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 Num país de grandes tradições literárias, os escritores e a sua obra foram, ao 

longo da história, um dos principais veículos de mudança social e política. A literatura 

é porventura o bem mais precioso da cultura portuguesa. Não admira portanto que os 

autores de tão vasto espólio literário tenham sido, ao longo do tempo, tantas vezes 

homenageados na escultura pública lisboeta. Através do estudo dos monumentos que 

os evocam na cidade de Lisboa, podemos estabelecer uma panorâmica da sua 

iconografia que, apesar das variações devidas às diferentes abordagens de cada 

escultor, segue um denominador comum.  

 Este estudo propõe uma viagem à descoberta desse referencial que torna a 

escultura de um poeta ou de um escritor num meticuloso trabalho de reflexão sobre a 

literatura, sobre a sociedade e sobre a vida.  

 

 

 

 

Abstract 

 

 

 In a country of great literary traditions, the writers and their work have been, 

throughout history, one of the main vehicles for social and political change. Literature 

is perhaps the most precious asset of Portuguese culture. No wonder therefore that the 

authors of such a vast literary spoil have been, over time, often honored in public 

sculpture in Lisbon. Through the study of the monuments that evoke them in the city 

of Lisbon we may establish an overview of its iconography that, despite variations 

due to different approaches of each sculptor, follows a common denominator. 

 The present study proposes a discovery journey of this referential that makes the 

sculpture of a poet or a writer in a meticulous work of refection about literature, about 

society and about live. 
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O primeiro defeito d’um livro está logo às vezes no seu 
titulo, que engana o leitor com promessas que se não 
realisam. É possivel que a nossa obra peque por esta 
culpa, mas bem merece que se lhe perdoe, quando não é 
intencional. Não pretendemos escrever uma historia da 
arte, que para isso nos faltam as forças próprias e os 
elementos indispensaveis, mas desejamos simplesmente 
contribuir com o nosso esforço para que um dia a 
empresa seja condignamente levada a fim.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Sousa Viterbo - Arte e Artistas em Portugal. Lisboa : Livraria Ferreira, 1892, p. [V].  
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Introdução  
      

 

 Antes de abordarmos a representação de escritores e poetas no seio da escultura 

portuguesa, parece-nos importante alargarmos a perspectiva e determo-nos, ainda que 

por breves instantes, em dois aspectos que consideramos essenciais para 

compreendermos as obras que, com algum detalhe, nos propomos analisar nos 

próximos capítulos: a função da escultura e o papel do escultor face à sociedade.  

 Os Egípcios, para quem a eternidade figurava entre as suas principais 

preocupações, destinavam grande parte do seu tempo e recursos à preparação da vida 

após a morte. Na sua última viagem, levavam por companheiras numerosas estátuas 

que deveriam renascer e recriar a vida do defunto por toda a eternidade.2  

 Dentro deste sistema de crenças, não nos admira que o trabalho do escultor 

egípcio não fosse apenas o de dar forma a um bloco de pedra ou de madeira à imagem 

de um modelo. Pelo contrário, o seu trabalho obedecia a um conjunto bem definido de 

regras e cânones, sem os quais os objectos por si criados corriam o risco de 

permanecer inanimados.  

 Contudo, apesar da função mágica ou religiosa da escultura egípcia, os seus 

produtores não gozavam de grande influência social e não eram vistos enquanto 

artistas ou criadores, mas apenas como artesãos. 

 Esse estatuto de artista/criador só seria estabelecido com a cultura grega, 

curiosamente, quando a escultura começou a perder a sua função mística.  

 De facto, os escultores gregos estavam mais fascinados pela imitação da 

natureza do que propriamente pelo poder mágico das imagens ou dos deuses nelas 

representados.3 A escultura tornava-se no objecto de culto por direito próprio. Na 

sociedade grega o interesse pela arte generalizava-se gradualmente e muitos 

escultores eram reconhecidos pelos seus contemporâneos.4  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$!MANNICHE, Lise - El Arte Egípcio. Madrid : Alianza, 1994, p. 21.!
%!“[...]imitar é natural nos homens desde a infância e nisto diferem dos outros animais, pois o homem é 
o que tem mais capacidade de imitar e é pela imitação que adquire os seus primeiros conhecimentos; a 
outra é que todos sentem prazer nas imitações. [...]as coisas que observamos ao natural e nos fazem 
pena agradam-nos quando as vemos representadas em imagens muito perfeitas como, por exemplo, as 
reproduções dos mais repugnantes animais e de cadáveres.”  
ARISTÓTELES - Poética. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian, 2007, p. 42. 
&!WITTKOWER, Margot '!WITTKOWER, Rudolf - Born Under Saturn. New York : New York 
Review Books, 2007,  p. 5.!
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 Alguns chegaram mesmo a escrever sobre a sua arte, possibilitando o 

nascimento de um corpus teórico sobre escultura, que faria do antigo artesão egípcio 

o mestre escultor grego, versado em diversas disciplinas do conhecimento.5  

 Séculos mais tarde, os romanos, grandes admiradores da arte grega, não só 

importavam aos milhares originais gregos, como também os copiavam em número 

ainda maior.6 Muitos dos escultores que trabalhavam em Roma eram gregos ou de 

origem grega e podemos imaginar que a procura por obras gregas era enorme, ao 

ponto de se encontrarem, ao longo da história, diversas cópias de uma mesma obra. A 

pressão sobre os artistas seria de tal ordem que, incapazes de responder ao excesso de 

procura, viam-se obrigados a uma produção de menor qualidade, recorrendo, muitas 

vezes, a mão de obra pouco qualificada. Esta conjuntura conduziu à consequente 

desvalorização do estatuto do escultor, que se via novamente reduzido ao papel de 

artesão.  

 Apesar da profunda admiração dos romanos pela arte dos gregos, não podemos 

ver na escultura romana um simples subproduto da escultura grega. A verdade é que a 

civilização romana adaptou às suas necessidades as principais características da arte 

dos povos e territórios que foi conquistando, harmonizando-as e colocando-as ao 

serviço de uma política de propaganda que procurava tornar presente o poder de 

Roma, mesmo nas províncias mais recônditas do Império. E para que essa política 

fosse eficaz, uma das suas principais necessidades eram os retratos.  

 O retrato, enquanto representação mimética do rosto de um modelo humano, era 

já praticado pelos egípcios, que acreditavam que, para além da preservação do corpo, 

também a identidade do defunto deveria ser preservada para que este pudesse 

continuar a sua jornada depois da morte.7 Também os gregos realizaram retratos e, 

mais importante para o nosso estudo, retratos de poetas ou filósofos, que conhecemos 

através de cópias romanas.8 Todavia, estes retratos são muito idealizados e a 

semelhança com os retratados é, no mínimo, duvidosa.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
)!Lembramos Policleto (470-405 a.C.) e a sua obra Cânone, na qual estuda as proporções da figura 
humana. A obra perdeu-se na história, sendo conhecida apenas por referências secundárias. 
*!JANSON, H.W. - Historia General del Arte: El Mundo Antiguo. Vol. 1. Madrid : Alianza, 1996, 
p. 249.!
+!GOMBRICH, E.H. - The Story of Art. New York : Phaidon, 2006, p. 50.!
,!A título de exemplo, lembramos o busto de Homero (c. séc. VIII a.C.) em mármore, datado do século 
II a.C., hoje no British Museum; o de Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.) ou o de Epicuro (341 a.C.-271 
a.C.) atribuídos a Lísipo (c.390 a.C.-c.306 a.C.), estes no Museu do Louvre.  
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 Durante os séculos de hegemonia da civilização romana, o retrato foi 

massificado, com mais ou menos qualidade, atingindo um grau de realismo e 

naturalismo nunca antes alcançado. E, uma vez mais, através do retrato, a escultura 

romana retomava a sua função religiosa. Com efeito, era habitual, aquando da morte 

do patriarca de uma família, realizar-se o molde do seu rosto em cera ou em gesso, 

para ser conservado num altar familiar. Estes retratos eram, em ocasiões especiais, 

exibidos em público, lembrando aos vivos a linhagem de cada família. A escultura 

encontrava-se ao serviço da memória, recordando os mortos ou homenageando os 

vivos.9  

 Com o advento do Cristianismo, a relação da arte com a memória sofreria uma 

mudança radical. Nascia uma nova atitude perante a imagem, motivada em parte pela 

necessidade de secretismo, imposta pelas perseguições de que eram alvo os cristãos, 

mas em grande medida por fundamento teológico: a nova religião prescindia do culto 

das imagens. A ascensão do Cristianismo sobrepõe-se à queda do Império Romano. 

Com ele, cai também a herança grega e o estilo naturalista, alcançado pelas sucessivas 

gerações de mestres gregos e romanos. Com efeito, a nova arte cristã preocupava-se 

pouco com a semelhança ou com a natureza. Não era bela por direito próprio. O seu 

principal objectivo não era o de homenagear, mas o de tornar presente o poder e a 

misericórdia divina.10  

 No período que se segue à queda do Império Romano, a representação na arte 

europeia é praticamente residual, vítima da fúria iconoclasta que só seria travada em 

787, no segundo concílio de Niceia, pelo papa Adriano I (700-795) que, confrontado 

com uma Europa mergulhada em guerras e maioritariamente analfabeta, vê na 

representação um poderoso instrumento de propagação da fé.  

 Só na Idade Média a Europa assistiria a um ressurgimento da escultura 

figurativa: “[...] Mas com passos tão lentos, que as obras pareciam-se com as que se 

fizeram na infância da arte. Os esculptores gothicos, deram-se mais aos desvarios da 

sua imaginação do que ao estudo da natureza.”11 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#!Desde os tempos da República Romana, -ra comum homenagear os chefes políticos ou militares que 
se destacavam, honrando-os com a exibição em público das suas estátuas.  
JANSON, H.W - op. cit., p. 268.!
"(!GOMBRICH, E.H. - op. cit., pp. 98-99.!
""!RODRIGUES, Francisco de Assis - Escultura. In Diccionario Técnico e Histórico de Pintura, 
Escultura, Architectura e Gravura. Lisboa : Imprensa Nacional, 1875, p. 168. 
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 Na realidade, não eram desvarios da imaginação dos novos artesãos, como nos 

diz Francisco de Assis Rodrigues (1801-1877), mas fruto de um rígido esquema de 

representação que, em muitos momentos, nos faz lembrar o velho sistema egípcio. 

 Nos finais do século XIII, uma nova geração de pintores e escultores 

distanciava-se dos artesãos e trabalhadores manuais do passado, projectando uma 

imagem erudita, lutando cada vez mais para serem reconhecidos enquanto artistas. 

Por volta de 1260, Nicola Pisano (c.1220-1278) assina o  púlpito em mármore para o 

baptistério da Catedral de Pisa, no qual figura um Adão ou Hércules nu. Apesar das 

reduzidas dimensões da estátua, esta obra é vista, por muitos historiadores, como a 

alvorada do Renascimento. É, sem dúvida, precursora do primeiro nu de vulto inteiro, 

em tamanho natural, realizado desde a Antiguidade Clássica: o David em bronze que, 

quase duzentos anos volvidos (c.1430), nasceria das mãos de Donatello (c.1386-

1466).!
 A descoberta de algumas importantes obras de escultura clássica e helenística, 

assim como a redescoberta do tratado de Vitrúvio De Architectura, o único tratado do 

género que sobreviveu à queda de Roma e à Idade Média, tiveram um papel 

fundamental no retorno às referências da Antiguidade Clássica, à revalorização do 

artista e da obra de arte. Durante os séculos XV e XVI, os artistas escreviam 

novamente sobre arte, tentando dar às artes plásticas a fundamentação teórica perdida. 

Filippo Brunelleschi (1377-1446) escrevia sobre os princípios da perspectiva linear 

(c.1415), Leon Bapttista Alberti (1404-1472) sobre a escultura em De Statua (1435), 

Leonardo Da Vinci (1452-1519) redigia o seu Trattato della pittura. Uma vez mais, 

seria a tratadística a arrancar do artesão o artista, impondo o conceito vitruviano de 

arquitecto que, sem dúvida, se aplica a qualquer artista do Renascimento.12  

 Pese embora as diversas variações que, ao longo dos séculos seguintes, o 

conceito de escultor foi sofrendo, especialmente ao longo de todo o século XX, 

parece-nos genericamente aceite, ainda hoje, a definição de Vitrúvio que o apresenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"$!“[...] a todas las actividades y artes, pero especialmente a la arquitectura, pertenecen ‘lo significado’ 
y lo ‘significante’. Lo ‘significado’ es el tema a que uno se propone, del que se habla; ‘significante’ es 
la demonstraçión desarrollada con argumentos teóricos y científicos. Por tanto, quien confiese ser 
arquitecto, debe ser perito en ambas cuestiones. Así pues, es conveniente que sea ingenioso e inclinado 
al trabajo, pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee talento, pero carece de 
conocimientos teóricos, o viceversa. Convine que sea instruido, hábil en el dibujo, competente en 
geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documentado en medicina, 
ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos.” 
VITRUVIO - Los Diez Libros de Arquitectura. Madrid : Alianza, 2004, p. 59.!
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como um especialista, detentor de um vasto leque de conhecimentos teóricos e 

práticos.  

 Quanto à escultura, encontramos no início da Descripção analítica de Machado 

de Castro (1731-1822) uma importante pista para compreendermos o objecto do nosso 

estudo:  

 
“A pratica das Virtudes nas Acções grandes, e sublimes, que Heroes 
esclarecidos tem obrado pelo bem da Religião, da Humanidade e das suas 
Pátrias, lhes conciliou a veneração e amor dos Póvos, de sorte, que são 
satisfeitos estes de ficarem essas gloriosas Façanhas, e Proezas contadas na 
Poesia, e descriptas nos Annaes Históricos, recorrerão à Escultura para 
representar-lhes as Imagens desses Génios superiores, e admiráveis, a fim (se 
tanto he possível) de os respeitarem sempre como se presentes os gozassem, 
querendo assim immortalizallos.”13 

  

 É precisamente na capacidade de tornar presente, de gravar na memória, em 

suma, de homenagear, que encontramos o denominador comum nas obras de escultura 

que representam os nossos escritores e poetas.  

 E não é por acaso que evocamos o escultor da Estátua Equestre de D. José I. De 

facto, é Machado de Castro quem, por encomenda do marquês de Pombal (1699-

1782), executa os bustos de Homero, Virgílio, Camões e Tasso para os jardins da sua 

quinta em Oeiras.14 Por ser o primeiro e pela importância que teve no 

desenvolvimento da escultura portuguesa dedicar-lhe-emos, adiante, alguma atenção 

redobrada. 

 Inaugurada a tipologia, seguir-se-ia Francisco de Assis Rodrigues que, entre 

1842 e 1846, realizava a estátua de Gil Vicente para o frontão do Teatro D. Maria II.  

 Com o Romantismo, surgia a primeira grande homenagem pública a um 

escritor: o Monumento a Camões (1867), do escultor Vítor Bastos (1829-1894), 

inaugurado em 1867, a que se segue o Monumento a Bocage, do escultor Pedro 

Carlos dos Reis (1819-1893), inaugurado em 1871 em Setúbal, terra natal do poeta.  

 Na década seguinte, em Paris, Rodin (1840-1917) trabalhava no seu polémico 

Balzac, que aqui merece menção pela influência que teria sobre sucessivas gerações 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"%! CASTRO, Joaquim Machado de - Descripção Analytica da Execução da Estátua Equestre 
Erigida em Lisboa à Glória do Senhor Rei Fidelíssimo D. José I. Lisboa : Impressam Régia, 1810, 
p. [4].!
"& RODRIGUES, Francisco de Assis - Commemorações. Joaquim Machado de Castro. In Revista 
Universal Lisbonense. Nº 7, 1842 - 1843, artigo nº 1029, pp. 99-102.!
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de escultores portugueses, especialmente sobre Teixeira Lopes (1866-1942) que, em 

1903, assistia à cerimónia de inauguração em Lisboa do seu Monumento a Eça de 

Queirós.15  

 Os anos seguintes seriam dominados por Costa Mota (Tio) (1862-1930) dentro 

de uma linguagem naturalista, viria a provocar importantes rupturas com a estética 

romântica, de que é exemplo o Monumento a Ribeiro Chiado (1925). 

 A República e, de seguida, a Ditadura introduziam grandes transformações 

sociais e políticas e, com elas, as homenagens a escritores são relegadas para um 

plano secundário, face à urgência de se erguerem os símbolos unificadores do país. 

Referimo-nos ao marquês de Pombal, mas acima de tudo ao infante D. Henrique 

(1394-1460) que, depois de diversas tentativas não concretizadas, veria ser levantado 

em sua honra, o Padrão dos Descobrimentos em 1940. De facto, com o Estado Novo 

a escultura retoma o seu papel enquanto veículo de propaganda, apoiada numa 

política cultural que, apesar de se ter constituído como um forte incentivo às artes 

plásticas e servindo-se de uma estética modernista, as subordinava a um programa de 

afirmação patriótica, satisfeito através da glorificação da história nacional e dos seus 

heróis.  

 Estabelecida a iconografia do estado, surgiria na década de 50 um vasto 

conjunto de encomendas públicas, homenageando escritores e poetas que, de outra 

forma, ficariam mais ou menos esquecidos. Os principais escultores da época seriam 

encarregados da realização de esculturas de grandes dimensões que deveriam figurar 

nas principais avenidas da capital. Erguem-se as estátuas na Avenida da Liberdade, 

encomendadas pela Câmara Municipal de Lisboa, para homenagear alguns dos 

escritores oitocentistas mais consensuais: o Alexandre Herculano e Almeida Garrett 

de Barata Feyo (1899-1990); Oliveira Martins e António Feliciano Castilho, por 

Leopoldo de Almeida (1898-1975).  

 Contudo, e como a história é cíclica, a década seguinte vê ser reduzido o 

mecenato do estado e as encomendas de escultura pública são menos numerosas, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
")!O Monumento a Balzac foi encomendado a Rodin em 1885 pela Société des Gens de Lettres. 
Mostrada pela primeira vez em gesso, em Maio de 1898, no Salon de la Nationale, a obra deveria ser 
passada a bronze e implantada entre o Louvre e o Palais Royal. No entanto, permaneceu em gesso 
durante vários anos, no atelier do escultor, repudiada pela comissão que a encomendara. Foi 
inaugurada apenas em 1939, num pequeno jardim entre o Boulevard Raspail e o Boulevard 
Montparnasse em Paris.  
BRASIL, Jaime - Rodin. Porto : Edições Lopes da Silva, 1944, pp. 82-95. 
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surgindo, na sua maioria, aliadas a grandes projectos de arquitectura, como o caso das 

obras que analisaremos na Biblioteca Nacional. Nestas, estaria representada uma 

segunda geração de escultores modernistas que, lentamente, se libertariam do 

programa iconográfico do Estado Novo, introduzindo uma gramática mais 

contemporânea no seio da escultura portuguesa. Referimo-nos a Martins Correia 

(1910-1999), Joaquim Correia (n.1920), Euclides Vaz (1916-1991) ou mesmo Álvaro 

de Brée (1903-1962).  

 Em 1972, o Liceu Camões em Lisboa acolhe o busto/estátua de Luís de 

Camões, executado por Fernando Fernandes (1924-1992), escultor abstracto que teria 

aqui uma curiosa abordagem figurativa, compondo uma obra que questiona, de algum 

modo, as tipologias da escultura. 

 Em 1974, a revolução dos cravos fazia cair a ditadura. Nascia uma nova era e 

com ela um novo ícone. Se Camões fora o símbolo do século XIX e do romantismo, o 

pós 25 de Abril elegia Fernando Pessoa (1888-1935) como representante da liberdade. 

Os anos 80 dedicariam ao poeta da Mensagem um conjunto de iniciativas, por entre 

exposições de artes plásticas, reedições da sua obra ou a inauguração de monumentos 

em sua homenagem, como a Homenagem a Fernando Pessoa (1988) de João José de 

Brito (n.1941) nos Olivais, ou a estátua de Fernando Pessoa (1988), junto à Brasileira 

no Chiado, de Lagoa Henriques (1923-2009).  

 Três anos mais tarde, Lagoa Henriques  marcaria o panorama da representação 

escultórica de escritores, assumindo uma gramática abstracta no Memorial a Antero 

de Quental (1991). Lagoa Henriques seria, aliás, um dos escultores mais activos na 

produção de monumentos a escritores e poetas. São igualmente da sua autoria o 

Monumento a Camões (1981) em Constança, a estátua de António Aleixo (1990) em 

Loulé ou a de Alves Redol (2004) em Vila Franca de Xira, esta última envolta em 

acesa polémica por apresentar o poeta em nu integral sentado sobre uma rocha.  

 Entre as propostas que nos são mais próximas, poucas são as que merecem 

menção nesta fase do nosso trabalho. João de Deus (1830-1896) teria a sua estátua 

executada por Laranjeira Santos (n.1930), numa linguagem tardiamente naturalista 

que seguia um modelo de Leopoldo de Almeida. Fernando Pessoa é novamente 

homenageado, desta feita pelo escultor belga Jean-Michele Folon (1934-2005) e 

António Duarte (1912-1998) teria o seu Busto de Sophia de Mello Breyner 

inaugurado em 2009 no Jardim Augusto Gil (miradouro da Graça). 
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 Nesta nossa viagem teremos por companhia, à semelhança dos egípcios, um 

vasto conjunto de esculturas, grande parte já referidas, que procuram eternizar a 

memória dos escritores nelas representados. Partimos convictos de que a escultura 

que homenageia os nossos escritores difere de outras temáticas escultóricas. 

Propomo-nos desvendar as características que ligam as diferentes obras, procurando 

iluminar as problemáticas com que se defrontam os escultores na sua tentativa de 

retratar vidas e obras, tantas vezes demasiado grandes para a síntese de um 

movimento, de um gesto ou mesmo de um silêncio.  

 Não é nossa intenção fazer um inventário exaustivo da representação de homens 

de letras no seio da escultura pública lisboeta. No entanto, tentámos que o 

levantamento a que procedemos e que constitui a base deste estudo, fosse o mais 

amplo possível sendo, contudo, uma amostra que, de alguma forma, reflectirá as 

nossas preferências.  

  Procuraremos, ao longo das próximas páginas, enquadrar cada uma dessas 

obras com a sua época, com a linguagem plástica de cada escultor, com a vida e com 

a obra de cada personalidade representada. Para isso, contamos com a ajuda preciosa, 

embora escassa, da bibliografia sobre a escultura nacional.  

 A nossa tradição tem demonstrado não ser comum os nossos escultores 

escreverem sobre as suas obras e, menos ainda, sobre as obras de outros artistas. 

Ainda assim, os exemplos que encontramos de escrita de escultores, como Machado 

de Castro, Francisco de Assis Rodrigues ou Teixeira Lopes, entre outros, dão-nos 

pistas importantes sobre as suas obras e sobre a escultura do seu tempo. Não nos 

absteremos de usá-los como guias.  

 Sabemos, no entanto, que esse papel tem sido por norma atribuído a 

historiadores e críticos de arte como Sousa Viterbo (1845-1910), Artur Portela (1901-

1959) ou, mais recentemente, José-Augusto França, a quem reconhecemos o mérito 

na sistematização da historiografia da arte portuguesa, constituindo-se como uma 

fonte incontornável na compreensão do contexto em que se inscreve o objecto do 

nosso estudo. Todavia, não podemos deixar de apontar a falta de profundidade com 

que tem abordado a escultura em Portugal, muitas vezes injustamente secundarizada 

face a outros meios de expressão plástica.  

 Em sentido oposto, segue o importante trabalho de coordenação do professor 

José Fernandes Pereira no Dicionário de Escultura Portuguesa, ao qual recorreremos 
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sem parcimónia por se tratar de um documento indispensável para o estudo da 

escultura portuguesa. 

 Não adoptaremos a perspectiva do historiador ou do crítico. No entanto, não 

prescindiremos de um breve enquadramento histórico, sem o qual entraríamos no 

terreno pantanoso da pura especulação. Propomos, isso sim, um olhar eminentemente 

artístico, focado em valores plásticos como a composição, as técnicas e processos de 

execução, a escala ou a implantação, entre outros.  

 Resta-nos, em jeito de dedicatória, desejar que este estudo possa, ainda que 

modestamente, constituir-se como mais uma homenagem, não apenas aos escritores 

que acompanharam grande parte da nossa vida, mas igualmente aos escultores, com 

quem muito temos aprendido ao longo dos últimos anos. 
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1. Primeiras Obras 
 

 

1.1 Machado de Castro e os “Épicos” em Oeiras 

 

 

 Joaquim Machado de Castro chegou a Lisboa em 1746, vindo de Coimbra, onde 

dera os primeiros passos na modelação do barro, com o pai, Manuel Machado 

Teixeira, “organeiro” e escultor que havia sido discípulo de António Ferreira, um 

santeiro bracarense.16 Na capital, inicia o seu trabalho no atelier de Nicolau Pinto, 

para quem o talento do jovem escultor não passaria despercebido, chegando 

inclusivamente a encarregá-lo de fazer os modelos de várias imagens que o próprio 

mestre copiava em madeira.17 Pouco depois, colaborava no atelier do escultor José de 

Almeida (c.1700-1769), com quem aprende a esculpir a pedra e tem o primeiro 

contacto com a arte clássica e com os processos italianos.18  

 Machado de Castro encontra-se em Lisboa num importante período de transição 

histórica. O auspicioso reinado de D. João V (1689-1750), alimentado pelo ouro que 

chegava do Brasil, terminava em 1750. Sucedia-lhe no trono o seu filho, D. José I 

(1714-1777) que, logo no início do seu reinado, enfrentaria uma das mais graves 

crises da história da nação. Em 1755, no dia de Todos-os-Santos, Lisboa sucumbia a 

um violentíssimo tremor de terra, ao maremoto que se lhe seguiu e aos incêndios que, 

nos dias seguintes, um pouco por toda a cidade, a consumiram sem piedade.19 O paço 

real, a igreja patriarcal, conventos, palácios da nobreza, armazéns de mercadores, 

oficinas e lojas caíram por terra. A catástrofe atingia toda a sociedade lisboeta. Cerca 

de dez mil mortos, outros tantos desaparecidos. Muitas pessoas fugiram para as zonas 

altas da cidade, deixando para trás as suas casas destruídas e os familiares soterrados. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"*!PEREIRA, José Fernandes - Joaquim Machado de Castro. In Dicionário de Escultura Portuguesa. 
Lisboa : Caminho, 2005,!p. 127.!
"+!RODRIGUES, Francisco de Assis - Commemorações. Joaquim Machado de Castro. In Revista 
Universal Lisbonense. Nº 7, 1842 -1843, artigo nº 1029, p. 99.!
",! José de Almeida havia estudado com Carlo Monaldi (1683-1760) na Academia de Portugal em 
Roma, fundada por D. João V.  
PEREIRA, José Fernandes - op. cit., !p. 128.!
19 FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal: o Pombalismo e o Romantismo. Lisboa 
: Presença, 2004, p. 11. 
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Um pouco por toda a Europa, as notícias do terramoto causavam espanto e 

consternação.20 

 D. José I escapara ao terramoto por se encontrar em passeio por Belém, onde os 

efeitos da catástrofe foram menores. Não escaparia, contudo, às suas consequências, 

que se fariam sentir durante todo o seu reinado.21 

 A reconstrução da cidade seria liderada por Sebastião José de Carvalho e Melo, 

à época do terramoto Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra. Em breve, 

tornar-se-ia na personagem central do reinado de D. José I e a sua ascensão na corte 

portuguesa, impulsionada pelos acontecimentos de 1755, é fundamental para 

compreendermos as obras que Machado de Castro realizou para a sua quinta em 

Oeiras.  

 A prontidão com que respondeu à destruição provocada pelo terramoto valeu-   

-lhe, logo em 1756, a nomeação para a secretaria do reino. Sebastião de Melo seria o 

responsável por coordenar os trabalhos da reconstrução de Lisboa, encarregando para 

isso Manuel da Maia (1677-1768), engenheiro-mor do reino, que sugeriu diversas 

soluções elaboradas por uma junta de engenheiros militares. A proposta escolhida, do 

capitão Eugénio dos Santos (1711-1760), propunha reerguer a parte da cidade 

atingida pelo terramoto segundo uma nova planta que teria em conta a segurança das 

novas edificações. Com a morte de Eugénio dos Santos, seria Carlos Mardel (c.1695-

1763), arquitecto de origem húngara, a dirigir das operações, sendo por isso co-autor 

do novo traçado da baixa lisboeta. A este arquitecto devem-se os planos para a Quinta 

de Recreio do marquês de Pombal, como veremos adiante. 

 Todavia, a ascensão de Sebastião de Melo no seio do governo de D. José não se 

fazia sem opositores e, se o seu papel na reconstrução de Lisboa era uma poderosa 

alavanca política, a consolidação do seu poder só viria na sequência do atentado que, 

na noite de 3 de Setembro de 1758, vitimaria o rei. Com efeito, nessa noite fatídica, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$(! “[...] Accourez, contemplez cês ruines affreuses / Ces débris, ces lambeaux, ces cendres 
malheureuses, / Ces femmes, ces enfants l´un sur l´autre entassés, / Sous ces marbres rompus ces 
membres disprersés; / Cent mille infortunés que l aterre devore, / Qui sanlants, déchirés et palpitants 
encore, / Enterres sous leurs toits, terminent sans secours […]”!
VOLTAIRE - Poème sur le Desastre de Lisbonne. Lisboa : Alêtheia Editores, 2005, p. 34. 
$"!O próprio rei ficou de tal modo perturbado com os acontecimentos que se recusou a viver em 
edifícios de alvenaria. Mandou construir no Alto da Ajuda um palácio de madeira, que ficou conhecido 
por “Barraca Real”. A estrutura cresceu tanto que era maior em área do que o palácio existente hoje em 
dia. Em Novembro de 1794 ardeu a “Barraca Real”. 
FRANÇA, José-Augusto - op. cit., p. 44.!
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quando D. José regressava ao palácio real na Ajuda, uma emboscada perpetrada por 

um grupo de desconhecidos resultaria em ferimentos ligeiros no braço e na anca 

direita do monarca.22 O futuro conde de Oeiras convence então o monarca a manter 

em segredo a tentativa de regicídio enquanto caçava os conspiradores. Somente a 9 de 

Dezembro se divulgou a notícia da tentativa de homicídio e, no mesmo dia, procedeu-

-se à captura dos responsáveis, na sua maioria membros da família Távora, os 

principais opositores ao poder crescente do ministro.23 

 Dez anos depois, no dia 3 de Dezembro de 1769, o rei seria vítima de um novo 

atentado “[...] quando shaia do palácio de Vila Viçosa para entrar na Tapada, a 

divertir-se na caça, levou uma paulada; e levaria mais se não lhe acodem.”24 Na 

realidade, não terá sido realmente um atentado, mas uma tentativa de agressão por um 

tal João de Sousa, arrieiro de profissão que, tendo perdido um cavalo ao serviço da 

casa real, procurava vingança.25 

 Desconhecemos o que sofreu o jovem Machado de Castro com o grande sismo. 

Sabemos que em 1756 já se encontrava em Mafra, a compor e a modelar ao lado do 

escultor italiano Alessandro Giutsi (1715-1799).26 Aí permaneceria os catorze anos 

seguintes, colaborando na execução dos painéis de relevo que deveriam ornamentar as 

capelas do convento.27  

 A sua primeira grande encomenda, a mais importante da sua carreira, surge em 

1770, quando é convidado a apresentar um modelo para a Estátua Equestre de D. 

José I (Fig. 1), a ser erguida no centro da nova Real Praça do Comércio. A 

implantação da obra havia já sido decidida aquando do projecto de reconstrução da 

praça e a composição da estátua deveria seguir os desenhos deixados por Eugénio dos 

Santos. A imposição vinha directamente do marquês de Pombal (título com que 

Sebastião José de Carvalho e Melo foi agraciado em Setembro de 1769) e, 

naturalmente, não agradava ao escultor, que dela se queixaria na sua Descripção 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$$! SERRÃO, Joaquim Veríssimo - História de Portugal: O Despotismo Iluminado (1750-1807). 
Vol. 6. Lisboa : Editorial Verbo, 1997, p. 38.!
$%!Ibid., p. 40.!
$&!BRANCO; Camilo Castelo - O Perfil do Marquês de Pombal. Porto : Lopes & C.ª, 1900, p. 253.!
$)!SERRÃO, Joaquim Veríssimo - op. cit., p. 71.!
$*!PEREIRA, José Fernandes - op. cit., p. 128.!
$+!RODRIGUES, Francisco de Assis - op. cit., p. 99.!
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Analítica.28 O processo de atribuição da encomenda não terá sido o mais claro. 

Segundo o próprio Machado de Castro, contratou-se primeiro “[...] hum Militar 

(dizem que Italiano), de quem se ignorava o prestimo, cujo modelo não agradou: e se 

incumbio depois a outro Estrangeiro, não sei se da mesma cathegoria.”29 Certo é que, 

cerca de um ano mais tarde, Machado de Castro e o estrangeiro, o maltês Andrea 

Imbrol, foram ao Paço mostrar os seus trabalhos ao rei, que seleccionaria o modelo do 

escultor português.30    

 Machado de Castro iniciava então o seu trabalho, executando vários modelos 

em que tenta introduzir diversas alterações na composição do monumento, sem 

contudo alcançar grandes resultados.31 Dado o contexto histórico que descrevemos, 

não nos admiram as dificuldades com que se debatia Machado de Castro ao tentar 

impor as suas objecções, contrariando uma ordem directa do marquês de Pombal.32 

Ainda assim, conseguiria impor algumas alterações nos panejamentos, substituir o 

leão, que figurava nos desenhos originais sob as patas do cavalo, pelas serpentes e 

diferenciar sexualmente as figuras do Triunfo e da Fama. Já os baixos-relevos que 

ornamentam o pedestal, que não constavam dos desenhos originais de Eugénio dos 

Santos, são da sua exclusiva responsabilidade.33 

 Para a exigente tarefa de erguer a primeira estátua equestre em território 

nacional, Machado de Castro contou com a preciosa colaboração de um grupo de 

escultores que com ele trabalharam em Mafra: João José Elvéni, Francisco Leal 

Garcia (c.1749-1814), Alexandre Gomes e José Joaquim Leitão. Nascia a oficina de 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$,!“O mesmo arquitecto nos deixou o desenho da Estatua, e do seu pedestal, com os dous Gruppos de 
figuras, que o adornão; e creio, que o seu intento neste desenho seria não querer mostrar o risco da 
Praça, sem o seu objecto principal: e por isso tambem fez (ou mandou fazer) o debuxo, que o indicasse; 
pois não posso capacitar-me de que tivesse a idéa de obrigar-nos a seguir na execução da Estátua o seu 
desenho [...]”. 
CASTRO, Joaquim Machado de - Descripção Analytica da Execução da Estátua Equestre Erigida 
em Lisboa à Glória do Senhor Rei Fidelíssimo D. José I. Lisboa : Impressam Régia, 1810, p. 23.!
$#!CASTRO, Joaquim Machado de - op. cit., p. 22. 
%(!PAMPLONA, Fernando de - Joaquim Machado de Castro. In Dicionário de Pintores e Escultores 
Portugueses ou que Trabalharam em Portugal. Vol. 4. Barcelos : Civilização Editora, 2000, p. 17. 
%"!PEREIRA, José Fernandes - op. cit., p. 129.!
%$! SANTOS, Reynaldo dos - Oito Séculos de Arte Portuguesa, História e Espírito. [Lisboa] : 
Empresa Nacional de Publicidade, s.d., p. 362.!
%%!Nos baixos-relevos do pedestal, Machado de Castro compõe uma cena alegórica onde Lisboa, 
inerte, emerge dos escombros, auxiliada pelo Governo da República, pelo Amor da Virtude e pela 
Generosidade Régia, enquanto o apoio financeiro provém da figura do Comércio, dirigido pela 
Providência Humana e pela Arquitectura. 
PEREIRA, José Fernandes - Joaquim Machado de Castro. In Dicionário da Arte Barroca em 
Portugal. Lisboa : Presença, 1989, p. 111. 
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Machado de Castro em Lisboa, que estaria na origem da Casa da Escultura das Obras 

Públicas.34 

 Os trabalhos avançavam depressa e no final de 1773 finalizava-se já o modelo 

em cera, de onde sairiam os moldes para a fundição em bronze, a cargo do tenente-

general Bartolomeu Costa (1731-1801). A 15 de Outubro de 1774, Portugal via, pela 

primeira vez, fundir-se uma estátua equestre de um só jacto.35  

 Em Maio do ano seguinte, o rei e a rainha foram ver a estátua às oficinas da 

Fundição de Artilharia.36 Desta visita fica para a história a observação da rainha que 

achou horrendo o rosto da figura. De facto, o rei escusou-se a posar para o escultor 

que, assim, se viu obrigado a valer-se da memória de alguns encontros com o 

monarca, do meio perfil gravado numa moeda e de uma estampa de João Silvério 

Carpinetti (1740-1800).37 

 A Estátua Equestre de D. José I (Fig. 2) foi, por fim, inaugurada no dia 6 de 

Junho de 1775 por ocasião do aniversário do rei, que completava sessenta e um anos. 

