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INTRODUÇÃO

Foi -me este trabalho proposto, na sequência de

algumas investigações anteriormente desenvolvidas sobre o

assunto, pelo Conselho Directivo da Faculdade de Belas

Artes, com a intenção primeira de servir de fundamento aos

arquitectos que vão desenvolver obras de adaptação do

edifício para o funcionamento consentâneo da recente

Faculdade e respectivas necessidades pedagógicas e

científicas.

Por outro lado, ocupando esta Faculdade uma parte

significativa do antigo Convento de S. Francisco da Cidade,

cabe-lhe, sem dúvida, a responsabilidade, nao só da sua

conservação integrada, mas também do desenvolvimento de

investigações que conduzam a um melhor conhecimento da

história do edifício desde a sua fundação até ao presente.

Assim, este estudo, pretendendo servir o primeiro

objectivo, enquadra-se igualmente no segundo, com vista a

publicação de uma monografia sobre o Convento e seu

património hi stori co-artí s ti co .

Lisboa, Abril de 1996

Margarida Calado
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A FUNDAÇÃO E A EXPANSÃO DA ORDEH

FRANCISCANA EH PORTUGAL

A ordem de S. Francisco, cuja regra foi aprovada

pelo Papa Inocêncio III, em 1210, iniciou imediatamente a

sua expansão na Europa. É tradição não confirmada ter S.

Francisco fundado em 1214 o primeiro convento franciscano em

Bragança, no regresso de uma peregrinação a Santiago de

Compostel a1 . A história, porém, confirma a chegada a

Portugal, em 1216, de dois frades italianos, Frei Zacarias e

Frei Gualter.

Encontrando-se ;~iã altura, a Corte em Coimbra, ali se

dirigiram os dois frades, que logo obtiveram -

com apoio da

rainha D. Urraca - autorização de D. Afonso II para fundarem

conventos em Portugal. Foi-lhes imediatamente concedida a

ermida de Santo Antão dos Olivais, (actualmente de Santo

António), em Coimbra, junto da qual estabeleceram a sua

primeira residência.

Entre os primeiros conventos criados estão o de

Alenquer, a pedido da Infanta D. Sancha, irmã de D. Afonso

II, o Oratório de Guimarães, fundado por Frei Gualter, e o

Convento de S. Francisco em Lisboa, fundado por Frei

Zacarias em 1217, depois de obtida a necessária autorização

regi a .

Na sequência destas fundações, em 1224 foi criado o

de S. Francisco de Évora.

3



Os Franciscanos tiveram de lutar com a hostilidade

do clero secular e de outros Institutos. Mesmo assim, nos

séculos XIV-XV foi enorme o desenvolvimento da Ordem em

Portugal .

As casas franciscanas formavam uma custódia

dependente da província de Espanha. Em 1233, o Capítulo

geral reunido em Soria dividiu a província de Espanha em

três: Castela, Aragão e Santiago, passando a custódia de

Portugal a depender de Santiago. Mas, logo em 1272, foi a

custódia de Portugal dividida em duas - Coimbra e Lisboa -

vindo esta última, em 1330, a ser de novo dividida - Lisboa

e Évora - continuando as três a ser dependentes da Galiza.

No último quartel do século XIV, o número de

conventos totalizava vinte e seis, dezassete de frades e

nove de freiras.

Durante este período, devido às guerras entre

Portugal e Castela e ao cisma do Ocidente (Portugal obedecia

ao Papa Urbano VI e Castela, ao anti papa Clemente VII), o

ministro da província de Portugal começou a exercer o

governo das custódi as de Portugal separadamente. E assim

continuou, acabado o Cisma e estabelecida a paz, ficando

erecta a província de Portugal, embora a principio

conservasse o nome de Santiago.

Outro problema que marcou a história da Ordem foi a

divisão, a partir do século XIV, entre os observantes, que

seguiam a regra como o fundador a tinha ordenado; e os
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clausurais ou conventuais, que se aproveitavam das dispensas

concedidas pelos pontífices Inocêncio IV e Nicolau III.

A regular observância foi introduzida em Portugal,

em 1392, por três religiosos da Galiza, que fundaram o

primeiro convento junto a Viana do Castelo, a que logo se

sucederam vários outros.

Em 1407, pedi iam ao provincial da t-laustra que lhes

desse um vigário que os dirigisse, no que foram atendidos.

Mas em 1430, o Papa Martinho V extinguiu os vigários da

observância, o que acentuou as rivalidades entre os dois

ramos da Ordem. Por esse motivo, e a pedido de S. João

Capistrano, em 1431, o Papa Eugénio IV mandou que os

observantes se afastassem de novo dos cl austrai s .

Isso não impediu que as divergências continuassem

pelo que Leão X convocou o Capítulo geral da Ordem em 1517.

Para ministro da província de Portugal foi então

eleito Fr. Francisco de Lisboa, e Fr. João de Chaves, que

era ministro entre os claustrais, tomou o título de mestre

provi nci ai .

No regresso a Portugal, Fr. Francisco de Lisboa

trazia um breve de Leão X, solicitado por D. Manuel, para

transformar de claustrais em observantes alguns conventos,

entre os quais o de S. Francisco de Lisboa. Este tornou-se

cabeça da província, enquanto os claustrais se estabeleceram

no Porto, ficando ambos com o título de província de

Portuga 1 .
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Esta situação duraria até 1567, data em que Santa Sé

obrigou os claustrai s a reformarem-se na observância.

0 século XVI correspondeu a um momento de grande

expansão da Ordem em Portugal , havendo conventos

franciscanos em quase todas as cidades e vilas. Daqui

partiram para uma intensa actividade missionária na índia,

no Brasil e mesmo em África.

No entanto, a partir do século XVII começou a

senti r-se uma ceita decadência na Ordem, com excepção da

actividade de Fr. António das Chagas ao fundar o Seminário

Apostólico do Varatojo (1630) e dos estudos desenvolvidos no

Convento de Mafra.

Como as outras ordens religiosas, os franciscanos

foram extintos pelo decreto de Joaquim António de Aguiar de

30 de Maio de 1334.
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O CONVENTO DE S, FRANCISCO DA CIDADE,

OS TEMPOS HEDIEVAIS

O local escolhido para a construção da nova casa dos

Franciscanos situava-se junto à cidade, a norte da primeira

Igreja dos Mártires, mas num local relativamente isolado,

como diz Frei Manuel da Esperança: "E foi este mesmo, onde

agora estamos, despovoado nesse tempo, e apartado da cidade

sobre uma eminência, da banda do Oci dente, chamada Monte

Fragoso, por razão dos precepíci os que hoje ficam encobertos

com as casas .

