisões, 

índexes ou janelas. Nos relógios de sol, os mostradores também se chamam quadrantes. 

(57) 

Órgão oscilatório ou regulador . Em relojoaria, o pêndulo ou o conjunto balanço-espiral. 

(58) 

Órgãos indicadores . Uma das partes essenciais de um calibre. O conjunto composto por 

mostrador, ponteiros e discos, que dá vários tipos de informação – tempo, autonomia, etc. 

(59) 

Oscilante . O pêndulo e o balanço são órgãos oscilantes de um relógio. Um relógio 

pendurado livremente por um prego, ou colocado numa superfície plana como o mármore, 

apresenta um sistema de duas oscilações: uma é a do balanço, a outra a oscilação do 

relógio como um todo. Pode haver ressonância entre os dois sistemas, provocando, 

assim, atraso ou adianto significativo na máquina. (60) 

Paillonné . Decoração feita à base de lâminas de metal de cores diferentes, cobertas por 

esmalte transparente. É um dos Métiers d’Art usados em relojoaria. (61) 
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Pêndulo . Corpo pesado, suspenso de um ponto fixo, ao redor do qual pode oscilar. As 

pequenas oscilações do pêndulo são mais ou menos isócronas (de igual duração); usa-se 

nos relógios fixos para medir o tempo. A ideia de usar as oscilações do pêndulo para 

medir o tempo remonta a Galileu (1564-1642) e foi Huygens quem, em 1657, construiu o 

primeiro relógio de pêndulo – ou pêndula. Nos relógios, um pêndulo compõe-se da 

suspensão, da vara ou haste, e do peso ou massa. Este último pode deslizar para cima e 

para baixo da vara, para se poder ajustar o período do pêndulo. Se o relógio está a 

atrasar-se, faz-se subir o peso na haste, se adianta, faz-se o peso descer. Um pêndulo de 

gravidade obtém a sua força de retrocesso através do seu próprio peso. Um pêndulo de 

torção não depende da gravidade. (62)    

Perlage . Acção e resultado de uma decoração em círculos, formados por raios mais ou 

menos concêntricos, muito próximos e até sobrepostos. A relojoaria de qualidade faz a 

perlage à mão ou à máquina de pontes, de mostradores, etc. É uma das disciplinas dos 

Métiers d’Art. (63) 

Peso . Na relojoaria grossa, a energia vem de pesos (pedras, discos de metal, etc.) 

pendurados em cordas enroladas e suspensas em tambores. Na relojoaria média, os 

pesos também são usados e são compostos por um casquilho e por uma massa interior. 

Na relojoaria fina, a energia dada pelos pesos é substituída pela corda, uma mola 

helicoidal enrolada no tambor. Na relojoaria de quartzo, a energia é transmitida por uma 

pilha. (64) 

Petit sonnerie . Um relógio cujo mecanismo dá automaticamente os quartos de hora, mas 

não as horas, ao contrário da grande sonnerie. (65) 

Pino . Parte terminal do eixo de uma engrenagem ou do balanço, que gira num suporte de 

rubi. (i) 

Pinhão . Em relojoaria, órgão com dentes que se acrescenta ao eixo de rodas. Os dentes 

dos pinhões do trem de rodas foram normalizados. A rodagem do relógio é composta por 

rodas e pinhões. Há o pinhão do centro ou de minutos, o pinhão intermédio, o pinhão de 

escape, etc. (66)  

Derivado da palavra inglesa pinion é, também, designado por carreto pelos especialistas 

em relojoaria.  

Pintura acharoada . Genericamente a pintura acharoada, isto é, imitando o charão ou 

laca oriental, consistia na aplicação, sobre um preparo à base de adesivo animal ou 

gesso, de diversas camadas de pintura, uma de cada vez, e polida depois de seca. Com 
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este processo obtinha-se um fundo muito liso no qual se aplicava, a pincel, a decoração 

de motivos dourados, cujo desenho era normalmente contornado a negro. 