Organizou-se uma grande cerimónia, presidida pelo marquês de Pombal, na qual 

Machado de Castro foi proibido de participar, com o argumento de não ser ele o autor 

da obra.38 

 A inauguração da Estátua Equestre marca o culminar dos acontecimentos 

decorrentes do terramoto de 1755. Sob a alçada do monarca, o marquês de Pombal 

reconstruiu a cidade e não é por acaso que o medalhão na face sul do pedestal da 

estátua equestre o representa. Figurando no lugar destinado às armas reais, Pombal 

sustenta o rei e a monarquia.39 

 A realidade não andava muito distante: Pombal governava o reino com pulso de 

ferro e ampliava a sua riqueza pessoal. Grande parte dela investia na Quinta de 

Oeiras, fundada pelo avô em 1676, com a compra de uma azenha, de três engenhos de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
%&!PAMPLONA, Fernando de - op. cit., p. 17.!
%)!CASTRO, Joaquim Machado de - op. cit.,  p. 238. 
%*!Ibid., p. 244. 
%+!Ibid., p. 69.!
%,!A esse respeito, escreveria indignado Francisco de Assis Rodrigues: “[...] o nome de Bartholomeu 
da Costa (¡oh! cegueiras da fortuna!) prevaleceu ao de Joaquim Machado de Castro - a copia ao 
original, o credito do typografo ao do ingenho creador do poema [...]” 
RODRIGUES, Francisco de Assis - op. cit., p. 100.!
%#!DUARTE, Eduardo - Medalhão. In Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa : Caminho, 2005, 
p. 392.!



! $%!

água e duas atafonas, na Ribeira da Laje e alguns terrenos circundantes.40 Contudo, 

quando Pombal herda a quinta, em 1737, não dispõe ainda de grandes recursos 

financeiros. No entanto, a sua situação alterar-se-ia, dois anos mais tarde, com a morte 

da sua primeira mulher, D. Teresa de Noronha e Bourbon (1687-1739), herdeira do 

conde dos Arcos, que lhe deixava toda a sua fortuna. É a partir desta data que a 

propriedade beneficia de incorporações importantes, como a Quinta dos Viscondes de 

Bardacena, onde hoje se encontra a Cascata dos Poetas.41  

 Em 1759, ano em que o lugar de Oeiras foi elevado a vila, deu-se início à 

construção do palácio e à organização das diversas propriedades. O traçado da nova 

quinta caberia, como referimos, a Carlos Mardel, mas este não terá sido o único 

arquitecto envolvido nas obras de Oeiras, que continuariam para além de 1763, ano da 

sua morte. No entanto, a sua marca está bem patente na unidade conceptual de toda a 

quinta, caracterizada por um racionalismo rigoroso, que procurava aproveitar a 

localização da propriedade junto à Ribeira da Laje, onde beneficiava de terrenos 

férteis, de modo a articular as vertentes recreativa e lucrativa. 

 As obras estariam já concluídas em 1775, quando o palácio acolheu, durante os 

meses de Verão, a família real que ali se instalara para que D. José pudesse ir a 

banhos nas termas do Estoril.42 A Cascata dos Poetas (Fig. 3), no extremo oeste dos 

jardins, nasce na última fase de construção, posterior a 1770.43 Desta cronologia 

podemos facilmente concluir que os poetas de Machado de Castro foram uma 

encomenda paralela, executada enquanto prosseguiam os trabalhos da Estátua 

Equestre. Sabemos das capacidades do escultor e do seu movimentado laboratório e 

não nos parece fantasioso que ambas as encomendas tivessem tido resposta 

simultânea. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&(! DIAS, Rodrigo Alves Rodrigues - História e Histórias do Jardim Francês em Portugal: A 
Quinta de Recreio do Marquês de Pombal na Vila de Oeiras. Oeiras : Câmara Municipal de Oeiras, 
1993, p. 26. 
&"!Importa ainda referir!o contributo dos irmãos de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça Furtado  e 
Paulo António de Carvalho e Mendonça, na compra de diversas propriedades e no consequente 
aumento da extensão do morgadio, fixada em cerca de quatrocentos hectares, dez dos quais destinados 
a área recreativa.  
GOMES, Maria do Céu Sousa - O Morgadio e a Vila de Oeiras. Oeiras : Câmara Municipal de 
Oeiras, 1998, p. 56.!
&$!GIL, Júlio ; CALVET, Nuno - Os Mais Belos Palácios de Portugal. Lisboa : Editorial Verbo, 
1992, p. 173. 
&% GOMES, Maria do Céu Sousa - op. cit., p. 178.!
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 Não nos é difícil imaginar, como faz Aquilino Ribeiro (1885-1963), as 

conspirações que os ouvidos de pedra dos quatro épicos testemunharam: 

 
“[...] D. José e o Marquês, naquele recanto do jardim, formado pelo lado 
Oeste do palácio, tão propício pelo remanso aos segredos de Estado, que 
a passo miúdo, iriam praticando. De largo pois! Na Cascata, diante do 
Tejo simbolizado pelo gigante que deixa golfar a água do cântaro  meio 
tombado para o chão, com a sua escaleira de duplo jogo, revestida de 
azulejos polícromos, com os seus embrechados de várias cores, e os 
quatro épicos de fama Homero, Virgílio, Tasso, Camões, esculpidos por 
Machado de Castro em mármore de Itália, dominando, com tudo e nada 
se destraíria o arraial.”44 

 

 Diogo de Macedo (1889-1959), no seu estudo biográfico sobre Machado de 

Castro, dá-nos algumas pistas que podem ajudar a clarificar as origens dos poetas de 

Oeiras. Segundo ele, Machado de Castro fez para a sala de jantar do palácio de Oeiras 

“[...]duas estátuas: Alfeu e Aretusa que João José Elvéni e Leal Garcia reproduziram 

em mármore de Montes Claros.” Um pouco adiante, enumera ainda “[...]dois leões e 

quatro bustos em barro, retratando os Épicos - Homero, Virgílio, Camões e Tasso.”45 

Dos  bustos em barro a que se refere o autor não reza a história mas, se existiram, 

terão sido com certeza modelos para os bustos de mármore, transpostos para a pedra 

pelos ajudantes responsáveis por Alfeu e Aretusa. Era prática corrente na época que o 

mestre do atelier modelasse em barro o modelo, entregando aos discípulos a dura 

tarefa de o passar ao mármore.46 O talhe directo era um processo raro e Machado de 

Castro, apesar da experiência de longos anos de trabalho em pedra, primeiro com José 

de Almeida e depois com Giutsi, foi, como descreve Diogo de Macedo, acima de 

tudo, um talentoso criador de modelos para estátuas definitivas e um chefe 

extraordinário de escultores.47  

 Ao contrário do que afirma Aquilino, na passagem que acima transcrevemos, 

quando alude aos bustos em “mármore de Itália” (clara referência ao mármore de 

Carrara), acreditamos que a matéria prima dos bustos terá sido antes o mesmo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&&!RIBEIRO, Aquilino - Oeiras. Oeiras : Câmara Municipal de Oeiras, 1993, p. 52. 
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mármore de Montes Claros em que se esculpiram Alfeu e Aretusa, como o pode 

comprovar uma observação mais atenta e comparativa das obras citadas. 

 Os poetas de Machado de Castro são personagens mitológicas e não podemos 

ver neles o retrato de Homero (c. séc. VIII a.C.), de Virgílio (70 a.C-19 a.C.), de 

Camões (c.1524-1580) ou de Troquato Tasso (1544-1595), há muito desaparecidos e 

dos quais, à excepção de Camões, não ficaram imagens fidedignas.48 Os bustos de 

Oeiras são idealizações, um pouco à maneira grega, em que o escultor se vale de 

algumas características físicas ou biográficas, descritas por fontes literárias ou 

copiadas de alguma gravura da época, num processo em tudo semelhante ao que, 

pelos mesmos anos, deu origem ao retrato de D. José I na Estátua Equestre. Apesar 

das diferentes características de cada busto, a sua identificação só seria acessível a um 

público erudito. Assim, não é por acaso que, na base de cada um dos bustos, 

encontramos gravados na pedra os nomes de cada um dos poetas. 

 Homero, autor da Ilíada e da Odisseia, os grandes poemas da Antiguidade que 

cantam a guerra de Tróia e o regresso a casa dos seus heróis, é tradicionalmente 

retratado como um velho cego e o busto que o representa na Cascata dos Poetas não 

foge à regra. O Homero (Inventário 1) de Machado de Castro é um velho cego, 

conforme a sua biografia, de barba farta e cabelos ondulados. De porte altivo e com o 

queixo levantado, por momentos, Homero parece estar a sentir a leve brisa do vento 

colar-se-lhe ao rosto. De facto, o seu busto parece vibrante de vivacidade, que lhe é 

conferida não apenas pela gestualidade da cabeça, mas pela virilidade do pescoço e 

pelo tratamento movimentado dos panejamentos, bem ao gosto Barroco. 

 São inegáveis as influências de Homero na Eneida de Virgílio. O seu poema 

épico, à semelhança da Odisseia, narra a história de Eneias, um sobrevivente da queda 

de Tróia, e da sua fuga por mar rumo à península Itálica, onde fundaria Roma. 

Machado de Castro opta em Virgílio (Inventário 2) por um esquema iconográfico 

quase oposto ao de Homero, retratando o poeta jovem, imberbe, coroado de louros, 

símbolo da distinção e glória que alcançara ainda em vida. O tratamento dos cabelos, 

mais sintético que em Homero, tal como os volumes dramaticamente acentuados da 

sua toga romana, contribuem para a jovialidade patente no busto de Virgílio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&,!Referimo-nos ao retrato mais fiel de Camões, do pintor espanhol Hernán Gomez ou Fernão Gomes, 
como ficou conhecido em Portugal, hoje na Torre do Tombo. Cota: CF 200. 
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 Camões, o poeta d' Os Lusíadas, aparece igualmente coroado com louros,  

trajando ao modo do século XVI. É representado cego de um olho por ter sido ferido 

em Ceuta, onde serviu como soldado a favor de D. João III (1502-1557) . O busto de 

Camões (Inventário 3) destaca-se dos demais pela caracterização dos seus trajes: o 

movimento regular da gola (gorgeia) harmoniza-se perfeitamente com a coroa de 

louros na cabeça. As superfícies lisas no tronco contrastam, de forma eloquente, com 

as rugosidades do manto que o cobre, contribuindo para uma maior expressividade do 

rosto, também ele trabalhado com o mesmo jogo de contrastes entre as superfícies 

lisas e as texturas ondulantes da barba.  

 Torquato Tasso, poeta renascentista italiano, colheu influências em Homero e 

em Virgílio, patentes no seu poema épico Gerusalemme liberata (1581), no qual 

descreve a primeira cruzada. No seu busto, Machado de Castro segue o mesmo 

esquema formal utilizado no busto de Camões. Tasso (Inventário 4) também aparece 

com o queixo levantado, os lábios semi-abertos e o olhar contemplativo, procurando a 

inspiração das musas. O seu rosto parece emoldurado pela coroa de louros que usa na 

cabeça e pela gola do seu traje. Tasso, provavelmente o mais expressivo dos quatro 

bustos, deixa  transparecer um pouco da jovialidade de Virgílio e da vivacidade de 

Homero.  

 Os quatro bustos, estrategicamente colocados nas varandas que coroam a 

Cascata dos Poetas, destacam-se pelas suas dimensões e são perfeitamente visíveis a 

partir do palácio, no lado oposto da Ribeira das Lajes. Terá sido essa a principal razão 

que levou o escultor a escolher uma escala tão superior ao natural. Contudo, 

facilmente nos apercebemos de uma certa desproporção em relação à própria estrutura 

arquitectónica e mais ainda em relação ao Tejo, a divindade representada no centro da 

composição e cujo protagonismo sai claramente prejudicado. 

 A Quinta de Recreio em Oeiras é o símbolo do homem iluminista que foi o 

marquês de Pombal e da sua governação, que procurou operar rupturas com o sistema 

feudal de um país que vivia, até então, sob a influência do clero e sob o controlo da 

nobreza. Os bustos da Cascata dos Poetas são, nesse sentido, a afirmação do novo 

paradigma iluminista. Pela primeira vez no nosso país são representados em escultura 

escritores, homens de cultura e não, como até então, santos, reis ou nobres.  

 Com a queda de Pombal, a quinta foi também caindo progressivamente no 

esquecimento. Já no século XX, parte do recheio original do palácio foi leiloado pela 

família. A quinta foi fraccionada e vendida, tendo a propriedade onde se encontram o 
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palácio e a Cascata dos Poetas sido adquirida pela Fundação Calouste Gulbenkian. 

Contudo, dado o estado de abandono a que se encontra votada a propriedade, hoje sob 

a alçada da Câmara Municipal de Oeiras, tememos uma maior degradação dos bustos 

que estudamos, já de si fragilizados pela exposição aos caprichos meteorológicos ou 

ao vandalismo, como é possível verificar no Tejo, coberto por graffiti (Fig. 4).  

 

 

1.2 Gil Vicente e o Teatro Nacional D. Maria II 

 

 

 A morte de D. José I, em Fevereiro de 1777, ditaria o fim da influência do 

marquês de Pombal. A D. José sucedia D. Maria I (1734-1816) que, rapidamente, 

dispensaria os seus serviços, obrigando-o ao exílio na sua propriedade em Pombal. O 

medalhão que o representa na Estátua Equestre foi apedrejado pelo povo e substituído 

pelas armas de Lisboa.49  

 A corte vivia entre a barraca da Ajuda e o Palácio de Queluz. Com o incêndio 

de 1796 nasceria, por traça de Manuel Caetano (1742-1802), uma nova residência real 

em Lisboa.50 O novo Palácio da Ajuda, obra da regência de D. João VI (1767-1826), 

terceiro filho de D. Maria I e do seu tio D. Pedro III (1717-1786), constituiu-se desde 

o seu início como o principal estaleiro de escultura do seu tempo. Nele trabalharam, 

sob a  orientação de Machado de Castro, João José Aguiar (1769-1841), Joaquim 

Laborão (1762-1820), o seu filho Manuel Joaquim e Faustino José Rodrigues (1760-

1829).51 A este último Machado de Castro deixaria uma referência elogiosa no seu 

Dicionário de Escultura, descrevendo-o como um exemplo de graça no manejo 

d’Arte “[...] he um Dom do Ceo que Deos dá a quem he servido; e não pode ser 

ensinado: nem ha Mestre que o ensine. [...] O meu Substituto Faustino José Rodrigues 

(sem querello enthusiasmar) tem bastante porção deste estimável Dom.”52 Com efeito, 

Faustino José Rodrigues é a figura charneira entre a geração do mestre da Estátua 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Equestre e a geração seguinte, na qual se inclui o seu filho Francisco de Assis 

Rodrigues.  

 Francisco de Assis Rodrigues tinha apenas seis anos quando, em 1807, a corte 

embarca à pressa para o Brasil, fugindo das tropas do general Jean-Andoche Junot 

(1771-1813) que, a 30 de Novembro de 1907, entravam em Lisboa em nome de 

Napoleão Bonaparte (1769-1821).53 

 É, portanto, num reino sem rei, entre as invasões francesas, que Francisco de 

Assis Rodrigues dá os seus primeiros passos na escultura. Terá certamente 

frequentado as obras da Ajuda onde, como referimos, seu pai tinha encomenda de 

escultura. No entanto, a sua formação só começaria em 1813 com a frequência da 

Aula de Escultura de Machado de Castro, que funcionava no edifício do Tesouro 

Velho.54 Dez anos mais tarde era já professor ajudante, substituindo o pai que, após 

muitos anos de dedicação às artes e ao ensino, pedira a D. João VI um hábito de 

noviço, na Ordem do Convento da Luz, onde se refugiou.55 

 A morte de D. João VI, em 1826, levantava um problema de difícil solução na 

sucessão ao trono. D. Pedro I (1798-1834), imperador do Brasil, era aclamado rei de 

Portugal para, passados alguns dias, abdicar a favor da sua filha D. Maria II  (1819-

1853), de apenas sete anos. Em Portugal, D. Miguel (1802-1866), irmão mais novo de 

D. Pedro, era proclamado rei pelas Cortes Gerais do Reino a 23 de Junho de 1828.56 

D. Pedro não aceitaria a decisão das Cortes e em 1831 abdica da coroa do Brasil a 

favor do filho, D. Pedro II (1825-1891), embarcando de seguida rumo a Portugal com 

o intuito de reconquistar para a filha o trono português.57 Rebenta a Guerra Civil entre 

os apoiantes de D. Pedro e os partidários de D. Miguel. 

 No meio deste tumulto político encontramos Assis Rodrigues, agora no campo 

de batalha, lutando pela causa miguelista. A associação a D. Miguel valeu-lhe, em 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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1829, a nomeação para o lugar de professor substituto na Aula e Laboratório de 

Escultura das Aulas Públicas de Desenho e em 1833, com a vitória das forças liberais, 

a demissão do mesmo cargo. Privado dos vencimentos que até aí auferira enquanto 

professor, Assis Rodrigues sobreviveu dando aulas de Belas-Artes em casas 

particulares, até que em 1834 foi reconduzido no cargo.58 

 Francisco de Assis Rodrigues foi um dedicado professor, quer na Aula de 

Escultura, quer na Academia Real de Belas-Artes, fundada em 1836. Em 1837 era já o 

mais jovem professor proprietário de uma aula, para oito anos mais tarde ocupar o 

cargo de Director-Geral da Academia.59  

 Entre a sua carreira académica e um percurso relevante enquanto teórico da 

escultura, não nos admira que a sua obra escultórica seja pouco numerosa.60 Contudo, 

é com alguma consternação que verificamos que algumas das suas esculturas, 

referidas em diversas fontes bibliográficas, encontram-se ainda por identificar ou por 

localizar. Entre outras obras, temos notícia de uma Náiade (ninfa das fontes) para 

decorar uma cascata no jardim de S. Pedro de Alcântara e quatro bustos em pedra 

representando Camões, Vasco da Gama, Afonso de Albuquerque e João de Barros, 

obras apresentadas na I Exposição Trienal da Academia, em 1840.61  

 O jardim de S. Pedro de Alcântara (ou passeio de S. Pedro de Alcântara como 

era conhecido) foi edificado sobre o resto das muralhas do inacabado Aqueduto das 

Águas Livres, a partir de um terreno em socalcos. Em 1835, ano em que a autarquia 

passou a estar encarregada do espaço, construíram-se as duas escadas laterais que 

ligam os patamares superior e inferior e os respectivos gradeamentos. Em 1837, nasce 

a ideia de colocar no jardim inferior plintos sobre os quais assentavam vários bustos 

de heróis nacionais ou de figuras históricas ligadas aos descobrimentos, a serem 

executados pelos melhores artistas nacionais. No jardim, podemos ainda hoje ver 

vários bustos representando figuras dos Descobrimentos, entre as quais encontramos 
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um Camões (Fig. 5) e um João de Barros (Fig. 6). Apesar de não atribuídos, nem 

datados pelos historiadores das artes nacionais, lançamos aqui a hipótese de serem 

estes os bustos de Assis Rodrigues, que acima mencionámos.  

 Os descobrimentos, e em especial Camões, serão temáticas recorrentes na arte 

portuguesa ao longo do século XIX. O próprio Assis Rodrigues retomará a temática 

camoniana em 1843 e novamente em 1858. Estudaremos essas obras um pouco mais 

adiante. 

 Para já, importa ainda referir outros dois bustos da sua autoria: o Busto de 

António Feliciano de Castilho (1836) (Fig. 7) e o Busto do Marquês de Sousa 

Holstein (1865) (Fig. 8).62 

 O legado artístico de Assis Rodrigues foi o programa de escultura do Teatro 

Nacional D. Maria II . À semelhança do Palácio da Ajuda, o projecto para o Teatro 

Nacional D. Maria II reveste-se de um inusitado conjunto de peripécias e 

desentendimentos. A ideia da construção de um teatro digno de uma capital que 

procurava, ainda que vagarosamente, seguir as tendências de outras cidades europeias 

partiu de Almeida Garrett (1799-1854), à época Inspector-Geral dos Teatros, e era 

discutida entre as elites culturais já desde 1821. Devido às convulsões políticas que 

sumariamente descrevemos, a intenção de construir o novo teatro caiu no 

esquecimento e só em 1834 vem a público um projecto atribuído a Manuel Joaquim 

de Sousa (1774-1851), a ser construído entre a Rua dos Condes e o Largo da 

Anunciada. O projecto seria abandonado, mas reacendia o debate em torno do novo 

teatro e, em 1837, por influência de Garrett, é fixada uma nova localização nas ruínas 

do edifício do tesouro onde, em tempos, funcionara o Palácio da Inquisição.63 

Encarregou-se então o italiano Luigi Chiari, decorador de teatros, do risco de um 

novo projecto. O projecto do italiano foi considerado demasiado caro e posto de 

lado.64 Um ano mais tarde, em 1838, Manuel Joaquim de Sousa voltaria à carga, desta 

feita com três novos projectos, todos da sua autoria. 

 Entretanto, o terreno do Palácio da Inquisição fora vendido à Câmara Municipal 

de Lisboa e a construção do teatro era novamente adiada. Outras localizações foram 

estudadas, até que em 1841 a Câmara cede o terreno por dezanove contos. Abre-se 
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então um novo concurso público ao qual concorrem apenas arquitectos portugueses.65 

 Em Janeiro de 1842, contavam-se para apreciação do júri, do qual Garrett havia 

sido excluído, os projectos de Manuel Joaquim de Sousa , J. Sanches Pereira, José da 

Costa Sequeira (1800-1872), professor substituto na Academia, J. J. Ferreira da Costa, 

arquitecto da Repartição de Obras Públicas e o do visconde Vilarinho (1785–1863), 

fidalgo, arquitecto amador, mas sobretudo conhecedor de vinhos, tendo publicado 

várias obras de enologia. Estranhamente, nenhum dos projectos apresentados a 

concurso foi aprovado, alegando-se falta de condições técnicas em todos os projectos. 

Três meses depois, a comissão encarregada do concurso aprovava um novo projecto, 

apresentado por portas travessas, da autoria do jovem arquitecto italiano Fortunato 

Lodi.66  

 O projecto previa a fachada principal voltada para o então Largo de Camões, 

hoje Praça D. João da Câmara. Para a Praça do Rossio, o arquitecto projectara uma 

longa fachada de três corpos e dois andares. Apesar de aprovado, o projecto foi 

alterado, optando-se por implantar a entrada principal na fachada virada para o 

Rossio, que adquiria a configuração que hoje conhecemos, salvo algumas alterações 

no programa da decoração escultórica, propostas por Francisco de Assis Rodrigues e 

por António Manuel da Fonseca (1807-1869), professor de Pintura Histórica na 

Academia, a quem coube desenhar e compor as obras, especialmente o grupo do 

tímpano. Aí, Apolo faz-se acompanhar por sete das nove musas.67 As duas que faltam 

no tímpano, Melpómene (Fig. 9), musa da Tragédia e Tália (Fig. 10), a musa da 

Comédia, ladeiam e inspiram Gil Vicente (Inventário. 5) que, à semelhança de Apolo, 

traz uma lira, símbolo dos poetas, enquanto segura ostensivamente na mão direita um 

manuscrito, uma clara alusão à sua obra de dramaturgo.  

 Gil Vicente terá nascido por volta de 1465, no seio de uma família de ourives de 

Guimarães. A sua genealogia tem contribuído para a atribuição de uma curta carreira 

como ourives e da autoria da Custódia de Belém, doada por D. Manuel I (1469-1521) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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ao Mosteiro dos Jerónimos.68 Todavia, não é certo que o ourives da Custódia seja 

também o autor de peças de teatro como o Auto da Visitação (1505) ou o Pranto de 

Maria Parda (1522). Se terá sido Gil Vicente dramaturgo o mesmo que Gil Vicente 

ourives, se foi o autor da Custódia, se nasceu em Lisboa, Guimarães ou Barcelos não 

sabemos.69 Não alimentaremos a polémica e deixaremos para outros especialistas a 

fixação da biografia vicentina. Sabemos, isso sim, que o nosso Gil Vicente foi autor 

de diversas obras dramáticas que, de forma perspicaz, revelaram as contradições de 

uma sociedade profundamente religiosa e dominada pelo clero que, em lugar de 

praticar a austeridade, a pobreza e a renúncia ao mundo, busca a riqueza e os prazeres, 

tem mulher e prole e ambiciona honras e cargos.70 Lembramo-nos do Auto da Barca 

do Inferno (1517) no qual, entre outras personagens, como o fidalgo, o frade ou o 

judeu, apenas os quatro cavaleiros que morrem a combater pela fé e o parvo 

encontram salvação, sendo admitidos a bordo da barca da Glória. 

 A sugestão de se homenagear Gil Vicente no frontão do Teatro Nacional D. 

Maria II  terá partido do próprio Almeida Garrett ou de Joaquim Larcher (1797-

1865), o seu substituto na Inspecção Geral dos Teatros.71 A ideia era honrar o pai do 

teatro português, apadrinhando o novo Teatro Nacional, nascido de uma nova 

sociedade que procurava reconciliar-se com a sua história. 

 As obras do novo teatro começaram em Julho de 1842 e a urgência na sua 

conclusão conduziu à consequente derrapagem orçamental. No fim, a construção 

custaria o dobro do inicialmente previsto.72 A necessidade de controlar os gastos 

levou a que se escolhesse como matéria prima para a execução do Gil Vicente (e dos 

restantes grupos escultóricos) a pedra lioz, mais económica que o mármore de Montes 

Claros ou de Estremoz.73 

 Através de um artigo publicado na Revista Universal Lisbonense em 1844 

ficamos a saber que os trabalhos em pedra começaram em Fevereiro do mesmo ano, a 
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apenas dois anos da inauguração do teatro e que o escultor previa a sua conclusão no 

prazo de três anos.74 Contudo, as esculturas só se concluiriam em Maio de 1848.75 

 O resultado final é de um profundo classicismo: a perna avançada de Gil 

Vicente, à maneira grega, a mão apoiada à cintura, em contrapposto à inclinação do 

corpo, talvez o único elemento compositivo que deixa transparecer algum 

barroquismo que, à partida, pecaria por tardio e que por isso mesmo foi abertamente 

criticado na época.76 Importa salientar, no entanto, a forma harmoniosa com que se 

integra na arquitectura do edifício, afirmando-se como um marco na praça de traça 

pombalina que é a Praça do Rossio.  

 

 

1.3 Vítor Bastos: Camões e o Romantismo 

 

 

 Desconhece-se a data e local exacto do nascimento de Luís Vaz de Camões, 

embora seja provável que tenha nascido em Lisboa, pelo ano de 1524, no seio de uma 

família de origem galega.77 Filho de Simão Vaz de Camões, cavaleiro da Casa Real, 

terá estudado em Coimbra, embora não se encontrem provas documentais dessa sua 

estada. Em Lisboa, conviveu na corte de D. João III, onde conquistou fama de boémio 

e de poeta.  

 Em 1553 foi enviado para a Índia com a armada de Fernão Álvares Cabral. Aí 

serviu em diversas campanhas militares, passando por Goa, onde escreve grande parte 

d'Os Lusíadas. Em 1554, encontramo-lo em Macau, para onde fora despachado com o 

cargo de Provedor de defuntos e ausentes, depois de ter escrito Disparates da Índia e 

onde, segundo a lenda, terá vivido numa gruta, hoje com o seu nome.78 Em 1568 

sabemo-lo em Moçambique, onde permanece durante dois anos, vivendo da ajuda de 
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amigos. Regressaria a Lisboa em 1569 com o desejo de publicar Os Lusíadas, o que 

aconteceria dois anos depois, quando a sua obra é editada, com uma tiragem de 

duzentos exemplares, cheios de erros tipográficos.79 Após a publicação, D. Sebastião 

(1554-1578) concede ao poeta uma pensão anual de 15.000$000 que, contudo, não o 

impediria de morrer na miséria, a 10 de Junho de 1580.  

 A nação devia-lhe homenagem e a ideia de erguer um monumento à memória 

de Camões surgia em 1817 e partia de Joaquim Lemos de Seixas e Castello-Branco 

(1778-1840) e de António Maria do Couto (1778-1843). Trocou-se correspondência 

com o marquês de Marialva (c.1775-1823), embaixador na corte parisiense que, 

juntamente com Francisco José Maria de Brito (1759-1825), conde do Funchal e D. 

José Maria de Sousa Botelho (1758-1825), formariam a Comissão Parisiense que 

abriria a subscrição pública com vista à reunião dos fundos necessários para execução 

do monumento. Em Novembro de 1818, a comissão de Paris havia já reunido 10.270 

francos.80 Em Março do ano seguinte, a comissão lisboeta apelava a que no concurso 

de adjudicação do monumento se privilegiassem os artistas nacionais, “[...] sem que 

todavia se tolhesse a concurrencia dos artistas estrangeiros, mas não os convidando 

nunca, nem fazendo d´elles expressa menção [...] que este monumento deveria ser 

antes nacional que europeu [...]”81. A 30 de Julho do mesmo ano respondia a 

comissão de Paris, argumentando que, sendo intenção de todos que o monumento 

fosse um primor de arte, deveriam ser convocados também artistas estrangeiros e que 

todos os esforços deveriam ter como objectivo a obtenção de um “[...] desenho 

inspirado pelo engenho, apurado pelo bom gosto e executado pelo mais hábil 

esculptor”.82 O mais hábil escultor a que se referia a comissão parisiense era António 

Canova (1757-1822) que, por estes anos, gozava de fama por toda a Europa. 

 Em 1820 rebentou em Portugal a revolução liberal e a intenção de erguer o 

monumento a Camões foi abandonada. Desta primeira tentativa de homenagear o 

poeta ficou apenas o Requiem Op. 23 À memória de Camões (1818), encomendado ao 

compositor Domingos Bomtempo (1755-1842). O monumento não foi erguido, mas 

Camões não seria esquecido. Em 1825, Almeida Garrett publica o poema Camões, em 
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Paris, o primeiro poema romântico na literatura portuguesa.83 Pelos mesmos anos, 

Domingos Sequeira (1768-1837) compunha A Morte de Camões, quadro oferecido a 

D. Pedro I  do Brasil, hoje desaparecido.84 

 Em 1836, António Feliciano de Castilho (1800-1875) retoma a ideia de 1817, 

sugerindo que se procurasse na igreja de Santa Ana a sepultura de Camões para que se 

transladassem as ossadas para o novo monumento. A ideia foi bem acolhida e, uma 

vez mais, nomeou-se uma comissão da qual faziam parte, entre outros, o próprio 

Feliciano de Castilho, Francisco de Assis Rodrigues e João Maria Feijó, professor de 

Arquitectura na Academia.85 Contudo, uma nova revolução, em Setembro desse ano, 

remetia ao esquecimento o monumento, que ficaria novamente adiado.  

 Em 1843, na II Exposição Trienal da Academia, Assis Rodrigues apresentou um 

gesso representando o Génio da Nação coroando Camões e um esboceto em barro do 

mesmo poeta recebendo uma coroa de um génio da Nação.86  

 Em 1854 uma nova proposta, desta feita da Câmara Municipal de Lisboa, 

pretendia erguer em Belém o monumento a Camões, por ter sido este o local de onde 

partira a armada de Fernão Álvares Cabral (c.1427-1492) rumo à Índia. É nomeada 

nova comissão com o objectivo de, uma vez mais, verificar a sepultura de Camões e 

recolher os ossos do poeta num cofre. O objectivo cumpriu-se a 15 de Maio do ano 

seguinte, na presença do então Secretário de Estado dos Negócios do Reino, Rodrigo 

da Fonseca Magalhães (1787-1858).87  

 Dois anos passados, Francisco de Assis Rodrigues retoma o tema, apresentando 

na IV Exposição da Academia uma estátua em gesso representando Camões (Fig. 11), 

sem a companhia de qualquer génio e sem coroa de louros. Em lugar da lira, o poeta 

segura com a mão direita uma pena e com a esquerda Os Lusíadas.88  

 Na mesma exposição, um outro escultor, Vítor Bastos, mostrava, juntamente 

com o Retrato do Visconde da Luz (pintura), uma pequena escultura representando 
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Moisés, na qual mostrava influências de Miguel Ângelo (1475-1564).89 As influências 

do mestre italiano manifestam-se igualmente no Monumento a Camões, como 

veremos. Contudo, ao contrário do Moisés do Túmulo de Júlio II em Roma, Vítor 

Bastos opta por representar o profeta de pé, erguendo intempestivamente o braço 

esquerdo, segurando na mão direita as tábuas da lei e avançando em direcção ao 

observador.90 

 Em 1858, a Câmara Municipal de Lisboa propõe a quantia de 500$000 a 

1000$000 de prémio a quem apresentasse a melhor estátua ou busto que representasse 

uma das grandes personagens históricas, oriunda de Lisboa. António Feliciano de 

Castilho vem a público defender que Camões deveria ser o primeiro a ter o seu 

monumento na cidade de Lisboa. 91 

 Finalmente, em 1860 Vítor Bastos expunha na Câmara Municipal o modelo 

para o Monumento a Camões que hoje conhecemos. O modelo foi aclamado pela 

crítica e pelo público. Nomeou-se mais uma comissão, presidida pelo duque de 

Saldanha (1760-1876), para que se promovesse mais uma subscrição pública, desta 

feita a nível nacional, com vista à realização do monumento.  

 A primeira pedra foi lançada a 28 de Junho de 1862, numa cerimónia solene 

presidida pelo rei D. Luís I (1838-1889). Na inauguração, a 9 de Outubro de 1867, 

Vítor Bastos foi agraciado por sua majestade com o grau de Oficial da Ordem de São 

Tiago do Mérito Científico, Literário e Artístico. O escultor recebeu ainda a quantia 

de 38.500$000 para iniciar o trabalho.92  

 Apesar da carreira promissora, Vítor Bastos não possuía grande experiência em 

escultura monumental quando começou a trabalhar no Monumento a Camões. A sua 

formação na Academia de Belas-Artes fizera-se em Pintura Histórica, com António 

Manuel da Fonseca, e em Arquitectura Civil. Assim, para preparar o monumento, o 

escultor viajou por França e por Itália afim de estudar alguns dos mais importantes 

monumentos da época. O caso não era para menos, afinal tratava-se de erguer aquela 

que seria a obra emblemática da escultura romântica portuguesa e o grande 
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monumento público depois da Estátua Equestre de D. José I, de Machado de 

Castro.93 

 À semelhança do Gil Vicente de Assis Rodrigues, o Monumento a Camões 

(Inventário 6) é uma obra formalmente clássica, fruto da educação académica do seu 

autor e de uma tradição assente em valores renascentistas que podemos traçar a partir 

de Machado de Castro e preconizada por Francisco de Assis Rodrigues, o influente 

professor proprietário da Aula de Escultura da Academia.  