'"-

Ainda no século XIII, a partir de 1244, o Convento

de S. Francisco sofreu a sua primeira ampliação, dado que a

igreja primitiva se mostrou logo demasiado pequena para as

necessidades dos fiéis. Assim, em 1245 já estava principiada

a nova igreja, para cuja construção o Papa Inocêncio IV

contribuiu, concedendo quarenta dias de indulgências a quem

nela colaborasse.

A construção do convento atraiu muitos artífices e

novos moradores vieram trabalhar nas hortas e quintas dos

frades .

Desconhecem-se as características arquitectónicas do

edifício então construído, mas julga-se que seria o modelo

habitual dos conventos da época, ou seja, uma igreja

conventual com o coro adequado ao número de frades que aí

realizavam as suas orações colectivas; junto à igreja, o

claustro, para onde abriam as outras dependências, como a

Casa do Capítulo, o refeitório e dependências a ele ligadas
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e a biblioteca, que, sabemos, existia neste Convento. No

piso superior dc claustro, ficavam os dormitórios, com celas

individuais para estudo e repouso. Junto ao edifício haveria

ainda um espaço fechado para cultivo e lazer.

A obra do claustro, capela e sala do Capítulo foi da

responsabilidade do tesoureiro real, João Moniz, segundo uma

inscrição datada de 1310.

Quanto à igreja conventual, teria certamente as

características comuns a outros edifícios da ordem

franciscana construídos em Portugal nessa época, ou seja,

seria uma igreja de três naves, com a na\je principal mais

larga e elevada, iluminada directamente por um clerestório,

sendo as naves cobertas de madeira. Provavelmente existiria

um transepto, para o qual abriam as três ou cinco capelas da

cabeceira, estas cobertas por abóbada de nervuras e

iluminadas directamente por altas janelas geminadas de arco

quebrado, separadas exteriormente por contrafortes. A

frontaria revelava certamente a composição interna, com a

zona central mais elevada e larga, na qual se abria o portal

e urna rosácea. Os dois corpos laterais mais baixos podiam

ser cegos ou iluminados por janelas ou frestas, também de

arco quebrado.

0 Convento de S. Francisco está intimamente ligado a

história portuguesa. Quando em Fevereiro de 1372 os

Castelhanos cercaram Lisboa - estava D. Fernando em Santarém

- estabeleceram o seu aquartel amento em S. Francisco. Como

os monges tinham aconselhado o povo a resistir ao inimigo, o
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rei de Castela mandou meter os frades em barcos sem remos

nem leme, para que se perdessem no alto-mar, mas eles

conseguiram chegar ao outro lado do Tejo.

No século XIV, em função da muralha fernandina,

construída entre 1373 e 1375, para defender Lisboa de outras

situações de perigo, abriram-se novas ruas e o Convento de

S. Francisco passou a estar incluído no perímetro urbano.

Uma das portas da muralha, a sul, era precisamente a de S.

Francisco. A rua das Portas de Santa Catarina articulava os

conventos existentes na zona, além de S. Francisco: o do

Espírito Santo da Pedreira (Chiado), o da Trindade e o do

Carmo. Pela Calçada de S. Francisco fazia-se a ligação com a

rua Nova dos Mercadores.
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A ÉPOCA HODERNA

Em 1500 e 1502, foram cedidos dois lotes da cerca do

convento ao duque de Bragança, para a horta do seu paço
-

conhecida como horta do Duque - situado a poente.

Também em 1502, os franciscanos emprazaram ao

tabelião Afonso Eanes e a um outro Afonso Eanes, piloto, uma

porção de terreno onde se abriu a vua do Saco, com todas as

suas travessas. E estabel eceu-se como condição contratual

que os prédios a construir não pudessem devassar a cerca do

convento, o que não se cumpriu3.

Na sequência do breve de Leão X que entregou o

convento aos observantes , D. Manuel quis ampliar a Igreja, à

custa do vizinho templo consagrado aos Mártires, tendo

conseguido licença para o transferir para outro lugar por

Breve do Papa Leão X de 3 de Junho de 1518; mas foram os

próprios franciscanos que o impediram pois esta igreja

remontava a época da conquista de Lisboa aos Mouros. De

facto, a igreja era separada do convento apenas por um

caminho estreito, como o provam as plantas da cidade e o

confirmam os documentos-'. Depois da ampliação, esse caminho

terá ficado reduzido a uns dez palmos de uma azinhaga

fechada em 1550, por se ter construído uma capela para a

Eucaristia.

A nova igreja franciscana teve uma orientação

diferente da primitiva, com a fachada virada a nascente,

para a cidade. As obras foram lentas e certamente retardadas

pela morte de D. Manuel em 1521. Nada se sabe das
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características deste novo templo, nem do seu arquitecto,

podendo no entanto supor-se que esta igreja seria do tipo

salão, de três naves de igual altura, como a de Jesus, em

Setúbal, ou mesmo a dos Jerónimos. Segundo a crónica

franciscana, da primitiva obra permanecia a sacristia, junto

a entrada da igreja. Da época de D. Manuel conservava-se

ainda no século XVII o refeitório, que tinha vitrais de

1518.

A enfermaria era dedicada a Nossa Senhora das Mercês

e tinha altar para os enfermos ouvirem missa e receberem os

sacramentos, com as imagens da Virgem das Mercês e de S.

João Capistrano. Numa inscrição, se lia que a tinham mandado

fazer Fernando Castilho, Diogo Torres, Afonso Torres e os

seus genros, por sua devoção, em 1523. Diogo Torres, o

Velho, tinha uma filha, D. Antónia Torres, que era casada

com D. Rodrigo de Meneses, trinchante de D. João III e da

Rainha D. Catarina.

Afonso Torres instituiu também na igreja uma Capela

dos Torres, ligada à de S. João de Latrão, em Roma, com

muitas indulgências e privilégios .

Durante as obras, serviu de igreja o alpendre da

casa da portaria que no século XVII estava transformado "em

hum claustro curioso
«8

De acordo com o testamento de D. Isabel de Mendanha

- sepultada na capela-mor da igreja
- citado pelo mesmo

cronista franciscano, à morte de D. Manuel, estavam em

construção o cruzeiro do transepto e as quatro capelas
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colaterais. No entanto, D. João III continuou empenhado em

prosseguir as obras, pelo que fez «. . .applicar os direitos

que pagavam aquelles a quem conferia a mercê de Dom, para a

obra da igreja e convento além disso gastando muito da sua

fazenda ... » . Foi no seu tempo que se terminou o

frontispício da igreja, estando o nome do rei no frontão que

encimava a porta principal, embora não tenha sido ainda

terminado o remate.