Posteriormente, esta decoração era revestida com um verniz à base de resinas, como o 

âmbar e o copal, de gomas como a goma-laca, ou de ambas, dissolvidas numa 

determinada substância. (IV)   

Pivot . Peça que gira numa parte fixa – almofada – que lhe serve de suporte. Em 

relojoaria, os eixos das rodas terminam geralmente em pivots, de várias formas – cónicos, 

cilíndricos, etc. (67) 

Platina . Nos relógios fixos e portáteis, prancha metálica que suporta as pontes e os 

órgãos da máquina. A parte de baixo da platina é a que recebe o mostrador, a parte de 

cima a que recebe as pontes. (68)   

Ponte . Peça metálica em que gira pelo menos um dos pivots dos órgãos móveis do 

relógio. A ponte está fixa à platina e adquire o nome das peças móveis que sustenta: 

ponte de barrilete, da roda do centro, da roda de transmissão, da âncora, etc. A ponte do 

balanço ou galo leva a raquete. (69)  

Ponteiros . Hands (inglês), aiguilles (francês). Órgãos indicadores, das formas mais 

diversas, mas estreitos, feitos geralmente me metal leve. Em relojoaria grossa, os 

primeiros relógios nem sequer tinham mostrador, apenas serviam para «bater» as horas. 

Os primeiros mostradores de torre eram discos que rodavam sob um ponteiro fixo (das 

horas) em forma de seta triangular. Depois, os mostradores passaram a ser fixos e os 

ponteiros das horas ganharam uma «cauda», para poderem ser mais facilmente 

manuseados aquando do acerto do relógio. Os ponteiros dos minutos apenas apareceram 

quando melhorou a exactidão dos mecanismos, e se generalizou o pêndulo e o escape de 

âncora. O ponteiro dos segundos raramente aparece em relojoaria grossa, e apenas em 

relógios electrificados690. Em relojoaria fina, normalmente, os relógios têm três ponteiros, 

para indicar as horas, minutos e segundos. Os primeiros relógios portáteis, inventados 

cerca de 1500 por Peter Henlein (1479-1542), na Floresta Negra, só tinham um ponteiro, 

o das horas. Os ponteiros dos minutos terão sido introduzidos pela primeira vez pelo 

relojoeiro inglês Daniel Quare, em 1691, mas o seu emprego só se generalizou no início 

do século XVIII. O ponteiro dos segundos só se generalizou no século XIX, quando os 

mecanismos dos relógios atingiram uma exactidão que os justificava. A mais famosa 

                                                           
690 Há casos de mecanismos primitivos que já tinham ponteiros das horas, dos minutos e dos segundos. Ex: 
o Astrarium, relógio astronómico construído por Giovanni de Dondi, em Pádua, por volta de 1350. 
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forma de ponteiros é a chamada «Breguet», utilizada por Abraham-Louis Breguet nos 

seus relógios, mas há outras como as «Luís XV» ou «Luís XVI», em serpentina, etc. Diz-

se que um ponteiro é esqueletizado quando o seu interior foi recortado. (70) 

Raquete . Também se diz «registo». Localizada em cima da ponte de balanço, serve para 

regular o relógio, dando maior ou menor amplitude – comprimento activo – à espiral. Dos 

lados, tem marcados os sinais F (fast) e S (slow) ou A (adiantar) e R (retardar, atrasar). 

(71) 

Regulador . Também conhecido por guarda-tempo. Em cronometria, relógio fixo de 

precisão, que os relojoeiros utilizavam para observar a marcha dos relógios. O regulador 

apareceu nos finais do século XVII – tinha um pêndulo que batia segundos, geralmente 

«mortos», e horas descentradas. (72) 

Relógio de bolso . No Ocidente, o bolso é popularizado na indumentária masculina a 

partir do primeiro quarto do século XVII e o relógio cedo se adapta a essa nova realidade. 