 É uma obra notável na forma como se implanta numa praça, à partida, complexa 

porque bastante fechada pelo casario pombalino, abrindo-se apenas na rua que lhe 

passa em frente. De facto, o Monumento a Camões, pela sua escala, sobressai no 

centro da praça, sem se deixar esmagar pelos edifícios pombalinos que o circundam. 

Camões, no cimo do pedestal, impõe-se como um marco, dialogando com as duas 

igrejas que se encontram em frente.94  

 Como era comum neste tipo de monumentos, as figuras que por norma 

adornavam o plinto apresentavam a marca do escultor de forma mais vincada que a 

figura cimeira, muitas vezes concebida para satisfação da encomenda. Como veremos, 

a figura heroificada de Camões é, por isso, mais convencional, com a perna esquerda 

avançada, a mão esquerda abraçando o peito com Os Lusíadas e a coroa de louros na 

cabeça.95 

 Nas faces laterais do plinto octogonal encontram-se oito estátuas em pedra lioz 

que representam personalidades que tiveram um papel importante na epopeia dos 

Descobrimentos ou na preservação da sua memória. Os rostos individualizados e os 

trajes de época, fornecidos pelo guarda-roupa do Teatro Nacional D. Maria II, 

juntamente com alguns símbolos e gestos que, iconograficamente, nos ajudam a 

identificá-las, dão a estas figuras uma expressão mais contemporânea.96 Apesar das 

muitas incongruências na representação das roupagens com que Vítor Bastos veste as 

personagens representadas na base do monumento, é notório o esforço do escultor em 

caracterizá-las de acordo com a sua classe social ou ocupação. 
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 Vale a pena determo-nos um pouco nestas personalidades que acompanham 

Camões, até porque as encontraremos mais adiante no nosso estudo.  

 Fernão Lopes (c.1380-c.1459) (Inventário 8), escrivão de D. Duarte quando 

este era ainda Infante, de D. João I (1358-1433) e do infante D. Fernando (1402-

1443), foi um dos principais cronistas da expansão portuguesa e é considerado por 

muitos o primeiro historiador português, pelo tom directo e enérgico com que 

escreveu as suas crónicas. A partir de 1418, aparece a desempenhar as funções de 

guarda-mor da Torre do Tombo.97 Vítor Bastos opta no Monumento a Camões por o 

representar ainda jovem, segurando na mão direita uma das suas crónicas. As 

roupagens que enverga destacam-se pela simplicidade e denunciam a sua origem 

popular. 

 Gomes Eanes de Azurara (c.1420-1474) (Inventário 9), filho de um cónego, foi 

sucessor de Fernão Lopes como guarda-mor da Torre do Tombo em 1454, cargo que 

ocupou até morrer. Foi igualmente cronista no reinado de D. Afonso V (1432-1481) e 

terminou a Crónica de D. João I, deixada inacabada por Fernão Lopes. A sua obra 

mais relevante, a Crónica do Descobrimento e Conquista de Guiné, relata parte dos 

descobrimentos na costa africana. Foi cavaleiro da Ordem de Cristo, chegando a 

receber a comenda de Alcains.98 Azurara, ao contrário do seu predecessor na Torre do 

Tombo, era um homem abastado e gozava dos favores de D. Afonso V. Aparece no 

Monumento a Camões retratado jovem, de porte altivo, levando a mão esquerda ao 

peito, com a qual segura a cruz da Ordem de Cristo.  

 João de Barros (1496-1570) (Inventário 10), de ascendência nobre, foi 

nomeado por D. João III feitor da fortaleza de São Jorge de Mina (hoje cidade de 

Elmina, no Gana) em 1521. Foi um importante cronista da sua época e um pioneiro no 

estudo e no ensino da língua portuguesa e da sua gramática.99 A sua obra mais 

importante, Décadas da Ásia, narra os feitos dos portugueses na Índia. É retratado na 

sua meia idade, envergando trajes nobres com calção tufado, as pernas modeladas 

pelas meias e capa caindo sobre os ombros. De olhar inquiridor, segura na sua mão 

esquerda um documento, possivelmente a carta régia que o nomeou capitão da 

fortaleza referida ou uma outra que o agraciara, em 1535, com a posse de duas 
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capitanias no Brasil. Por trás de si, os livros simbolizam uma vida dedicada ao estudo 

e às letras. 

 Fernão Lopes de Castanheda (c.1500-1559) (Inventário 11) era filho de um 

magistrado que exerceu o cargo na Índia. Em 1528 viajou para a Índia onde recolheu 

informação para a obra que tinha em mente sobre os feitos portugueses no Oriente.100 

De regresso a Portugal, em 1538, estabeleceu-se em Coimbra, onde foi funcionário na 

Universidade. Por esses anos organiza as suas recolhas em dez volumes que deram 

origem à Historia do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses. Vítor 

Bastos representa-o de meia-idade, cruzando os braços sobre o peito, enquanto que a 

mão direita segura o manto que gentilmente lhe cai sobre o ombro contrário. O retrato 

de Castanheda, sem dúvida o mais expressivo de entre as personagens representadas 

no plinto, deixa transparecer o seu estado psicológico na expressão carregada e algo 

sisuda do rosto.  

 Pedro Nunes (1502-1578) (Inventário 12), matemático destacado, cosmógrafo 

real, médico e um dos maiores vultos científicos do seu tempo, foi professor na 

Universidade de Coimbra. Dedicou grande parte do seu trabalho ao estudo da 

navegação. Trabalhou no aperfeiçoamento do astrolábio e traduziu O Tratado da 

Esfera (1513) de Johannes Sacobosco (c.1195-c.1256). Vítor Bastos representa-o 

encostado a uma esfera armilar, símbolo da navegação e dos Descobrimentos. É de 

assinalar o medalhão com a cruz da Ordem de Cristo que pende sobre o seu peito, 

com a qual foi ordenado cavaleiro por D. João III. Por isso, vemos o seu braço 

esquerdo subtilmente apoiado sobre a espada que transporta à cintura, enquanto a mão 

segura um documento enrolado, provavelmente uma carta de navegação. 

 Vasco Mouzinho de Quevedo (Inventário 13), também ele um poeta, ao que se 

sabe pouco mais novo que Camões, descendia de uma família nobre de Setúbal. Vítor 

Bastos representa-o ainda jovem, envergando ricas roupagens que denunciam a sua 

ascendência e a sua época. A capa curta, o chapéu emplumado e o gibão cintado com 

gorgeira alta são típicos dos inícios do século XVII.101 Quevedo foi o autor do poema 

Afonso Africano: poema heróico da presa de Arzila e Tânger, publicado pela primeira 

vez em Lisboa em 1611. Atrás de si e servindo-lhe de suporte, um conjunto de pétalas 
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ou folhas, provavelmente em alusão a outra das suas obras: Discurso sobre a vida e 

morte de Santa Isabel, rainha de Portugal, e outras varias rimas, editado pela 

primeira vez em 1596. 

 Jerónimo Côrte-Real (1530-1588) (Inventário 14), homem das artes e da 

cultura, descendente de uma família de navegadores, serviu como militar na Índia e 

em Marrocos, onde foi feito prisioneiro na batalha de Alcácer Quibir. Escreveu vários 

poemas de estilo camoniano, nos quais enaltece as conquistas portuguesas, 

nomeadamente na Índia.102 Vítor Bastos retrata-o ainda jovem, vestido como um 

mosqueteiro, apoiando a mão esquerda sobre o sabre (arma de cavalaria típica do 

século XVII) que traz à cintura. Na mão direita segura o chapéu ornamentado por uma 

grande pluma. 

 Francisco de Sá de Meneses (c.1600-1664) (Inventário 15), monge no mosteiro 

dos Dominicanos, em Benfica, colheu influencias de Camões e de Tasso no seu 

poema épico Malaca Conquistada pelo grande Afonso de Albuquerque.103 Aparece 

retratado em idade já madura, segurando na mão esquerda um livro, provavelmente a 

Bíblia ou um livro de orações e um rosário. 

 Quanto a Camões (Inventário 07), Vítor Bastos apresenta-nos o poeta em pose 

heróica e desafiadora, que nos recorda o David (Fig. 12) de Miguel Ângelo. Camões 

segura com a mão direita a espada que, tal como a pedra que David esconde entre os 

dedos, parece pronta a ser usada. A mão esquerda aperta Os Lusíadas contra o peito, 

numa provável referência à lenda segundo a qual, por volta de 1560, Camões, em 

viagem de regresso a Goa, terá naufragado na foz do rio Mekong e salvo de forma 

heróica o manuscrito da obra, já em estado avançado.104 As influências do mestre 

italiano no Camões de Vítor Bastos não nos parecem de todo descabidas. Como 

vimos, tais influências já se encontravam no Moisés de 1856. Recordamos que o 

escultor viajou por França e, especialmente, por Itália onde terá, com toda a certeza, 

contactado com a obra do mestre italiano.  

 Camões veste roupas nobres, sendo de assinalar o complexo jogo das pregas no 

calção, no gibão e mais ainda no manto que, preso no braço esquerdo, lhe cai sobre o 

ombro, formando as costas da estátua em pronunciados volumes diagonais que a 
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percorrem de cima a baixo. Ainda nas costas do monumento, aparando o manto, um 

conjunto de livros representa outras das suas obras e a erudição do poeta. 

 Coroado de louros, conforme a tradição iconográfica, o Camões de Vítor Bastos 

é o herói protector da nação lusitana, imortalizada n’Os Lusíadas. A esta interpretação 

não é alheia a couraça que, à direita, por detrás da espada, descansa no chão. Afinal, 

Camões serviu a pátria amada em Ceuta e na Índia.  

 

 

1.4 Eça de Queirós e Teixeira Lopes!
 

 

 Eça de Queirós (1845-1900) nasceu na Póvoa de Varzim, filho de José Maria 

Teixeira de Queirós (c. 1819-1901) e de Carolina Augusta Pereira d'Eça (1826-1908). 

O pai era magistrado, formado em Direito por Coimbra, deputado por Aveiro, 

cavaleiro da Casa Real e par do Reino. Nasceu, portanto, no seio de uma família 

influente e seria de esperar que com ela crescesse e se tornasse homem. Não seria 

exactamente assim. Eça de Queirós nasceu antes do casamento dos pais e, por isso, foi 

baptizado em Vila do Conde, filho de mãe incógnita.105 Fruto de uma relação 

ilegítima, o pequeno Eça foi entregue aos cuidados de uma ama com quem se 

manteve até 1850 quando, já depois do casamento dos seus pais, em 1849, foi viver 

para junto dos avós paternos em Verdemilho nos arredores de Aveiro. Cinco anos 

mais tarde, frequentava como interno o Colégio da Lapa, no Porto, onde teria como 

professor Joaquim da Costa Ramalho (1813-1863), pai de Ramalho Ortigão (1836-

1915).106 Daí, seguiu para Coimbra inscrevendo-se em Direito, curso que terminaria 

em 1866. Estabeleceu-se depois em Lisboa, onde abriu escritório de advogado.107 !
 Entre 1869 e 1870 Eça de Queirós fez uma viagem ao Oriente, durante a qual 

assistiu no Egipto à inauguração do canal do Suez.108 
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 Ao longo de 1871 publica no Diário de Notícias, em colaboração com Ramalho 

Ortigão, a sua primeira obra de ficção, O Mistério da Estrada de Sintra. No mesmo 

ano, os dois escritores iniciariam a publicação de As Farpas, uma crónica mensal, 

satírica e caricaturista da sociedade da época.109 Este seria também o ano das 

Conferências do Casino, encabeçadas por Antero de Quental (1842-1891), nas quais 

Eça seria um dos principais oradores com a conferência intitulada A Literatura nova 

(o Realismo como nova Expressão da Arte), onde defendia o Realismo e os princípios 

de uma nova sociedade: “[...]o verdadeiro na ciência, o justo na consciência, o belo na 

arte.”110 

 Em 1873 Eça partia para Havana onde desempenharia as funções de cônsul de 

Portugal, afastando-se do meio literário português e abandonando a redacção de As 

Farpas. Contudo, não deixaria a escrita e nos anos seguintes, em Inglaterra, onde se 

estabelecera enquanto cônsul em Newcastle entre 1874 e 1878, escreveu O Primo 

Basílio e iniciou uma colecção de novelas que, sob o título de Cenas Portuguesas, 

estariam na origem do seu mais conhecido romance, Os Maias.111 De igual modo, 

manteve a sua actividade jornalística, publicando esporadicamente no Diário de 

Notícias, em Lisboa, a rubrica Cartas de Inglaterra.  

 Mais tarde, em 1889, seria nomeado cônsul em Paris. O seu último livro, A 

Ilustre Casa de Ramires, foi publicado em 1900, ano em que, a 16 de Agosto, morre 

Eça de Queirós na sua casa de Neuilly, perto de Paris.  

 Um ano após a morte do escritor, um grupo de amigos e admiradores, onde se 

contavam, entre outros, os conde de Arnoso (1855-1911), o conde de Sabugosa 

(1851-1923), o conselheiro António Cândido Ribeiro da Costa (1850-1922) e 

Ramalho Ortigão, lançaram a ideia de edificar um monumento à memória do escritor.  

 A execução do Monumento a Eça de Queirós (Inventário. 16) caberia a 

António Teixeira Lopes (1866-1942), nascido em Gaia, filho de José Joaquim 

Teixeira Lopes, escultor que estudara em Paris com François Jouffroy (1806-1882).112  
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 António Teixeira Lopes interessou-se pela escultura através da frequência do 

atelier do pai, que trabalhava na Fábrica de Cerâmica das Devesas. Algum tempo 

depois também Teixeira Lopes trabalharia na fábrica, reproduzindo pequenas 

estatuetas populares que a fábrica vendia na época.113 Em 1882 matriculou-se na 

Academia de Belas-Artes do Porto, onde foi aluno de Marques de Oliveira (1853-

1927) e de Soares dos Reis (1847-1889).114 Em 1885 parte para Paris onde frequenta a 

Escola de Artes Decorativas, dirigida pelo escultor Charles Gauthier (1831-1891), 

com a intenção de se preparar para entrar na Academia de Belas-Artes.115 Desiludido 

pela orientação decorativa do curso, resolve enfrentar as provas de admissão às Belas-

Artes parisienses logo no mesmo ano e, para sua satisfação, obtém a melhor 

classificação. 

 A sua estadia na capital francesa daria frutos logo a partir de 1887, quando o 

encontramos representado no Salon de Paris com Retrato de Criança.  Em 1889 

participa no mesmo salão com Ofélia (Fig. 13), inspirada na personagem do Hamlet 

de William Shakespeare (1564-1616).116 Ao mesmo salão enviaria ainda um busto de 

rapariga que intitulou Botão de Rosa, um gesso, pelo qual seria muito elogiado.117 A 

participação de Teixeira Lopes nos salões de Paris era regular e nos anos seguintes 

apresentaria Caim (1890) e A Viúva (1893) (Fig. 14), premiada com a medalha de 

ouro na categoria de escultura. A Viúva representa uma mulher jovem, solitária e 

desamparada, de olhar perdido que, no entanto, não esquece o filho nu que, saindo do 

berço, procura o seio materno para amamentar. Depois de passada ao mármore, a 

escultura seria novamente exposta no salão parisiense em 1893 e em 1896 em Berlim, 

onde seria novamente premiada com a medalha de ouro. Trata-se de uma obra 

fundamental para o entendimento da escultura de Teixeira Lopes, pois denuncia o 

conflito entre o desejo de permanecer clássico e a necessidade de avançar rumo a uma 
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representação de temática naturalista.118 A Viúva é fruto de uma gramática pessoal que 

seria a sua marca e o seu modo de estar na escultura durante toda a sua longa carreira.  

 Autor de uma obra profundamente intimista, quer na sua temática, quer na sua 

escala, por vezes pouco adequada à implantação no espaço público, Teixeira Lopes 

não foi, nem nunca quis ser, um homem de rupturas. Foi antes um apaixonado 

escultor que procurou assimilar dos muitos mestres com quem trabalhou as práticas e 

convicções que vinham de encontro ao seu mundo interior.119  

 Em 1898, realizou para o Cemitério dos Prazeres o túmulo de Oliveira Martins, 

no qual, de um nicho gótico, com uma rosácea em pano de fundo, se destaca em 

bronze a figura de uma mulher envelhecida, simbolizando A História (Fig. 15), como 

aliás é conhecida.120 Teixeira Lopes, que privara com o escritor, trata o monumento 

como uma escultura íntima, envolvendo A História, austera, gasta pelas tempestades 

da vida, num manto que lhe cobre o corpo rígido e seco. A alegoria era adequada. 

Oliveira Martins, na senda de Alexandre Herculano (1810-1877), fora também um 

historiador com obra publicada.121  

 Cinco anos mais tarde, nascia no Largo Barão de Quintela o Monumento a Eça 

de Queirós que, erguido por subscrição pública, como era habitual na época, gozaria 

da mesma abordagem intimista, acentuada pela ausência do plinto e pela implantação 

directamente no jardim.122 

 A execução do monumento ocupara três anos de trabalho intensivo a Teixeira 

Lopes, durante os quais o escultor tivera a oportunidade de ler a obra do escritor, 

encontrando nela um Eça de Queirós lúcido e empenhado, que pautou a sua escrita 

pela ironia, apostado no desvelar das aparências e na busca incessante da verdade.

 Ora, é precisamente no conceito de verdade que encontramos a chave para a sua 

interpretação do monumento, que nos é dada pela legenda inscrita na base do 

monumento: "Sobre a nudez forte da Verdade o manto diáfano da Fantasia". A 
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citação, do romance A Relíquia (1887) de Eça de Queirós, denuncia a opção de 

homenagear o escritor realçando o carácter de um agudo espectador da sociedade 

portuguesa. 

 Da base do monumento o escultor faz nascer o busto de Eça de Queirós, 

reclinado sobre a figura feminina que, cuidadosamente, ampara nos braços. O retrato 

de Eça, muito elogiado na época pelo seu realismo, foi para o escultor o verdadeiro 

cavalo de batalha que só à segunda tentativa, depois de muitas dificuldades, 

conseguiria o efeito pretendido.123 Teixeira Lopes, que não conhecera pessoalmente o 

escritor, acreditava que um belo busto podia valer mais que uma estátua e sabia 

perfeitamente que expressão lhe queria dar. A dificuldade estava em consegui-lo 

através do recurso a fotografias, à memória da irmã de Eça de Queirós, Leopoldina de 

Queirós Guedes (1846-1918), visita habitual no atelier do escultor, ou a um busto que 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905) lhe enviara para o efeito: sem grandes 

qualidades esculturais, mas de grande semelhança e expressão, segundo as palavras 

do próprio escultor.124 Teixeira Lopes acabaria por alcançar o resultado almejado, 

compondo um retrato de grande intensidade psicológica. 

 Quanto à mulher que Eça tão delicadamente segura nos braços, trata-se d’ A 

Verdade, de que nos fala na página de rosto da Relíquia. Graciosamente modelada, A 

Verdade, semi-nua, sorri docemente, abrindo os braços e deixando cair o manto 

translúcido da fantasia que se lhe cola ao corpo, acentuando-lhe as formas vibrantes e 

sadias, revelando-se e revelando a ambiguidade sobre a qual assentam todas as 

verdades. E A Verdade do Monumento a Eça de Queirós assenta na natureza, 

simbolizada na massa orgânica da base do conjunto de onde nascem rosas que se não 

fossem de pedra, sentiríamos o seu perfume. Era a primeira vez na escultura pública 

lisboeta que a nudez do corpo aparecia associada à representação de um escritor. 

Veremos ainda mais um exemplo no Antero de Quental (1950) de Barata Feyo que, 

curiosamente, o representa de tronco nu, para uma vez mais aludir à escrita 

interventiva de Antero.  

 Para a execução de A Verdade pousaram diversos modelos, mas em especial 

Aurora, o seu modelo favorito, “[...] uma simpática rapariga, muito nova, de lindas 
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proporções e formas. A Aurora passou meses no meu atelier, sempre nua, sempre 

alegre e bem disposta [...]”125 escreveria Teixeira Lopes nas suas memórias.  

 A composição, aparentemente simples, do monumento é marcada pelos braços 

abertos da Verdade que formam, juntamente com o manto que lhe cobre o ventre e as 

pernas, um losango cujo vértice superior é a cabeça do poeta. Este, inclinado, nasce 

da mesma massa informe que A Verdade que, numa espécie de degradeé em direcção 

à figuração, culmina no expressivo retrato do escritor.126 Não podemos deixar de nos 

lembrar da estátua de Rodin em homenagem a Honoré de Balzac (1799-1850), na 

qual o poeta é representado envolto no seu robe, mal se distinguindo, por debaixo do 

traje, os braços e as mãos que o seguram. Tal como o Balzac (Fig. 16), também o Eça 

de Teixeira Lopes parece sustentar-se no topo de uma coluna monolítica, da qual 

resulta não uma estátua, mas um busto. Teixeira Lopes, que privara com Rodin em 

Paris, assume a sua admiração pelo escultor francês e a sua influência na solução do 

busto do escritor.127  

 O resultado, traduzido no contexto da escultura portuguesa, não deixa de ser 

igualmente ousado. Sem as dimensões monumentais do Monumento a Camões, o 

Monumento a Eça de Queirós integra-se perfeitamente no espaço do jardim e na 

arquitectura envolvente. Infelizmente, a escultura que actualmente aí se encontra é 

uma réplica em bronze do monumento original, executado em várias pedras 

sobrepostas de mármore de Carrara, onde se notavam as juntas horizontais feitas em 

cimento e enegrecidas com o tempo.128 Em mármore o monumento tinha uma leitura 

mais imediata, sobressaindo do fundo natural, o que não acontece com a cópia em 

bronze, que acaba esbatida, arriscando-se a passar despercebida. A escolha original 

pelo mármore não se prendia apenas com a implantação da obra. Pelo contrário, a sua 

principal função era transmitir a sensualidade do conjunto.129 Contudo, os braços 

abertos da figura feminina fragilizam a estrutura, deixando-a vulnerável aos ataques 

de vândalos. Em 1919, António Arroio (1856-1934) lamentava-se dos maus tratos a 
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que o monumento era regularmente submetido: “Agora deram em apedrejar o 

monumento do Largo do Quintela. Já quebraram os dedos da mão direita à estatua da 

Verdade; concertaram-nos depois, mas voltaram a quebrá-los. Ficarão por aí?”130 

 Não ficaram e, em 2001, a obra original foi desmontada e removida para o 

Museu da Cidade. A réplica em bronze é um compromisso entre a forma e a sua 

durabilidade, pese embora a lamentável perda de expressividade.   
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2. Século XX: Os Primeiros Anos 
 

 

2.1 Os Jornalistas de 1800 

 

 

 Ao longo de todo o século XIX, mas sobretudo a partir de 1834, com a 

recondução ao trono de D. Maria II, foram muitas as mudanças na sociedade 

portuguesa.  

 A nobreza, que desde o governo de Pombal perdia privilégios, foi sendo 

gradualmente substituída por uma nova classe de comerciantes ricos. No final do 

século XIX a burguesia dominava a vida política e económica. Eram membros do 

governo, diplomatas, advogados, médicos e professores.  

 A partir de Inglaterra, um pouco por toda a Europa e, mais tarde, em Portugal, 

surgiam as fábricas. O desenvolvimento da indústria e a construção dos primeiros 

caminhos-de-ferro, na segunda metade do século, fizeram chegar às cidades muitas 

pessoas do campo. Lisboa e Porto foram as cidades que mais cresceram com o fluxo 

de novos operários fabris que, mal pagos, gastavam a quase totalidade do seu salário 

na alimentação.131  Por volta de 1900 a média da jornada diária destes trabalhadores 

era de dez horas, mas não eram raras as excepções para mais. Nem os governos, nem 

os patrões lhes dispensavam qualquer espécie de protecção ou assistência contra 

acidentes ou doença, nem apoio na velhice.132  

 Neste contexto, a segunda metade de oitocentos veria nascer o associativismo. 

No final do século as organizações sociais eram transversais a toda a sociedade. 

Associações agrícolas, associações comerciais, sociedades promotoras, grémios 

artísticos e literários floresciam por todo o país.133 

 Em 1890 a Inglaterra obrigava Portugal a abdicar do território africano entre 

Angola e Moçambique, onde são hoje a Zâmbia e o Zimbabwe. Temendo represálias 

por parte dos ingleses e fragilizado pela instabilidade que se vivia no reino, D. Carlos 
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I (1863-1908) via-se obrigado a ceder às exigências exteriores. O ultimato provocou 

uma vaga de indignação contra a Inglaterra e contra o rei.  Registaram-se tumultos e 

manifestações um pouco por todo o lado, levando à queda do governo de Luciano de 

Castro (1834-1914).134 Nos anos que se seguiram, Regeneradores e Progressistas 

alternavam-se em sucessivos governos, muitos dos quais não conseguiam permanecer 

no poder mais do que alguns meses. 

 As peripécias da governação eram terreno fértil para os jornais e revistas que se 

multiplicavam a grande velocidade.135 Apesar da forte influência que exerciam na 

opinião pública, sobretudo nas classes mais letradas, muitos destes periódicos não 

editavam mais que dois ou três números, sendo depois compulsivamente encerrados, 

em processos sumários, ao abrigo da Lei dos Anarquistas que tentava, em vão, 

reprimir as acções violentas que, aqui e ali, iam surgindo cada vez com mais 

frequência.136  

 Este cenário serve de pano de fundo à vida dos três jornalistas cujas 

homenagens escultóricas analisaremos nas próximas páginas. Foram eles Eduardo 

Coelho (1835-1889), fundador do Diário de Notícias; Manuel Pinheiro Chagas (1842-

1895), escritor afamado no seu tempo, jornalista e dramaturgo e António França 

Borges (1871-1915), figura central na história da implantação da República em 1910. 

 Eduardo Coelho foi caixeiro em Lisboa na loja de Ferragens dos Verdes, 

pertencente a José Anastácio Verde (1813-1888), pai de Cesário Verde (1855-

1886).137 A sua relação com a imprensa começou em 1857, quando foi admitido na 

Imprensa Nacional como oficial compositor.138 Nos anos seguintes foi jornalista e, em 

1864, fundou com o apoio de Tomás Quintino Antunes (1820-1898), visconde de S. 
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Marçal, o Diário de Notícias.139 O jornal teve grande aceitação junto do público e, de 

uma tiragem inicial de 5000 exemplares, ao fim do primeiro ano vendia já 9600.140 

 Amigo de Eça de Queirós e de Ramalho Ortigão, Eduardo Coelho foi secretário 

de António Feliciano de Castilho, com quem se iniciou na escrita literária.141 Da sua 

bibliografia destacam-se: O Livrinho dos Caixeiros (1852), a sua primeira obra, 

Primeiros Versos (1861), Opressão e Liberdade (1871) ou Portugal Cativo (1884).142 

 Manuel Pinheiro Chagas, um pouco mais novo que Eduardo Coelho, nasceu em 

Lisboa, no seio de uma família abastada. O seu pai, Joaquim Pinheiro das Chagas 

(1809-1859), lutou na guerra civil de 1828 ao lado das forças liberais. Foi major do 

exército e secretário pessoal de D. Pedro V (1837-1861).143 Pinheiro Chagas teve 

também um percurso militar.144 No entanto, a sua vocação cedo o conduziria a uma 

bem sucedida carreira literária, primeiro na imprensa, onde se estreara em 1863 na 

Gazeta de Portugal. Enquanto jornalista colaborou ainda em diversos jornais e 

revistas, como o Jornal do Commercio, o Archivo Pittoresco ou o Diário de Notícias 

de Eduardo Coelho. Foi fundador do Diário da Manhã e director do seu substituto, o 

Correio da Manhã.145 

 A sua primeira obra literária foi Anjo do Lar (1863), uma colectânea de poemas, 

a que se seguiu Poema da Mocidade (1865), obra polémica na qual o jovem autor se 

demarcava da nova poesia encarnada por um grupo de jovens estudantes em Coimbra, 

do qual faziam parte, entre outros, Antero de Quental e Teófilo Braga (1843-1924).146 

A publicação do Poema da Mocidade vinha acompanhada por um posfácio de 

António Feliciano de Castilho intitulado Crítica Literária que, em jeito de carta ao 
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editor António Maria Pereira, censurava os jovens de Coimbra, acusando-os de 

exibicionismo livresco, de obscuridade propositada e de tratarem temas que nada 

tinham a ver com a poesia.147 A resposta dos estudantes de Coimbra surge da pena de 

Antero de Quental sob a forma de um opúsculo, Bom Senso e Bom Gosto (1865), no 

qual apelidava o grupo de poetas, que em Lisboa gravitava em torno de Castilho, de 

escola do elogio mútuo.148 A polémica que se seguiu e que ficaria conhecida por 

Questão Coimbrã, marcaria a transição entre o romantismo e o naturalismo no nosso 

país.   

! Polémica à parte, voltaremos a ela mais adiante, importa ainda referir o sucesso 

d´A Morgadinha de Valflor, peça dramática escrita e encenada por Pinheiro Chagas e 

levada a cena no Teatro D. Maria II em Abril de 1869. O drama histórico, 

representado em cinco actos, desenrola-se na Beira nos finais do século XVIII e conta 

a história do amor impossível entre Leonor Coutinho, a morgadinha de Valflor, e 

Luís, um humilde pintor sobrinho de Leonardo, caseiro da propriedade. A obra foi 

aclamada pelo público e pela crítica, conheceu sucessivas reedições, foi traduzida 

para espanhol e italiano, chegando ao cinema em 1921, num filme homónimo 

realizado por Ernesto de Albuquerque (1883-1940).149 

 De espírito multifacetado e empreendedor, Pinheiro Chagas notabilizou-se 

igualmente como historiador e político. Foi professor no Curso Superior de Letras, 

deputado, ocupou a pasta da Marinha e do Ultramar no último governo de Fontes 

Pereira de Melo (1819-1887).150  

 França Borges, nascido em Sobral de Monte Agraço, pertence à geração 

seguinte de jornalistas profundamente marcada pelo combate político. O seu percurso 

começa com a colaboração em pequenos periódicos como O Novo Escolar, O Neófilo 

ou o jornal Universal e o Jornal de Notícias de Lisboa, estes últimos de maior 

dimensão.151 Uma carreira de jornalista parecia evidente. Contudo, seria prontamente 
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interrompida por influência do pai, que o desejava funcionário público. França Borges 

via-se, desta forma, obrigado a trabalhar como funcionário numa repartição de 

finanças em Sobral de Monte Agraço, onde fundou o jornal A Defesa do Sobral de 

Monte Agraço, do qual fez sair apenas um número em Julho de 1894.152 Este número, 

irónico e corrosivo, do jornal de Monte Agraço valer-lhe-ia a transferência para Sintra 

e para Vila Real de Santo António.  

 Um ano mais tarde, encontrava-se em Lisboa trabalhando numa repartição de 

finanças.153 Na capital, retoma a carreira jornalística colaborando n' O País, de João 

Chagas (1863-1925), até que, em 1898, o jornal via interrompida a sua tiragem, sendo 

substituído pelo Lanterna, que rapidamente seguiria o mesmo destino.154 Colaborou 

ainda no jornal A Vanguarda, onde fez publicar uma série de artigos contra o regime 

monárquico, na sequência dos quais seria preso e demitido da administração 

pública.155 Posto em liberdade no ano seguinte, França Borges assume a direcção do 

jornal A Pátria, que vê proibido por ordem judicial sendo, uma vez mais, condenado a 

uma pena de prisão.156 No final do ano, publicaria ainda, com Heliodoro Salgado 

(1861-1906), o panfleto quinzenal O Combate, do qual sairiam oito números entre 

Dezembro de 1899 e Março de 1900.157 A 16 de Setembro de 1900 saía o primeiro 

número de O Mundo que, rapidamente, se tornaria num dos mais radicais órgãos da 

imprensa republicana.158 França Borges foi o seu director até 1915. 

 Os monumentos que homenageiam Eduardo Coelho e Pinheiro Chagas são da 

autoria de Costa Mota (Tio). Natural de Coimbra, iniciou a sua formação na 

Associação dos Artistas de Coimbra e na Escola Livre das Artes do Desenho, de 

António Augusto Gonçalves (1848-1932).159 Costa Mota distinguiu-se como aluno 
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brilhante e, da Escola Livre, seguiu para Lisboa para continuar os seus estudos na 

Academia de Belas-Artes onde, em 1883, ingressa no Curso Preparatório de Desenho. 

Foi aluno de António Tomás da Fonseca (1822-1894), de Vítor Bastos, de Simões de 

Almeida (Tio) (1844-1926) e de Silva Porto (1850-1893), terminando o Curso de 

Escultura em 1891. 

 Dois anos mais tarde, Costa Mota saía vencedor do concurso para a realização 

do Monumento a Afonso de Albuquerque.160 O projecto de Costa Mota derrotara os 

projectos de Simões de Almeida (Tio), seu antigo mestre, e de Teixeira Lopes, que 

por estes anos era já um escultor premiado em Paris.161 O monumento apresenta, 

sobre um longo plinto de estilo manuelino executado em pedra lióz, a estátua do vice-

rei em bronze, fundida no Arsenal do Exército. A pose heróica de Afonso de 

Albuquerque, com a mão esquerda repousando sobre o punho da espada e a direita 

apontando para as armas depostas a seus pés, encontra afinidades na pose do Camões 

de Vítor Bastos. Afinal, ambas as obras são produto de uma estética romântica que, 

no final do século XIX, perdurava em Portugal.162  

 O monumento só seria inaugurado em 1902.163 Entre o início e a conclusão dos 

trabalhos, Costa Mota executava os túmulos de Camões e de Vasco da Gama (c.1460-

1524) para o Mosteiro dos Jerónimos (1895). A abordagem de Costa Mota aos dois 

túmulos dá continuidade ao estilo neo-manuelino do Monumento a Afonso de 

Albuquerque, socorrendo-se inclusivamente das estátuas jacentes dos dois heróis que 

cobrem as arcas tumulares, suportadas por figuras de animais.164 No Túmulo de 

Camões (Fig. 17), a figura jacente do poeta não apresenta grandes inovações 

iconográficas, respeitando o mesmo esquema que Vítor Bastos utilizara no 

Monumento a Camões, apresentando-o coroado de louros, com as mãos unidas sobre 

o peito e de espada à cintura. 

 O sucesso acompanhava o escultor a cada nova obra de escultura pública e, em 
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1904, é inaugurado, na então Alameda de São Pedro de Alcântara, o monumento em 

homenagem a Eduardo Coelho.  

 O Monumento a Eduardo Coelho (Inventário 17) é composto por um pedestal 

de pedra, projectado pelo arquitecto Álvaro Machado (1874-1944), sobre o qual 

assenta o busto em bronze do fundador do Diário de Notícias e pela figura do Ardina. 

 O pedestal, uma estrutura vincadamente arquitectónica, decorado com motivos 

neoclássicos, não é particularmente interessante do ponto de vista escultórico. 