Não tendo assim conseguido completar a obra, em

1569 os frades deram o padroado e acabamento da capei a-mor a

D. Manuel de Lima e seus descendentes.

A esta campanha de obras da época de D. João III,

devem pertencer alguns dos elementos escultóricos integrados

na estrutura actual das paredes, nomeadamente ......um

medalhão relevado fecho de nervuras de abóbada, Ilustrado

com busto de infante, ci rcundado por louros e frutos, que

faz supor pela dimensão e do seu tardoz, ainda com restos de

nervuras , ser de grandes dimensões, a obra arquitectónica a

que pertenceu. . .» e um outro com a data de 1543, em

carteia de sabor maneirista.

Menos seguro é considerar-se que também pertenceram

ao património original do Convento de S. Francisco quatro

esculturas do século XVI, representando «S. Pedro», «S.

Paulo», «Santa Madalena»(?) e «Santa Clara», apesar do

referido medalhão figurado delas se poder aproximar, tanto

pela qualidade do calcário como pela «expressão plástica»

É mais provável que sejam as quatro estátuas provenientes do
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Convento do Desterro, entradas na Academia em 20 de Dezembro

de 1887, segundo documento revelado por Ayres de Carvalho12.

Na época moderna, o convento continuou ligado à

história nacional. Segundo a tradição, no tempo de D.

Manuel, o braço popular fazia aqui as reuniões preparatórias

para as Cortes, na Sala do Capítulo ou na Livraria. Está

comprovado que o povo se reuniu na Sala do Capítulo de S.

Francisco, em 1544, como preparação para as Cortes que D.

João III reuniu em Almeirim para prestar juramento o

príncipe D. João. Outra reunião documentada foi para as

Cortes de 1562.

Em 1579, o Cardeal D. Henrique reuniu Cortes no

Convento, para tratar do problema da sucessão ao trono.

Ainda no século XVI, Frei Pedro de Leiria, guardião

do Convento em 1577, mandou construir de novo a Casa do

Noviciado, ainda existente no século XVIII, e terminou os

arcos que, do lado do claustro, sustentavam os dormitórios e

• 13
i greja-1--3.

Depois das obras do século XVI, os limites da cerca

conventual de S. Francisco eram definidos a poente, pela rua

do Saco (Serpa Pinto) até aos terrenos do duque de Bragança;

a sul pela rua do Ferragial (Vítor Cordon), a norte pela rua

da Parrei rinha (Capelo) e a nascente pela rua de S.

Francisco ( I v e n s ) .



Diz-se num documento que na primeira edificação do

convento se evidenciou um frade leigo, não só nas decorações

dos altares, mas na disposição e estrutura das cento e

oitenta celas. 0 convento comportava quatro dormitórios,

tendo o primeiro capela, com todas as alfaias sagradas e

ornamentos necessários ao culto; era o compartimento que

contava mais celas, sendo estas em número de 54.

As dimensões do convento eram tais que o próprio

Filipe II lhe chamou «cidade de S. Francisco», designação

que terá ficado até à época do Marquês de Pombal.

Após a Restauração, teve lugar no Convento o Acto

Preparatório do Braço popular para as Cortes de 1642, no

qual cs procuradores declararam que estavam prontos para a

contribuição de que se iria tratar, da qual ninguém deveria

ficar isento.

Foi na rua do Saco que se situou o Hospital dos

Terceiros de S. Francisco, fundado em 1671 pelo Padre Frei

Domingos da Cruz14 e inaugurado a 4 de Agosto de 1673

Outra das dependências do Convento de S. Francisco

era o Hospício da Terra Santa. 0 convento necessitava de

alojamentos amplos e em número suficiente para os seus

próprios religiosos e para os que, de vez em quando, se

hospedavam aí para reuniões, ou estudos teológicos e

litúrgicos, que duravam cinco anos. Foi por isso acrescido

de uma nova construção, em que se estabeleceu uma filial dos

Lugares Santos, destinada a residência de religiosos que se

dedicavam a fazer peditórios de terra em terra, com o fim de
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angariar esmolas para manter o convento franciscano de

Jerusalém. No convento de Lisboa, existiam sete pequenos

painéis com a efígie de S. Francisco, que os religisos

utilizavam nessas suas peregrinações para angariação de

esmolas.

Também vinham, várias vezes durante o ano,

religiosos de Jerusalém e de outras terras do Oriente, para

se hospedarem no Convento.

Todos cs sábados saíam doze frades de S. Francisco,

pelas ruas da Cidade, a pedir esmolas e com o seu produto

sustentavam a casa e os hóspedes e alimentavam os pobres que

acorriam à sua portaria.16

Podemos reconstituir o aspecto da igreja, no início

do século XVIII, de acordo com a descrição anónima constante

da História dos Mostei ros , Conventos e Casas Rei i gi osas de

Lisboa*-': a capei a-mor tinha um retábulo de mármore,

completado em madeira, imitando mármore da Arrábida, com

três colunas torsas, conti nuando-se por três arquivo! tas,

igualmente torsas, portanto de acordo com um estilo

praticado pela oficina de João Antunes e que ainda hoje

podemos ver na capela do Calhariz, em Palmela. No painel do

altar estava representado «S. Francisco diante de Nossa

Senhora da Porei úncul a» . As paredes estavam revestidas de

azulejos com milagres de S. Francisco. A cima! ha imitava

embutidos de mármore. A capela era iluminada por duas

janelas de cada lado. A abóbada apoiava-se em arcos
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cruzados, guarnecidos de pintura e nos vãos, tinha pintura

de brutescos.

Na capela, estava a Irmandade das Chagas de S.

Francisco, que t i n h a uma imagem no a 1 1 a r - m o r .

A igreja possuía várias capelas, com variadíssimas

imagens, sobretudo de Cristo e da Virgem (desta, mais de

onze) com as respectivas Irmandades, de que se destacava a

da Ordem Terceira, a que pertenciam os reis e quase toda a

fidalguia da Corte, que nos claustros do convento se fazia

sepultar.

No transepto, do lado da Epístola, estava o altar de

Santa Maria Egipcíaca, da Irmandade dos Soldados da Guarda

Real .