O relógio de bolso, muito popular a partir de 1675, é o verdadeiro símbolo de riqueza de 

reis e burgueses, que o ostentam pendurado em correntes de ouro. O relógio de bolso é 

uma evolução do «ovo de Nuremberga» inventado por volta de 1500 na Floresta Negra – 

com a corda a substituir os pesos, estava dado o primeiro passo para a portabilidade do 

Tempo. Só em 1843, com Adrien Philippe, fundador da Patek Philippe, chega a coroa, 

que lhe dá corda e serve para acertar os ponteiros. O relógio de bolso é um dos objectos 

que mais se identificam com a Revolução Industrial e o estatuto burguês no Ocidente – 

um cavalheiro nos séculos XVIII e XIX, só tinha a sua indumentária completa se 

ostentasse um relógio de bolso, com corrente, no bolso do colete. Só a partir da I Guerra 

Mundial, com a necessidade de milhares de oficiais e soldados sincronizarem entre si 

tempos de acção, o relógio de pulso passa a ser de uso massificado, dado ser de mais 

prática consulta. No espaço de 20 anos, o relógio de bolso é ultrapassado em números de 

produção pelo relógio de pulso. No final do século XX, deixou praticamente de ser usado, 

apesar de ser sempre tendencialmente mais exacto do que o relógio de pulso, sendo 

hoje, acima de tudo, um objecto de colecção. (73) 

Relógio de caçador . Geralmente de bolso, mas também de pulso, tem o mostrador 

protegido por uma tampa. O meio-caçador tem um buraco no centro, para se poder ver as 

horas, supostamente uma ideia de Napoleão. (74)  

Relógio de caixa alta . De pêndulo longo, pode bater horas e quartos, ter calendário, 

fases da lua, etc. Também se fala de relógios de meia caixa quando se está perante 
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exemplares de parede, alguns adaptados de relógio de caixa alta a que se serrou parte. 

(75) 

Relógio de mesa . A invenção da corda em forma de mola espiralada, por volta de 1500, 

permitiu a portabilidade do tempo, até então muito limitado pelo sistema de pesos. Os 

primeiros relógios de mesa deverão ter aparecido na região de Nuremberga, os 

chamados «ovos de Nuremberga», mas os mais populares foram, a partir do século XVIII, 

os bracket. São relógios de caixa em madeira, com uma asa no topo. (76) 

Relógio de repetição . Uma sonnerie a pedido. Relógio que assinala as horas, quartos e 

minutos mediante o accionar de um botão, «repetindo» sonoramente as horas. Os 

primeiros relógios de repetição foram inventados para se saber as horas de noite, quando 

a luz artificial possível era apenas a da vela. (77) 

Relógio de Sol . O relógio de sol é uma representação da Terra em relação ao Sol. Tem 

geralmente um gnómon, ou ponteiro, que projecta a sombra numa superfície – mostrador 

ou quadrante. Também há relógios em que os raios do sol entram por um orifício e o que 

se projecta no quadrante é a luz e não a sombra. São essas luz ou sombra que indicam a 

hora solar verdadeira num determinado local. O relógio de sol dá sempre, pois, o tempo 

solar verdadeiro local. Há muitos tipos de relógios de sol, que se podem dividir em duas 

grandes categorias – fixos e portáteis, sendo estes últimos ajustáveis à latitude do lugar 

onde se encontram. Os primeiros relógios de sol terão aparecido no Egipto e os obeliscos, 

por exemplo, tinham a função de gnómon, projectando a sua sombra sobre o solo. 