Contudo, alguns dos pormenores que o decoram merecem ser mencionados: na face 

frontal, um grande medalhão em bronze representa Tomás Quintino Antunes e, na 

face posterior, a data de nascimento e morte do homenageado é acompanhada por 

uma natureza morta, onde se misturam livros abertos com ramos de folhas, evocando 

a obra literária do jornalista.165 

 É no busto que encontramos os primeiros sinais de originalidade do Monumento 

a Eduardo Coelho. Tradicionalmente uma tipologia de interior, o busto foi sendo 

ensaiado em espaços mais amplos como jardins particulares ou públicos, onde os 

encontramos especialmente a partir de 1800. Porém, a sua utilização no espaço 

exterior era muitas vezes suportada pela arquitectura e quando não o era, logo 

denunciava a fragilidade do género, posta em evidência pela sua falta de escala. No 

Monumento a Eduardo Coelho, o busto do jornalista, realisticamente modelado, não 

deixa de transparecer um certo classicismo, fazendo-se valer, acima de tudo, pela 

colocação no cimo do alto pedestal e pela escala muito superior ao tamanho natural. 

Costa Mota consegue, desta forma e com alguma habilidade, harmonizar o busto com 

o espaço público, conferindo-lhe a monumentalidade e o simbolismo imprescindíveis 

a um monumento de homenagem.  

 O Monumento a Eduardo Coelho é, também, uma homenagem ao Diário de 

Notícias e à imprensa escrita e não é por acaso que Eduardo Coelho surge 

acompanhado pelo Ardina. O Diário de Notícias foi, no seu tempo, o principal 

empregador destes jovens vendedores de jornais. Em apenas seis meses, os cerca de 

trinta ardinas que inicialmente vendiam o Diário de Notícias davam lugar a uma 

centena que, um pouco por toda a cidade de Lisboa, apregoavam as notícias do dia.166 

O número destes distribuidores de jornais cresceu de tal forma que, em 1887, se 
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encontravam-se organizados na Associação dos Socorros Mútuos e Escolares dos 

Vendedores de Jornais, da qual Eduardo Coelho foi presidente honorário.167 

 O naturalismo com que Costa Mota nos apresenta o Ardina não encontra 

precedentes na escultura portuguesa e revela a atenção que o escultor dedicou à 

estátua. Representado em plena actividade, o Ardina de Costa Mota caminha como se 

a qualquer momento pudesse abandonar a composição do monumento para, com o seu 

pregão, continuar a vender os jornais que transporta enrolados na mão esquerda. Esta 

liberdade de que goza o vendedor de jornais é-lhe concedida não apenas pelo 

movimento do tronco ou das pernas, mas igualmente pela ausência de plinto, ou 

melhor, pela pequena base que, pela sua simplicidade, facilmente nos passa 

despercebida. Com o Ardina de Costa Mota a escultura liberta-se efectivamente da 

sua base, ganhando movimento, sustentando-se a si própria no espaço e estreitando a 

sua relação com o observador.  

 A actividade de Costa Mota ia-se repartindo entre monumentos públicos e peças 

de menores dimensões apresentadas em exposições, nas quais o escultor, liberto da 

necessidade de satisfazer a encomenda, podia com maior liberdade explorar a sua 

linguagem pessoal. Destas obras mais intimistas importa destacar o seu Bernardim 

Ribeiro (Fig. 18) em bronze, apresentado pela primeira vez no Brasil, em 1908, na 

Exposição Nacional do Rio de Janeiro e só no ano seguinte em Portugal.168   

 Pouco se sabe sobre a biografia de Bernardim Ribeiro (c.1482-1552). Foi poeta 

e escritor, contemporâneo de Gil Vicente e colaborou no Cancioneiro Geral de 

Garcia Resende. Terá frequentado a corte, juntamente com Sá de Miranda (1481-

1558), Garcia Resende (1470-1536) e Gil Vicente. Para além da já referida 

participação no Cancioneiro, conhece-se ainda Menina e Moça, uma novela de 

carácter amoroso em prosa.169 

 O Bernardim Ribeiro é uma obra essencial no percurso de Costa Mota e de toda 

a escultura naturalista. O poeta é representado como um trovador medieval, com um 

barrete na cabeça, o cabelo comprido, vestindo collants e uma camisa pregueada. 

Sentado, em pose aparentemente descontraída, enfatizada pelo gracioso jogo de 

equilíbrios entre a perna direita suspensa no espaço como que balançando 
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despreocupadamente, e a esquerda, pousada junto á base. A cabeça baixa, o olhar 

perdido, tudo na composição da obra parece concorrer para denunciar a melancolia do 

poeta e a génese romântica da pequena estátua.170 

 No mesmo ano em que Costa Mota dá a conhecer o seu Bernardim Ribeiro no 

Brasil, é inaugurado, na Avenida da Liberdade, o Monumento a Pinheiro Chagas 

(Inventário 18).  

 Se no Monumento a Eduardo Coelho encontramos uma das mais importantes 

manifestações do génio inovador de Costa Mota, o mesmo não acontece no 

Monumento a Pinheiro Chagas, onde o escultor se limita a repetir o esquema da obra 

de 1904, colocando sobre o pedestal em pedra o busto de Pinheiro Chagas, 

acompanhando o conjunto com a escultura da Morgadinha de Valflor. 

 A implantação da obra, num canteiro da avenida, configura-se desde logo num 

problema de difícil solução, para o qual o esquema do Monumento a Eduardo Coelho 

se adapta mal, constituindo uma resposta forçada.  

 Uma vez mais, o pedestal do monumento não apresenta qualquer novidade 

digna de menção. O busto segue a formulação do anterior, ampliando a escala e 

reproduzindo no bronze o retrato do homenageado.  

 Novamente, é a estátua que acompanha o busto a que maior interesse desperta, 

sem contudo alcançar a expressividade do Ardina de 1904. Ao compararmos ambas as 

peças, logo nos apercebemos que as dimensões da Morgadinha de Valflor, muito 

próximas do tamanho natural, anulam o efeito de emancipação conseguido no Ardina. 

Para isso, contribui também a pose estática e encenada, marcada apenas pelo 

movimento das mãos e pela ligeira torção do tronco, que em tudo nos faz lembrar 

uma boneca de porcelana.171 Encontramos o mesmo artificialismo no retrato da 

personagem, para o qual terá servido de modelo a esposa do escultor, D. Judite 

Pereira da Costa Mota.172 A Morgadinha de Valflor é uma figura imaginada, sem o 

naturalismo do Ardina, pese embora a atenção dedicada pelo escultor à caracterização 

do vestido à francesa, comum entre as mulheres das classes abastadas do século 
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XVIII.173 

 Igualmente digno de nota é o tapete em bronze que cobre a base em que se 

sustenta a figura, constituindo uma interessante referência ao cenário da peça de 

teatro, toda ela passada no interior da casa da família Coutinho.174 

 O ano de 1908 é vital no contexto do nosso trabalho e vai muito além do 

monumento de Costa Mota que acabamos de analisar. O início do ano é marcado pela 

tentativa de golpe de estado encabeçada pelo visconde da Ribeira Brava (1852-1918), 

João Chagas, Afonso Costa (1871-1937) e Egas Moniz (1874-1955), todos eles 

membros da maçonaria que procurava, a 28 de Janeiro de 1908, sem sucesso, 

decapitar o governo de João Franco (1855-1929) e proclamar a República. O plano 

passava por capturar João Franco em sua casa, na Avenida Alexandre Herculano, 

tomar a Câmara Municipal de Lisboa e proclamar a República.175  Na tarde do dia 28, 

o grupo encarregado da captura do ministro não o encontrou em casa. Afonso Costa e 

o visconde da Ribeira Brava, que faziam parte do grupo que deveria tomar de assalto 

a Câmara Municipal, aguardavam notícias no elevador da Biblioteca. Impacientes, 

saíam, voltavam e discutiam sem decidir nada. Ao cair da noite até a polícia, que 

nunca notava nada, acabou por ficar intrigada com tanta movimentação à porta de um 

elevador que, ainda por cima, não se encontrava em funcionamento. Afonso Costa e 

Ribeira Brava acabariam presos e o golpe esmagado.176  

 Quatro dias mais tarde, a 1 de Fevereiro, D. Carlos I e o infante herdeiro D. Luís 

(1887-1908) eram assassinados na Praça do Comércio por dois partidários do Partido 

Republicano. Com D. Carlos, morria o século XIX português. Ao trono ascendia D. 

Manuel II (1889-1932) que, logo no dia seguinte, demitia João Franco, substituindo-o 
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pelo almirante Ferreira do Amaral (1844-1923).177 

 Ainda em 1908, os republicanos ganhavam a Câmara Municipal de Lisboa.  Até 

1910 sucederam-se no poder seis governos diferentes. O fim da monarquia era 

eminente. A 4 de Outubro de 1910 a revolução militar e civil saía à rua, triunfando 

facilmente sobre os defensores da Monarquia. A 5 de Outubro, da varanda da Câmara 

Municipal de Lisboa, José Relvas (1958-1929) proclamava a República Portuguesa.178 

 Em 1911, Maximiano Alves (1888-1954) completava o curso de Escultura da 

Academia de Belas-Artes de Lisboa, onde fora aluno de Simões de Almeida (Tio).179  

 Três anos mais tarde, o novo regime planeava uma homenagem ao grande 

precursor do liberalismo português e promovia o concurso para a edificação do 

Monumento ao Marquês de Pombal. Foram analisadas catorze propostas, entre elas 

Pro-memoria de Maximiano Alves e do arquitecto Edmundo Tavares (1892-1983). O 

concurso seria ganho pelo projecto Gloria progressus... delenda reactio de Francisco 

dos Santos (1878-1930) e dos arquitectos Adães Bermudes (1864-1948) e António do 

Couto (1874-1946). O projecto de Maximiano Alves obteria um honroso terceiro 

prémio.180 

 A participação em concursos era a principal forma de obter encomenda pública. 

Maximiano Alves participava com regularidade nestes concursos, mas a sorte só lhe 

sorriria em 1925, quando vence o concurso para o Monumento aos mortos da Grande 

Guerra com o projecto O esforço da raça a Pátria eleva, concebido em conjunto com 

o arquitecto Guilherme Rebelo de Andrade (1891-1969). A construção do grande 

monumento era adjudicada em Outubro pela quantia de 400 contos, que não custeava 

os alicerces nem o bronze, que seriam pagos à parte.181 O monumento só seria 

inaugurado em Outubro de 1931. Entretanto, o escultor sofrera um acidente em que 

fora projectado contra o vidro de uma janela enquanto viajava de eléctrico, cortando-
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se no pulso direito e ficando impossibilitado de trabalhar durante um ano.182  

 Em Novembro de 1925, o escultor assiste à inauguração do Monumento a 

França Borges (Inventário 19), no Jardim do Príncipe Real. O monumento é 

composto por quatro blocos sobrepostos de pedra tosca assentes sobre uma base de 

planta quadrangular, igualmente em pedra, e pela figura da República que olha 

ternamente para o medalhão embutido no bloco superior, onde se representa o perfil 

de França Borges. 

 À vista desarmada, o monumento não apresenta grandes motivos de interesse, à 

excepção da República. Todavia, se o observarmos à luz dos acontecimentos que 

acima referimos e munidos dos dados biográficos de França Borges, rapidamente nos 

apercebemos do profundo simbolismo que o monumento encerra e facilmente 

encontrarmos no monumento referências à simbologia maçónica. A base, de forma 

regular, lapidada, parece-nos representar a perfeição humana a que todo o iniciado na 

maçonaria deveria aspirar. A pedra bruta revela-se uma clara alusão às imperfeições 

do espírito que deveriam ser corrigidas em diversa etapas. Toda esta simbologia 

concorre no medalhão com a efígie do jornalista que, como um disco solar, encarna a 

força da qual nasceu a República, aqui sustentada pela estrutura do monumento.183  

 Tradicionalmente representada por uma figura feminina, A República do 

monumento a França Borges segue o modelo iconográfico inspirado na pintura de 

Eugène Delacroix (1798-1863), La liberté guidant le peuple (1831).184  

 A primeira representação da República na escultura portuguesa surge logo em 

1908 e deve-se a Simões de Almeida (Sobrinho) (1880-1950) que a representou num 

busto de mármore.185 Em 1910, a Câmara Municipal de Lisboa lançava o concurso 

para a execução do busto oficial da República. Enquanto se aguardavam as propostas 

dos escultores, o busto de Simões de Almeida (Sobrinho) servia ao novo regime e era 

amplamente divulgado, de tal forma que, em 1911, o concurso lançado no ano 

anterior era praticamente inútil. O concurso seria ganho por Francisco dos Santos. O 

segundo e terceiro prémio seriam atribuídos a Costa Mota (Tio) e a Júlio Vaz (1877-
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1963), respectivamente. Tentou-se ainda a substituição do busto de Simões de 

Almeida (Sobrinho) pelo de Francisco dos Santos, mas aquele enraizara-se no 

imaginário do povo e a partir de 1912 era, oficiosamente, o busto oficial da 

República.186  

 Em 1916, Anjos Teixeira (1880-1935) representa A República para a 

Assembleia da República, em S. Bento, de corpo inteiro, togada e com o icónico 

barrete frígio que a acompanha desde o busto de 1908. Anjos Teixeira acrescenta a 

esfera armilar com o escudo da república que a figura segura na mão. 

 A República de Maximiano Alves descende directamente destas primeiras 

representações. Tal como A República de Anjos Teixeira, aparece togada, com o 

barrete frígio na cabeça, símbolo da liberdade. No entanto, o escultor representa-a 

sentada, numa atitude descontraída, revelando um dos seios, numa pose que contrasta 

com a da obra de Anjos Teixeira. Na mão direita, em vez da esfera armilar, a 

República segura agora o jornal de França Borges, O Mundo. Na pedra em que se 

senta a República, encontramos a seguinte dedicatória: “A França Borges / do seu 

trabalho hercúleo / surgiu a república / consagremos o Luctador.” 

 

 

2.2 Costa Mota (Tio) e o Chiado 

 

 

 O segundo lugar de Costa Mota no concurso para o busto da República foi, de 

alguma forma, compensado com a aquisição d’O Cavador (Fig. 19) pela Câmara 

Municipal de Lisboa. Obra bem ao gosto do naturalismo português, onde o escultor 

leva mais longe a ausência do pedestal que vimos ensaiada no Ardina do Monumento 

a Eduardo Coelho. Tal como o Ardina, O Cavador assenta sobre uma pequena base 

de pedra que deveria ser colocada ao nível do solo. Ao contrário da estátua de 1904, 

ainda enquadrada pelo pedestal onde assenta o busto de Eduardo Coelho, O Cavador 

prescinde de qualquer estrutura arquitectónica, posicionando-se livremente no espaço 

do observador. O Cavador dá continuidade à tentativa de libertar a escultura do seu 

tradicional suporte arquitectónico e procura potenciar um relacionamento mais íntimo 

com o observador e com o espaço envolvente, sem recorrer a elementos 
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intermediários.187  

 Em 1913, a obra foi implantada num canteiro, desta feita no Jardim Guerra 

Junqueiro (Jardim da Estrela). E, uma vez mais, a sua implantação revelou-se 

problemática: contrariando o espírito da obra, a estátua foi colocada sobre um 

pequeno plinto, que apenas contribui para atenuar o seu simbolismo, transformando o 

cavador rural numa homenagem a um qualquer jardineiro camarário.  

 A relação entre a obra e o observador alcança a sua maturidade no Monumento 

a Ribeiro Chiado (Inventário 20), inaugurado um mês depois do Monumento a 

França Borges, no cimo da Rua Garrett, onde se erguia, em tempos, o Chafariz do 

Loreto, com o Neptuno em mármore de Machado de Castro.188 

 Ribeiro Chiado (c.1520-1591) foi frade franciscano em Évora, cidade onde 

nasceu e donde fugiu para, em Lisboa, se dedicar a uma vida burlesca, compondo 

quadras satíricas à sociedade do seu tempo. Escreveu diversos autos, entre eles o Auto 

das Regateiras (1572) ou o Auto da Natural Invenção (c.1550), que chegaram a ser 

representadas na corte de D. João III.189 

 Ribeiro Chiado foi, acima de tudo, um poeta popular, de dotes jogralescos que, 

de resposta cómica sempre engatilhada, deambulava pela Rua do Chiado, 

improvisando versos jocosos sobre as actualidades de Lisboa.190 Era um imitador de 

vozes e gestos de diversas personagens conhecidas, provocando os aplausos e 

colhendo a estima de quem o escutava.  

 O Monumento a Ribeiro Chiado representa o velho poeta de expressão trocista, 

sentado num banco, de braço estendido, convidando quem passa a chegar mais perto, 

para escutar mais uma das suas histórias.191 A estátua, que juntamente com o pedestal 

do arquitecto Alexandre Soares (1873-1930) compõe o monumento, foi apresentada 

pela primeira vez em 1919, na XVI Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes 
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(SNBA), ainda em gesso, e só foi fundida em bronze seis anos mais tarde, aquando da 

sua aquisição pela Câmara Municipal de Lisboa.192  

 Composta segundo um esquema piramidal, aparentemente simétrico, só a um 

olhar mais atento a estátua revela o seu complexo jogo de equilíbrios e artifícios, que 

contribuem para o profundo dramatismo que caracteriza a obra. 

 Desde logo, o longo hábito que cobre o corpo velho e magro do poeta serve para 

evidenciar a atitude descontraída, acentuando o lento movimento do braço direito, 

cujo gesto se constitui como o principal valor de assimetria. Contrapondo-se a este 

movimento, a cabeça e o tronco, ligeiramente inclinados para a frente e para a 

esquerda, separam-se do eixo central, harmonizando a composição. De igual modo, a 

mão esquerda, suavemente apoiada sobre o joelho, assim como o pé que avança, 

saindo dos limites da base, contribuem para equilibrar a composição, travando a 

queda do poeta que, que na ânsia de contar, inclina-se para a frente e desequilibra o 

banco sobre o qual se senta. 

 O Monumento a Ribeiro Chiado é construído com base nestas subtis 

contradições e contrapontos de formas, aos quais não é alheio o movimento das 

pregas, vincadamente modeladas em volumes densos e espessos, do hábito do poeta 

que constroem linhas de força que orientam a leitura do monumento. 

 De facto, nada foi deixado ao acaso e até a utilização do pedestal, que à 

primeira vista parece um retrocesso no percurso do escultor face a opções anteriores, 

mais não é do que uma imposição da implantação da obra, desta vez bem conseguida, 

no centro do que fora uma “[...] placa de passeio a que chamavam ilha dos galegos, 

por aí fazerem praça alguns cidadãos de Tuy, aguardando que os chamassem para 

recados ou transportes [...] (Fig. 20).193 No cimo do pedestal, o Ribeiro Chiado 

subtrai-se do espaço quotidiano, ganhando monumentalidade e conservando o 

carácter evocativo que se pretendia no monumento. Desta forma, a estátua pode ser 

compreendida em todos os seus pontos de vista e, apesar da cor escura do bronze 

perturbar a percepção de alguns pormenores, especialmente no rosto, a escultura 

apresenta uma tridimensionalidade real, permitindo o caminhar do olhar que, aqui e 

ali, se detém em contemplação.  
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 Com o correr dos anos, foram várias as transformações efectuadas no Chiado e 

o monumento, após alguns ajustes, encontra-se hoje estrategicamente colocado no 

cimo da Rua Garrett, em frente a um dos mais frequentados cafés da cidade de 

Lisboa, afirmando-se como um marco na paisagem urbana. Intervenções mais 

recentes, como a construção da estação de metro do Chiado (1998), vieram encostar o 

monumento a um canto, relegando-o para segundo plano, sendo evidente a lamentável 

perda de monumentalidade. 

 O Monumento a Ribeiro Chiado afasta-se da imagética revolucionária que 

vimos florescer com a implantação da República. Com efeito, em 1925, há muito que 

a República se encontrava em apuros. A participação na Grande Guerra (1914-1918) 

teve como custo o aumento da inflação e a desvalorização do recém-criado escudo.194 

A instabilidade voltara aos governos que, uma vez mais, se sucediam a bom ritmo. É 

portanto natural que a euforia republicana dos primeiros anos fosse progressivamente 

dando lugar a homenagens a heróis mais populares ou, pelo menos, mais consensuais, 

que iam substituindo o revolucionário republicano. 

 

 

2.3 Júlio de Castilho por Costa Mota (Sobrinho) 

 

 

 No contexto destas primeiras propostas do século XX, importa ainda referir uma 

outra obra executada por Costa Mota (Sobrinho) (1877-1956) para o Largo de Santa 

Luzia, em 1929. Trata-se do busto em bronze que homenageia Júlio de Castilho 

(1840-1919), filho do velho António Feliciano de Castilho, personalidade central das 

letras e da cultura oitocentista portuguesa, que vimos envolvido na intenção de 

homenagear Camões. 

 Júlio de Castilho transportou consigo a responsabilidade e o peso do nome do 

seu pai. Formado no Curso Superior de Letras Universidade de Coimbra, foi político, 

poeta, jornalista e historiador, actividade em que mais se destacou, publicando 

diversos estudos biográficos. Foi sócio efectivo da Associação dos Arquitectos e 

Arqueólogos Portugueses e sócio honorário da Academia Real de Belas-Artes. Foi 
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ainda Governador Civil do distrito administrativo da Horta e cônsul de Portugal em 

Zanzibar. 195 

 No entanto, foi enquanto conservador da Biblioteca Nacional que Júlio de 

Castilho desenvolveu o seu mais importante trabalho - Lisboa Antiga, no qual ao 

longo de oito tomos, publicados entre 1879 e 1890, discorre sobre os bairros de 

Lisboa, sobre os seus monumentos e sobre os hábitos dos seus habitantes, 

comparando a cidade que conheceu com a que encontra nas mais diversas referências 

bibliográficas.  

 Costa Mota (Sobrinho), que seguira as pisadas do tio, era por estes anos aluno 

na Escola Livre em Coimbra.196 Em 1889 frequentava já a Escola Industrial Brotero 

onde foi discípulo de António Augusto Gonçalves, que o iniciou no estudo da 

cerâmica, disciplina que ocuparia grande parte da sua carreira futura.197 Quatro anos 

mais tarde, em Lisboa, frequentava o Curso Preparatório de Desenho da Academia de 

Belas-Artes, seguindo depois para o curso de Escultura, onde seria aluno de Simões 

de Almeida (Tio).198 

 Acabado o curso na Academia, colaborou com o seu tio no Monumento a 

Afonso Albuquerque, enquanto participava regularmente em exposições, chegando a 

ser premiado em 1899, na IX Exposição do Grémio Artístico, com uma menção 

honrosa e em 1901, no I Salão da SNBA, com a medalha de terceira classe na secção 

de escultura.  

 Entre 1904 e 1906 encontramo-lo em Paris, na qualidade de pensionista do 

legado do visconde de Valmor (1840-1898). Na capital francesa, o jovem escultor 

estagiou no atelier do escultor Jean-Antoine Injalbert (1845-1933).199 No ano 

seguinte, ainda em Paris, executa Manhã de São João, um nu feminino, com o qual é 
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premiado no Salon de Paris.200 Igualmente de Paris é o seu modelo para o Monumento 

a Silva Porto (Fig. 21), no qual o pintor, saindo de uma sugestão de tronco com as 

superfícies rugosas, surge representado a partir da cintura, segurando um pincel e uma 

paleta. Uma maqueta em gesso seria apresentada na VII Exposição da Sociedade Silva 

Porto, em 1907.201 Infelizmente, o projecto acabaria reduzido a mais um busto de 

tamanho natural, colocado na Mata de Benfica (Fig.  22).202 

 Em Maio de 1908, Costa Mota (Sobrinho) assume a direcção artística da 

Fábrica de Faianças das Caldas da Rainha, fundada por Rafael Bordalo Pinheiro em 

1884.203  

 Em 1914, regressa a Lisboa e instala-se no atelier do tio. Data desse ano uma 

das suas melhores obras de escultura pública: Filha de Rei Guardando Patos (Fig. 

23), uma estatueta em mármore apresentada na SNBA, inspirada no poema com o 

mesmo título de Eugénio de Castro (1869-1944). A Guardadora de patos, como ficou 

vulgarmente conhecida, ilustra o grau de cumplicidade a que pode chegar a relação 

entre a escultura e a literatura. Transposta ao mármore em 1917, a sua colocação no 

centro de um dos lagos do Jardim da Estrela é exemplo de uma bem conseguida 

implantação que contribui para a interpretação do tema e valoriza a relação entre o 

espaço e a obra.204 

 Costa Mota (Sobrinho) foi, acima de tudo, um excelente ceramista e um dos 

principais responsáveis pela introdução da Arte Nova no nosso país. Infelizmente, 

grande parte da sua obra pública resume-se a bustos que, subjugados às restrições 

inerentes à tipologia, não têm a mesma eloquência  que a Guardadora de Patos.  

 Implantado sobre o pedestal em pedra Lioz, no miradouro de Santa Luzia 

(Largo Júlio de Castilho), com vista para o estuário do Tejo, o Busto de Júlio de 

Castilho (Inventário 21) é disso exemplo.  
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 O Busto de Júlio de Castilho, encomenda da Comissão Administrativa do 

Município de Lisboa, é a devida homenagem da cidade a um dos seus principais 

historiadores. Costa Mota (Sobrinho) compõe um retrato naturalista onde se evidência 

o característico bigode do olissipógrafo. Trata-se de um retrato bem modelado, onde 

se evidenciam os volumes bem definidos, que concorrem num interessante jogo 

lumínico entre superfícies claras e escuras. 

 Todavia, Costa Mota (Sobrinho) fica aquém dos pergaminhos do seu tio. A falta 

de escala só é compensada pelo alto pedestal e, dada a importância do trabalho do 

escritor na documentação da história da cidade de Lisboa, não podemos deixar de 

apontar a falta de uma figura alegórica, como a que ornamenta o pedestal do Busto de 

Rosa Araújo (Fig. 24), executado pelo escultor em 1936. 
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3. Os Anos 40 
 

 

3.1 Da República ao Estado Novo: Enquadramento Histórico 

 

 

 A euforia da república teve vida curta e, tal como nos últimos anos de 

monarquia, os governos sucediam-se, em frágeis coligações que, por tudo e por nada, 

levavam a novas eleições. Entre 1920 e 1926 foram vinte e três os ministérios a 

ocupar o poder. A duração média dos governos ia de três a seis meses, mas chegou a 

havê-los de um mês e até de dez dias. 205 Receando o anarquismo, a população 

ansiava por um governo forte que restaurasse a ordem e a tranquilidade. Desiludida 

com os ideais republicanos, a juventude sentia-se atraída pela novidade do Fascismo 

que, após a Grande Guerra, surgira em Itália.206 Era caso para se dizer que no seio da 

república reinava a instabilidade.  

 A 28 de Maio de 1926, o general Gomes da Costa (1863-1929), contando com o 

apoio de grande parte do exército, revoltou-se em Braga e iniciou uma marcha sobre 

Lisboa, derrubando o governo e obrigando o Presidente da República, Bernardino 

Machado (1851-1944), a convidar os revolucionários a formar os novos ministérios. 

Assim, o comandante Mendes Cabeçadas (1883-1965), o líder da revolução em 

Lisboa, assume o poder. No dia seguinte, o próprio Bernardino Machado renunciava 

ao seu mandato, entregando todos os poderes a Cabeçadas. No início de Junho, o 

parlamento era dissolvido e morria a Primeira República.207  

 Era o início da Ditadura militar, que não deixaria de se pautar pelo mesmo 

género de atribulações que haviam caracterizado a Primeira República. No espaço de 

apenas dois meses seriam três os golpes militares, o último dos quais, dirigido por 

Sinel de Cordes (1867-1930), levaria o general Óscar Carmona (1869-1951) a assumir 

o poder, ocupando a presidência do conselho de ministros. Sinel de Cordes ocupava a 

pasta das finanças e, sob a orientação de ambos, a estabilidade governamental voltava 
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ao país, abrindo espaço a novas reformas, especialmente nas finanças nacionais. 

 Contudo, a falta de preparação e a incompetência administrativa, longe de 

diminuírem, aumentavam e, em finais de 1927, o país encontrava-se numa situação 

difícil, com os cofres do estado vazios, o que obrigava o governo a pedir 

financiamento junto da Sociedade das Nações.208 A instabilidade surgia de novo e 

ameaçava a Ditadura, que resistia às diversas tentativas de golpe de estado 

intensificando a censura e deportando para as colónias milhares de opositores.209 

 Em Abril de 1928, Óscar Carmona foi eleito Presidente da República numa 

eleição em que a sua candidatura era a única. O coronel Vicente de Freitas (1869-

1952) formou o novo ministério que incluía apenas três militares, sendo os restantes 

ministros civis, técnicos com provas dadas nas respectivas áreas, onde se incluía 

Oliveira Salazar (1889-1970), à frente da pasta das finanças. Salazar não era apenas 

um técnico qualificado, professor de Economia na Universidade de Coimbra, fora 

deputado em 1925 e só aceitara encabeçar o ministério das finanças com a condição 

de supervisionar os orçamentos de todos os outros ministérios e de poder vetar todos 

os aumentos de despesa respectivos.210 

 Logo no primeiro ano à frente das finanças, Salazar conseguia um saldo 

positivo nas contas públicas, o primeiro em quinze anos. O sucesso da sua política 

financeira tornava-o no ministro mais popular do governo e convertia-o no salvador 

da nação. Em Julho de 1932, depois de algumas polémicas e de várias remodelações 

governamentais, o marechal Carmona empossava Oliveira Salazar como Presidente 

do Conselho de Ministros. No início de 1933, Salazar fazia aprovar uma nova 

Constituição e com ela o Estado Novo.211 

 

 

3.2 Francisco Franco: Uma Nova Estética para um Novo Estado  

 

 

 A república teve pouco impacto nas artes plásticas, especialmente na escultura 
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pública, onde perdurava a estética oitocentista, perpetuada no século XX por 

encomendas a escultores formados nas Academias de Belas-Artes. 

 Francisco Franco (1885-1955), Diogo de Macedo ou Canto da Maya (1890-

1981), que desempenhariam um papel importante na implantação do modernismo em 

Portugal, encontravam-se ainda em Paris, donde só regressariam em 1914, com a 

Grande Guerra.  

 Ainda assim, logo em 1911, na Academia de Belas-Artes de Lisboa, a 

Exposição Livre contava com obras dos bolseiros em Paris, entre os quais Francisco 

Franco, a viver na capital francesa desde 1909, que apresentava Surpresa de Dion, na 

qual eram visíveis as influências da escultura francesa, especialmente de Rodin ou de 

Bourdelle (1861-1929).212  

 As obras apresentadas na exposição fugiam pouco à estética vigente, mas os 

seus autores reivindicavam-se resistentes aos dogmas do ensino e às imposições dos 

mestres, proclamando uma nova liberdade que lhes proporcionava o amor à arte.213 

 Em Maio do ano seguinte, inaugurava-se no Grémio Literário, em Lisboa, o I 

Salão dos Humoristas Portugueses, presidido por Manuel Gustavo (1867-1920), filho 

de Rafael Bordalo Pinheiro, que contava, entre outros, com Almada Negreiros (1893-

1970) e Canto da Maya. Em 1913 realizou-se ainda o II Salão dos Humoristas, que só 

se repetiria em 1920, já muito para além do seu tempo.214 

 Apesar destas exposições, onde se mostravam sobretudo desenhos satíricos, 

representarem os primeiros indícios de mudança, somente em 1914 se ouvia falar em 

modernistas, a propósito da participação de Domingos Rebelo (1891-1975), Dordio 

Gomes (1890-1976), Mily Possoz (1888-1967), Armando Basto (1899-1923) ou de 

Canto da Maya no Salão de Primavera da SNBA. Em Maio de 1915, inaugurava-se 

no Porto a Exposição de Humoristas e de Modernistas, que na edição seguinte teria a 
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participação apenas de modernistas.215  

 A nova estética modernista penetrava em Portugal pela mão de pintores e 

caricaturistas. Entre os escultores, apenas Canto da Maya apresentava, com alguma 

consistência, um trabalho modernizante. Francisco Franco retornara à Madeira em 

1914, de onde só sairia em 1919, para um novo período parisiense. Marcam este 

regresso a casa obras como o Busto de Gonçalves Zarco (1914) (Fig. 25) ou o Busto 

Simbólico de Aviador (1919) (Fig. 26), esculturas marcadamente modernas que 

pecariam pela pouca visibilidade que tiveram, sendo por isso muito limitado o seu 

impacto no panorama artístico do seu tempo.216 Exemplo paradigmático desta fase de 

vincada influência francesa é o Semeador (1923) (Fig. 27). Modelado aquando da 

segunda estadia do escultor na capital francesa (1921-1925) e apresentado pela 

primeira vez no Salon de 1924, o Semeador impressiona pela força e expressividade 

do seu gesto. Inaugurado em 1936 no Campo da Barca, no Funchal, e colocado sobre 

um pequeno pedestal, não podemos deixar de ver no Semeador o corolário das 

experiências que vimos iniciadas por Costa Mota (Tio). 217  

 Em 1923, Francisco Franco desloca-se a Lisboa, onde participa na exposição 

d’Os Cinco Independentes, juntamente com Diogo de Macedo, Dordio Gomes, o seu 

irmão Henrique Franco (1883-1961) e Alfredo Migueis (1883-1943). A exposição, 

onde se apresentaram cerca de 360 obras entre pintura, escultura e desenho, teve 

honras de abertura numa cerimónia que contou com a presença do então Presidente da 

República Manuel Teixeira Gomes (1860-1941).218 Franco expunha diversas 

esculturas em bronze, alguns esboçetos em barro, várias gravuras e desenhos. A 

exposição foi amplamente divulgada pela imprensa que, em momentos distintos, 

publicava entrevistas com Francisco Franco e Diogo de Macedo, nas quais os artistas 

se assumiam como modernos, mas acima de tudo como independentes.219  

! Contudo, é com o Gonçalves Zarco (Fig. 28) que Francisco Franco abre uma 

nova página na história da escultura pública portuguesa. 
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 A iniciativa de homenagear Gonçalves Zarco (c.1390-1471) partira da Junta 

Geral do!Distrito Autónomo do Funchal logo em 1918, para comemorar a passagem 

dos 500 anos sobre a descoberta da Madeira, em 1420.220 Em Julho de 1919 era 

apresentada ao público a primeira maqueta do monumento e a 29 de Dezembro de 

1922 era lançada a primeira pedra.221 Com avanços e recuos, o monumento só estaria 

concluído em 1928 e o seu impacto seria grande quando, em Outubro desse ano, foi 

pela primeira vez exibido na Avenida da Liberdade, em Lisboa.222 À economia de 

recursos plásticos Francisco Franco acrescentava a economia iconográfica, 

representando o navegador de pé, numa atitude serena, sem gestos ou alegorias aos 

feitos que o notabilizaram. O Gonçalves Zarco contrastava, pela simplicidade e pelo 

despojamento, com o iconograficamente sobrecarregado Monumento ao Marquês de 

Pombal de Francisco dos Santos que, vagarosamente, ainda se erguia em Lisboa.223 A 

crítica era unânime no elogio ao monumento e ao escultor, prevendo-lhe um futuro 

auspicioso e estabelecendo a genealogia da obra, uma vez mais, em Rodin e 

Bourdelle, mas também nos painéis de Nuno Gonçalves, apresentados ao público em 

1910, após um exaustivo restauro a cargo do pintor Luciano Freire (1864-1935).224 O 

sucesso do monumento permitiu a sua presença na Exposição Ibero-Americana de 

Sevilha que se realizava no ano seguinte, onde seria, uma vez mais, elogiado pela 

crítica.225  

 Em 1930, o I Salão dos Independentes assumia-se ainda como uma alternativa 

ao academismo, expondo toda uma geração de artistas nacionais que, após 20 anos de 

polémicas, consideravam ter alcançado a maioridade estética.226 Com efeito, por entre 

os cerca de sessenta artistas participantes, a grande maioria era já conhecida de 
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exposições anteriores. Entre os nomes mais sonantes, contavam-se Carlos Botelho 

(1899-1982), Almada, Diogo de Macedo, ou Francisco Franco. Fernando Pessoa, 

Raul Leal (1886-1964) e António Ferro (1895-1956) escreviam declarações e 

expunham teorias sobre o modernismo. A exposição dava também a oportunidade aos 

jovens menos conhecidos de apresentarem o seu trabalho. Na escultura, António 

Duarte e Barata Feyo seriam os representantes da nova geração que desempenharia 

um papel relevante nas décadas seguintes, como veremos adiante.227 

 Apesar das diversas exposições colectivas que se promoveram na década de 20, 

as dificuldades económicas com que o país se debatia tornavam a vida difícil, tanto 

para os naturalistas como para os modernistas. As exposições encerravam sem que se 

vendesse qualquer obra e, em Janeiro de 1933, Almada queixava-se na SNBA da 

desconsideração e do desprestígio que representava ser artista em Portugal.228  

 Em Fevereiro, a Comissão de Defesa dos Interesses dos Artistas, criada em 

1931 e presidida por Diogo de Macedo, expunha a difícil situação em que se 

encontravam os artistas ao governo de Salazar, identificando a falta de educação e de 

cultura artística como a raiz do problema e sugeria novas encomendas públicas, a 

implementação do ensino do desenho nas escolas primárias, bolsas e aquisições por 

parte do estado.229 De qualquer forma, a resposta já havia sido dada em Dezembro do 

ano anterior em entrevista a António Ferro: “Diga a esses rapazes que tenham 

confiança e que saibam esperar [...]”230  

 A espera não foi longa. O orçamento do Estado de 1933 previa já uma verba 

para a decoração de diversos edifícios públicos, aumentava o orçamento do Museu 

Nacional de Arte Contemporânea e criava bolsas de estudo no estrangeiro.231 Em 

Outubro, nascia por proposta de António Ferro o Secretariado de Propaganda 

Nacional (SPN), que procuraria mobilizar os sectores artísticos e científicos e erguer a 
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grande fachada da nacionalidade.232 

 

 

3.3 Leopoldo de Almeida e o Padrão dos Descobrimentos  

 

 

 A partir de 1935 e da I Exposição de Arte Moderna, António Ferro e o SPN 

apadrinhavam, com a atribuição de prémios, muitos dos artistas modernos que vimos 

participarem no I Salão dos Independentes. Um núcleo destes artistas tinha, desde a 

Exposição Ibero-Americana de Sevilha, uma participação efectiva nas grandes 

exposições internacionais, projectando e decorando os pavilhões em que o Estado se 

representava. 