A Capela de S. Diogo tinha abóbada e paredes

revestidas de mármores brancos, pretos e vermelhos, com

lanternim no tecto. 0 retábulo e a tribuna eram de talha

dourada. A imagem do santo, em meio-corpo, estava sobre uma

peanha. Servia de jazigo aos Condes da Ribeira Grande.

A Capela do Bom Jesus de Portugal era jazigo dos

Montei ros-mores e assento da Venerável Ordem Terceira de S.

Francisco. Tinha a tribuna em talha dourada e o tecto

pintado. De cada lado, estavam painéis com cenas da Paixão

de Cristo, envolvidos por molduras de talha dourada.

Por trás desta capela ficava a Sacristia grande e

atrás, uma dependência com os móveis pertencentes à Ordem

Tercei ra .
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No topo do transepto ficava a capela do Bom Jesus

das Chagas. 0 arco de entrada era revestido a talha não

dourada. As paredes, tecto, retábulo e tribuna eram de

talha. A banqueta do altar era em pedra embutida que se

continuava pelas paredes laterais18. Tinha uma pequena

sacr istia anexa a um dos lados.

Do lado do Evangelho, ficava o altar de Nossa

Senhora da Paz, com imagens de Santa Catarina e Santa

Cecília.

Seguia-se a capela do Senhor Jesus, com abóbada de

penetrações, com os vãos de pedra pintados. 0 retábulo,

antigo, representava a «Descida da Cruz». As paredes

laterais eram revestidas de azulejo de brutesco. Metidas na

parede estavam duas sepulturas de jaspe, dos senhores da

Casa de Faro.

A Capela de Nossa Senhora da Piedade era dos

Marqueses de Castelo Rodrigo. Tinha um retábulo antigo, com

boas pinturas e as paredes revestidas de azulejo.

Esta capela da Piedade, ou outra, situada sob o

cero, pertencera a André Hesse. Este descendia de Jacobo

Hesse, senador hamburguês, que não querendo ser luterano,

preferiu perder um alto cargo que exercia. 0 seu neto, Pedro

Hesse estabel eceu-se em Lisboa, em 1639, e casou com D.

Gracia de Belém, sendo seu filho primogénito o referido

André Hesse19.

No topo do transepto, ficava a Capela de Nossa

Senhora das Angústias, semelhante à das Chagas, mas com a
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talha dourada. Estava protegida com balaústres de pau-santo

alternando com pilares de pedra embutidos. Era jazigo da

casa de Castelo Melhor.

0 altar da Purificação da Virgem tinha um retábulo

muito alto, com um painel pintado em tábua. A imagem da

Virgem era de vulto, com ricos vestidos.

Na nave, do lado do Evangelho, "estava a Capela da

Madre de Deus, grande e alta, tendo coro com órgão e

sacristia própria e, sobre ela, ficava a Casa do Despacho da

Irmandade. A abóbada era sustentada por arcos cruzados, com

os vãos ornados de pintura. As paredes era"* revesti das por

silhares de azulejos tendo por cima painéis com molduras de

talha. 0 retábulo era de talha dourada, com duas colunas de

cada lado. Na tribuna estava a imagem da Virgem. 0 sacrário

era de talha dourada. A capela era fechada por grades de

pau-santo .

Seguia-se a porta lateral da igreja.

Depois, ficava a Capela de S. Frutuoso, com retábulo

antigo, apainelado; tinha grades de ferro e arco de pedraria

branca.

A Capela de Nossa Senhora do Amparo tinha duas

colunas de pedra e arco de pedraria antiga.

Debaixo do coro, ficava a Capela do Arcanjo S.

Miguel, pertencente à Irmandade das Almas, que tinha um

retábulo antigo e a Capela do Anjo Custódio, que se

encontrava ao abandono.

A porta principal era a maior da cidade.
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Do outro lado, debaixo do coro, ficava a Capela de

S. João Capistrano sem irmandade e, portanto, sem ornatos, e

outra Capela de Nossa Senhora da Piedade, com retábulo novo

de talha dourada.

Do lado da Epístola, ficava a Capela de Nossa

Senhora de Guadalupe e S. Bento, que pertencia à Irmandade

dos Pretos que tinha um retábulo novo e tribuna de talha

dourada e imagem com r i c o s vestidos.

Seguia-se uma pequena capela dedicada a Santa Rosa

de Viterbo, com retábulo e tribuna de talha dourada.

A Capela de Santo António, com retábulo e tribuna de

talha dourada, era decorada com painéis da vida dc santo e

tinha um frontal de prata.

A pequena Capela de Nossa Senhora da Vista também

tinha retábulo e tribuna de talha dourada.

A Capela de Nossa Senhora da Guia possuía retábulo

antigo com boas pinturas; o ornato foi para a igreja da

Guia, em Cascais.

Outra capela pequena, com retábulo antigo, era

dedicada a S. Pedro de Alcântara.

Seguia-se a Capela da Imaculada Conceição, com

imagem de vestir, em tribuna e retábulo de talha dourada.

0 coro possuía 92 cadeiras, com seis quadros

inseridos no espaldar. 0 tecto era de abóbada de berço, com

trinta quadros da vida de S. Francisco. As grades eram de

mármore branco. Tinha um altar dedicado à Virgem e,

fronteira, ao fundo do coro, uma imagem de S. Francisco.
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OS GRANDES INCÊNDIOS E AS OBRAS DO

PERÍODO JOANINO

Em 9 de Junho de 170720, um violento incêndio

atingiu o Convento de S. Francisco, que andava em obras; os

resíduos de um foguete introduzi ram-se no tecto da igreja,

que estava descoberto para obras, e o fogo foi minando tudo,

de modo que os religiosos só deram por ele de manhã, quando

vinham cantar a hora prima. Ac tentarem apagá-lo com água,

intensificou-se o fogo que destruiu a igreja, da qual só

ficou intacta a capela-mor, o cruzeiro e algumas capelas do

lado da Epístola, como a de Nossa Senhora da Piedade e a de

Santo Onofre. Dc coro, conseguiram livrar uma imagem de

Nossa Senhora Senhora dos Anjos e outra de S. Francisco,

além de um relicário. Queimaram-se todos os livros, três

santuários cheios de relíquias, o retábulo de S. Francisco e

a tribuna da Virgem. 0 apainelado do tecto do coro e

respectivas pinturas assim como os dois órgãos também

arderam. A luta durou quatro dias, consegui ndo-se ,
no

entanto, impedir que o fogo passasse para o claustro e zona

conventual. Em poucos dias, os frades juntaram trinta mi!