Passando para a Grécia, os relógios de sol surgiram depois no Império Romano. Terão 

sido introduzidos no território que é hoje Portugal quando Roma conquistou a Península 

Ibérica. Os primeiros relógios de sol indicavam as chamadas Horas Temporais, de 

duração diferente. Passaram a ter horas iguais quando se descobriu que o gnómon 

deveria estar paralelo ao eixo da Terra. Quando os relógios mecânicos foram inventados, 

os relógios de sol continuaram a desempenhar um papel importante, pois serviam para os 

acertar uma vez por dia, ao meio-dia local. Nos séculos XVIII e XIX os melhores relógios 

de caixa alta eram vendidos acompanhados de relógios de sol portáteis. As meridianas, 

relógios de sol que assinalam sonoramente o zénite (altura máxima do sol num 

determinado dia), através do disparo de uma pequena peça de canhão, marcaram o 

tempo colectivo português até ao início do século XX – houve meridianas colocadas na 

Torre dos Clérigos, no Porto, e no Castelo de São Jorge e na Escola Politécnica, em 

Lisboa, que disparavam um tiro de canhão ao meio-dia solar verdadeiro. (78)   
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Relojoaria férrea . Designação por vezes usada para relojoaria mecânica primitiva, que 

aplicou o ferro como único material. Muitos relojoeiros dos séculos XIV, XV e XVI eram 

ferreiros. O latão foi introduzido no século XVI nas caixas e nos mostradores. (79) 

Relojoaria fina . Em contraposição à relojoaria grossa, diz respeito a relógios de bolso ou 

de pulso. Esta é uma classificação por tamanho, mas a mais correcta talvez seja a que 

divide os relógios pelos seus órgãos oscilatórios – os que usam pêndulo e os que usam 

balanço-espiral. Uma terceira categoria seria a dos que usam cristais de quartzo ou 

átomos como órgão oscilador. (80) 

Relojoaria grossa . Foi a primeira a surgir, e contrapõe-se à relojoaria fina. Também 

chamada de relojoaria ferra (por os primeiros exemplares serem totalmente em ferro), de 

torre, monumental ou pública. (81) 

Relojoaria média . Classificação das peças de relojoaria que estão entre a relojoaria 

grossa (de torre) e de bolso ou de pulso (fina). Relógios de caixa alta, de parede ou de 

mesa, são de relojoaria média. (82) 

Repetição . De «repetir» sonoramente as horas. Vem do tempo em que, à noite, a única 

luz artificial era a das velas, candeias ou das lareiras, o que tornava difícil ver o mostrador 

do relógio. Diz-se de um relógio com sonnerie a pedido. Há vários tipos de repetições: a 

quartos, que soa um tom grave para as horas e dois tons para os quartos, um grave e um 

agudo; repetição a cinco minutos, que faz soar as horas, quartos e os cinco minutos, 

repetição a minutos, que soa as horas, os quartos e os minutos. A grande sonnerie dá, 

automaticamente, o som de horas e quartos e repete toda a sonnerie a pedido 

(pressionando um botão). Há ainda a repetição a carrilhão, onde os quartos soam com 

três ou quatro timbres, dando sons diferentes. Há relógios de repetição na relojoaria 

grossa e fina. (83) 

Roda catarina . Ou catalina, um espanholismo muito usado pelos relojoeiros. O seu nome 

parece derivar da lenda de Santa Catarina. Com aspecto de uma coroa, é muito mais 

antiga que a relojoaria mecânica, já que está na base de vários engenhos, como os 

moinhos. Esteve primitivamente associada a um balanço de tipo foliot e depois foi 

utilizada noutros tipos de escape. (84) 

Roda das horas . Também designada de canhão ou roda de canhão, é aquela onde se 

liga o ponteiro das horas. (85) 

Roda de escape . A roda dentada que está em contacto directo com o escape. O pinhão 

da roda de escape recebe a sua força a partir da quarta roda, esta da terceira, que a 
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recebe da roda primeira, de centro ou da corda, que está em contacto directo com o 

tambor. Esta cadeia cinética esgotar-se-ia rapidamente se a força que tem origem na 

corda não fosse doseada pelo escape. (86) 

Roda dos minutos . Peça que faz mover o ponteiro dos minutos, dá uma volta por hora. 