 Em 1940, quando o Estado precisava de mão de obra artística para a realização 

da Exposição do Mundo Português, os artistas já se encontravam organizados em 

torno do SPN e a nova estética estava fixada.  

 A Exposição do Mundo Português comemorava a passagem dos oitocentos anos 

sobre a fundação da nação (1140) e trezentos anos sobre a sua restauração (1640). 

Para este duplo aniversário planeara-se um vasto programa comemorativo, que 

compreendia um não menos ambicioso plano de obras públicas e um conjunto 

impressionante de cerimónias, conferências e exposições.233  

 De entre todos os eventos planeados, seria a Exposição do Mundo Português  a 

ocupar o centro de todas as atenções. A exposição seria inaugurada a 23 de Junho 

numa cerimónia oficial presidida pelo Chefe de Estado, Óscar Carmona, que se fazia 

acompanhar por Salazar e por Duarte Pacheco (1900-1943), Ministro das Obras 

Públicas.234 No seu discurso inaugural, o comissário da exposição, o jornalista 

Augusto de Castro (1883-1971), resumia inadvertidamente o programa ideológico da 

exposição, fazendo votos para que esta se constituísse não como um memorial de 

mortos, mas como uma lição aos vivos.235 Na verdade, a Exposição do Mundo 
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Português era a grande fachada do regime de que António Ferro falava em 1933 e a 

pedra de toque era precisamente a lição aos vivos, que deveriam ver no certame a 

prova cabal da eficácia do governo, que conseguia manter Portugal longe dos 

problemas mundiais e conservava a nação numa atmosfera de progresso e de 

prosperidade.236 

 A exposição foi um sucesso para o Estado Novo e para a Política do Espírito de 

António Ferro e do SPN. Para os milhares que a visitaram era a festa e a feira, mais 

do que a lição de história, que os deslumbrava.237  

 O certame era composto por três secções temáticas dedicadas à História 

Nacional, à Etnografia Metropolitana e à Etnografia Colonial, distribuídas por 

diversos pavilhões que ocupavam uma área com cerca de quarenta e cinco hectares 

em Belém, junto ao Rio Tejo.238 As obras de construção deste enorme complexo 

expositivo empregaram doze arquitectos, quarenta e três pintores e dezanove 

escultores, para além do grande número de técnicos e operários de diversas 

especialidades e resultaram na completa remodelação da zona ribeirinha de Belém.239  

 Entre os diversos pavilhões que enquadravam a Praça do Império, também ela 

construída para a ocasião, destacavam-se, a nascente, o Pavilhão da Honra e de 

Lisboa, projectado pelo arquitecto Cristino da Silva (1896-1976) e, no extremo 

oposto, o Pavilhão dos Portugueses no Mundo, de Cottinelli Telmo (1897-1948), o 

arquitecto chefe de todo o projecto.240 Merece igualmente destaque o Pavilhão da 

Vida Popular, de Veloso Reis (1899-1985), que no final da exposição ficaria como 

Museu de Arte Popular.  

 Na escultura, destacava-se a Soberania, de Leopoldo de Almeida, com os seus 

imponentes nove metros de altura, colocada em frente ao Pavilhão dos Portugueses 

no Mundo.241  

 Leopoldo de Almeida fora aluno de Simões de Almeida (Sobrinho) na Escola de 

Belas-Artes de Lisboa, bolseiro em Paris a partir de 1926 e depois em Roma, onde o 
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encontramos em 1929. Contudo, as suas referências na escultura estrangeira eram 

italianas e não francesas. Leopoldo não se deixara deslumbrar por Rodin ou por 

Bourdelle, mas por Donatello, por quem nutria grande admiração e cuja obra 

conhecera em Roma.242 Ainda assim, a Soberania era uma obra bem ao gosto 

modernista, na sua simplificação dos volumes e, de certa forma, herdeira da 

linguagem plástica de Francisco Franco que, na exposição, apresentava a Estátua 

Equestre de D. João IV, ainda em gesso.243   

 O Estado Novo adoptara a estética de Francisco Franco e do modernismo, mas 

faltava-lhe ainda a figura de um novo herói nacional que, à semelhança do próprio 

Salazar, deveria ser o timoneiro do povo. Gonçalves Zarco, apesar do seu importante 

contributo na epopeia dos Descobrimentos, não era mais do que uma personagem 

secundária, não podendo, por isso, ocupar o lugar que o Camões romântico de Vítor 

Bastos, poeta melancólico e cantor de feitos alheios, deixava vago.  Num programa de 

glorificação dos grandes feitos históricos da nação, ninguém mais do que o infante D. 

Henrique personificava o grande obreiro por detrás do maior feito português desde a 

Nacionalidade.244 

 A intenção de erguer um grande monumento ao infante e aos seus feitos era 

antiga e datava da primeira metade do século XIX quando, em 1839, o visconde Sá da 

Bandeira (1795-1876) fizera colocar uma lápide em Sagres, no mítico local de onde 

partiram as naus rumo às Descobertas. Ainda assim, um monumento grandioso 

tardava e só em 1898, quando se comemorava o quinto centenário do nascimento do 

Infante, o Porto assistia ao início da construção do Monumento ao infante D. 

Henrique de Tomás Costa (1861-1932), inaugurado em 1900.245 Em 1928, Simões de 

Almeida (Sobrinho) teria um infante D. Henrique em Vila Franca do Campo. Um ano 
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mais tarde, Costa Mota (Sobrinho) enviava o seu infante para a Exposição Ibero-

Americana em Sevilha e em 1931 era Francisco Franco quem apresentava um Infante 

D. Henrique de pé, na Exposição Internacional e Colonial de Paris.246  

 Só em 1933 é lançado o concurso para o Monumento ao Infante D. Henrique,  

em Sagres, com o qual se pretendia substituir a pobre lápide de 1839.247 O projecto 

vencedor, com o título Dilatando a Fé, o Império, de Ruy Gameiro (1907-1935) e dos 

irmãos Rebelo de Andrade, previa uma monumental obra de arquitectura, encimada 

por uma enorme cruz de Cristo projectando-se até ao solo, onde encontrava um baixo-

-relevo narrativo ao modo de Nuno Gonçalves, de Gameiro.248 O projecto levantou 

polémica, o concurso foi anulado e substituído por outro em 1938, ganho por 

Leopoldo de Almeida com um projecto conjunto com o arquitecto Carlos Ramos 

(1892-1969), intitulado Monumento ao Infante (Fig. 29).249 O novo projecto 

configurava a proa de uma caravela, cujo corpo subia, sugerindo uma grande vela 

latina. 

 O Padrão dos Descobrimentos (Fig. 30) segue o esquema do Monumento ao 

Infante, evocando uma caravela com a proa voltada para o rio, dividida por uma 

grande parede vertical com cinquenta metros de altura que, à semelhança de um 

mastro, sustenta em cada uma das suas faces laterais três volumosos arcos que 

compõem as velas da embarcação. 

 Tal como a grande maioria das estruturas que se ergueram para a Exposição do 

Mundo Português, também o Padrão dos Descobrimentos foi uma estrutura efémera 

em ferro e cimento, fruto do trabalho de Cottinelli Telmo e de Leopoldo de Almeida, 

a quem coube a execução das trinta e três esculturas dispostas sobre as rampas que, de 

ambas as faces do monumento, compunham a proa do navio.250 No final da exposição 

o monumento foi desmontado, sobrando apenas a intenção de o substituir por uma 

réplica permanente. A oportunidade surgiria em 1960, quando se assinalavam os 

500 anos da morte do infante D. Henrique. A construção iniciou-se em Novembro de 
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1958 e não pôde contar com a supervisão de Cottinelli Telmo, falecido dez anos 

antes.251 O novo monumento foi levantado em betão armado e revestido de pedra 

rosa de Leiria.252 

 Quanto às trinta e três estátuas que compõem o monumento, encontramos nos 

apontamentos de Leopoldo de Almeida para a memória descritiva do monumento uma 

importante fonte sobre o processo que conduziu à escolha das personagens e à sua 

composição no quadro do monumento: 

 

 “Não foi intenção dos autores (...) individualizar as figuras que 
constituem os grupos escultóricos que se agrupam para lá da figura do 
Infante, pela razão de que seria impensável, sem erros ou graves lacunas 
monumentalizar todos os navegadores (...) É obvio que para modelar a 
nossa ideia e lhe dar um sentido estético, com base na verdade de atitudes 
expressões e trajos, tivemos que individualizar algumas das mais notáveis 
figuras vulgarizadas por desenhos ou pinturas coevas e para assim 
poderem despertar no observador não só o interesse pela composição 
global, como também guiá-lo pelo seu próprio conhecimento na 
observação aturada do particular. Também na arrumação de cada figurante 
dentro da composição, há anacronismo propositado para evitar uma 
igualdade de trajes que, a serem agrupados por épocas, tornaria o seu 
conjunto monótono.”253 

 

 Os autores de que fala Leopoldo de Almeida são, além do próprio e de 

Cottinelli Telmo, o grupo de jovens escultores que, sob a sua orientação e liderados 

por João Fragoso (1913-2000), trabalharam na execução dos modelos em estafe.254 

Ficamos também a saber da especial atenção que o escultor dedicou à composição 

geral das figuras e à caracterização de cada uma. No final deste apontamento, do qual 

transcrevemos apenas alguns excertos, Leopoldo acrescenta que o seu trabalho foi 

revisto por um grupo de notáveis historiadores.255 Com efeito, nada era deixado ao 

acaso e os notáveis historiadores a que se refere constituíam, na verdade, uma 

comissão de historiadores presidida por Matos Sequeira (1880-1962), director 
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histórico da exposição.256 

 Liderados pela estátua do infante D. Henrique, que se ergue na proa, seguem-

no, num acentuado movimento ascendente, membros da casa real, nobres, membros 

do clero, marinheiros, guerreiros, cartógrafos, poetas e cronistas, cujo papel foi 

fundamental na construção do Império Português. Pouco comum na iconografia dos 

monumentos relativos à época dos Descobrimentos é a presença no monumento de 

Nuno Gonçalves (Fig. 31). Além do papel que desempenhou ao imortalizar o feito 

português nos Painéis de São Vicente de Fora e da influência que estes tiveram na 

escultura portuguesa, podemos ver na composição das figuras uma referência directa 

à sua obra. 

 Para o contexto do nosso estudo, interessa-nos sobretudo as representações dos 

homens de letras, se assim os quisermos chamar, que ocupam o seu lugar neste 

panteão dos descobrimentos. A representação destas personagens segue, no essencial, 

a formulação iconográfica do Monumento a Camões, onde vimos representados Luís 

Vaz de Camões, Pedro Nunes, João de Barros e Gomes Eanes de Azurara. Contudo, 

Leopoldo de Almeida vai um pouco mais longe, abrindo mão das legendas, que no 

monumento de 1867 identificavam as figuras, optando por as caracterizar evocando as 

suas obras literárias.  

 O Camões (Inventário 26) de Leopoldo de Almeida, imbuído do dinamismo 

que caracteriza todo o monumento, abandona a pose clássica da representação 

oitocentista e figura numa pose profundamente mais dramática, de pernas bem 

separadas, equilibrando-se no navio, com o braço esquerdo erguido, enaltecendo os 

companheiros, enquanto segura na mão direita duas páginas de pergaminho onde se 

encontra em relevo um excerto do canto VII d’Os Lusíadas.257 

 Gomes Eanes de Azurara (Inventário 22), de olhar atento e de pena em punho, 

apronta-se para escrever. À semelhança de Camões, a sua identificação é facilitada 

pela página de pergaminho que segura na mão esquerda, onde se referem as suas 

crónicas. De igual modo, João de Barros (Inventário 23), que se enquadra no grupo 

de estátuas do lado nascente, é identificável pelo pergaminho que segura com a mão 
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esquerda e onde se lê Décadas da Ásia, aludindo às crónicas do escritor sobre os 

primeiros contactos dos Portugueses com os povos Asiáticos. Pedro Nunes 

(Inventário 24), o cosmógrafo d’O Tratado da Esfera, surge segurando a esfera 

armilar, enquanto aparenta calcular uma nova rota com um compasso.  

 Dos cronistas do Padrão dos Descobrimentos apenas Fernão Mendes Pinto 

(c.1510-1583) (Inventário 25) se encontrava ausente no monumento de Vítor Bastos. 

Talvez por isso, pela necessidade de se criar a iconografia para o viajante, esta seja a 

mais original de entre as que acabamos de descrever. Fernão Mendes Pinto era 

originário de uma família de poucas posses da zona de Montemor-o-Velho. Em 1537 

partiu para a Índia e daí viajou por todo o Oriente. Esteve na Birmânia, em Sião, 

Samatra e na China, que muito o impressionou.258 Foi um dos primeiros portugueses a 

desembarcar no Japão. Numa das suas viagens ao Japão conheceu S. Francisco Xavier 

(1506-1552) e, impressionado pela sua personalidade, decidiu entrar para a 

Companhia de Jesus.259 Fernão Mendes Pinto deixou-nos na Peregrinação um belo 

relato das suas aventuras por terras do Oriente. É um velho Fernão Mendes Pinto que 

se encontra no Padrão dos Descobrimentos, apoiado a uma vara de peregrino. 
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4. Os Anos 50 
 

 

4.1. Sinais de Ruptura  

 

 

 As décadas de trinta e quarenta foram dominadas pelas exposições de arte 

moderna do SPN e pelas grandes exposições internacionais que punham em prática a 

Política do Espírito de António Ferro.  

 Apesar da aparente prosperidade que se vivia na Exposição do Mundo 

Português, os anos quarenta ficariam marcados pela Segunda Guerra Mundial e pelas 

dificuldades económicas em que o país se via, uma vez mais, envolvido.  

 Com a vitória das democracias aliadas sobre o regime nazi, em 1945, nascia 

entre os opositores ao regime de Salazar a esperança de mudanças profundas no seio 

do Estado Novo. Salazar dissolvia a Assembleia em Setembro e anunciava eleições 

livres para Novembro. O prazo era curto e impedia a oposição, encabeçada pelo 

Movimento de Unidade Democrática (MUD), de organizar uma campanha eficaz 

contra o regime. Solicitou-se o adiamento da eleição e perante a recusa de Salazar em 

prolongar o prazo a oposição respondeu com um boicote, permitindo dessa forma que 

todos os candidatos propostos pelo partido do governo fossem eleitos.260 Com efeito, 

se a eleição de 1945 serviu para alguma coisa, foi para pôr a descoberto o movimento 

oposicionista.261 Reeleito, Salazar inicia a perseguição de todos aqueles que haviam 

apoiado o MUD. Muitos foram presos ou demitidos dos cargos que ocupavam e, em 

Janeiro de 1948, o movimento foi, finalmente, dissolvido pelo regime.  

 O ano de 1945 marcaria, também, o fim oficial da propaganda do Estado. O 

SPN passava a Secretariado Nacional de Informação (SNI). Numa operação de 

cosmética, coerente com os novos ventos democráticos que sopravam da Europa, a 

propaganda do regime dava lugar à informação.262 Nesse mesmo ano, a IX Exposição 

de Arte Moderna, organizada pelo SNI, dava continuidade às edições passadas, sem 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$*(!MARQUES, A.H. de Oliveira - História de Portugal: Das Revoluções Liberais aos Nossos Dias. 
Lisboa : Editorial Presença, 1998, p. 399.!
$*"!Ibid., p. 401.!
$*$! PORTELA, Artur - Salazarismo e Artes Plásticas. Lisboa : Instituto de Cultura e Língua 
Portuguesa, 1987, p. 106. 



! ,"!

acrescentar grandes novidades.263 Haveria novidade suficiente no ano seguinte, na I 

Exposição Geral de Artes Plásticas que, sob a alçada do MUD, reunia na SNBA um 

total de 282 artistas e de 2764 obras. Sem a devida coerência temática, encontravam-

se representados desde os modernistas aos novos neo-realistas e até os velhos 

naturalistas.264 A I Exposição Geral de Artes Plásticas punha em causa a eficácia de 

António Ferro em manter sob a alçada do regime os meios artísticos nacionais. 

Quando, em 1948, a segunda edição das exposições gerais foi invadida pela polícia e 

as obras apreendidas, a perda de influência do director do SNI era já evidente.265 Em 

1949, António Ferro deixava contrariado o Secretariado para ocupar o cargo de 

embaixador em Berna. 

 

 

4.2 Os Escritores na Avenida da Liberdade 

 

 

 Sem o mecenato do SPN/SNI, a escultura pública nos anos cinquenta era, 

sobretudo, fruto de encomendas das câmaras municipais ou de subscrições públicas 

de entidades colectivas. Com o patrocínio da Câmara Municipal de Lisboa, um surto 

de homenagens a escritores e poetas varreu a cidade. Um pouco por todo o lado, eram 

inaugurados novos monumentos com os quais se procurava pagar antigas “dívidas de 

gratidão” a escritores e poetas nunca antes homenageados.266  

 É neste contexto que, nos inícios da década de cinquenta, a Avenida da 

Liberdade via nascer quatro novas estátuas em homenagem aos principais poetas do 

romantismo. Desde a sua construção, em 1882, a avenida foi gradualmente 

enriquecida com monumentos e estátuas. Em 1886 acolhia o seu primeiro grande 

grupo escultórico, o Monumento aos Restauradores e, dez anos mais tarde, as estátuas 

alegóricas às quatro partes do mundo, Europa, América, África e Ásia, partes do 

Monumento a D. Maria I de João José Aguiar que, separadas do resto do monumento, 
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por ali estiveram até 1944.267 Em 1908, como vimos, era inaugurado o Monumento a 

Pinheiro Chagas de Costa Mota (Tio) e nos anos trinta recebia dois dos mais 

importantes monumentos da cidade: o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, 

inaugurado em 1931 e o Monumento ao Marquês de Pombal, concluído em 1934.  

  Era já grande a tradição escultórica na avenida quando, em 1945, a Câmara 

Municipal de Lisboa encomendou as estátuas em homenagem a Almeida Garrett, de 

Alexandre Herculano, de António Feliciano de Castilho e de Oliveira Martins, que 

deveriam substituir as estátuas de João José Aguiar. As encomendas recaíam sobre 

dois dos mais importantes escultores da época, Leopoldo de Almeida que deveria 

executar António Feliciano de Castilho (Inventário 28) e Oliveira Martins 

(Inventário 29), e Barata Feyo, encarregado da execução do Almeida Garrett 

(Inventário 30) e do Alexandre Herculano (Inventário 31).  

 Leopoldo, já o referimos, ganhou fama de estatuário com o Padrão dos 

Descobrimentos e era já professor de Desenho na Escola de Belas-Artes de Lisboa, 

lugar que ocupou a partir de 1934, depois de ter ganho em concurso a Francisco 

Franco, que concorrera à mesma vaga.268 

 Barata Feyo, formado em Lisboa também com Simões de Almeida (Sobrinho), 

tivera igualmente uma larga participação na Exposição do Mundo Português. 

Contudo, as suas obras não tiveram a notoriedade do Padrão dos Descobrimentos, 

mas a plasticidade que demonstrava, já nessa altura, em obras como O Império, 

exposta no Pavilhão dos Portugueses no Mundo, revelava uma modernidade 

porventura mais madura que a linguagem de Leopoldo, de certo modo, refém da 

formação clássica e naturalista da Escola de Lisboa. 

 À excepção de Oliveira Martins, todos os homenageados viveram a conturbada 

primeira metade do século XIX. Garrett escapara à segunda invasão francesa 

refugiando-se com a família nos Açores, de onde só voltaria em 1816 para frequentar 

a Universidade de Coimbra que, por esta altura, era já um bastião das ideias liberais. 
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Envolveu-se na revolução liberal de 1820 e em 1823, com a tomada do trono por D. 

Miguel, viu-se obrigado ao exílio em Inglaterra e depois em França. Em 1832 

regressava aos Açores, onde alinhou ao lado das forças de D. Pedro IV (1798-1834) 

na libertação da cidade do Porto.269   

 Com ele, nessa batalha, encontrava-se Alexandre Herculano que, após um 

período de simpatia absolutista, se convertera à causa liberal.270 Herculano, formado 

nas aulas dos padres do Espírito Santo, onde aprendera Latim, Lógica e Retórica, 

frequentara ainda o primeiro ano do Curso de Matemática da Academia Real da 

Marinha, mas, ao contrário de Garrett, a morte do pai impediu-o de continuar os seus 

estudos, obrigando-o a assumir o sustento da família.271  

 António Feliciano de Castilho, filho de José Feliciano de Castilho (1765-1826), 

professor de Medicina na Universidade de Coimbra, tivera a infância marcada pela 

perda da visão, aos seis anos de idade, na sequência de um surto de sarampo.272 

Apesar de nessa altura já saber ler e escrever, a falta de visão obrigou-o a estudar 

ouvindo a leitura dos textos e a ditar toda a sua obra literária. Ainda assim, Castilho 

licenciou-se em Direito na Universidade de Coimbra, contando para isso com a 

preciosa ajuda do seu irmão, Augusto Frederico de Castilho (1802-1840), 

companheiro inseparável durante grande parte da sua vida.273 

 Dos três escritores que representam a primeira geração do romantismo, foi 

Castilho o primeiro a ter obra publicada quando, em 1816, com apenas 16 anos, fez 
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sair no Jornal de Coimbra um elogio póstumo à memória de D. Maria I, Epicédio: na 

sentida morte da augustíssima senhora D. Maria I, rainha fidelíssima.274  

 Dois anos depois era Garrett quem via publicada a sua primeira obra, Lucrécia 

(1819). Contudo, seria O Retrato de Vénus (1821) a primeira obra que, com alguma 

consistência, saiu da pena do escritor. Em 1825 publicou o poema Camões, mas a sua 

obra mais notável, Viagens na Minha Terra, só chegaria em 1846.275 

 Herculano, o mais novo dos três escritores, só teria obra editada em 1836, com a 

Voz do Profeta. Em 1837 publicaria a sua segunda colectânea de poemas, a Harpa do 

Crente.276 Apesar da sua extensa obra, que abrangia géneros tão diversos como o 

teatro, o romance e a crítica, a obra que o notabilizou foi a História de Portugal, 

considerada por muitos o embrião do historicismo científico no nosso país, publicada 

entre 1846 e 1853 no jornal O Panorama.  

 Fruto de uma mesma época, os três escritores tinham personalidades muito 

distintas. Garrett fora durante toda a vida um bon vivant, frequentador dos salões 

mundanos da capital portuguesa.277 Separado da esposa, Luísa Midosi, com quem se 

casou quando esta tinha apenas 15 anos, Garrett foi homem de muitos amores e 

chegou a viver com a amante Adelaide Pastor Deville (1819-1841), com quem teve 

uma filha. A partir de 1844 a sua musa é a viscondessa da Luz, Rosa Montúfar (1815-

1883), mulher casada com um oficial do exército, inspiradora dos versos românticos 

de Folhas Caídas (1853).278  

 A personalidade de Alexandre Herculano, autor de Tristezas do Desterro (1838) 

era marcada por uma inabalável integridade moral que o envolvia por vezes em 

graves desavenças, como a que o levaria a romper com António Feliciano de Castilho 

e que, no final da sua vida, o conduziria a um exílio voluntário em Vale de Lobos.279  
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 Também Castilho se desiludiria aquando da queda do governo de Costa Cabral 

(1803-1889), em 1846, na sequência da Revolução da Maria da Fonte. No seguinte, 

partia para os Açores, fixando-se em Ponta Delgada, onde colaborou no Agricultor 

Micaelense com um conjunto de crónicas poéticas a que chamou Felicidade pela 

Agricultura.280 Data desta estadia nos Açores a paixão pelas questões da pedagogia. 

Em 1850, após o seu regresso a Lisboa, empenhar-se-ia na tentativa de ver aplicado o 

seu método de ensino da leitura, o Método Português. Com este propósito, solicitou à 

Academia Real das Ciências de Lisboa um parecer sobre o seu trabalho, mas a 

opinião dos académicos foi desfavorável, apontando, entre outros problemas, o facto 

de o método ser adaptado de outro que em França fora rejeitado.281 A polémica que se 

seguiu assumiu contornos pessoais e Castilho dava voz ao seu protesto com a 

publicação de uma carta aberta intitulada Tosquia de um Camelo: Carta a todos os 

mestres das aldeias e das cidades. Em 1853 foi nomeado Comissário Geral de 

Instrução Primária. A partir desta data, dedicou-se à divulgação do Método, que nunca 

conseguiu ver generalizado.282  

 Oliveira Martins pertenceu à geração seguinte de escritores. Fez parte do grupo 

dos Vencidos da Vida que, a partir de 1887, se reunia no café Tavares. Do grupo 

jantante, como Eça o definia, faziam parte, além dos citados Oliveira Martins e Eça 

de Queirós, Ramalho Ortigão  ou Guerra Junqueiro (1850-1923) , entre outros.283  

 Oriundo de uma família da burguesia, Oliveira Martins frequentara o Atneu 

Lisbonense e em 1856 matriculava-se na Academia de Belas-Artes, na Aula de 

Desenho Histórico como aluno voluntário. Contava onze anos apenas e continuaria os 

seus estudos por mais um ano. Em 1857, ano da morte do pai, vítima da febre amarela 

que por estes anos assolava a cidade de Lisboa, Oliveira Martins empregar-se-ia no 

comércio para contribuir para o sustento da família.284  

 Dessa época de estudante ficou o gosto pela escrita e pela leitura, que nunca 
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abandonaria, continuando a sua formação enquanto autodidacta. Dono de uma 

curiosidade sem limites, metódico e experimentalista, Oliveira Martins foi um autor 

ecléctico, de atitude filosófica, influenciado por Hegel e pelas ideias dos românticos 

alemães.285 A sua primeira obra, Phoebus Moniz (1867), um romance histórico, revela 

influências de Alexandre Herculano. A partir de 1879, assiste-se a uma inflexão no 

seu percurso intelectual, com o início da publicação da Biblioteca das Ciências 

Sociais, uma extensa obra onde dissertava sobre diferentes áreas do conhecimento, 

que o autor pretendia útil, não apenas a estudantes, mas também ao público em geral. 

No âmbito da Biblioteca das Ciências Sociais publica História da Civilização Ibérica, 

em Maio de 1879 e em Outubro, História de Portugal, da qual, nos cinco anos que se 

seguiram, publicar-se-iam mais oito volumes.286 

  O resultado do trabalho dos dois escultores na Avenida da Liberdade não podia 

ser mais diferente. Barata Feyo socorreu-se da biografia dos homenageados, 

estudando-as e compondo as suas estátuas de acordo com o seu entendimento da 

personalidade de cada um.287 Leopoldo de Almeida optou por caracterizar os seus 

poetas em retratos naturalistas, vestindo-os à época e evidenciando as suas 

características físicas.  

 Barata Feyo foi, a seu modo, o continuador da lição do Gonçalves Zarco. 

Sabemos da sua admiração pela obra de Francisco Franco e que, após a conclusão do 

curso na Escola de Belas-Artes de Lisboa, quis trabalhar no atelier do escultor 

madeirense.288 Ao depararmo-nos com o Alexandre Herculano não podemos deixar 

de ver nesta obra os traços do Salazar Togado (Fig. 32), que Francisco Franco 

realizou para a exposição de Paris, em 1937. Pese embora as diferenças de estilo entre 

os dois escultores, encontramos nas duas esculturas a mesma gramática plástica, 

definida pelas longas capas que escondem o corpo das personagens representadas.  

 De facto, o capote que cobre o Alexandre Herculano assume uma importância 

fundamental, acentuando, com o lento movimento das suas pregas, a verticalidade da 

escultura, servindo como referência à rígida formação moral do poeta e conferindo à 
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obra o aspecto severo que convém à iconografia do escritor. Se o corpo escondido de 

Herculano não contribui para a expressividade da composição, esta é assumida pelo 

retrato do escritor que, com uma expressão grave, de sobrolho franzido, fita quem 

passa com um olhar inquiridor. 

 Os mesmos valores estéticos estão presentes na estátua de Almeida Garrett. 

Todavia, não nos podemos esquecer da diferença de personalidade entre os dois 

escritores. Talvez por isso, o Almeida Garrett surge pleno de movimentos 

inesperados, com uma modelação mais delicada, patente no desenho linear do manto 

que cobre o escritor. A austera simplificação dos volumes do Alexandre Herculano dá 

lugar a uma esvoaçante capa traçada, que acentua a assimetria da composição, 

conduzindo o olhar desde a mão que segura a luva, que se constitui como uma espécie 

de ponto de fuga, para a mão esquerda, em direcção ao rosto do poeta que, num 

retrato realista, se volta para a esquerda, fitando o céu, em busca de inspiração.  

 Desta obra existe um estudo em gesso no Museu Barata Feyo (Fig. 33), que 

acreditamos pertencer a uma fase final do trabalho do escultor. Entre este estudo e a 

obra final em pedra notam-se algumas alterações no movimento do manto e no tronco 

do poeta, que denunciam a atenção dedicada ao traje do poeta.  

 Com efeito, o manto de Garrett ou o capote de Herculano são usados por 

Barata Feyo como meios de caracterização psicológica de cada um dos escritores.289 

 Esta solução é ainda mais evidente no Garrett (Fig. 34) inaugurado em 1954 no 

Porto, no qual o escultor repete o esquema da obra que compusera para a Avenida da 

Liberdade. Contudo, na estátua nortenha Garrett figura sentado e o requintado 

desenho do manto da obra de Lisboa dá lugar a um dramático jogo de volumes 

geométricos que se abrem no tronco, acentuando os valores escultóricos da obra.290 

Uma vez mais, um conjunto de três estudos que integram o espólio do Museu Barata 

Feyo (Figs. 35, 36 e 37) dão-nos importantes pistas sobre o método de trabalho do 

escultor. Barata Feyo inicia o seu trabalho com um breve estudo anatómico que fixa, 

em traços gerais, a posição do poeta. Estabelecidas as linhas gerais da composição, o 

escultor inicia o processo de caracterização, vestindo o modelo e fixando opções.  

 Ao contrário de Barata Feyo, Leopoldo de Almeida, herdeiro da tradição 

escultórica da Academia de Lisboa, foi pouco permeável à influência de Francisco 
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Franco. Além disso, a encomenda da Câmara Municipal de Lisboa não previa a 

homenagem de heróis nacionais, mas de figuras de relevo na cultura da cidade o que, 

aliado às limitações de escala impostas pela implantação das esculturas na Avenida da 

Liberdade, permitia uma abordagem mais intimista e mais próxima da linguagem 

plástica do escultor.  

 Castilho e Oliveira Martins partilham o mesmo esquema compositivo. O 

escultor mostra-os em pose clássica, vestidos com um rigoroso traje de época e 

substitui a evocação romântica do manto ou do capote, que vimos no Garrett e no 

Herculano, por uma longa casaca de movimento ondulante, evidenciando a atitude 

descontraída dos escritores que, apoiados num suporte coberto por um panejamento, 

parecem descansar, por breves instantes, do passeio que empreendem pela Avenida da 

Liberdade. 

 Oliveira Martins é representado num retrato realista, idealizado mas credível, de 

expressão solene, onde se destaca a característica barba e bigode. A estátua de 

Leopoldo de Almeida faz jus à descrição que dele nos dá Ramalho Ortigão (João 

Ribaixo) no Álbum da Glórias: “[...] o peito largo, a espinha dura, as mãos calejadas, 

a pele firme, cobrindo como uma armadura bronzeada pelo sol um arcabouço de 

atleta.”291 

 Contudo, é na estátua de Castilho que o escultor alcança os melhores resultados. 

Leopoldo de Almeida, ao contrário do que fizera Francisco de Assis Rodrigues no 

busto que citamos anteriormente, opta por representar o poeta em idade já avançada. 

Uma vez mais, salta à vista o retrato realista do poeta, sendo evidente o rigor do 

desenho do cabelo ou da barba. Porém, a estátua de Leopoldo de Almeida vai para 

além da mera caracterização física de Castilho. A cabeça baixa e as pálpebras 

fechadas denunciam a sua cegueira e, por breves momentos, temos a impressão de 

que Castilho se concentra na audição para perscrutar o que o rodeia.  

 Ao contrário do Herculano de Barata Feyo, as obras de Leopoldo de Almeida 

não estabelecem qualquer relação com o observador, nem encontramos nelas qualquer 

referência romântica à inspiração das musas como vimos em Almeida Garrett. As 

estátuas de Leopoldo manifestam-se pela sua presença, evocando, isso sim, a solidão 

própria do acto criador. 
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4.3  Camilo, Antero de Quental e Ramalho Ortigão 

 

 

 Passados apenas cinco meses da inauguração das estátuas de Barata Feyo, 

nascia na Avenida Duque de Loulé uma nova homenagem a Camilo Castelo Branco 

(1825-1890).  