cruzados e, com esta quantia e o avultado produto de outras

esmolas, foi tudo reconstruído, tornando-se esta uma das

mais notáveis igrejas de Lisboa. 0 coro, cujas abóbadas

resistiram ao fogo, ficou "adornado com tanta elegância, que

tudo excede à muyta que tinha"21. As obras ainda duravam

em 1712.
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A igreja tinha três naves, com doze colunas de

grande altura, e um coro espaçoso com um tecto de abóbada de

excelente arquitectura, pintado por Baccarel 1 i
^

, o pintor

italiano de perspectivas, que viveu em Portugal entre o

final do século XVII e 1719, tendo aqui deixado um escol de

discípulos, peritos na arte do trompe-1
'
oei 1 . Tem sido dito

que o incêndio de 1707 destruirá a pintura de Baccarel! i, o

que não nos parece exacto, pois escrevendo João Baptista de

Castro em 1763, descreve a igreja que conhecera, antes do

Terramoto, e não a anterior ao incêndio do princípio do

século, já que também é sabido que em 1741 a igreja foi

poupada. Pela descrição do início do século XVIII,

verificamos que o tecto do coro era dividido em caixotões

com cenas da vida de S . Francisco, em estilo bem diverso d o

p ratiçado por Baccarelli.

Em 1737, D. João V e a rainha D. Maria Ana de

Áustria assistiram, no convento, à beatificação de S.

Benedito, que os irmãos pretos de Nossa Senhora de Guadalupe

festejaram com um triduo solene, e deram-lhe avultada

esmola.

Mas na madrugada de 30 de Novembro de 1741, ura outro

incêndio reduziu a cinzas o convento, que no dia seguinte, 1

de Dezembro, ainda continuava a lavrar, causando enormes

prejuízos, pois só a casa da Livraria tinha custado vinte

mi! cruzados. Os livros, no entanto, foram transferidos para

a residência dos Condes da Ribeira. 0 cartório ardeu todo,

vindo a ser reorganizado em Fevereiro de 1742. Sofreram
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também grandes danos o Seminário e os aposentos do Padre

Gera! e bispo do Porto, D. Fr. José Maria da Fonseca e

Évora, que no entanto, nada sofreu, por se encontrar de

visita ao Marquês de Abrantes, em Alcântara.

0 incêndio foi de ta! dimensão que os religiosos se

viram obrigados a instai ar-se nos vários conventos vizinhos.

Também o Santíssimo Sacramento foi levado para a vizinha

Igreja dos Mártires, tendo depois regressado em procissão,

visto que as chamas pouparam a Igreja, a sacristia, a

enfermaria, o noviciado, o corredor dos velhos, a cozinha e

a portaria dos pobres do convento.

Graças ao empenhamento do rei D. João V, foi

possível reconstruir de novo o Convento; de facto, por

decreto de 23 de Março de 1743, o rei concedeu cem mil

cruzados, nos primeiros dez anos, à razão de dez mil

cruzados por ano, tendo além disso, cedido o seu arquitecto,

Custódio Vieira, conforme se comprova pelas notícias dc

Mercúrio de Lisboa*-3.

Na altura deste segundo incêndio, o Padre Luís

Montez Matozo fez um levantamento das lápides sepulcrais

existentes no convento, que nos permite reconstituir algumas

das suas partes. Aí refere o claustro da Igreja, a Casa do

Capítulo e a existência de uma Via Sacra. Na quadra nascente

do claustro, encontravam-se as Capelas de Nossa Senhora a

Formosa, a segunda da parede norte, a Capela da Via Sacra,

a Capela de Nossa da Piedade. Havia ainda a Capela das

Encimadas, Capítulo e cemitério antigo. No claustro de
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dentro, estava a quadra De Profundi s e a quadra das Chagas,

para onde dava a porta da Ordem Terceira; na quadra do

Norte, ficava o cemitério da Confraria de S. Diogo.

Sobre a porta da sacristia, existia uma inscrição

onde se lia: "Este portal mandou fazer o segundo

Administrador desta Capella no anno de 1614."

A reconstrução ia adiantada quando se deu o

Terramoto de 1755: «Achava-se elle já recuperado desde os

ai 7 cerces , em tudo o que tocava de parte do Nascente, e do

Norte, e se hia continuando parte do Poente ... ,V-4 pelo que

julgamos que foi esta parte recem-reconstruída que mais

resistiu à catástrofe. Pelo que se sabe, ficou livre a

quadra em que estava o Hospício da Terra Santa, para a parte

do sul, a qual constava de três dormitórios e das espaçosas

casas das oficinas."5

Nesta altura, já se tinham gasto na reconstrução

seiscentos mil cruzados, assim distribuídos: uma consignação

régia de cem mil cruzados em dez anos; duzentos mil cruzados

de esmolas do Brasil; quarenta e três mil da Santa Casa de

Jerusalém; dezoito mil da Corte e cinco mil do Bispo do

Porto, D. Frei José Maria da Fonseca e Évora, que, segundo a

Gazeta de Lisboa, perdeu, aliás, no incêndio alguns bens,

dos quais fariam parte provavelmente, obras trazidas de

Roma.
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O TERRAHOTO DE 1755. A RECONSTRUÇÃO.
O Terramoto abateu totalmente o coro, a igreja, com

a respectiva capei a-mor, as varandas do claustro grande,

junto da igreja e os seus arcos, que se conservaram na

reedi fi cação . 0 incêndio que se lhe seguiu atingiu uma parte

do convento, nomeadamente a Livraria, que compreendia cerca

de 9000 volumes, a maior parte das alfaias litúrgicas,

sobretudo as que pertenciam a Ordem Terceira e às

riquíssimas irmandades, como a da Madre de Deus e outras. De

toda a riqueza em prata, só se aproveitou um turíbulo e um

cál i ce .

Também foi significativo o número de vidas perdidas:

quase seiscentas pessoas e doze frades, que morreram na

i greja"" .

Em Agosto de 1757, começou-se a desentulhar o

edifício e os padres que se tinham retirado para o sítio do

Rato, para a quinta de D. Helena, puderam regressar ao que

restava do seu convento.

Do grande conjunto de construções que formavam a

«cidade de S. Francisco» só foi destruído pelo Terremoto de

1755, 25.5 da sua estrutura na parte sul, que afectou

sobretudo a igreja conventual" .