Pode estar ao centro do movimento ou descentrada. (87) 

Roda dos segundos . A roda que liga ao ponteiro dos segundos. Pode estar ao centro 

(grandes segundos), ou descentrada (pequenos segundos). (88) 

Rubi . Nicolas Fatio, ou Fatio de Duillier (1664-1753), matemático estabelecido em 

Londres, amigo de Newton, inventou em 1704 o processo dos rubis cravados para 

relojoaria. Inicialmente, as pedras colocadas nas peças fixas, onde os eixos das peças 

móveis assentavam eram mesmo rubis verdadeiros. Essa invenção melhorou em muito a 

diminuição do atrito e a durabilidade dos movimentos, mas a técnica era apenas 

empregue em relógios muito caros. Depois, com a sintetização do rubi, por Verneuil, em 

1902, a técnica protelarizou-se e já não é luxo ostentar relógios com a marca «21 rubis» 

no mostrador. De tal modo, que essa característica deixou de ser publicitada a partir dos 

anos 80 do século XX. (89) 

Tempo . Embora coordenada omnipresente, ninguém sabe ao certo o que é o Tempo. 

Realidade não palpável, é das grandezas mais exactamente mensuráveis e divisíveis. A 

noção de tempo é revolucionada com Einstein, quando ele diz que o Tempo não é 

absoluto. Segundo a Teoria da Relatividade, depois provada, o tempo varia com a 

velocidade do observador – quanto maior a velocidade, mais lento o tempo. Por outras 

palavras, dois irmãos gémeos, um a viajar no espaço à velocidade da luz e o outro a ficar 

na Terra, passados anos, quando se reencontrassem, teriam idades diferentes – o 

viajante seria mais novo. Os relógios que cada um usasse também andariam a ritmos 

diferentes. As teorias de Einstein sobre o tempo vieram revolucionar todo o sistema de 

pensamento da Humanidade. Só tendo em conta essas teorias, sistemas que dependem 

de tempos coordenados, como o GPS, funcionam hoje em dia. A passagem do tempo é 

medida tomando como referência fenómenos recorrentes como a rotação da Terra (dia), 

as fases da lua (semana e mês), as Estações (ano), mas também as vibrações regulares 

de um pêndulo, de um balanço, de um cristal de quartzo, de uma molécula ou de um 

átomo, aplicadas a medidores de tempo, relógios. Todos os seres vivos têm relógios 

biológicos, regulados pela presença, ausência ou duração da luz solar ao longo de um 

dia, de um ano. Eça de Queiroz, no prefácio ao Almanaque Enciclopédico para 1896, diz: 

«O Tempo, essa impressão misteriosa a que chamamos Tempo, é para o homem como 
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uma planície, sem forma, sem fim, sem luz, onde ele caminha guiado pelo Almanaque, 

que o segura pela mão, o vai puxando, e a cada passo murmurando: - ‘Aqui estás em 

Setembro… Além fim de semana… Em breve alcanças o 28… Hoje é sábado…’ Se o 

Almanaque subitamente, lhe soltasse a mão, o abandonasse, e para sempre se sumisse 

aquela Voz reguladora, que anuncia as Datas, o homem vaguearia estonteado, 

irremissivelmente confuso, dentro da vacuidade do Tempo». 

Sofia de Mello Breyner Anderson, num poema dedicado ao 25 de Abril de 1874, afirma: 

Esta é a madrugada que eu esperava 

O dia Inicial inteiro e limpo 

Onde emergimos da noite e do silencio 

E livres habitamos a substancia do tempo». (90)   

Tempo Legal . Tempo dado pelo Tempo Universal Coordenado (UTC) acrescentado ou 

diminuído do número de horas ou fracções de hora do fuso horário local. Em Portugal 

continental e Madeira, o tempo ou hora legal é dado pelo UTC, acrescentado de 60 

minutos desde o último domingo de Março até ao último domingo de Outubro seguinte 

(hora de Verão). Nos Açores, esse tempo ou hora legal é sempre diminuído de uma hora. 