 A biografia de Camilo Castelo Branco reveste-se de uma série de episódios 

trágicos de sabor romântico que constituíram a fonte para a sua obra literária e de 

certo modo para a estátua de Camilo Castelo Branco (Inventário 33).  

 Nascido em Lisboa, no seio de uma família da aristocracia provinciana, a sua 

infância é marcada pela morte da mãe, quando contava apenas um ano, e pela morte 

do pai, aos 10 anos de idade. A partir daí, fica aos cuidados de uma tia paterna e passa 

a viver em Vila Real. Nestes primeiros anos de vida, inicia a sua educação literária 

com o padre António de Azevedo, aprendendo latim e lendo os clássicos da literatura 

portuguesa, como Fernão Mendes Pinto ou Camões.292 

  Com apenas 16 anos vê-se obrigado a casar com Joaquina Pereira de França 

(1826-1847), filha de um lavrador rico, de quem teria uma filha.293 Em 1847, pouco 

antes de enviuvar, foge para o Porto com Patrícia Emília Barros (1826-1885), 

estabelecendo-se na cidade nortenha, com a intenção de ganhar a vida como 

jornalista. Em vez disso, o rapto, como foi então entendido, valeu-lhe alguns dias de 

prisão e o nascimento de Bernardina Amélia (1848-1931), fruto dessa paixão 

intempestiva.294  

 Não tardaria em substituí-la por outra, desta vez por Isabel Cândida Mourão, 

uma religiosa do Convento de S. Bento da Avé Maria.295  

 Contudo, o verdadeiro amor na vida de Camilo foi Ana Plácido (1832-1895), 

casada com Manuel Pinheiro Alves, um comerciante burguês do Porto. Esta relação 

adúltera daria origem a um processo por crime de adultério, movido pelo marido 

ultrajado e a consequente prisão dos dois amantes. Um ano depois, Camilo e Ana 
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Plácido seriam absolvidos em tribunal e postos em liberdade.296  

 Camilo inicia então um período de grande actividade literária, escrevendo e 

publicando diversos livros e colaborando em jornais. Em 1862, num só ano, 

publicaria sete romances, entre os quais Amor de Perdição, uma das suas obras mais 

importantes.297     

 Em 1864, instala-se com Ana Plácido e os filhos em São Miguel de Seide, na 

casa que pertencera a Manuel Pinheiro Alves.298 Aí vão decorrer os últimos vinte e 

cinco anos da sua vida, numa casa que não era sua, preocupado com o destino dos 

filhos.  

 Atormentado pela cegueira e mergulhado numa profunda tristeza, Camilo 

afunda-se no pessimismo até que, derrotado pela vida, acaba por se matar com um tiro 

de pistola em 1890.299 

 A estátua que o representa na Avenida Duque de Ávila é da autoria de António 

Duarte, discípulo de Simões de Almeida (Sobrinho) na Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, para onde entrou em 1929.300  

 À semelhança de Leopoldo e de Barata Feyo, também António Duarte teve obra 

na Exposição do Mundo Português, com o relevo em gesso Tríptico alusivo à política 

indígena, no Pavilhão da Colonização e com o grupo escultórico D. Sebastião e o rei 

mouro em Alcácer Quibir, no Pavilhão dos Portugueses no Mundo.301 Fez também 

para a Praça do Império os dois grupos de Cavalos-Marinhos, passados a pedra lioz 

em 1942.302 
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 A sua primeira abordagem à representação de Camilo surge logo em 1929 

quando, na sequência da sua participação no I Salão dos Artistas Caldenses, recebe a 

encomenda de um retrato de Camilo Castelo Branco.303  

 A representação de escritores era já um tema recorrente na obra de António 

Duarte e a estátua de Camilo Castelo Branco reflecte um dedicado estudo da vida e 

obra de Camilo.  

 Camilo é representado de pé, de porte altivo, coberto por um longo e expressivo 

manto que marca toda a composição, deixando a descoberto apenas as mãos e o rosto 

do escritor. Pela forte simplificação dos volumes e pelo suave desenrolar das pregas, o 

manto impõe-se, na face anterior da estátua, como um escudo que protege o escritor 

das contrariedades da vida. Com este artifício, o escultor consegue colocar em 

evidência o retrato que, além da óbvia correspondência física com Camilo, é 

sobretudo um belo retrato psicológico de um escritor atormentado pelas suas 

divagações românticas. 

 Um ano mais tarde, era a vez de Antero de Quental ser homenageado por Barata 

Feyo no Jardim da Estrela, por iniciativa da Câmara Municipal de Lisboa.  

 Natural de Ponta Delgada, nos Açores, Antero cresceu no seio de uma família 

de fortes tradições liberais. As posses da família permitiram que viajasse para Lisboa, 

com apenas dez anos, para estudar no Colégio do Pórtico, dirigido por António 

Feliciano de Castilho, com quem aprenderia Francês.304  

 Em 1859, Antero de Quental ingressava na Faculdade de Direito da 

Universidade de Coimbra, onde publica o seu primeiro livro de poesia com o título Os 

Sonetos de Antero (1960). Cinco anos mais tarde, fazia sair Odes Modernas, obra que 

marca, de alguma forma, o advento da poesia moderna entre nós. Já nos referimos ao 

envolvimento na polémica com o seu antigo professor, António Feliciano de Castilho, 

que esteve na origem da Questão Coimbrã. Com efeito, Antero foi um dos escritores 

mais influentes da Geração de 70 e estaria na origem das Conferências do Casino 

que, em Maio de 1871, se organizaram em Lisboa.  

 Pelos inícios de 1874, surgem os primeiros sintomas de uma doença que o 

obrigava a permanecer deitado de costas. O seu estado de espírito é abalado pela 

ineficácia dos tratamentos a que regularmente se ia sujeitando em Portugal e no 
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estrangeiro.305 

 Em 1881, decide fixar residência em Vila do Conde, onde permaneceria os dez 

anos seguintes, afastado da agitação da cidade de Lisboa.  É lá que escreve os sonetos 

que seriam compilados sob o título de Sonetos Completos, editados em 1886.  

 Contudo, o seu estado de saúde agravava-se e o seu humor deteriora-se. Em 

1891, decide regressar aos Açores, numa derradeira tentativa de encontrar algum 

consolo e apoio junto da família.306 As primeiras cartas aos amigos, nomeadamente a 

Oliveira Martins, são optimistas, mas em breve o seu estado de saúde piora. No dia 11 

de Setembro, após ter comprado um revólver, arma que usou pela primeira vez, 

Antero suicida-se no Largo de São Francisco, junto ao Convento da Esperança, 

disparando dois tiros de pistola.307  

 O Antero de Quental (Inventário 35) de Barata Feyo pertence à mesma 

linhagem que o Almeida Garrett e o Alexandre Herculano. A pose clássica, com a 

perna direita ligeiramente avançada e a presença incontornável do manto sobre o 

corpo, são características comuns às três obras. Todavia, o manto de Antero é, na 

realidade, uma túnica grega e serve aqui de referência ao pensamento filosófico do 

escritor, expresso em obras como Considerações sobre a Filosofia da História 

Literária Portuguesa (1872) ou Tendências Gerais da Filosofia na Segunda Metade 

do Século XIX (1890). E, ao contrário do que acontece nas estátuas da Avenida da 

Liberdade, o manto do Antero serve não para cobrir, mas para revelar o tronco nu do 

poeta.  

 De facto, a composição da estátua de Antero de Quental é marcada pela túnica, 

tratada numa linguagem de valores abstractos, na qual prevalecem os planos que se 

intersectam abruptamente. É igualmente importante o movimento do braço direito 

que, penosamente, a ajeita, colocando, acidentalmente, a descoberto o pé que avança. 

 O Antero de Quental é um dos raros exemplos da representação da nudez, ainda 

que parcial, de um escritor na escultura portuguesa.  
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 Um estudo para a estátua do Jardim da Estrela, Antero-Nu (Fig. 38), pertencente 

à colecção do Museu Barata Feyo, parece confirmar o que afirmámos anteriormente 

acerca do processo de trabalho do escultor e ilustra a intenção inicial de associar a 

nudez à representação do poeta. O resultado final, a estátua que podemos contemplar 

no Jardim da Estrela, é um compromisso entre esse primeiro estudo e um outro, 

Antero (Fig. 39), que representa o autor completamente vestido. Em ambos os 

estudos, Antero segura na mão esquerda uma folha de papel, que o escultor terá 

achado desnecessária, abandonando-a na obra final.  

  Antero que, como sabemos, passou grande parte da vida debilitado pela 

doença, nunca foi um homem de grande porte. Mas isso não impede que o escultor 

faça jus ao homem, empenhado no confronto com uma sociedade decadente, como a 

que criticou na sua célebre conferência de 1871. Talvez por isso, o Antero de Quental 

de Barata Feyo agiganta-se como um personagem de El Grego. 

 Da geração de Antero, que tantos vultos deu à cultura portuguesa, há ainda um 

outro escritor: Ramalho Ortigão, que seria homenageado em 1957, pelo escultor 

Numídico Bessone (1913-1985).  

 Ramalho Ortigão (1836-1915) nasceu no Porto, filho do primeiro-tenente de 

artilharia Joaquim da Costa Ramalho Ortigão (1813-1863) e de D. Antónia Alves 

Duarte Silva (1814-1877). Nesta cidade, completou os seus estudos preparatórios, 

após os quais partiu para Coimbra, onde teve uma breve passagem pelo curso de 

Direito. Regressou ao Porto, onde se dedicou ao ensino no Colégio da Lapa, dirigido 

por seu pai. Foi professor de Francês, ensinando, entre outros, Eça de Queirós.308 Por 

essa época, iniciou-se no jornalismo, colaborando no Jornal do Porto, revelando 

desde então grandes qualidades literárias.  

 Aquando da polémica Questão Coimbrã, Ramalho Ortigão tentou uma posição 

imparcial no seu folheto Literatura de Hoje (1866). Todavia, no embate entre novos e 

velhos não havia espaço para o bom senso e o seu folheto não agradaria a Castilho e, 

muito menos, a Antero, a quem apelidava de cobarde por ter insultado o velho poeta. 

Ofendido, Antero deslocar-se-ia ao Porto em busca de satisfações.309 Num duelo pela 

honra, Ramalho Ortigão, “[...] um Aquiles que com um piparote do mendinho ia atirar 
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de cangalhas o chupado vate [...]” acabaria inexplicavelmente ferido e derrotado pelo 

adversário de Coimbra.310 

 Em 1879, encontramo-lo em Lisboa  escrevendo em diversos jornais, entre os 

quais o Diário de Notícias, de Eduardo Coelho. Na mesma cidade, faz sair em 1871 o 

romance O Mistério da Estrada de Sintra, escrito em colaboração com Eça de 

Queirós. Um romance execrável, assim o definiriam os autores no prefácio à edição 

de 1884.311 

 Igualmente em parceria com Eça de Queirós, surgem em 1871 os primeiros 

folhetos de As Farpas. Em finais de 1872, Eça de Queirós parte para Cuba para 

exercer o seu primeiro cargo consular no estrangeiro. Ramalho Ortigão ficaria a  

redigir sozinho As Farpas, que continuariam a sair, ainda que de forma irregular, até 

1882.312 

 Colaborou nos primeiros anos do jornal satírico e de caricaturas, fundado por 

Bordalo Pinheiro, O António Maria  e no Álbum das Glorias (1880-1883), sob o 

pseudónimo de João Ribaixo. 

 Com a implantação da República, Ramalho Ortigão parte para Paris, onde 

escreve as Últimas Farpas (1911-1914) contra o regime republicano. O conjunto d’As 

Farpas foi a obra que mais o notabilizou, caracterizando-se por uma escrita rica, com 

intuitos pedagógicos, sempre muito crítica e revelando a sua fina capacidade de 

observação.313 

 Ramalho Ortigão, homem alto, de porte atlético e robusto, de personalidade 

vivaz, não conseguiu, ainda assim, escapar à fatalidade da doença. Vítima de um 

cancro, recolheu-se na Casa de Saúde do Dr. Henrique de Barros, na então Praça do 

Rio de Janeiro, em Lisboa, vindo a falecer em 27 de Setembro de 1915, na sua casa da 

Calçada dos Caetanos.  

 Em 1952, a Câmara Municipal de Lisboa honrava a memória do escritor com a 

implantação da sua estátua em bronze, obra do escultor Numídico Bessone, no Jardim 
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de Santos (Inventário 39). Cedo a implantação da obra levantou dúvidas, sendo 

inaugurada com promessas de relocalização para um “[...] local que melhor se 

coadune com a figura que evoca.”314 Passado mais de meio século, a estátua lá 

continua, escondida por entre as árvores do referido jardim, agora votado a um quase 

abandono, tal como a estátua do poeta, que apresenta sinais de vandalismo.  

 Deixemos de lado as antigas promessas políticas para nos concentrarmos na 

estátua de Numídico Bessone, escultor natural dos Açores, pertencente à geração de 

António Duarte e, tal como este, formado nas Belas-Artes de Lisboa.  

 Numa passagem do seu livro sobre Ramalho Ortigão, Ricardo Jorge (1858-

1939), que foi seu aluno no Colégio da Lapa, dá-nos uma bela descrição do escritor e, 

inadvertidamente, do monumento de Santos: 

 

“Estou a ver-lhe o corpanzil, alto, espadaúdo e desempenado, caminhando 
de cabeça erguida, passada lesta e meneio rasgado [...] Encadernado a 
primor de moda: figura de bigode e patilhas à segundo império, coroada por 
um chapéu de pano pespontado, a projectar-se altiva da gorjeira do 
colarinho à mamã; gravata escocesa de ponta larga, jaquetão trespassado de 
ratina azul, calças justas de listra larga na ourela e botão na boca, butes com 
biqueira quadrada de coiro da Rússia, bengala de cana branca com castão de 
muleta de marfim.” 315 

 

 A estátua transmite a pujança do corpanzil espadaúdo, do porte altivo, do 

primor de moda que o escultor transpõe ao bronze, não esquecendo a longa 

sobrecasaca e a característica bengala onde se apoia o autor d’As Farpas, enquanto 

com a mão esquerda ajeita a lapela do casaco.  

 Para todos os efeitos, são estes os principais vectores que definem a estátua que, 

ao nível da composição, representa uma espécie de síntese das estátuas de Barata 

Feyo e de Leopoldo de Almeida na Avenida da Liberdade.  

 Tal como Barata Feyo, Numídico Bessone socorre-se do movimento dos 

volumes do manto para acentuar a pose clássica, dinamizada pelo desequilíbrio do 

corpo do escritor e pelo pé esquerdo que, de forma impositiva, ultrapassa os limites da 
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base. Sem o naturalismo das obras de Leopoldo, optando pela simplificação dos 

volumes, a Estátua de Ramalho Ortigão não deixa de o caracterizar pelas vestes de 

época e pelo retrato pleno de semelhança, no qual se destacam o bigode e as patilhas 

tão características do poeta.  

 

 

4.4 Os Bustos  

 

 

 Não foram apenas estátuas de tamanho natural que os férteis anos 50 viram 

nascer. Por estes anos, uma grande quantidade de bustos e monumentos de menores 

dimensões se espalhavam em praças e pracetas secundárias da cidade de Lisboa.  

 A década começaria com a implantação do Monumento a João do Rio 

(Inventário 27) na praça com homónima. João do Rio, pseudónimo literário de Paulo 

Barreto (1881-1921), foi um escritor, jornalista e dramaturgo brasileiro. Em 1920, 

João do Rio fundou o jornal A Pátria, no Rio de Janeiro, no qual defendeu os 

interesses dos pescadores portugueses oriundos, maioritariamente, da Póvoa de 

Varzim. Os “poveiros”, como eram conhecidos, controlavam o abastecimento de 

peixe à cidade do Rio de Janeiro e formavam uma comunidade fechada, pouco 

integrada na sociedade brasileira.316 Apanhados no meio de um processo de 

nacionalização das pescas, os poveiros viam-se obrigados a naturalizarem-se para 

poder continuar a sua actividade.317 A “questão dos poveiros”, como ficou então 

conhecida a polémica, opunha de forma acesa várias personalidades das letras 

brasileiras. Em Novembro de 1921, João do Rio, o principal defensor dos 

portugueses, seria espancado sem piedade por um grupo de marinheiros comandados 

pelo capitão-de-fragata Frederico Vilar. A condenação do acto violento da marinha 

foi transversal a todos os envolvidos.318 Ainda assim, ganhariam os nacionalistas e 

muitos dos pescadores que recusavam perder a nacionalidade portuguesa foram 

obrigados a regressar a Portugal.  

 A 3 de Maio de 1950 a Câmara Municipal de Lisboa homenageia este “grande 
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amigo de Portugal” com um monumento de Álvaro de Brée.319 O monumento, de 

pequenas dimensões, é constituído por um plinto revestido em mármore, no qual se 

encontra embutido um relevo em granito rosa com a efígie do escritor. Por baixo do 

relevo, encontramos inscrita a frase: “Nada me devem os portugueses por amar e 

defender portugueses  porque assim amo venero e quero duas vezes a minha pátria.”  

 Contudo, um conjunto de dois esboçetos (Fig. 40 e 41), hoje perdidos, mas dos 

quais podemos ver imagens no catálogo da Exposição Retrospectiva de Álvaro de 

Brée, levada a cabo em 1973 no Palácio Foz, indicam que o monumento que hoje 

vemos na praça João do Rio é apenas parte de um monumento de maiores dimensões, 

no qual se incluíam ainda uma ou duas estátuas, possivelmente em pedra, um material 

muito utilizado pelo escultor.320 

 No mês de Junho do mesmo ano, Sousa Viterbo é honrado com a inauguração 

do seu busto no Jardim do Príncipe Real. A importância de Viterbo vai muito além do 

fraco reconhecimento que tem obtido por parte dos círculos intelectuais e académicos 

no nosso país. Foi médico, poeta, jornalista e historiador, chegando a publicar 

diversos estudos de história de arte portuguesa, dos quais se destaca Arte e Artistas em 

Portugal, publicado em 1892. Foi igualmente arqueólogo e professor da disciplina de 

Arqueologia na Academia de Belas-Artes de Lisboa.321 

 O escultor que executou o Busto de Sousa Viterbo (Inventário 32), Francisco 

dos Santos, foi também o autor do busto oficial da República, que vimos ganhar o 

concurso de 1911. Vimo-lo também envolvido no Monumento ao Marquês de 

Pombal. Francisco dos Santos pertenceu à última geração de escultores naturalistas. 

Formou-se na Escola de Belas-Artes de Lisboa com Simões de Almeida (Tio), onde 

foi diversas vezes premiado pelas elevadas notas obtidas nos exames. Foi colega de 

Simões de Almeida (Sobrinho), com quem, em 1909, participa no concurso para o 

Monumento a João de Deus que não se veio a concretizar.322 Da sua vasta obra, 

interessa-nos a estátua o Poeta (1925), promovida pela Câmara Municipal de Lisboa 
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para ornamentar o Túmulo de Gomes Leal (1848-1921). Importa referir também ou o 

Túmulo de Sousa Viterbo (1918) para o Cemitério dos Prazeres, no qual o escritor é 

lembrado por uma figura feminina em mármore, A Arqueologia, que segura entre as 

mãos a sua máscara em bronze (Fig. 42).323  

 O busto em bronze de Sousa Viterbo é anterior a estas obras. Foi exposto pela 

primeira vez em 1913, na XII Exposição da Sociedade Nacional de Belas-Artes.324 No 

entanto, somente em 1950 o busto seria inaugurado no Jardim do Príncipe Real, por 

subscrição pública promovida pelo Diário de Notícias, do qual Viterbo foi director, 

após a morte de Eduardo Coelho.325 Esteticamente, o Busto de Sousa Viterbo é uma 

obra naturalista, que em muito nos recorda o Eça de Teixeira Lopes, na ligeira 

inclinação do tronco do poeta, na massa informe com que compõe a face posterior do 

busto ou na subtileza dos apontamentos iconográficos, como os ramos de folhas que 

se encontram no lado direito do busto.  

 No ano seguinte, Francisco Franco, o escultor do Gonçalves Zarco, via ser 

inaugurado o seu Busto de Afonso Lopes Vieira (Inventário 34), no Largo da Rosa, 

em frente à casa onde viveu o poeta.  

 Natural de Leiria, formado em Direito em Coimbra, Afonso Lopes Vieira 

(1878-1946) foi redactor da Câmara dos Deputados até 1916, ano em que se retirou na 

sua casa de S. Pedro de Muel para se dedicar apenas à escrita.326 Foi jornalista e poeta 

do simbolismo, fez parte do grupo da Renascença Portuguesa, colaborando na revista 

A Águia desde o primeiro momento.327 É de salientar ainda o seu importante 

contributo como estudioso da pintura portuguesa do século XV em obras como A 

Poesia dos Painéis de S. Vicente (1914), ou da literatura  do século XVI, expresso nas 

reedições de parte da obra de Gil Vicente ou d’Os Lusíadas de Camões.328 

 O busto que o representa é uma interessante obra de Francisco Franco que, 

embora distante das experiências modernistas do Busto de Aviador ou mesmo do 

Busto de Gonçalves Zarco, dá continuidade à sua linguagem expressiva, acentuada 
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pelo modelado rápido e pelos volumes bem pronunciados, especialmente no 

tratamento das roupagens, resultando num jogo de belo efeito entre as texturas do 

casaco e as superfícies lisas do retrato (Fig. 43). Francisco Franco consegue, desta 

forma, aliar à semelhança plástica um interessante retrato psicológico do poeta.  

 Um outro escultor já nosso conhecido, Maximiano Alves, teria nos anos 

seguintes dois bustos de escritores implantados em Lisboa: O Busto de D. João da 

Câmara (1953) (Inventário 36) e o Busto de Cesário Verde (1955) (Inventário 38).  

 D. João da Câmara (1852-1908), engenheiro de profissão, trabalhou na 

Administração dos Caminhos de Ferro, mas foi poeta, cronista e, sobretudo, 

dramaturgo. Autor de uma obra multifacetada, ficou conhecido pelas seus dramas 

históricos de cunho romântico, como D. Afonso VI (1890) e Alcácer Quibir (1891). 

Escreveu também teatro naturalista e é considerado o introdutor da dramaturgia 

simbolista  em Portugal, em obras como O Pântano (1894) ou Meia-Noite (1900).329 

  O Busto de D. João da Câmara, em bronze, assente sobre plinto semicircular 

em pedra, foi inaugurado no Campo Grande, por iniciativa da Câmara Municipal de 

Lisboa, quando se comemorava o centenário do nascimento do dramaturgo. Não era 

contudo, a primeira homenagem que a Câmara Municipal prestava ao autor de O 

Pântano. Já em 1925, o até então Largo Camões, junto ao Teatro Nacional D. Maria 

II, fora rebaptizado adquirindo o nome do poeta. A isso mesmo se referia o jornalista 

João da Câmara, neto do escritor, aquando da cerimónia de inauguração, para 

questionar a opção pela colocação do busto no Jardim do Campo Grande.330 Em 1987, 

o busto foi transferido para a Praça D. João da Câmara, local onde hoje se encontra.

 Três anos mais novo, Cesário Verde (1855-1886) nasceu no seio de uma família 

burguesa. O pai, possuía uma loja de ferragens na rua dos Bacalhoeiros onde, como 

vimos, trabalhou Eduardo Coelho, e uma quinta em Linda-a-Pastora, da qual colhia 

bons dividendos. Foi por essas duas actividades que se repartiu a vida prática do 

poeta. Paralelamente, ia alimentando o seu gosto pela leitura e pela criação literária, 

que o levaria à frequência do Curso Superior de Letras entre 1873 e 1874.331 
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  A vontade de dar a conhecer a sua poesia, fê-lo pedir ao amigo Eduardo Coelho 

que publicasse alguns dos seus poemas no Diário de Notícias. A partir de 1875 

produziu alguns dos seus melhores poemas: Num Bairro Moderno (1877), Em Petiz 

(1878) e O Sentimento dum Ocidental (1880), este último escrito por ocasião do 

terceiro centenário da morte de Camões. Segue-se um período de publicações 

intermitentes, em pequenas revistas da especialidade. Em 1884, sai o poema 

autobiográfico Nós, no qual evoca a morte de uma irmã (1872) e de um irmão (1882), 

ambos com tuberculose, doença que viria a vitimar, igualmente, o poeta em 1886, aos 

trinta e um anos de idade.332   

 A sua obra seria compilada no ano seguinte pelo seu amigo Silva Pinto (1848-

1911). Num só volume, como era intenção do poeta, O Livro de Cesário Verde teve 

nesse ano uma edição de duzentos exemplares com um retrato de Columbano (1857-

1929), oferecidos à família, aos amigos e a algumas bibliotecas.333 

 O Livro de Cesário Verde conheceu, desde 1901, várias edições, mas o seu 

autor, salvo algumas breves notas biográficas de Silva Pinto na primeira edição e 

reproduzidas nas edições subsequentes, ficou praticamente esquecido entre nós.  

 Em 1955, com a intenção de assinalar a passagem do centenário do nascimento 

do poeta, a Câmara Municipal de Lisboa promovia a instalação do busto de 

Maximiano Alves na Praça Ilha do Faial, cujo jardim adquiria o nome do poeta.  

 Colocado sobre um plinto de pedra, o Busto de Cesário Verde é uma obra 

interessante, não apenas pela modelação expressiva ou pelo retrato psicológico do 

poeta mas, acima de tudo, pela escala, superior ao natural, e pelo corte de nível, pouco 

comum à tipologia, que o interrompe à altura do peito.  

 Uma vez mais, a implantação do Busto de Cesário Verde levanta problemas e a 

pouca sensibilidade de um qualquer decisor camarário colocou em frente aos seus 

olhos, não a Lisboa que o poeta tanto amava, mas uma paragem de autocarro, numa 

rua sem história, de população incaracterística.334  

 Importa ainda referir aquela que seria a primeira representação de uma escritora 

na estatuária de Lisboa. Referimo-nos ao Busto de Júlia Lopes de Almeida 
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(Inventário 37), executado por Margarida Lopes de Almeida, sua filha, e pelo 

arquitecto Fernando Costa Belém, em 1939.  

 De nacionalidade brasileira, Júlia Lopes de Almeida (1862-1934) casou com o 

escritor português Filinto de Almeida, com quem escreveu A Casa Verde. A sua 

produção literária abrangeu géneros tão distintos como o romance, o teatro ou o 

jornalismo. Escreveu ainda várias obras didácticas e pequenos contos de literatura 

infantil. Destacou-se pelo seu empenho em diversas causas sociais, foi abolicionista e 

participou em campanhas de defesa dos direitos das mulheres. Foi presidente 

honorária da Legião da Mulher Brasileira e participou nos encontros de formação da 

Academia Brasileira de Letras, da qual acabaria excluída por ser mulher.335  

 O monumento que a homenageia, um busto de bronze sobre um pedestal de 

pedra, representa-a num retrato de estilo naturalista, onde sobressai a estola do 

vestido. O busto, uma oferta às mulheres portuguesas em nome das mulheres 

brasileiras, só seria inaugurado em 1953, no Jardim Gomes de Amorim.  
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5. 1960 – 1973 
 

 

5.1 A Queda do Regime 

 

 

 Como vimos, desde 1946, especialmente a partir da I Exposição Geral de Artes 

Plásticas, muitos dos artistas que alinharam com António Ferro nas décadas 

anteriores deixaram de participar nas Exposições de Arte Moderna do SNI, que ficava 

cada vez mais isolado. A saída de António Ferro foi um rude golpe no Secretariado, 

ao ponto de, em 1951, as Exposições de Arte Moderna conhecerem o seu fim.336  

 À entrada dos anos sessenta, o regime de Salazar vacilava novamente. As 

eleições presidenciais de 1958, com a participação de três candidatos, vinham expor 

fragilidades que se supunham ultrapassadas. A União Nacional propunha para a 

presidência o almirante Américo Tomás (1894-1987), a oposição de centro-esquerda 

avançava com o nome do general Humberto Delgado (1906-1965) e, à esquerda, o 

MUD indicou o advogado Arlindo Vicente (1906-1977), que acabaria retirando a 

candidatura a favor de Delgado.337 

 Naturalmente, a vitória seria de Américo Tomás, mas não sem contestação por 

parte a oposição. Como sempre, Salazar reagiu intensificando a repressão. Delgado 

foi demitido e não tardou a ter que solicitar asilo político na embaixada do Brasil.338 

 Em Janeiro de 1961, a contestação ao regime aumentou com a captura do 

paquete Santa Maria por exilados políticos chefiados pelo próprio Delgado e por 

Henrique Galvão (1895-1970), um antigo salazarista desiludido com o regime.  

 Entre Março e Maio do ano seguinte, o País era abalado por um movimento 

estudantil que, a partir da Universidade de Lisboa, se levantava contra o Estado. 

Greves e manifestações estavam na ordem do dia. Muitos estudantes foram presos ou 

expulsos da Universidade e impedidos de continuar os seus estudos.339   
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 Salazar ainda resistiria até ao final da década. Em Setembro de 1968, quando se 

ia sentar numa cadeira baixa, Salazar caía, batendo com a cabeça no chão. Caía 

Salazar e caía o regime. Na sequência do acidente, o Presidente do Conselho seria 

operado a um hematoma intracraniano, que o deixaria com lesões permanentes. A 27 

do mesmo mês, Salazar era oficialmente afastado do governo.340 Era o fim antecipado 

de um regime que, com rédea curta, governara Portugal durante cerca de quarenta 

anos. 

 Para as artes nacionais, os anos sessenta nasceriam sob o signo da Fundação 

Calouste Gulbenkian e das suas Exposições de Artes Plásticas. Logo na primeira 

edição, em 1957, foram atribuídos prémios nas diversas categorias. Em escultura, 

foram premiados Barata Feyo (com o grande prémio), António Duarte, Joaquim 

Correia e Jorge Vieira (1922-1998).341 A II Exposição de Artes Plásticas, em 1961, 

não teria a atribuição do grande prémio, mas premiava novamente António Duarte e, 

Lagoa Henriques, Jorge Vieira e  João Cutileiro (n.1937).342 

 Uma nova geração de escultores surgia no seio da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Entre eles encontramos os nomes que comporiam a escultura pública 

durante as décadas seguintes.  

 

 

5.2. A Faculdade de Letras 

 

 

 Entre os novos escultores, Joaquim Martins Correia teria, logo em 1961, obra 

pública no âmbito do nosso estudo com a estátua de D. Pedro V (Inventário 40) na 

Faculdade de Letras de Lisboa.  

 Joaquim Martins Correia frequentou o curso de Escultura na Escola de Belas-

Artes de Lisboa, onde se matriculou em 1928. Em 1936, era já professor na Escola 

Rafael Bordalo Pinheiro, nas Caldas da Rainha, e grande parte da sua carreira foi 

dedicada ao ensino, leccionando em diversas escolas, como a Escola António Arroio, 

onde foi professor entre 1941 e 1944, ou a Casa Pia, onde esteve entre 1946 e 1958, 
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ano em que ingressou na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa (ESBAL) como 

professor assistente. 343  

 Martins Correia, faz parte de uma terceira geração de escultores modernistas, 

onde se incluem também Joaquim Correia, Álvaro de Brée ou Euclides Vaz, e que 

convivia lado a lado com a geração de Francisco Franco, mas mais ainda com a 

geração de Leopoldo de Almeida e de Barata Feyo, de quem eram herdeiros directos, 

colaborando em projectos e exposições conjuntas, como foi a Exposição do Mundo 

Português.  

 Também nas Exposições Gerais do SNI ambas as gerações expunham lado a 

lado, adoptando uma estética moderna que, protegida pelo Estado Novo, se 

apresentava nivelada na sua linguagem plástica. Martins Correia foi diversas vezes 

galardoado nas exposições do SNI, recebendo o Prémio Mestre Soares dos Reis em 

1942 e o Prémio Mestre Manuel Pereira em 1943 e novamente em 1947.  

 Com este alinhamento junto ao SNI, facilmente poderíamos incluir Martins 

Correia entre os artistas que caminharam ao lado de António Ferro. Contudo, seremos 

mais justos se o situarmos juntamente com aqueles que, emergentes da política 

cultural do Estado Novo, trilharam um percurso próprio, afastando-se 

progressivamente da iconografia de exaltação nacional preconizada pelo Estado. É 

disso exemplo o D. Pedro V onde se evoca o fundador do Curso Superior de Letras, 

que estaria na origem da actual Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 

criada em 1911.344 O Curso Superior de Letras foi criado em 1859 por vontade 

expressa do monarca que em decreto real, disponibilizava das verbas destinadas à 

casa real, 63.800$000 para o funcionamento do novo curso.345 

 D. Pedro V foi um esforçado estudioso, conhecedor das letras clássicas, versado 

em grego e latim que aprendeu com preceptores como Alexandre Herculano. Deixou-

nos no seu Diário um interessante relato sobre a Europa de meados do século XIX.346  
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 Desde a sua fundação até 1958, a Faculdade de Letras funcionou em anexos do 

edifício da Academia das Ciências de Lisboa. No ano lectivo de 1958/59 foram 

inauguradas novas instalações na Cidade Universitária, ao Campo Grande, onde ainda 

hoje se encontra. O novo edifício foi concebido pelo arquitecto Porfírio Pardal 

Monteiro (1897-1957) e é parte integrante de um complexo de ordenação urbanística, 

onde se incluem os edifícios da Faculdade de Direito e  da Reitoria da Universidade 

de Lisboa.347  

 A estátua de Martins Coreia encontra-se num dos pátios que ladeiam a entrada 

da Faculdade. Sabemos que, inicialmente, havia sido pensada uma estátua em bronze 

para ser colocada numa zona central entre os edifícios da Universidade. Infelizmente, 

a ideia seria reprovada pela Junta Nacional de Educação, que confinou a obra ao local 

onde hoje se encontra.348  

 Apesar de escondida, a estátua de D. Pedro V revela a segurança com que o 

escultor se faz ao tema, prescindindo de qualquer legenda ou inscrição que o 

identifique, socorrendo-se das suas características físicas e criando um retrato que, 

salvo as devidas marcas da linguagem plástica do artista, poderíamos chamar de 

realista. O penteado, o fino bigode, ou mesmo o leve sorriso arcaico, são 

características distintivas do retratado. Em jeito de sublinhado, o manto e a longa 

faixa que lhe pende do ombro rematam a iconografia real, dinamizando a composição 

com as suas linhas diagonais.  

  Todavia, se atendermos ao contexto da encomenda e se tivermos presente de 

que esta se trata de uma homenagem a um rei, apercebemo-nos que, ao contrário do 

que seria esperado, o D. Pedro V de Martins Correia não se apresenta numa pose 

heróica, tão característica na representação de figuras históricas na escultura do 

Estado Novo. Pelo contrário, a pose digna, mas intimista é mais próxima da 

representação de um escritor, como o Gil Vicente de Francisco de Assis Rodrigues, 

que da iconografia de um rei. A estátua de Martins Correia é mais uma homenagem 

ao autor do diário de viagem, do que ao rei ou ao patrono da Faculdade.  

 Se o D. Pedro V de  Martins Correia facilmente passa despercebido, o mesmo 

não acontece  com as gravuras de Almada Negreiros que adornam o revestimento em 
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mármore da entrada do edifício principal da Faculdade de Letras e que, apesar de não 

se tratarem de esculturas, merecem aqui alguma da nossa atenção.   

 Fruto de uma parceria duradoura entre o arquitecto Pardal Monteiro e Almada 

Negreiros, que vinha já da década de 40 e das gares marítimas de Alcântara e da 

Rocha do Conde de Óbidos, as gravuras no pórtico da Faculdade de Letras são parte 

de uma encomenda mais vasta onde se incluem as fachadas da Faculdade de Direito e 

da Reitoria, também elas da autoria de Almada. Na Faculdade de Letras, o artista 

representou cerca de vinte cenas distintas, entre figuras isoladas e alegorias à 

literatura universal e portuguesa. 