Do primitivo convento, resta um lanço do claustro

que o separava da igreja, no primeiro pavimento, abaixo do

nível do largo. Sabemos que no mesmo piso se situava outro

claustro, e no andar da portaria um terceiro, pertencente à

Ordem Terceira.
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Anexa ao claustro ainda existe uma capela - sabemos

que uma parte significativa da nobreza aqui se fazia

sepultar -

com lápide embebida na parede com a respectiva

inscrição: "...HE DE DONA FELLIPA DA SILVA / MOLHER Q FOI DE

DOM JORGE DE ALMEIDA ... / FALECEO AOS 29 DO MES DE A/GOSTO

DE 1628 ANNOS".

Conserva-se também intacta a magnífica cisterna,

toda em pedra de cantaria, coberta por abóbada de berço.

Depois do terramoto, ainda se construiu uma nova

igreja com projecto do arquitecto Honorato José Correia,

arquitecto da Real Obra da Agoa Livre. Segundo Luiz Gonzaga

Pereira, «he obra digna de muito louvor, pelo bem

distribuído de todas as sua fachadas, ornatos e mais

objectos deste digno templo»"0 .

No início do século XIX, foi estabelecido no

convento um hospital regimental das trepas inglesas, que em

documento de 1827 se diz que ali fora instituído havia dez

anos (portanto em 1817). Nesse mesmo documento se pedia a

transferência da livraria, para ampliação do Hospital. Sabe-

se que na parte baixa do convento, que constituía o seu

pavimento de pedra, havia cem estantes, com mais de 2000

volumes em prateleiras, assentando as estantes em cachorros

ou suportes de pedra.

Na resposta ao referido pedido, diz-se que a

Livraria de S. Francisco da Cidade "é grande, e patente a

quem dela procura utilizar-se, com interesse público, não

podendo mudar-se para o antigo local, não só porque ele está
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servindo de Casa de Capitulo, mas também por os seus

restantes quartos estarem ocupados pelos rei igiosos, depois

de se lhes tirarem os seus últimos quartos para o

Hospital"29 . Este Hospital ainda em 1832 se encontrava no

convento .

Após a extinção das ordens religiosas, a Igreja foi

dada à Ordem Terceira de S. Francisco, conservando o culto

por algum tempo. Mas, por ordem do governo, a Ordem Terceira

foi transferida para o Real Hospício de S. João Nepomuceno,

o que se efectuou a 11 de Fevereiro de 1838, numa solene

30
proc . ssao .

JW

Por isso, a Igreja de S. Francisco, desafecta ao

culto, foi parcialmente demolida em 1839, tendo-se dali

levado alguma cantaria e seis colunas jónicas aproveitadas

para a fachada do Teatro Nacional D. Maria II, então em

construção, e sendo outras utilizadas para o altar-mor da

Igreja de S. Julião.

De facto, estava a ser reconstruída esta igreja,

quando nela se deu um incêndio, a 4 de Outubro de 1816. A

nova reconstrução foi autorizada pela Rainha D. Maria II

logo a 14 de Outubro, mas como faltavam meios para fazer

toda a construção de cantaria, a Arqui confraria do

Santíssimo Sacramento da Real Igreja de S. Julião solicitou

a concessão de "parte da pedra de cantaria da Igreja do

extinto Convento de S. Francisco" ,
ao que a soberana anuiu,

ordenando que o Governo Civil de Lisboa, que velava pelos

dinheiros da reconstrução, pusesse à disposição da dita
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Arqun conf rari a, o retábulo, as duas colunas do altar-mor, em

mármore do Tojal, as tribunas e toda a mais cantaria

aproveitável da capela-mor. As obras úa igreja de S. Julião

vieram a terminar em 7 de Outubro de 1854.
31

Na rua Serpa Pinto, foi reconstruído o Hospital da

Ordem Terceira de S. Francisco, que, conforme inscrição na

porta, data de 1779.

Foi durante as obras de reconstrução realizadas no

século XVIII, que se efectuou o revestimento das escadarias

com azulejos decorativos com motivos roçai 1 7e°" . Além disso,

foram revestidas algumas zonas com azulejos de padronagem

pombalina, nomeadamente a actual sala de gravura e uma das

salas do último piso. Aqui também alguns corredores

apresentam rodapés de azulejos azuis, brancos e amarelos,

característicos do século XVII, que devem ter constituído um

reaproveitamento de azulejos do antigo convento.



A EXTINÇÃO DAS ORDENS RELIGIOSAS E A

OCUPAÇÃO DO CONVENTO NA ÉPOCA CONTEMPORÂNEA

Em 1886, e seguindo a edição de Castilho, no

Convento de S. Francisco estavam instaladas «...a Biblioteca

Nacional, a Academia Real das Belas Artes com as suas aulas,

secretaria, biblioteca, armazéns, galerias (...) e pátios, o

Governo Civil com o seu jardim, a polícia com as suas

dependências33, o Gimnásio Clube, as enormes propriedades

dos srs. Iglésias, a Sociedade de Geografia, um ferrador, um

armazém de marcenaria, uma tenda, uma loja de papel, três

canteiros, várias cocheiras particulares e muitos

'
i

• 34
p r e d t o s . . . »

° H
.

Num trabalho de Gomes de Brito, escrito para a

«Revista de Educação e Ensino» de Março de 1899 a Fevereiro

de 190035, informa-se que um dos três cenóbios extintos, que

por carta de lei de 6 de Maio de 1839 não foi incluído na

venda dos Bens Nacionais, por se destinar a serviços dc

Estado, foi o Convento de S. Francisco, chamado da Cidade. 0

mesmo autor indica que para o Largo da Biblioteca davam a

Academia Real de Belas Artes e respectiva biblioteca; a

Biblioteca Nacional, para aqui transferida em 1336; o Museu

Etnográfico, "no local que ocupavam as ruinas da igreja, a

propriedade edificada pelos srs. João e Manoel Iglezias" .

Para a Rua Ivens, davam as propriedades de casas de três

andares, nQ 2 a 12 bis e virando para o largo da Biblioteca

nfl 32 B a 32 D (numeração policial invertida na rua Ivens,

segundo nota do prefaciador) e para a rua Capelo, nQ 1 a 9.

28



Para a rua Capelo, dava ainda o Governo Civil do Distrito,

compreendendo quatro repartições e calabouços de detenção

temporária. 0 mesmo autor refere que se tinham efectuado

grandes obras interiores e, na Rua Capelo, parte de uma

fachada que devia constar de três corpos, mas cuja obra

estava paralizada.

Já Norberto de Araújo, cuja obra data de 1938-39,

restringe bastante as instituições instaladas no Convento:

além do Governo Civil, a Biblioteca Nacional, a Escola de

Belas Artes, o Museu Nacional de Arte Contemporânea e a

Academia Nacional de Belas Artes30.