(91) 

Tempo Solar Verdadeiro (ou aparente) . Tempo marcado pelo meio-dia solar verdadeiro 

do local e do dia em causa. (92) 

Tempo Universal Coordenado . A designação, TUC, usualmente abreviada para UT, 

abrange vários tempos baseados no tempo médio de Greenwich (GMT). De forma 

genérica pode dizer-se que corresponde ao tempo solar médio do meridiano de 

Greenwich. Actualmente usa-se como unidade internacionalmente aceite o Tempo 

Universal Coordenado, que é o tempo médio corrigido para as oscilações do movimento 

polar e do período de rotação da terra, que não é constante. (93)   

Timbre . Nas penduletes e nos despertadores, é uma campânula ou campainha que sofre 

o toque do martelo. Nos relógios de repetição, o timbre é uma folha de aço temperado, 

solidamente fixa num dos seus extremos e onde o martelo bate. Nas sonneries de 

carrilhão, usam-se três timbres. (94) 

De (I) a (IV): PROENÇA, José António, 2002, pp. 230, 232-233.  

De (1) a (94): OLIVEIRA, Fernando Correia de, 2007, pp. 18, 21, 25-28, 30-31, 33-34, 36-39, 40-42, 44, 50, 53, 

55-58, 61, 66-69, 72, 76, 78-81, 83, 87, 89, 91, 94, 98-100, 102-104, 110-111, 113-114, 116-118, 125, 127, 

131-132, 134, 138-139, 145-149, 151, 161-162. 

De (a) a (i): http://www.luxo24.com/relogios/glossario.php?main=62&language=pt 
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-Optámos por colocar algumas definições da Watch and Clock Encyclopedia, da autoria 

de Donald De Carle, 3ª edição reimpressa de 2003, por existirem termos nas legendas de 

certas imagens aos quais não encontrámos a designação em português ou, ainda outros, 

de forma a complementar algumas das definições acima descritas: 

Basse-taille enamel  (French). Base cut. A form of engraved watch dial where the base is 

engraved and then covered with a thin layer of coloured transparent enamel. Dates from 

about 1600. (p. 28) 

Battersea enamel . A loose term for English enamelled watch cases, etc. The Battersea 

Enamel Factory, in Battersea, London, started about 1750 and closed in 1756. The new 

process was to take the colour of engraved plates on to paper and transfer them to the 

surface to be enamelled. The work was carried on in Bilston, Staffordshire, and elsewhere. 

(p. 28) 

Bilston enamel . Late 18th and early 19th century enamelled boxes and watch cases, etc., 

were produced in Bilston, Staffordshire. They followed Battersea enamels, and were made 

by a similar system of production. A Bilston factory has again started to operate. (p. 30) 

Bracket clock . Originally, a clock made to stand upon a table and known in the 

seventeenth and eighteenth centuries as a table or portable clock. The bracket upon which 

the clock could stand was popular in the latter part of the eighteenth and early nineteenth 

centuries. The term Bracket still persists and is a broad term to define any part of the 

larger wood clocks. (p. 35) 

Chiming clock . A clock which chimes on bells or gongs sounding the hours, half hours, 

and quarters in addition to striking the number of hours, at each hour. (p. 48) 

Contrate wheel . A gear wheel the teeth of which stand at right angles to the plane of the 

wheel. (p. 57) 

Count wheel  (also known as Locking plate). It is the wheel which determines the number 

of blows to be struck in striking mechanism. (pp. 58 e 124) 

Driven . The wheel or pinion – usually the pinion in horology – that is being driven. 