 No topo da parede esquerda (Fig. 44), Almada representa a cena bíblica da 

Expulsão do Paraíso. Segue-se uma cena de Prometeu Agrilhoado, que retrata 

Prometeu deitado enquanto sofre a tortura pela águia, por ter roubado o fogo aos 

deuses para o entregar aos homens.349 O contorno vibrante e irregular do corpo e dos 

cabelos encaracolados, em forma de chamas, sugerem um verdadeiro facho humano 

que tenta erguer-se.350 Por baixo, encontramos uma cena alegórica à Odisseia de 

Homero, em que Posídon aparece a Ulisses, agarrando o seu tridente enquanto uma 

rede de pesca lhe pede do ombro.351 Finalmente, na parte inferior da parede a um 

episódio da Eneida de Virgílio. 

 No pano esquerdo da parede frontal (Fig. 45), surge um Santo António de 

Lisboa, seguido de uma cena alegórica, à Divina Comédia de Dante Alighieri (1265-

1321). Por baixo desta, duas personagens do Auto da Lusitânia de Gil Vicente. No 

último conjunto do pano esquerdo da parede principal, D. Quixote de la Mancha a 

cavalo e Sancho Pança, o seu fiel escudeiro, montado no seu burro, avançam 

estoicamente ao pôr do sol. 352   
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 Sobre a porta de entrada, uma cena do canto X d’Os Lusíadas fixa o momento 

em que Tétis, a ninfa do mar, mostra a Vasco da Gama a máquina do mundo (Fig. 

46).  

 O pano à direita (Fig. 47), inicia-se com a Torre de Montaigne, passando depois 

a uma alegoria à Peregrinação de Fernão Mendes Pinto.353 Logo abaixo, três 

personagens reúnem-se à volta de uma campa. A personagem central segura na mão 

uma caveira. Trata-se de Hamlet, o personagem principal da obra dramática de 

Shakespeare. De seguida, encontramos Fausto, o estudioso alquimista que vendeu a 

alma a Mefistófeles em troca de conhecimento e poder no romance de J. W. Goethe 

(1749-1832).  

 Na parede direita (Fig. 48), Ícaro, descrito como um moderno cavaleiro, 

enquanto se precipita de uma camada cintilante de estrelas, precede à alusão a 

Dostoiévski (1821-1881).354 As figuras que se seguem, evocam obras de autores 

portugueses: Eurico, o Presbítero de Alexandre Herculano, Viagens na Minha Terra 

de Almeida Garrett, Soneto à Virgem de Antero de Quental, Correspondência de 

Fradique Mendes de Eça de Queirós. Na zona inferior da parede, agrupam-se os 

heterónimos de Fernando Pessoa: Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos . 

Junto destes, “jaz morto e apodrece” O menino de sua mãe, a ilustração de Almada ao 

poema homónimo de Pessoa.355       

 

 

5.3. Guerra Junqueiro por Lagoa Henriques  

 

 

 Depois do D. Pedro V de Joaquim Martins Correia e das intervenções de 

Almada Negreiros na Faculdade de Letras, só em 1968 Lagoa Henriques representaria 

Guerra Junqueiro (Inventário 41) para a Praça de Londres, numa encomenda da 

Câmara Municipal de Lisboa. 
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 Se na obra de Martins Correia encontramos já um certo distanciamento em 

relação à estética do Estado Novo, em Lagoa Henriques esse desapego é ainda maior. 

Com efeito, este escultor não sofreu a forte influência do estado durante as décadas de 

40 e de 50. Aliás, por esses anos (1945), o jovem Lagoa, acabado de sair do liceu, 

pensava prosseguir os seus estudos em Letras ou em Direito, chegando mesmo a 

prestar provas de acesso à universidade. Lagoa Henriques acabou por se inscrever no 

Curso Especial de Escultura na Escola de Belas-Artes de Lisboa e, em 1947, pedia 

transferência para a Escola de Belas-Artes do Porto, onde foi aluno de Barata Feyo e 

onde terminou a sua formação em 1954.356 No ano seguinte, encontra-se em Itália 

como bolseiro do Instituto de Alta Cultura e, após um primeiro ano em Roma, 

inscreve-se na Academia de Brera, em Milão, onde, durante um ano, foi aluno de 

Marino Marini (1901-1980).357  

 Em 1959, a convite do professor Carlos Ramos, inicia a sua carreira docente na 

Escola Superior de Belas-Artes do Porto (ESBAP), como assistente do seu mestre 

Barata Feyo. Em 1966, concorre a uma vaga para professor de Desenho na ESBAL, 

onde viria a leccionar até 1988.358  

 Data deste período lisboeta a execução da estátua em bronze de Guerra 

Junqueiro (1968) que de seguida analisaremos. Antes, veremos da relevância deste 

escritor e poeta.  

 Guerra Junqueiro foi bacharel em Direito pela Universidade de Coimbra, 

terminando o curso em 1873. Em Coimbra, cruzou-se com o grupo de Antero de 

Quental e de Teófilo Braga.359 Tornou-se um membro activo da Geração de 70, 

defendendo os seus ideais no jornal literário A Folha, dirigido pelo poeta João Penha 

(1838-1919). Já em Lisboa, e dando continuidade ao seu percurso contestatário, fez 

parte do grupo dos Vencidos da Vida e do café Tavares. Guerra Junqueiro escreveu 

para diversos jornais, entre eles a Lanterna Mágica, onde colaborava com Rafael 

Bordalo Pinheiro. Na sua obra, na qual se englobam peças de teatro, romances e 

poemas, destacam-se Viagem à Roda da Parvónia (1879) ou A Velhice do Padre 
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Eterno (1885). 

 Politicamente empenhado, como muitos escritores da sua geração, Guerra 

Junqueiro foi deputado eleito às Cortes pelo círculo de Macedo de Cavaleiros em 

1878 e reeleito dois anos mais tarde pelo círculo de Viana do Castelo. Na sequência 

da crise política provocada pelo ultimato inglês de 1890, adere definitivamente aos 

ideais republicanos e faz publicar Finis Patriae, uma sátira ao estado da nação, que 

muita tinta fez correr nos jornais da época e que, em grande medida, contribuiu para o 

descrédito das instituições monárquicas.360 

 Com a passagem do século, dá-se uma viragem na obra do escritor, até então 

marcadamente satírica e combativa. Em 1902, publica Ensaios Espirituaes - A Lei da 

Vida, no qual ensaia uma perspectiva marcadamente filosófica. Em 1903 faz sair 

Oração ao Pão e no ano seguinte Oração à Luz.  

 Em 1905, retira-se para a província onde se entrega ao trabalho literário e à 

administração da sua quinta agrícola em Barca de Alva, no Douro.  

 Após a Implantação da República, retorna, mais uma vez, à política activa como  

representante de Portugal na Suíça, cargo que ocuparia nos quatro anos seguintes.  

 Homem de espírito impulsivo, poeta de rima fácil e de frases afiadas, ficou 

conhecido como um grande defensor da República, de quem esperava a cura de todos 

os males que afligiam Portugal.361 

 A estátua que o homenageia na Praça de Londres retrata-o de pé sobre um plinto 

de pedra projectado pelo arquitecto Raul Lino (1879-1974). Guerra Junqueiro é uma 

figura esguia de longas barbas, com um volumoso capote que enverga por cima de 

uma casaca. A figura de Guerra Junqueiro, que parece avançar no cimo do plinto, é 

marcada pelas superfícies planas que compõem um conjunto regular de linhas 

verticais e horizontais, conferindo uma certa rigidez à pose do poeta.  

 Todavia, se no D. Pedro V, que vimos na Faculdade de Letras, podemos intuir  

os primeiros passos em direcção a uma ruptura com a linguagem vigente, no Guerra 

Junqueiro de Lagoa Henriques encontramo-nos perante um retrocesso. Com efeito, 

parecem-nos inegáveis as influências de Barata Feyo e do seu Alexandre Herculano 

na Avenida da Liberdade.  

 O Guerra Junqueiro impõe-se pelas suas dimensões e pela composição austera. 
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No entanto, quando nos demoramos na sua observação, apercebemo-nos do seu 

verdadeiro valor plástico, presente na modelação de Lagoa Henriques, que cria aqui 

um interessante jogo de texturas, mais ou menos intensas, que contrastam com o 

tratamento ondulado da barba e do cabelo. 

 

 

5.4. Os Escritores na Biblioteca Nacional 

 

 

 À semelhança da Faculdade de Letras, também a Biblioteca Nacional teve 

direito a novas instalações no virar da década de sessenta.  

 Fundada por D. Maria I em 1796, a Real Biblioteca Pública da Corte e do Reino 

foi a mais antiga antecessora formal da actual Biblioteca Nacional.362 A funcionar no 

Torreão Ocidental da Praça do Comércio, o fundo da Biblioteca era constituído por 

doações privadas e de obras entradas por via da aplicação da primeira lei de depósito 

legal (1805), que tornou extensiva às tipografias a obrigatoriedade de depositarem um 

exemplar de todas as obras que imprimissem.  

 Com a vitória dos liberais em 1834, e com a consequente extinção das ordens 

religiosas, a Real Biblioteca deu lugar à Biblioteca Nacional de Lisboa, que via o seu 

acervo crescer consideravelmente pela incorporação de grande número de espécimes 

oriundos de diversos mosteiros e conventos. O aumento exponencial do número de 

obras determinou a translação da biblioteca para o convento de S. Francisco em 1837, 

onde dividia instalações com a Academia de Belas-Artes.363  

 Desde cedo as novas instalações se manifestaram inadequadas; a humidade e o 

pó dificultavam a conservação e a falta de espaço criava problemas de 

armazenamento.364 Esse problema agravar-se-ia a partir de 1910 com um novo surto 

de incorporação de livrarias originárias de congregações religiosas extintas com a 

implantação da República.  
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 Em 1911, é nomeado pelo governo republicano um novo director, Faustino da 

Fonseca (1871-1918) e com ele uma nova política dava acesso indiscriminado a todas 

as obras do fundo da Biblioteca. Logo nos primeiros meses de aplicação desta política 

de abertura, a Biblioteca Nacional encheu-se de novos leitores interessados, acima de 

tudo, em jornais e panfletos.365  

 A falta de espaço e a necessidade de condições de conservação adequadas 

tornavam urgente a construção de um edifício destinado a instalar condignamente a 

maior colecção bibliográfica portuguesa.  

 Em 1935 é nomeada uma comissão presidida por Júlio Dantas (1876-1962), 

Inspector-geral das Bibliotecas e Arquivos, para que procedesse ao estudo das novas 

instalações da Biblioteca Nacional de Lisboa. Como parece ser hábito no nosso país, a 

comissão não produziu resultados e só em 1950, o Ministro das Obras Públicas, José 

Frederico Ulrich (1905-1982), nomeou uma nova comissão e encarregou-a de 

elaborar um parecer sobre a possibilidade de aproveitamento do edifício do Convento 

de S. Francisco ou sobre se seria preferível proceder à construção de novas 

instalações. A comissão apresentou o seu relatório final em Junho do ano seguinte, 

sendo este favorável a uma nova construção que tivesse em conta as especificidades 

inerentes ao armazenamento e conservação do espólio da Biblioteca.366  

 Em 1952, foi autorizada a contratação do arquitecto Porfírio Pardal Monteiro 

para a elaboração do projecto das novas instalações, a construir no Campo Grande. As 

obras iniciaram-se em 1956 com a estabilização do terreno e com as fundações do 

edifício. Um ano depois, morria Pardal Monteiro e a obra fica sobre a orientação do 

arquitecto Raul Lino.367 

 Tal como a grande maioria das grandes obras do Estado Novo, também a nova 

Biblioteca Nacional, inaugurada em 1969, contou com a colaboração de diversos 

artistas plásticos, entre pintores e escultores, com obras de tapeçaria, azulejaria, 

mosaico, pintura e escultura em relevo ou de vulto, em grande ou em pequeno 

formato.  

 À entrada da Biblioteca se manifestava a grandiosidade do novo 

empreendimento, nos baixos relevos de Leopoldo de Almeida (Inventário 42), cuja 
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encomenda estabelecia o programa iconográfico que pretendia distinguir 

personalidades responsáveis pela produção livresca ou por leis que a ela 

conduziram.368  

 Mesmo no seio de um programa pré-estabelecido, a escolha das personalidades 

representadas não podia ser mais irregular, sendo a importância de cada uma muito 

variável no contexto histórico das letras nacionais ou mesmo da Biblioteca Nacional. 

A própria distribuição pelos dois painéis não terá sido a mais conveniente, tratando-

se, acima de tudo, de um compromisso entre os pressupostos da encomenda e a 

harmonização da composição.  

 Assim, no primeiro painel à esquerda representam-se figuras régias, começando 

por D. Duarte (1391-1438) (Inventário 43) que exibe as suas obras, o Leal 

Conselheiro (1438) e a Arte de Bem Cavalgar Toda a Sela. Segue-se D. Manuel que 

aqui figura não por obra própria, mas devido ao estabelecimento da Leitura Nova. Do 

mesmo modo, D. João V não tem obra escrita, figurando no painel pela instituição da 

biblioteca do convento do Mafra. Seguem-se D. João VI e D. Maria I que aqui se 

representam pela fundação da Real Biblioteca Pública, um enquanto regente e a 

rainha enquanto força motriz da iniciativa.369 

 No painel direito surge ainda D. Afonso V de elmo emplumado, segurando a  

Vita Christi, traduzida no seu reinado. Vem depois o Marquês de Pombal, cuja 

presença aqui se justifica mais pelo fascínio do Estado Novo pela figura do ministro 

de D. José I que pela fundação da Imprensa Régia, em 1772.  

 Logo abaixo de D. Afonso V, Barbosa Machado (Inventário 44) que segura a 

sua célebre Biblioteca Lusitana, publicada em quatro volumes entre 1741 e 1758, na 

qual compilou um vasto conjunto de informações biográficas e bibliográficas sobre 

bibliografia portuguesa e sobre os seus autores. Abade da Igreja de Santo Adrião de 

Sever, no concelho do Porto, desde 1728, Barbosa Machado (1682-1772) conseguiu 

reunir uma preciosa livraria com muitos exemplares raros alusivos à história de 

Portugal. Possuía igualmente dois tomos com retrato de pessoas das famílias reais e 

outros quatro tomos com retratos de personagens célebres portuguesas.370  
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 A Barbosa Machado, e retomando uma sequência cronológica iniciada já no 

painel esquerdo, segue-se o Duque de Palmela (Inventário 45), D. Pedro de Sousa 

Holstein (1781-1850), exibindo o Investigador Português, um jornal português 

financiado directamente pela coroa e com distribuição apenas em Londres, entre 1811 

e 1819, no qual fez publicar, em 1914, a sua tradução de alguns fragmentos d’Os 

Lusíadas de Camões.371  

 Cunha Rivara (1809-1879) (Inventário 46) desempenhou um papel relevante 

na Biblioteca Nacional quando, a partir de 1838, ficou encarregado dos destinos da 

Biblioteca de Évora. Ao longo de quinze anos, Rivara  reorganizou a biblioteca, 

catalogando e localizando um considerável número de obras e manuscritos de 

inestimável valor.372 Foi deputado eleito às Cortes em 1853, o que lhe valeu o convite, 

por parte do visconde de Torres Novas, para ocupar o cargo de secretário-geral da 

Índia. Aí, interessou-se pela língua concani que estudou ao longo dos cerca de 

dezassete anos que permaneceu na Índia e que conduziu à publicação, em 1858, de 

um Ensaio Histórico da Língua Concani.373 Curiosamente, Rivara figura no painel de 

Leopoldo de Almeida segurando um volume de Camões na Índia, uma obra que 

nunca escreveu. 

 Por fim, Inocêncio Francisco da Silva (1810-1876) (Inventário 47) segura o 

seu prestimoso Dicionário Bibliográfico, onde reuniu toda a informação disponível 

sobre autores de língua portuguesa até meados do século XIX.  
 Contudo, as obras de maior interesse plástico são as estátuas que representam 

Fernão Lopes (Inventário 48), Gil Vicente (Inventário 49), Camões (Inventário 50) 

e Eça de Queirós (Inventário 51) junto à parede cega do anfiteatro. À semelhança 

dos painéis de Leopoldo de Almeida, também a encomenda dos quatro escritores 

designava as personalidades a retratar, não sendo esta uma escolha deixada a cargo 

dos escultores.  

 A Martins Correia, de quem vimos já o D. Pedro V na Faculdade de Letras, 
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coube a execução da estátua de Fernão Lopes e o resultado final é em tudo distante do 

Fernão Lopes de Vítor Bastos no Monumento a Camões ou mesmo do de Leopoldo 

de Almeida no Padrão dos Descobrimentos. À pose naturalista que a figura assumia 

no Monumento a Camões ou à pose heróica do Padrão dos Descobrimentos, Martins 

Correia contrapõe agora uma figura hirta e silenciosa, uma espécie de totem, um 

verdadeiro guardião da Biblioteca Nacional. A simplificação de volumes que vimos 

no seu D. Pedro V dá lugar a uma completa simplificação gramatical, que passa a ser 

marcada pelo essencial, numa atitude quase minimalista, onde não são admitidas as 

características físicas da personagem. Perante a estátua de Fernão Lopes de Martins 

Correia, não nos encontramos com o retrato do cronista de D. Duarte, nem mesmo 

com uma qualquer idealização. O Fernão Lopes de Martins Correia é, acima de tudo, 

uma abstracção, uma alegoria ao guarda-mor da Torre do Tombo.  

 Talhada directamente no granito, a estátua de Fernão Lopes é marcada pelo 

ritmo dos volumes delimitados pela superfície vazia do manto e pela longa folha de 

papel que se constitui como o único elemento verdadeiramente dinâmico da 

composição.  

 Ao lado, a estátua de Gil Vicente estabelece uma espécie de contraponto à 

imobilidade do Fernão Lopes, impondo-se pelo movimento do manto e pela 

teatralidade do gesto.  

 Joaquim Correia, o seu autor, natural da Marinha Grande, tentava aos 18 anos 

ingressar na Escola de Belas-Artes de Lisboa. Reprovado nos exames de admissão, 

tentaria novamente no ano seguinte, mas o resultado não foi mais animador.374  

 Por esta época, o jovem Joaquim Correia vivia em Lisboa, em casa do poeta 

Afonso Lopes Vieira, convivendo directamente com algumas das figuras mais 

proeminentes no panorama cultural da época.375  

 Desiludido, mas não conformado, Joaquim Correia concorre à Escola de Belas-

Artes do Porto. Aí, frequenta o primeiro ano, tendo como professores Aarão Lacerda 

(1890-1947) e Teixeira Lopes. No ano seguinte, pede transferência para a escola de 
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Lisboa onde tem como professores Simões de Almeida (Sobrinho) e Leopoldo de 

Almeida.376 Importa ainda salientar a relevância do trabalho em ateliers, como o de 

Francisco Franco, com quem colaborou a partir de 1945, de Barata Feyo ou de 

António Duarte, na sua formação artística.  

 No final da década de quarenta, Joaquim Correia tinha já o seu atelier montado 

na Travessa do Guarda-jóias, junto ao Palácio da Ajuda, no que fora uma velha 

cavalariça cheia de carácter.377 

 À semelhança de Martins Correia, também Joaquim Correia voltaria à ESBAL 

como professor assistente em 1958. Seis anos mais tarde, era já professor efectivo e 

um ano depois, subdirector da Escola. Em 1968, foi nomeado director, cargo que 

exerceu até 1974. Foi um dos principais impulsionadores da reforma do ensino da 

ESBAL e o seu papel foi determinante no reconhecimento dos cursos superiores 

artísticos como estudos universitários.378 

 Enquanto escultor, Joaquim Correia foi por diversas vezes premiado. Desde 

logo, o segundo prémio na I Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste 

Gulbenkian, em 1957 e a medalha de ouro na Exposição Internacional de Bruxelas, 

no ano seguinte. Contudo, a sua carreira começa quando, ainda aluno, participa no 

Salão de Primavera da SNBA, em 1943. Em 1945, vemo-lo ao lado de Diogo de 

Macedo, Barata Feyo, António Duarte, João Fragoso e Canto da Maya numa 

exposição colectiva no Museu de Arte Contemporânea.  

 Apesar de uma participação regular nas exposições do SPN, a linguagem 

plástica de Joaquim Correia, encontra-se já bem distante da estética dos anos 40.  

 Com efeito, o Gil Vicente da Biblioteca Nacional substitui, uma vez mais, a 

pose heróica por uma atitude intimista. A expressão dramática do rosto, o queixo 

erguido, a mão direita que esboça um gesto declamador e a esquerda, com a qual 

segura o texto declamado, denunciam a atitude dramática. O Gil Vicente de Joaquim 

Correia parece capturado num qualquer ensaio de teatro e, ao contrário do Fernão 

Lopes, é uma figura repleta de movimento.  

 Desde o longo manto que cai do ombro direito, formando o complexo jogo de 
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volumes que agressivamente domina a face anterior da estátua, ao braço direito 

geometricamente delineado que se contrapõe às pregas da manga esquerda, tudo nesta 

obra parece concorrer para que se imponha ao observador. Na face posterior, junto à 

base da estátua, uma máscara alusiva à comédia sublinha que nada nesta estátua foi 

deixado ao acaso. No Gil Vicente Joaquim Correia serve-se com mestria de um amplo 

conjunto de artifícios plásticos e iconográficos para criar uma das mais expressivas 

esculturas de homenagem a um escritor.  

 Porventura menos arrojada é a estátua de Luís de Camões de Euclides Vaz. 

Euclides Vaz frequentou a Faculdade de Ciências do Porto e a Escola de Belas-Artes 

na mesma cidade, concluindo o curso de Escultura já em 1945 na Escola de Lisboa, 

onde ingressara em 1937. Aí, foi aluno de Simões de Almeida (Sobrinho). Colaborou 

com Barata Feyo e teve participação nas exposições da SNBA a partir de 1943. Em 

1949 foi galardoado com o Prémio Soares dos Reis.379 Tal como Martins Correia ou 

Joaquim Correia, também Euclides Vaz foi convidado para ocupar o lugar de 

professor assistente na ESBAL. Antes, havia passado pela Escola Afonso Domingues 

e pela Escola António Arroio. 

 Detentor de grandes capacidade técnicas, Euclides Vaz foi autor de uma vasta 

obra de escultura pública, da qual se destacam obras como Figura Feminina com 

Cavalo, no Parque Eduardo VII (1958), o Monumento a Norton de Matos para a 

cidade de Nova Lisboa em Angola (hoje cidade de Huambo), onde se incluem as 

quatro estátuas das virtudes Cardeais (1962), a estátua de D. Afonso III em Leiria 

(1970), a estátua do Dr. Egas Moniz para o Hospital de Santa Maria (1974) ou Figura 

Feminina com Menino ao Ombro no Campo Grande (1997).380 

 Sem se distanciar muito da iconografia camoniana, o escultor optou no Luís de 

Camões da Biblioteca Nacional por uma abordagem mais convencional, retratando-o 

cego do olho direito e criando uma figura em pose clássica, vestida à época, que 

denuncia o seu parentesco com o Almeida Garrett de Barata Feyo, na Avenida da 

Liberdade.  

 Também Euclides Vaz faz uso de uma gramática plástica caracterizada pela 

simplificação das formas e dos volumes, quiçá devida mais a uma exigência técnica 
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inerente ao próprio material, do que por compromisso estético. Certo é que a obra é 

profundamente marcada pela espessa capa que, pendendo do ombro direito, sublinha a 

pose. 

 A última das quatro estátuas representa Eça de Queirós. O seu autor, Álvaro de 

Brée, de quem vimos já o Monumento a João do Rio, teve um percurso irregular, com 

uma breve passagem pela Escola de Belas-Artes do Porto em 1918. Sem chegar a 

completar o primeiro ano, Álvaro de Brée perdeu-se para as artes plásticas nacionais, 

que só recuperariam o seu rasto já em 1927, em Paris, onde o encontramos a 

frequentar os ateliers de Paul Niclousse (1879-1958), Charles Despiau (1874-1946) e 

de Bourdelle.381  

 Em 1937 regressa a Lisboa, onde participa no Salão da SNBA. Integrando-se 

gradualmente no panorama das artes nacionais, Álvaro de Brée teria uma longa 

carreira, sendo autor de uma vasta obra pública, complementada por uma assídua 

participação nas exposições oficiais, quer da SNBA, quer do SPN. 

 Em 1939, vê o seu Monumento a João Rodrigues Cabrilho exposto em frente ao 

pavilhão português na Exposição Internacional de São Francisco.382 Em colaboração 

com o arquitecto Veloso Reis Camelo (1899-1985), executa no mesmo ano o 

Monumento aos Mortos da Grande Guerra para Oeiras.  

 Trabalhando num programa de estatuária comemorativa, muito próxima do 

ideário do Estado Novo, é natural que o encontremos também na Exposição do 

Mundo Português em 1940, a convite de Cottinelli Telmo. No mesmo ano, seria 

agraciado com o Prémio Mestre Manuel Pereira na V Exposição de Arte Moderna do 

SPN.  

 Em 1946 recebe uma importante encomenda para a execução das estátuas dos 

navegadores Diogo Gomes, Pedro de Sintra, João de Santarém e Diogo Cão para a 

praça projectada por Cottinelli Telmo, junto à Torre de Belém. O escultor trabalhou 

no grupo durante dois anos. Em 1948 as maquetas foram apresentadas na exposição 

15 anos de Obras Públicas. No entanto, as suas obras não chegariam a ser 
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implantadas no local de destino.383  

 Durante os anos cinquenta, Álvaro de Brée executou diversos monumentos 

importantes, como a estátua da Rainha Santa Isabel para Coimbra (1950-1954), a 

estátua de S. João de Deus (1953), ainda a estátua de D. Duarte (1955) para Viseu e a 

estátua de D. Leonor para Beja (1958). Em 1957, participa na I Exposição de Artes 

Plásticas e em 1958 na Exposição Internacional de Bruxelas, onde foi premiado com 

uma medalha de ouro. 

 Álvaro de Brée morreu a 19 de Dezembro de 1962 na sua casa da Quinta do 

Monte de São Miguel, em Barcarena, deixando para trás o gesso para a estátua de Eça 

de Queirós, que hoje encontramos na Biblioteca Nacional.384 Obra póstuma, a estátua 

foi passada ao granito por José Raimundo, canteiro com oficina em Pêro Pinheiro, 

mas a sua composição estaria, com certeza, fixada pelo escultor antes da sua morte.  

  Ao contrário do monumento de Teixeira Lopes a estátua de Eça de Queirós não 

faz qualquer alusão retórica à obra do escritor. O Eça de Queirós de Álvaro de Brée é 

uma figura solitária, de olhar distante, numa pose rígida e teatral no gesto da mão 

direita, habilmente evidenciada no tratamento despojado da casaca que se opõe ao 

ritmado jogo de pregas que o escultor reserva para o manto. Todavia, não 

encontramos nesta obra o mesmo grau de expressividade que vemos no Fernão Lopes 

ou no Gil Vicente. Ao invés destas, o Eça é porventura mais histórico na medida em 

que procura caracterizar fisicamente o escritor. A ossatura saliente, o farto bigode e a 

luneta concorrem para a criação de um retrato credível do escritor. 

 

 

5.4. Os Bustos 

 

 

 Ao contrário da década anterior, os anos sessenta foram relativamente estéreis 

no que diz respeito à produção de bustos ou de obras de menor formato e entre as 

poucas obras produzidas a qualidade é muito variável. É disso exemplo o Monumento 

a Henrique Lopes de Mendonça (Inventário 52), inaugurado em 1970 na praça 
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homónima, junto ao Liceu Camões.  

 Nascido em Lisboa, Henrique Lopes de Mendonça (1856-1931) ingressou na 

Armada portuguesa com apenas quinze anos. Ao longo da sua carreira militar foi 

professor na Escola Prática de Artilharia Naval. Entre 1897 e 1901 foi também 

professor de História na Academia de Belas-Artes de Lisboa.385  

 Contudo, foi pela sua ligação à escrita que Henriques Lopes Mendonça seria 

lembrado na História. Autor de quase uma centena de obras literárias, entre peças de 

teatro, romances e estudos históricos, ficou conhecido como o autor do hino nacional 

- A Portuguesa. O que poucos sabem, ou lembram, é que A Portuguesa fora, na sua 

origem, uma canção de cariz patriótico em resposta ao ultimato inglês de 1890. Com 

música de Alfredo Keil (1850-1907), o hino foi adoptado como símbolo de 

patriotismo pelos republicanos, que emergiam na cena política nacional, 

especialmente depois da crise política suscitada pela cedência ao ultimato. Em 1911, 

após a implantação da República, A Portuguesa substituiu o Hino da Carta, sendo 

então adoptada como hino nacional. 

 O monumento de homenagem a Henrique Lopes de Mendonça é da autoria do 

seu filho, Vasco Lopes de Mendonça (1883-1963). A influência do pai e dos tios 

Rafael e Columbano Bordalo Pinheiro terão sido decisivas no interesse que o jovem 

Vasco demonstrava pelas artes, especialmente pelo desenho ou pela aguarela.
386

 Com 

efeito, Vasco Lopes de Mendonça foi um prolífero ilustrador e ceramista, com uma 

vasta participação em ilustrações de livros infantis, destacando-se as que executou 

para a Biblioteca dos Pequeninos em colaboração com a sua irmã, Virgínia Lopes de 

Mendonça (1881-1970). 
387

 

 Apesar da forte vocação para as artes plásticas, cursou engenharia à semelhança 

do pai, e seguiu a carreira militar, servindo em França na 1ª Guerra Mundial. Foi 

comandante de engenharia do Governo Militar de Lisboa e engenheiro municipal 

durante alguns anos.
388

 

 O Monumento a Henrique Lopes de Mendonça é constituído por dois grandes 
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blocos em pedra dispostos um sobre o outro. No bloco superior, definido por linhas 

verticais que lembram o corte numa pedreira, encontra-se um relevo em bronze onde 

figura a três quartos a cabeça do escritor. Embora este seja um retrato, trata-se de um 

registo de sabor naturalista, certamente tardio para a época em que foi inaugurado. No 

bloco inferior uma lápide identifica o homenageado. 

 De melhor qualidade plástica é o retrato em bronze de Artur Portela 

(Inventário 53), executado por Leopoldo de Almeida e que hoje ocupa lugar de 

destaque na praça com o nome do escritor, em Benfica.  

 Artur Portela nasceu em Leiria, cidade onde, desde cedo, revelou talento para a 

escrita, na colaboração em jornais estudantis. Em Lisboa, foi redactor do Diário de 

Lisboa desde a sua fundação, em 1921. Foi correspondente deste jornal na cobertura 

da guerra civil espanhola, assinando reportagens rigorosas que lhe valeram a 

atribuição da Ordem da Liberdade pelo rei Jorge VI (1895-1952) de Inglaterra.389 

Desenvolveu uma longa carreira enquanto crítico de arte, com a publicação de 

diversos artigos no Diário de Lisboa, que ainda hoje se constituem como uma fonte 

importante para a o estudo da história das artes nacionais. Foi, igualmente, um 

interessado leitor da obra de Camilo Castelo Branco, a quem dedicaria um estudo 

biográfico A sombra de Camilo (1959). Como escritor, da sua obra destacam-se: A 

Batalha Humana, Nas Trincheiras de Espanha (1937), Os grandes Duelos em 

Portugal (1946). 

 Enquanto presidente do Sindicato dos Profissionais da Imprensa (hoje Casa da 

Imprensa), cargo que assumiu em 1935, foi responsável, juntamente com Jaime Brasil 

e Julião Quintinha, pelo reconhecimento institucional da carreira jornalística. Nessa 

qualidade, foi responsável pela constituição da colecção de obras de arte da referida 

instituição, que conta com obras de José Malhoa (1855-1933), Alberto Sousa (1880-

1961), Stuart Carvalhais (1887-1961) ou Leopoldo de Almeida, entre outros.390  

 O retrato que celebra o jornalista foi criado em 1960 e descerrado em Julho de 

1961, em sessão solene em homenagem à memória do jornalista na Casa da Imprensa 

(Fig. 49).391 A réplica que encontramos na praça Artur Portela, urbanizada já nos anos 
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sessenta, foi inaugurada em 1971. Representa a cabeça do poeta, incluindo o pescoço, 

num retrato correctamente modelado, bem ao gosto de Leopoldo de Almeida, que faz 

uso de um interessante recurso plástico no apontamento dos óculos do poeta. Todavia, 

a sua escala, próxima do tamanho natural, denuncia a fraca implantação de uma obra 

que, visivelmente, não se destinava ao espaço público. 

 Curiosamente, uma das obras mais interessante desta década é porventura o Luís 

de Camões (Inventário. 54) que Fernando Fernandes executou para o Liceu Camões. 

A surpresa surge não apenas da obra, mas também no seu autor.  

 Fernando Fernandes ingressou na Escola de Belas-Artes do Porto em 1942, para 

frequentar o Curso Especial de Pintura. Em 1945, inscrevia-se no Curso Especial de 

Escultura que terminaria três anos mais tarde. Entre 1948 e 1949, teve ainda uma 

breve passagem pela École de Beaux Arts em Paris, juntamente com Manuel Pereira 

da Silva (1920-2003), Júlio Resende (n. 1917) e o escultor Eduardo Tavares (1918-

1991).392 Regressado a Portugal, em 1949, matriculava-se no Curso de Escultura que 

concluía em 1952, apresentando como obra de final de curso A Lógica e o Silogismo, 

que se constitui como uma das primeiras experiências portuguesas no campo da 

escultura não figurativa.393 A verdade é que Fernando Fernandes foi, essencialmente, 

um escultor abstracto, detentor de linguagem plástica original que remete a 

representação para um plano puramente poético, independente da realidade 

observável. A esta opção estética não é alheia a influência da escultura britânica da 

época, absorvida no final da década de cinquenta com a frequência da  Slade School 

of Art, onde foi aluno de Reg Butler (1913-1981).394 

 Fernando Fernandes, professor de Desenho no Liceu Camões até 1972, recebeu 

a incumbência de compor o Luís de Camões em 1970. A estátua, para a qual pousara 

o aluno Palha Blanco, foi inaugurada a 8 de Junho de 1972, data em que se assinalava 

a passagem do IV centenário da primeira publicação d’Os Lusíadas (1572). O Luís de 

Camões é uma rara excepção figurativa no contexto da obra do escultor que optava 

aqui por um esquema iconográfico clássico, representando o poeta vestido à época, 

coroado de louros, erguendo a mão direita em atitude declamativa, enquanto a 
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esquerda segura Os Lusíadas.395 Todavia, a criatividade do escultor não deixaria 

passar impunemente um esquema tão académico. Numa espécie de volte-face, 

Fernando Fernandes opera um corte quase cinematográfico na parte inferior da 

escultura, que, de forma subtil, coloca em cheque as tipologias clássicas da estatuaria, 

questionando os conceitos de busto, de torso ou estátua, e deixando transparecer, 

desta forma, uma certa ambiguidade entre classicismo e modernismo. Para todos os 

efeitos, o Luís de Camões não é um busto, nem tão pouco um torso e é com grandes 

dificuldades que o podemos classificar como uma estátua.  
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6. O Pós 25 de Abril 
 

 

6.1. Um Rosto para Fernando Pessoa 

 

 

 O ciclo de homenagens a escritores e poetas está intimamente ligado à 

consciência política dos regimes.  