A Biblioteca Nacional com o título de Biblioteca

Pública da Corte, foi criada a 29 de Fevereiro de 1796, por

alvará de D. Maria I e aberta ao público em 13 de Maio de

1797, ocupando então parte do segundo pavimento de um

edifício do lado ocidental do Terreiro do Paço, onde se

encontrava a Livraria da Real Mesa Censória37; foi

transferida para o Convento de S. Francisco em 1836,

passando então a designar-se por Biblioteca Nacional de

Lisboa, e tendo sido engrossada com as obras provenientes

dos conventos extintos, nomeadamente a livraria do Mosteiro

de Alcobaça e os espólios dos Colégios de Campolide e do

Barro, da Companhia de Jesus e do Convento de Santo António

do Varatojo.

A Biblioteca ocupava dois pisos do edifício, num

total de 120 aposentos ou saletas, distribuídos ao longo de

14 corredores-33.
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O Convento de S. Francisco foi aliás o local

escolhido para depósito das obras de arte provenientes dos

conventos extintos, obras essas que vieram a constituir a

Galeria Nacional de Pintura, que embora instalada desde

1862, só abriria ao público em 1868, ocupando o núcleo de

salas que depois constituíram o Museu de Arte Contemporânea.

Em 1831, foi a Galeria transferida para as salas do Palácio

das Janelas Verdes. Sucedendo a Exposição de Arte Ornamental

de 1882, aí abriu em 1884 o Museu Nacional de Belas Artes,

que dará lugar, em 1911, ao Museu Nacional de Arte Antiga. A

S. Francisco voltaram as obras de pintura e escultura

realizadas a partir de 1850, formando o Museu de Arte

Contemporânea, ampliado logo em 1914 e tendo sofrido novo

arranjo em 1929.

A princípio, tinha acesso comum à Biblioteca e à

Escola; a porta do Museu, no corredor do pavimento da

entrada do edifício (actual porta da Academia) foi

construída na década de 1910-20, pelo arquitecto José Luis

Monteiro, em estilo clássico39. A partir de 1944, o Museu

passou a dispor de entrada própria pelo pátio-jardim da Rua

de Serpa Pinto, sendo mais tarde interrompido o acesso pela

Escola, pelo que a antiga porta foi transferida para a

entrada da Academia.

A Academia de Belas Artes ficou também instalada no

mesmo pavimento. Criada em 1836 com funções culturais e

pedagógicas, pela reforma de 1381 foi separada da Escola, e
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em 26 de Maio de 1911, substituída pelos Conselhos de Arte e

Arqueol ogi a .

Com esta reforma, tornou-se o Conselho de Arte e

Arqueologia de Lisboa totalmente independente da Escola, que

absorveu a quase totalidade das instalações da Academia, nos

dois pisos inferiores do edifício conventual, passando a

zona nascente, do lado da Rua Serpa Pinto, para o então

criado Museu Nacional de Arte Contemporânea. 0 referido

Conselho ficou limitado a algumas dependências, dispersas no

edifício, embora na altura as duas instituições continuassem

a partilhar espaços e património, realizando a Escola as

reuniões do seu Conselho na sala de sessões da extinta

Academia e continuando a beneficiar da sua biblioteca.

Esta notável Biblioteca de Arte, com cerca de vinte

mil volumes, cujo fundo data de 1837, constituído por

espécimes do Depósito Geral das Livrarias dos Conventos, foi

depois ampliada com dádivas como a do Conselheiro J. Husson

da Câmara, em 1866, com cerca de mil livros de arte40.

Em 1912, as duas instituições pretendiam instalar-se

no Palácio das Necessidades, ambição que ficaria sem

4- 41
resposta^ .

A Academia - Escola de Belas Artes, no momento em

que foi criada, tinha instalações dispersas: «...as Aulas de

Desenho e Architectura no Edificio do Thesouro Vellho, a

Aula de Escultura no Convento dos Caetanos, e a de Gravura

no seu antigo local a Buenos Ayres ...^ . Mas logo se

tomaram providências para se instalarem as aulas no Convento
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de S. Francisco, tendo a 10 de Novembro sido feita a

concessão de um conto de réis, para as obras necessárias. Em

29 de Dezembro, resolveu-se pedir ao Governo autorização

para que a Academia ocupasse as dependências disponíveis no

extinto Convento de S. Francisco, autorização que logo foi

concedida no dia seguinte43.

A Academia começou, portanto, por estar instalada no

piso inferior do Convento, com acesso por uma escada à

direita, mas sendo desde logo o espaço manifestamente

insuficiente, foi publicada uma portaria do Governo que lhe

permitiu ocupar «a total idade da superfície dos dois

pavimentos inferiores do extinto convento, onde, pouco a

pouco, foram sendo construídos , nos espaços livres

existentes, os primeiros "atei iers" de pintura histórica e

de paisagem, de escul tura, aulas de estátua, de modelo vivo,

de desenho e de gravura, além das galerias para as

exposições trienais, dependências estas que na sua maioria

ficaram i nstal adas na zona posterior do edi fiei o, voltada

para poente, confinando com a antiga Rua Nova dos Mártires,

presentemente Rua de Serpa Pinto. . . a>44 .

De início, a parte virada a nascente ainda se

encontrava muito arruinada, com muitas construções a

necessitar demolição, pelo que aí apenas se instalou a

oficina de litografia e o depósito de estamparia anexo. Um

documento de Abril de 1337 encarrega o Professor de

Arquitectura e o seu substituto de fazerem o orçamento da

obra a realizar, incluindo a demolição do «antigo Barracão
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onde estava a Igreja de S. Francisco da Cidade, contíguo ao

edi fie i o da Biblioteca. . . >A5 .

A situação ainda se agravou, quando, em 1850, se

decidiu pôr à venda uma parte do citado terreno, pelo que a

Academia decidiu nomear uma comissão de professores

arquitectos para elaborarem uma representação ao governo,

mostrando os prejuízos da referida venda, que de factc

se chegou a efectuar, tendo, a partir de 1352, começado as

demolições que configuraram o pequeno largo frente à

Academia e Biblioteca, de sabor bem romântico45.

Dessa demolição decorria, no entanto, a necessidade

de arranjo do frontispício da Academia, assunto que a mesma

decide apresentar ao Governo, que entretanto, em 1857, a

colocaria, sem qualquer consulta, perante um projecto de

arranjo do edifício conventual, mais modesto e económico do

que aquele anteriormente apresentado pela Academia.