Sometimes the wheel and the pinion with which it gears are termed the Driver and the 

Driven. Also termed the Follower, especially when applied to the wheel which is driven. (p. 

72) 

Enamel . Enamel is glass composed of silica, red lead, and potash. It is normally 

colourless and called flux, but coloured when fused with oxides of metals. It was and still is 
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the practice of manufacturers to send items such as watch cases, clock cases and parts of 

cases, boxes, ornaments, etc., to the enamel factories for them to embellish. (p. 77) 

Going train . The train of wheels of a clock or watch which operates that part of the 

mechanism which registers the time of day, to distinguish it from the striking train. (p. 95) 

Going barrel . The barrel or container of the mainspring of a clock or watch on which teeth 

are provided so that the mainspring power is conveyed direct to the train as distinct from 

the Fusee and Barrel. (p. 95) 

Great wheel . The wheel attached to the fuse and also the wheel, or the teeth which form 

part of the barrel, of the Going Barrel. Also the wheel to which the mainspring is attached 

in some low grade watches and clocks. (p. 97) 

Gut . An extremely strong cord made from the intestines of sheep (best quality) or oxen: it 

is actually the “cured” or “tanned” intestinal muscle of the animals. Used in place of the 

chain of a fuse clock. Often a special form of wire is now used. (p. 99) 

Mainspring . The main or principal spring of a watch or clock or other spring driven 

mechanism; the driving force, as distinct from any other springs, such as those which 

operate levers, etc. (p. 127) 

Main wheel . The first wheel in a watch or clock. Of a fuse mechanism, the wheel attached 

to the fusee, also referred to as the “Great Wheel”. In a going barrel is the wheel attached 

to and forming part of the barrel, i.e., the barrel is the main wheel. (p. 128) 

Niello . A form of semi-hard black enamel decoration used as a rule on silver watch cases. 

The design is deeply engraved and filled with an alloy of silver, lead and copper with 

sulphides, the case is then heated. The sulphides remain black. Niello work was in use as 

early as the first part of the 17th century, but was more commonly found in the latter part of 

the 18th and early 19th centuries. The pattern is somewhat similar to marquetry inlay, the 

silver picking out the design. Also known as Tulla Work, from Tulla, a Russian town where 

the work originated. (p. 137) 

Pin wheel . The wheel of a striking clock to which pins are fitted to lift the hammer. Some 

striking clocks are fitted with cams to the wheel in the form of a star, when it is known 

variously as the Pin wheel, or Star wheel. (p. 149) 

Pinion . A small, toothed wheel or cog. Except in Motion Work the pinion is the driven 

member of a pair of gears, a wheel driving the pinion. The teeth of a pinion are termed 

“leaves” and, for horological use, they are normally of the Hypocycloidal form. (p. 149) 
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Repoussé . A decorative treatment of metal. The metal is hammered or punched up from 

the reverse side to form a decoration or design when viewed from the face or front. Used 

on watch cases, especially in the 17th and 18th centuries. (p. 163) 

Train . A succession of wheels and pinions gearing together such as the wheels and 

pinions of a watch or clock. The count or speed of a train in horology is determined by the 

number of vibrations of the balance in one hour. It is sometimes referred to as the “count” 

in the same manner. In clocks, the terms “high train” and “low train” refer to a train of 

wheels and pinions with a great or low number of teeth to the wheels and leaves to the 

pinions, respectively, i.e., a regulator clock has a high train. (p. 203) 

Warning wheel . The wheel of the striking train fitted with a pin, which is arrested and 

released by the warning piece. A similar wheel is also to be found in a chiming clock and 

used for a similar purpose. (p. 214) 

Winding pinion . Another name for the Crown Wheel. (p. 217) 

Winding square . The square or squared end of an arbor, shaft, etc., on to which the key 

is fitted to wind the driving spring or weights of the mechanism. (p. 217) 

 