Limitava-se, na verdade, a reparar as zonas arruinadas,

rasgando as janelas e criando uma larga portaria no eixo das

antigas galerias de acesso. Um muro de suporte, ao longo da

zona em declive do laryo, escondia a zona mais arruinada do

edifício, onde antes existira um amplo claustro, entre o

convento e a igreja* . Esta é a origem da actual fachada que

assim se encontra desde 1853.

A Escola de Belas Artes continuou assim ocupando os

dois pisos inferiores do Convento de S. Francisco, que

partilhou, entre 1911 e 1932 com o Conselho de Arte e

Arqueologia, herdeiro como vimos da Academia de Belas Artes,
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ressurgida em 1932, sem que estas alterações envolvessem

profundas mudanças relativamente à ocupação dos espaços.

Nos anos trinta, quando se realizava a reconstrução

do Palácio de Queluz, após o incêndio de 1834, ainda o então

Ministro das Obras Públicas, Duarte Pacheco, chegou a

sugerir a transferência da Escola e Academia para os anexos

do referido palácio, permitindo assim o alargamento do

espaço da Bi 1 bl i oteca .

4S

De facto, nada se fez e Biblioteca, Academia e

Escola continuaram convivendo no velho casarão de S.

ii d i i v. i SCv •

«Aqui», dizia então Norberto de Araújo, «nota-se o

feitio conventual do edifício, expresse/ em corredores,

cl austros desfigurados em pátios cortados por barracões , e

um "pátio da cisterna0 . Vêem-se por esses pátios escul turas

muti 1 adas que pertenceram ao Convento, algumas muito belas.

«Escuso de te dizer, Dilecto -

porque o estás vendo

-

que a Escola, ..., está pessimamente instalada»'1-'.

Só em 1969, com a transferência da Biblioteca

Nacional para o novo edifício do Campo Grande, pôde a Escola

Superior de Belas Artes expandi r-se para os pisos superiores

do edifício, onde algumas obras de adaptação se vieran

realizar, como a transformação da antiga sala de leitura num

anf i teatro .

Finalmente, com a saída de Arquitectura, constituída

em Faculdade integrada na Universidade Técnica de Lisboa,

dispõe a actual Faculdade de Belas Artes de um espaço que
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abrange os quatro pisos de edifício, partilhado com a

Academia de Belas Artes e com o próprio Governo Civil, na

envolvência de um dos pátios ou claustros interiores.
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A PINTURA E AS ARTES DECORATIVAS NO

CONVENTO DE S. FRANCISCO

As decorações originais da Igreja e convento na sua

maioria desapareceram. Através da História dos Mosteiros. ..
,

de que incluímos em anexo as páginas referentes à descrição

da igreja, temos conhecimento dos retábulos e imagens que

decoravam a Igreja e, ainda hoje, restam alguns fragmentos

de mármores embutidos, que deviam ter pertencido a esses

a 1 tares .

Quanto às pinturas, é difícil identificar, pela

mesma descrição, os quadros originários dos conventos

extintos que hoje se encontram no Museu Nacional de Arte

Antiga. Dado que o Terramoto de 1755 atingiu sobretudo a

Igreja, é de crer que as principais pinturas tenham

desapareci do .

No entanto, não queremos deixar de referir dois

casos referentes a pinturas do século XVI. Assim, um

documento de Julho de 1510, a propósito da imagem de S.

Francisco do retábulo-mor de S. Francisco de Évora,

recomenda que "se pinte rico, como Francisco Anriques diz

que há-de pintar o de Lisboa, e como os pintam em sua

terra..."50, o que faz supor que Francisco Henriques tenha

recebido a encomenda de um S. Francisco para a igreja do

Convento de Lisboa.

Também para este Convento foi pintado um retábulo,

actualmente exposto no Museu Nacional de Arte Antiga e
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conhecido como Série de S. Bento, obra provável de um

colaborador de Gregório Lopes com Jorge Leal, muito ligado

ao estile da oficina de Jorge Afonso51. Este retábulo,

composto de quatro tábuas - «Adoração dos Magos», uma

«Visitação», uma «Apresentação no Templo» e «Menino Jesus

entre os Doutores»-"- - veio da Capela de Nossa Senhora dos

Prazeres do Mosteiro de S. Bento da Saúde, tendo

anteriormente pertencido ao Convento de S. Francisco da

Cidade53.

Na portaria, existia um painel que representava o

Senhor Crucificado, uma das mais antigas e preciosas

pinturas do convento, protegida com uma cortina de seda.

Em relação aos azulejos, para além do conjunto das

escadarias, do qual já realizámos um estudo, que incluímos

em anexo, existem ainda, dispersos no edifício, alguns

vestígios de azulejos de padrão do século XVII, aplicados

como rodapé nalguns corredores do último piso.

Na sala de gravura, existem também silhares com

padronagein pombalina, de composição diagonal, com dois

centros, conseguida com três azulejos de motivos diferentes.
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CONCLUSÃO

O Convento de S. Francisco é um edifício cuja

importância no contexto da cidade de Lisboa se tem mantido

desde a sua fundação, no início do século XIII, até hoje.

A instalação de uma Faculdade neste espaço

conventual apenas veio reacender tradições medievais já que,

quando D. Dinis criou o «Estudo Geral», em 1288, a Faculdade

de Teologia não foi oficializada como universitária. Para

suprir essa falta nas universidades portuguesas, existiam as

Escolas de Teologia dos Conventos de S. Francisco de Lisboa

e de Coimbra. A de Lisboa foi mesmo oficializada em 1453,

como Faculdade Universitária.

A Academia e a Escola de Belas Artes sempre

estiveram mal instaladas e as queixas sempre se fizeram

sentir. Hoje este espaço mais insuficiente se torna para as

necessidades de uma Faculdade. Em 1937, dizia Varela

Aldemira, com notável actualidade:

«Contudo, a Escola de Belas Artes de Lisboa, (...)

carece ainda de instalações apropriadas, salas para

conferências e exposições escolares, um museu privativo, a

modernização do seu material didáctico, dotações para

experiências de oficina, compra de livros, revistas de

especialidade, e enfim, o amparo moral que reconforta,

5 4

enriquece e alimenta o espirito.»-1^
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Não podemos, no entanto, deixar de sublinhar a

importância histórica deste edifício e a honra que constitui

para a Faculdade ocupá-lo e contribuir para a sua

p r e s e r v a ç ã o .
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