Japanning . Describes the European imitation of Asian lacquerwork, originally used 

on furniture. The word originated in the 17th century. Is most often a heavy black lacquer, 

almost like enamel paint. The European technique uses varnishes that have a resin base, 

similar to shellac, applied in heat-dried layers which are then polished, to give a smooth 

glossy finish. It can also come in reds, greens and blues. Originating in India, China and 

Japan as a decorative coating for pottery, it made its way into Europe by the 1600s. In the 

late 17th century, high European demand and rumors that higher quality pieces were not 

exported led to production starting in Italy. Its traditional form can be found using gold 

designs and pictorials, contrasting with the black base color. As the demand for all things 

japanned grew, the Italian technique for imitating Asian lacquerwork also spread. The Art 

of Japanning  developed in 18th century England at the court of King George III, 

and Queen Charlotte. The art of applying paper cut outs to other items (decoupage) 

became very popular, especially the botanically inspired works of Mary Delaney. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Japanning 
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-Adicionamos também, do Dictionary of Enamelling: history and techniques, da autoria de 

Erika Speel, 1998, a seguinte definição: 

Enamel: resumé . Enamel is a glass capable of being fused to certain metals, to ceramic 

surfaces and to some other qualities of glass to form resistant, durable and decorative 

glazes. Although often used in a wider sense to describe glossy paints and other brilliant 

and durable modern materials, the term enamel in its historic and usual application refers 

to glass fused to a metal surface. / The finished products made from enamelled metal are, 

by popular usage, themselves termed ‘enamels’. The actual enamel glass as a material is 

manufactured by glass- and glaze-makers who supply the specialized enamelling 

workshops and studios. The enamel glass is termed Vitreous or Porcelain Enamel, 

Jewellery Enamel or Enamel for Metal. / The methods of enamelling fall into distinct 

categories. Each type and subdivisions have visual and technical differences. The main 

classifications are the goldsmiths’ and the silversmiths’ methods, often described as inlaid 

or encrusted enamels, the painted enamels and the industrial techniques. There are many 

subdivisions within these groups. / The English word enamel has been in general use 

since the 19th century, but appeared in various forms in earlier texts, although the French 

term email was more generally employed. (p. 46) 
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Site com imagem da torre do relógio da Igreja Matriz do Louriçal, da autoria de Dias dos Reis 
 
http://www.priberam.pt/dlpo/default.aspx?pal=Almanaque 
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http://www.relogioserelogios.com.pt/apresentacao.asp 
Site de divulgação da cultura relojoeira 
 
http://www.relogiosreguladora.com.pt 
Site oficial da Regularfama, fábrica de relógios sediada em Vila Nova de Famalicão, herdeira d’A 
Boa Reguladora que iniciou actividade em 1892 
 
http://www.rubylane.com/item/201779-B26189375/Majestic-Belgian-Bronze-Black-Marble 
Site de compra e venda online de antiguidades e arte, colecções vintage e jóias. Relógio "Cie 
Anonyme des Bronzes Bruxelles", com o busto de Apolo em bronze 
 
http://www.skyscrapercity.com/showpost.php?p=31755306&postcount=13 
Site informativo sobre a Universidade de Coimbra e imagem de um painel de azulejo ilustrando a 
Torre da Universidade 
 
http://www.workinghigh.biz/FILES_3/BOX_05_newFRENCHweb.htm 
Site de colecção de relógios de bolso, sendo que alguns estão disponíveis para venda 
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ERRATA 
 
 
 
 

• Página 192, último parágrafo: 
 

 
Onde se lê: “executado desde a segunda metade do século XVII até ao século XIX”, deve 
ler-se: “executado desde a segunda metade do século XVII até ao século XX inclusive”; 
 
 
Onde se lê: “Só o facto de ter durado por tão longo período de tempo, entrando pelo 
século XIX, é extraordinário”, deve ler-se: “Só o facto de ter durado por tão longo período 
de tempo é extraordinário.” 
 