 Como vimos, o século XIX prestou homenagem a Camões. Escritores, pintores 

e escultores produziram um vasto conjunto de obras alusivas à memória do poeta, das 

quais o Monumento a Camões, de Vítor Bastos, seria a face mais visível. A Primeira 

República destacaria os escritores e jornalistas, empenhados na luta contra a 

monarquia, e cujo papel foi determinante na implantação do novo sistema político. 

Salazar e o Estado Novo, numa procura de unidade nacional, homenageariam, 

sobretudo, escritores românticos mais ou menos consensuais, como os que vimos 

representados na Avenida da Liberdade. 

 Assim, para o regime democrático, laico e progressista do pós 25 de Abril, seria 

Fernando Pessoa, o poeta modernista e cosmopolita, esquecido pelo regime anterior, o 

símbolo. 

 Seria redundante darmos aqui uma nota biográfica exaustiva de Fernando 

Pessoa. No entanto, recordaremos alguns dados que nos parecem pertinentes para 

podermos compreender as homenagens que, na cidade de Lisboa, se ergueram ao 

poeta.  

 Fernando Pessoa nasceu em Lisboa, no número 4 do Largo de São Carlos, no 

seio de uma família da pequena aristocracia. O pai, Joaquim de Seabra Pessoa (1850-

1893) era funcionário público, empregado no Ministério da Justiça e crítico musical 

do Diário de Notícias. A mãe, D. Maria Madalena Pinheiro Nogueira Pessoa (1862-

1925) nascera na Ilha Terceira, filha de um famoso jurisconsulto. Estudara num 

colégio inglês e era versada em latim e alemão e, ao que parece, escrevia versos.396  

 Em 1893, morria o pai, vítima de tuberculose. Dois anos mais tarde, a mãe 

casava em segundas núpcias com João Miguel Rosa (c.1860-1919), cônsul de 
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Portugal em Durban, na África do Sul. Na sequência deste casamento, Fernando 

Pessoa passaria grande parte da sua juventude na África do Sul. Aí, frequentaria a 

Commercial School of Durban, onde se ministravam disciplinas como Contabilidade 

ou Aritmética Comercial, com o intuito de preparar os alunos para a profissão de 

guarda-livros.397 Esta estadia por terras sul-africanas seria da maior importância na 

vida futura do poeta, pois preparava-o para a profissão de correspondente comercial, 

que exerceria a partir de 1908, já em Lisboa.398  

 Com efeito, Pessoa regressaria definitivamente a Portugal em Setembro de 1905 

e, no mês seguinte, encontramo-lo entre os alunos do Curso Superior de Letras, que 

abandonaria dois anos depois.399 No entanto, desta frequência ficaria o contacto com a 

obra de Cesário Verde ou com os sermões do Padre António Vieira (1608-1697), que 

se tornariam referências importantes na sua produção literária.400  

 Por esta época, fervilhava já no jovem Pessoa a vontade de arrepiar caminho no 

seio da literatura nacional. Frustrada a tentativa de se tornar editor,401 Fernando 

Pessoa publicaria o seu primeiro texto A Nova Poesia Portuguesa Sociologicamente 

Considerada, em 1912, na revista A Águia, a voz do movimento da Renascença 

Portuguesa. 

 Estes seriam os anos de intensa actividade intelectual, empregue na construção 

de novas teorias literárias como o Paulismo ou o Interseccionismo. 

 Por esta época, conhece Mário de Sá-Carneiro (1890-1916) e Almada 

Negreiros, possivelmente numa das tertúlias que frequentava no café A Brasileira ou 

no Martinho da Arcada, na companhia do tio Henrique dos Santos Rosa (1850-

1925).402 Entre o grupo de animadores dessas reuniões literárias encontram-se 
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chegaria a funcionar e, no início de 1910, desfazia-se o sonho editorial do jovem Fernando Pessoa. 
Ibid., pp. 50-52. 
&($!Robert Bréchon - op. cit., pp. 120-121. 
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igualmente Armando Côrtes-Rodrigues (1891-1971), Luís de Montalvor (1891-

1947), Alfredo Pedro Guisado (1891-1975), Almada Negreiros e António Ferro. 

Formava-se assim o núcleo duro da revista Orpheu, esse “exílio de temperamentos de 

arte” que, em 1915, envolta em grande escândalo, veria a luz do dia.403 Fernando 

Pessoa seria o principal mentor desta curta aventura literária.404  

 É igualmente por estes anos que surgem os seus principais heterónimos, “[...] 

amigos e conhecidos que nunca existiram [...]”.405 Primeiro, Ricardo Reis, Alberto 

Caeiro e, por fim, Álvaro de Campos. Caeiro, o mestre entre os demais, havia 

nascido em Lisboa em 1889. Não teve profissão e a sua educação não foi mais que 

quase nenhuma. Vivera quase toda a vida no campo e fora o autor de O Guardador 

de Rebanhos. “[...] morreram-lhe cedo o pai e a mãe, e deixou-se ficar em casa, 

vivendo de uns pequenos rendimentos.” Ricardo Reis nascido no Porto, fora educado 

num colégio de jesuítas. Era médico e, em 1919, imigrara para o Brasil. Álvaro de 

Campos, o engenheiro naval, nascera em Tavira e passeava-se por Lisboa em plena 

inactividade. Numas férias fez uma viagem ao Oriente de onde resultou o Opiário.406 

 Haveria muitos outros, tal como já os houvera antes, mas em torno destes três 

gravita toda a vasta produção literária do poeta, na sua grande maioria publicada 

postumamente e, ainda hoje, alimentada por escritos inéditos que regularmente saem 

do espólio do poeta, hoje à guarda da Biblioteca Nacional.407  

 Com efeito, Fernando Pessoa, o autor da Mensagem, premiado em 1934 com o 

Prémio Antero de Quental do SNI, permaneceu esquecido durante muitos anos. Após 

a sua morte em 1935, foram ainda ensaiadas algumas homenagens literárias por parte 

de amigos e admiradores em revistas como a Presença.408 A sua obra foi, também 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&(%!MONTALVÔR, Luís de - Introdução. In Orpheu. Lisboa : Contexto, [Edição Fac-similada], 1994, 
p. [15]. 
&(&!A revista Orpheu pretendia ter um periodicidade trimensal. O primeiro da saiu a 26 de Março de 
1915 e correspondia aos meses de Janeiro, Fevereiro e Março. O segundo número foi publicado em 
Julho, era referente aos três meses anteriores. Um terceiro número foi organizado, mas não passou da 
fase das provas de página por falta de financiamento, até então provido pelo pai de Mário de Sá-
Carneiro.!
&()!Carta de Fernando Pessoa a Adolfo Casais Monteiro. In Obra Essencial de Fernando Pessoa: 
Cartas. Org. Richard Zenith. Lisboa : Assírio & Alvim, 2007, p. 420.!
&(*!Ibid., pp. 421-424.!
&(+!Com excepção dos artigos e poemas publicados em diversos jornais e revistas, apenas a  Mensagem 
e as colectâneas dos seus poemas ingleses, Antinous e 35 Sonnets e English Poems I - II e III, foram 
publicados em vida. 
&(,!BRÉCHON, Robert - op. cit., p. 585.!
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ela, sendo publicada a conta-gotas especialmente a partir de 1942, quando Luís de 

Montalvôr e João Gaspar Simões (1903-1987) publicaram na editora Ática o 

primeiro volume do que pretendiam ser as Obras Completas de Fernando Pessoa. Em 

1951, Gaspar Simões publicava, em dois volumes, a sua biografia do poeta: Vida e 

Obra de Fernando Pessoa.  

 A edição que hoje temos em mãos traz na capa a reprodução do Retrato de 

Fernando Pessoa (1954) de Almada Negreiros.409 Almada já havia representado o 

amigo e companheiro de Orpheu. Primeiro, em um desenho de 1913, apresentado no 

II Salão dos Humoristas e, novamente, em 1935, novamente num desenho, feito de 

cor aquando da morte do poeta e publicado no Diário de Lisboa. Este desenho estaria 

na origem do Retrato de Fernando Pessoa, realizado por encomenda para o 

restaurante Irmãos Unidos, propriedade da família de Alfredo Guisado.410 Pessoa, 

vestido de negro, sob um fundo vermelho e amarelo, chapéu na cabeça, de cigarro na 

mão, aparece sentado, com os pés cruzados, a uma mesa onde estão pousadas uma 

caneta, uma folha de papel, uma chávena de café e o segundo número da revista  de 

Orpheu.411  

 Em 1964, Almada executaria uma réplica para a Fundação Calouste 

Gulbenkian. Mais do que qualquer biografia, a subtil relação de simetria 

(dificilmente ocasional) entre estas duas obras, parece vincular o universo do poeta, 

também ele, em larga medida, simétrico e, por vezes, oposto aos seus heterónimos. 

 De qualquer forma, os quadros de Almada estabeleceram a iconografia do 

poeta, diversas vezes reproduzida por toda uma geração de artistas que se lhe 

seguiram.  

 Lagoa Henriques não fugiu à regra quando, em 1988, executaria a estátua de 

Fernando Pessoa (Inventário 57), implantada na esplanada do café A Brasileira, no 

Chiado, centro nevrálgico de todas as movimentações de Orpheu. Também aqui, 

Fernando Pessoa surge sentado a uma mesa de café. O fato, agora em bronze, a 

perna esquerda cruzada sobre a direita e o característico chapéu bem colocado sobre a 

cabeça, compõem o retrato de um poeta mundano, que espera, preguiçosamente, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&(#!SIMÕES, João Gaspar - Vida e Obra de Fernando Pessoa: História de uma Geração. 2ª edição. 
Amadora : Bertrand, s.d. !
&"(!FRANÇA, José-Augusto - História da Arte em Portugal: O Modernismo. Lisboa : Editorial 
Presença, 2004, p. 117.!
&""!Robert Bréchon - op. cit., p. 290.!
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entre um café e um absinto, a chegada de um companheiro. Lagoa Henriques 

dedicou-se de forma intensiva à obra, elaborando diversos estudos em que procurava 

fixar a posição do poeta (Fig. 50). O escultor relata que através do contacto com a 

obra do poeta se apercebeu “[...] que ele atravessou a vida solitário e que escreveu 

constantemente em cafés. E acrescentei uma cadeira para ele poder estar 

acompanhado [...]”412 Com efeito, a estátua de Fernando Pessoa vive deste paciente 

jogo de espera, vinculado pela cadeira vazia, tantas vezes ocupada por turistas que se 

fazem fotografar acompanhados pelo poeta.  

 Recordamos a estátua do poeta Ribeiro Chiado e a provocação do seu gesto 

que, com algum detalhe, analisamos anteriormente. E também aqui encontramos uma 

certa vizinhança com o gesto do Pessoa de Lagoa Henriques, na mão esquerda que 

pousa levemente sobre a mesa ou, na direita suspensa, como que aguardando um 

jornal ou um cigarro (Fig 51).  

 Esta procura de interactividade entre a obra e o espectador foi tentada, no 

mesmo ano, por João José Brito, também ele aluno de Barata Feyo na ESBAP, na 

Homenagem a Fernando Pessoa (Inventário 56). Desde 1985, ano em que participou 

na exposição colectiva Um Rosto para Fernando Pessoa, organizada pela Fundação 

Gulbenkian, parte importante da sua produção artística tem sido dedicada a Fernando 

Pessoa e, em 1988, o escultor seria convidado pela Câmara Municipal de Lisboa a 

executar um monumento à memória do poeta.413  Nasce a Homenagem a Fernando 

Pessoa, em ferro zincado, pintado a preto e implantada directamente no pavimento, 

em Frente à Escola Básica Fernando Pessoa nos Olivais.  

 A proposta do escultor pretendia constituir-se como um convite à fruição lúdica, 

possibilitando um relacionamento directo entre a obra e o observador.414 Contudo, se 

no Fernando Pessoa do Chiado essa relação ultrapassa em muito a dimensão lúdica, 

remetendo para um universo poético próximo da vivência do poeta, na obra de João 

Brito o resultado fica em tudo aquém do desejado.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&"$!Viajar pela Vida de Pessoa para Esculpi-lo no Chiado. In Diário de Notícias. 6ª Feira, 17 de Março 
de 2006, p. 22. 
&"%!A exposição pretendia assinalar o quinquagésimo aniversário da morte do poeta. Nela participaram 
cerca de trinta e cinco artistas plásticos, entre pintores e escultores. João José de Brito participaria com 
uma obra de 1974 intitulada Leitaria do Bairro. 
SYNEK, Manuela ; QUEIROZ, Brás - Escultores Contemporâneos em Portugal. Lisboa : Estar 
Editora, 1999, p. 54.  
&"&!Ibid., p. 55.!
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 A Homenagem a Fernando Pessoa revela claramente influências do desenho 

de Almada de 1935, com base no qual o escultor terá, através de um processo de 

análise geométrica, sintetizado os volumes da cabeça e do famoso chapéu do 

poeta.415 O resultado é uma redução a planos oblíquos ou de nível, que se intersectam 

num rigoroso exercício de Geometria Descritiva, que pouco tem que ver com o 

homenageado e o efeito lúdico ou pedagógico seria desde logo desencorajado pelas 

correntes, instaladas pela Câmara Municipal e que em tempos circundaram o 

monumento.416  

 Se dúvidas houvesse de que não basta uma implantação da escultura ao nível 

do solo para criar uma relação de empatia com o observador, estas dissipar-se-iam 

perante a Hommage a Pessoa (Inventário 62) do artista belga Jean-Michel Folon 

(1934-2005), colocada no Largo de S. Carlos, junto à casa onde nasceu o poeta. 

Também ela implantada ao nível do solo, a estátua de Folon impõe a sua presença 

exactamente pela recusa em se relacionar com o observador. Representando numa 

linguagem simplificada um personagem em pé sobre um pequeno estrado, com as 

mãos atrás das costas e com um livro no lugar da cabeça, o escultor não deixa espaço 

para gestos simbólicos ou para a identificação do homenageado. Talvez por ser um 

escultor estrangeiro, Folon não sentiu o peso da tradição iconográfica estabelecida 

por Almada Negreiros. Em verdade, o compromisso do escultor não se prende com a 

representação do poeta, mas com a alusão à sua obra.  

 Com efeito, a relação entre a obra do artista e a palavra escrita é muito anterior 

à Hommage a Pessoa e encontra as suas raízes no trabalho de desenho e pintura que 

Folon desenvolvera ao longo da sua carreira, em torno de grandes vultos da literatura 

mundial como Kafka (1883-1924), Jorge Luís Borges, Jacques Prévert (1900-1977), 

entre outros.417  

 A Hommage a Pessoa, adquirida pela Câmara Municipal de Lisboa em 2001, 

na sequência de uma mostra da obra do escultor no castelo de S. Jorge, faz parte de 

uma série de esculturas intituladas genericamente de Pensamentos.418 Nesta série, o 
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&")!Ibid.  
&"*!Ibid., p. 54.!
&"+!Folon em Lisboa. Coord. Lucinda Lopes. Lisboa : Câmara Municipal de Lisboa, 2001, p. [71].!!
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primeira, já referida, no castelo de S. Jorge, apresentava a obra escultórica do artista e incluía sobretudo 
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escultor procura, através de uma linguagem próxima de René Magritte (1898-1967), 

ou de uma estética naïf, questionar  a dicotomia entre corpo e espírito, criando seres 

únicos, a meio caminho entre pensamento e materialidade.419 É o que acontece no 

Quarto Pensamento (1999), obra em bronze patinado, onde, à semelhança da 

Hommage a Pessoa, um livro substitui a cabeça da figura. Com efeito, a Hommage 

parece-nos dizer - isto não é um corpo, ou isto não é um livro.  

 E, na realidade, não é nem um nem outro. O livro que ocupa o lugar da cabeça 

de Pessoa é mais um projecto eternamente adiado, imaterializado, como tantos outros 

que o poeta teve em vida. Apesar do rico conteúdo poético, na realidade a Hommage 

a Pessoa não se trata de uma escultura de homenagem ao poeta ou sequer à sua obra 

e, não fosse a inscrição na capa do livro, qualquer interpretação do género da que 

aqui arriscamos seria pura especulação e aí, poderíamos estar diante um qualquer 

Pensamento, ou perante a evocação de qualquer escritor.  

 

 

6.2 O Memorial a Antero de Quental 
 

 

 Quarenta anos após o Antero de Quental de Barata Feyo, para o Jardim da 

Estrela, seria Lagoa Henriques a esculpir um novo monumento para assinalar a 

passagem do primeiro centenário da morte do escritor da Geração de 70. Referimo-

nos ao Memorial a Antero de Quental (Inventário 58), inaugurado em 1991, no 

Jardim França Borges, no Príncipe Real.  

 Lagoa Henriques conhecia bem a obra do seu mestre Barata Feyo e era, à época 

da concretização do Memorial, um escultor experimentado na representação de 

figuras das letras. Em 1981, compusera o Monumento a Camões  em Constança (Fig. 

52), numa linguagem já muito distante da austeridade do Guerra Junqueiro de 1968 e, 

quatro anos depois, trabalhava no Túmulo de Fernando Pessoa , para o Mosteiro dos 

Jerónimos. São duas obras importantes no percurso do escultor e resultam de um 

profundo trabalho de pesquisa sobre a vida e obra de cada um dos homenageados, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
esculturas em bronze e em mármore; a segunda, na Casa Fernando Pessoa, um conjunto de desenhos 
dedicados ao poeta. 
Ibid., p. [13].!
&"#!Ibid., pp. [23-24].!
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que em ambos os casos levou à inscrição de versos que, de alguma forma, orientam a 

leitura iconográfica de cada uma das obras.  

 O Monumento a Camões opera uma ruptura com a iconografia do poeta ao 

representá-lo sentado, de pés descalços, enquanto contempla, distraidamente, as 

águas do rio Zêzere.  

 O mesmo processo repete-se no Túmulo de Fernando Pessoa, construído como 

uma lápide quadrangular dividida em três secções: uma base em mármore, uma 

secção central constituída por uma caixa em ferro, destinada a acolher as ossadas do 

poeta, à qual se sobrepunha a terceira secção, novamente em mármore.420 É na secção 

superior que encontramos inscritos em cada uma das três faces visíveis excertos dos 

poemas dos seus principais heterónimos.421 Na face central, por baixo do poema que 

citamos, encontra-se a única alusão a Fernando Pessoa: o nome e as datas de 

nascimento e morte.  

 Este processo de evocação da obra literária do homenageado foi abandonado no 

Fernando Pessoa da Brasileira, mas seria prontamente retomado em 1991 no 

Memorial a Antero de Quental, obra abstracta, à primeira vista desenquadrada no 

seio de um percurso figurativo.  

 A verdade é que, desde a década de 70, o escultor demonstra um crescente 

interesse por pedras, rochedos ou objectos encontrados acidentalmente nas suas 

deambulações por espaços naturais como planícies, montanhas ou à beira-mar.422 

Apesar destes objectos terem maior presença nas suas esculturas de menores 

dimensões, o Memorial a Antero de Quental é fruto desse processo de reutilização 

dos elementos encontrados ou escolhidos pelo escultor e constitui-se como a única 

escultura abstracta alusiva a um escritor ou poeta no espaço público da cidade de 
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da urna haviam sido concebidas. Contudo, aquando da exumação do corpo, verificou-se que este se 
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&$"!Na face esquerda os versos de Alberto Caeiro: Não basta abrir a janela / Para ver os campos e o rio. 
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grande, sê inteiro: nada / Teu exagera ou exclui./ Sê todo em cada coisa. Põe quanto és / no mínimo 
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Portuguesa. Lisboa : Editorial Caminho, 2005, p. 337.!
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Lisboa. 

 À semelhança do Túmulo de Fernando Pessoa, também o Memorial é 

composto por três partes distintas: uma base paralelepipédica em mármore verde, em 

cima da qual Lagoa Henriques faz erguer uma enorme rocha de mármore de negrais 

encontrada numa pedreira, que serve de apoio a quatro círculos de aço, de dimensões 

variáveis, símbolo do pensamento metafísico e universalista de Antero.423 

 É na base que o escultor nos remete à a obra de Antero, gravando num dos 

lados um dos seus soneto, que merece réplica na face oposta, também em soneto, 

desta vez da autoria do próprio escultor.424 Com efeito, a relação de Lagoa Henriques 

com a palavra escrita vai muito além do estudo da obra dos escritores que representa. 

Detentor de uma vasta cultura literária, Lagoa era também um poeta, que rabiscava 

versos em toalhas de restaurantes ou por entre as páginas dos seus diários gráficos.  

  Do ponto de vista formal, não podemos deixar de assinalar que a obra nos faz 

lembrar em tudo um grande busto e, a sua composição, segue de facto a formulação 

da tipologia. A base quadrangular funciona como uma peanha, sobre a qual assenta 

uma grande rocha em bruto de forma piramidal, que se constitui como uma espécie 

de tronco. Por fim, os círculos em aço que representam uma auréola sobre a cabeça, 

procuram constituir-se como uma referencia à obra universalista do poeta.  

 

 

6.3 Leonel Moura: A Arte Pública no Pós 25 de Abril  

 

  

 A liberdade conquistada com o 25 de Abril trazia consigo o invólucro da 

multiplicidade. A democracia impunha um processo de descentralização do poder do 

Estado, conferindo uma maior autonomia às Câmaras Municipais que, interessadas 

em romper com a herança do Estado Novo, apostavam na renovação estética das suas 

cidades, constituindo-se, desta forma, como os principais mecenas para as gerações de 

novos e velhos escultores.  
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 No entanto, a requalificação estética das cidades portuguesas cedo conduziria a 

um fenómeno contraproducente. A falta de profissionais suficientemente qualificados 

para seleccionar as intervenções com maior qualidade denunciaria a ausência de um 

programa coerente de intervenção artística no espaço público.425  

 O panorama da escultura pública lisboeta ilustra a coexistência entre diferentes 

opções estéticas, de raiz modernista, abstracta ou mesmo naturalista, com o 

abrangente discurso da arte pública que, assente na rejeição da tradição estatuária e 

na contestação do conceito de monumento, concorria para a reatribuição de 

significado ao espaço urbano.426   

 É neste contexto que se desenvolve a obra de Leonel Moura (n. 1948), artista 

plástico que no seu percurso profissional se tem debruçado sobre temáticas ligadas à 

arte conceptual, sobretudo pela ambiguidade do estatuto do objecto artístico.427 Autor 

de uma obra multifacetada que abarca diversos meios de expressão plástica, desde a 

fotografia, à pintura, à serigrafia ou a intervenções no espaço público. É precisamente 

na sua obra pública que a pluridisciplinaridade artística de Leonel Moura melhor se 

manifesta, através da apropriação de materiais de uso industrial como os azulejos, 

sobre os quais faz imprimir, por um processo computorizado, imagens pré-existentes 

das mais variadas autorias, transformando-lhes o significado através da sua associação 

à palavra escrita.   

 É o caso do seu Monumento a Almada Negreiros (Inventário 59), erigido em 

1993 por ocasião do centenário do nascimento do artista, escritor e poeta modernista 

da geração de Orpheu, de quem já referimos a biografia.  

 O monumento, colocado junto à Avenida Duarte Pacheco, é constituído por um 

paralelepípedo revestido por azulejos, nos quais estão inscritas, em caracteres de 

grafia informática, palavras relacionadas com a actividade artística ou criadora. Na 

face virada para a avenida, Leonel Moura faz imprimir a fotografia de Almada vestido 

de fato-macaco, publicada na revista Portugal Futurista (1917).428   
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 O monumento procura, desta forma, constituir-se como uma homenagem à 

modernidade de Almada Negreiros, ao associar o azulejo e a sua importância na 

história da arte portuguesa ao desenho assistido por computador que, no início dos 

anos 90, seria uma novidade para o artista. Hoje em dia, Leonel Moura desenvolve 

um aturado trabalho de programação de robôs, numa estreita colaboração entre arte e 

ciência, aos quais confere as capacidades necessárias à realização de obras de arte 

não-humana.429  

 No topo do monumento pretendeu-se plantar uma palmeira, referência a S. 

Tomé e Príncipe, onde nascera Almada.430 Se lá esteve uma palmeira (não o podemos 

confirmar), esta murchou, transformando o  monumento numa espécie de grande vaso 

que acolhe um arbusto seco. 

 O mesmo esquema que no Monumento a Almada Negreiros evocava a 

modernidade do artista, parece encontrar-se ao serviço de uma atrasada evocação 

patriótica no painel de azulejos alusivo a Camões (Inventário 60), com que, dois anos 

mais tarde, Leonel Moura fazia revestir a abóbada do pequeno túnel que dá acesso ao 

Pátio do Tronco, junto às Portas de Santo Antão. Aqui, a imagem escolhida, o 

desenho de Camões, feito por Fernão Gomes (1548-1612), pensa-se que em vida do 

poeta, associa-se a um garrafal “Portugal Sempre” que, não fosse a técnica utilizada, 

facilmente a julgaríamos saída de uma qualquer acção de propaganda do Estado 

Novo. Desses tempos, em que Camões se passeava por Lisboa, é também a Cadeia 

Municipal do Tronco, onde aliás esteve preso o poeta durante alguns meses, entre 

1552 e 1553, depois de se ver envolvido numa rixa com Gonçalo Borges, um 

funcionário da corte.431 

 Infelizmente, a Cadeia Municipal do Tronco é hoje estacionamento para 

residentes, e a falta de luz e a dinâmica participativa dos cidadãos de Lisboa cobriram 

o painel com graffiti e gatafunhos.  
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6.4 A Estátua de João de Deus 

 

 

 João de Deus, natural de S. Bartolomeu de Messines, freguesia do conselho de 

Silves, era o quinto filho de Pedro José dos Ramos e de sua esposa, Isabel Gertrudes 

Martins. A família sobrevivia dos poucos recursos que o seu pai, um pequeno 

comerciante de aldeia, trazia para casa e que, manifestamente, não lhe permitiam 

grandes aspirações a uma formação académica.432 

 Só sairia do Algarve aos dezanove anos depois de, à força de palmatória, ter 

aprendido latim. Seguiria para Coimbra, onde, no Seminário Episcopal, terminou os 

estudos preparativos para o ingresso no Curso de Direito.433 

 Os anos de frequência universitária foram passados com grandes dificuldades 

económicas que, aliadas a uma personalidade muitas vezes melancólica, não lhe 

facilitavam o sucesso académico. Todavia, é precisamente nestes anos de Coimbra 

que começa o seu interesse pela escrita, que crescia na proporção inversa à sua 

dedicação ao Curso de Direito, no qual acumulava faltas dedicando-se a uma vida 

boémia e à escrita de versos. 434  

 A sua reputação de poeta foi crescendo e, em 1858, Antero de Quental, que 

acabara de ingressar na Universidade, publicava no jornal O Instituto uma crítica 

elogiosa à sua poesia.435  

 Mas não era apenas pela poesia ou pelo espírito boémio que João de Deus fazia 

sucesso no meio universitário. Também tocava viola de arame com mestria, animando 
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os serões académicos e desenhava à pena como poucos.436 De facto, os desenhos do 

poeta, que hoje se encontram no espólio do Museu João de Deus em Lisboa, 

executados nas margens de velhos jornais que o poeta reutilizava, indiciam um 

desenhador entusiástico, dotado de um traço elegante e de uma grande sensibilidade 

visual.  

 Terminado o Curso de Direito, João de Deus deteve-se ainda por Coimbra. Em 

1862 encontrava-se em Beja, onde era redactor d’O Bejense, à época um dos jornais 

de maior expansão no Alentejo. Dois anos depois, decide regressar à sua terra natal. 

Tentou ainda o começo de uma carreira como advogado em Portimão. Sobrevivia 

traduzindo comédias ou compondo hinos para cerimónias religiosas. Neste período, 

diz-se que, entre outras actividades, costurou roupas de senhora.437 

 Com o título de Flores do Campo surgiu, em 1868, a primeira colecção dos seus 

versos, publicados desde 1862 em jornais literários um pouco por todo o lado. 

 No mesmo ano, mais por insistência dos amigos do que por iniciativa sua, João 

de Deus era eleito deputado por Silves. Só se conservou na câmara pelo período de 

uma legislatura, aparecendo raras vezes ou permanecendo em silêncio nas sessões a 

que comparecia.438 

 Em Lisboa, dava continuidade aos hábitos de Coimbra, passando o tempo em 

cafés, em particular no Martinho da Arcada, em acesas tertúlias, sem encontrar uma 

forma estável de ganhar a vida.439  

 Em 1870, perante o insucesso do Método de Castilho, João de Deus foi 

convidado a compor uma Cartilha para o ensino da leitura. Criou então um método 

novo de leitura, a Cartilha Maternal, que só seria publicada em 1877, dois anos após 

a morte de Castilho. O novo método não escaparia a polémicas, nomeadamente com 

os professores e mestres-escola. Contudo, João de Deus contava com  apoio da 

maioria dos intelectuais da época, entre os quais Alexandre Herculano, um dos seus 

principais defensores. A Cartilha Maternal propagou-se por todos os municípios, 

fundaram-se escolas móveis que a ensinavam por toda a parte.440 Em 1888, o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
&%*!BRAGA, Teófilo - João de Deus..., pp. 15-16.!
&%+!Ibid., pp. 23 e 25. 
&%,!João de Deus.!In Grande Enciclopédia Portuguesa. Vol 8..., p. 848.!
&%#!Ibid.!
&&(!A expansão do método da Cartilha Maternal foi seguida de um autêntico fenómeno de culto pela 
figura do poeta, tornando-o numa das figuras mais populares do último quartel do século XIX 



! "%*!

parlamento aprovava a criação do cargo de Comissário Geral do Método de Leitura - 

Cartilha Maternal, a atribuir a João de Deus com o vencimento de 900$000 réis 

anuais. Quatro anos mais tarde, em 1892, Oliveira Martins, então ministro da 

Fazenda, extinguia o cargo, poupando a nação, que se encontrava em dificuldades 

económicas, dessa despesa.441 Pouco depois desta polémica decisão, João de Deus 

caiu doente com uma pneumonia. 

 Em 8 de Março de 1895, por ocasião do sexagésimo quinto aniversário do 

poeta, o país prestava-lhe homenagem. Em Lisboa, um grande cortejo, onde se 

encontravam representados estudantes de todos os graus de ensino, a imprensa e tunas 

académicas, foi saudar o poeta a casa. A Academia das Ciências e o Instituto de 

Coimbra fizeram-no sócio honorário.442  

 No dia seguinte, um sarau no Teatro Nacional D. Maria II contou com a 

presença do rei D. Carlos, que atribuía a João de Deus a Ordem de Santiago. A sua 

saída do teatro não podia ser mais triunfal, passando sobre capas de estudantes que, de 

seguida, o transportavam a casa numa carruagem à qual desatrelaram os cavalos e 

puxaram por cordas durante todo o trajecto.443   

 Destas comemorações ficou a intenção de se erguer uma estátua ao poeta. Em 

1909 lançava-se o concurso público para o monumento de homenagem ao poeta. Os 

escultores Moreira Rato (Júnior) (1860-1937) e Costa Mota (Tio) concorreram para a 

execução do monumento, que nunca chegou a ser construído devido à morte de Costa 

Mota, o escultor vencedor do concurso.444 Em seu lugar, o Jardim da Estrela acolhia 

um busto em mármore de Costa Mota (Tio) datado de 1913 (Fig. 53). 

 Este busto não ficaria muito tempo no jardim e seria substituído por um baixo-

relevo de Leopoldo de Almeida com a efígie do poeta que se fazia acompanhar por 

um interessante arranjo arquitectónico de Raul Lino, que dispunha em torno do 

pedestal um conjunto de bancos adossados que convidavam à leitura (Fig. 54). De 

facto, nos anos que se seguiram à sua inauguração, a 13 Junho de 1942, funcionou 
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junto ao monumento uma pequena biblioteca ao ar livre.445 A meio da década de 

cinquenta o monumento viria a ser desmantelado. 

 Em 1996, data em que se comemorava o primeiro centenário da morte do poeta,  

a Associação de Jardins-Escolas João de Deus propôs à Câmara Municipal de Lisboa 

a ampliação, e consequente implantação, de um modelo de Leopoldo de Almeida, 

datado de 1933, para a estátua de João de Deus (Fig. 55).  

 O modelo de Leopoldo de Almeida representa João de Deus em pose clássica, 

numa atitude descontraída, segurando na mão direita um lápis e na esquerda um livro 

em cuja capa se pode ler o título Cartilha Maternal. A pequena estátua faz justiça à 

anatomia do poeta e aos relatos de quem com ele privou, que o descrevem como um 

homem de estatura média, magro, de cabelos pretos e macios, olhar bondoso mas 

sério.446 

 A tarefa de ampliação deste modelo caberia ao atelier do escultor Laranjeira 

Santos, formado na ESBAL em 1959, onde foi aluno de Leopoldo de Almeida.447 

Laranjeira Santos é autor de uma obra diversificada, repartida entre a abstracção e a 

figuração, através da qual explora diversos tipos de materiais, nomeadamente a pedra, 

o bronze, o ferro ou materiais sintéticos, como o poliéster.448 São da sua autoria 

monumentos tão díspares como o Monumento à Primeira Travessia Aérea do 

Atlântico Sul (1972) ou o Monumento a José Régio em Portalegre.  

 A passagem ao bronze ficou muito aquém do modelo de Leopoldo e tudo leva 

crer que o trabalho de ampliação tenha sido deixado a cargo de um ajudante menos 

talentoso de Laranjeira Santos que, aliás, recusa a autoria, assumindo apenas que o 

processo se passou no seu atelier.449 Com efeito, levanta dúvidas que, perante a 

experiência do escultor e diante da sua obra figurativa, este tivesse errado 

consideravelmente na proporção anatómica da figura. De facto, é evidente a 

desproporção entre a cabeça do poeta e o corpo, que só se justificaria se a obra se 

destinasse a ser colocada no cimo de um alto pedestal. Igualmente desproporcional é 
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o tamanho das mãos, mais em proporção com a cabeça do que com o resto do corpo.  

 A estátua de João de Deus (Inventário 61) que hoje podemos admirar no 

Jardim da Estrela é, muito provavelmente, no seu conjunto, uma ampliação frágil e 

atarracada do elegante modelo naturalista de Leopoldo de Almeida.  

 

 

6.5 O Memorial a Jorge Luís Borges 

 

 

 A ideia de erguer um monumento a Jorge Luís Borges (1899-1986) surgiu em 

2005, proposta pela Embaixada da Argentina em Portugal, mas acabou por não ir 

avante por falta de financiamento. Em 2008, a Casa da América Latina, em Lisboa, 

assinalava a passagem do primeiro decénio de actividade no nosso país, retomando a 

intenção da Embaixada. Num esforço conjunto entre a referida entidade, a Embaixada 

Argentina, o Ministério das Relações Exteriores da Argentina e a CP - Comboios de 

Portugal, foi possível reunir a verba necessária para a execução do monumento.450  

 Instalado no Jardim do Arco do Cego, em Lisboa, espaço fronteiro à sede da 

Embaixada da República da Argentina, o Memorial a Jorge Luís Borges (Inventário 

63) é uma obra do escultor argentino Frederico Brook (n. 1933).  

 Nascido em Buenos Aires, terra natal do escritor, Frederico Brook licenciou-se 

em Belas-Artes no ano de 1954. Dois anos mais tarde, partia para Roma onde dava 

continuidade à sua formação. Hoje, vive e trabalha em Itália e tem deixado a sua 

marca na escultura pública daquele país.451 Em 1997, participou no IV Simpósio 

Internacional de Escultura de Santo Tirso, na sequência do qual realiza La Nube de 

Santo Tirso, uma escultura de grandes dimensões em granito, na qual, no cimo de 

uma estrutura em pedra, figura a representação simplificada, quase infantil, de uma 

nuvem no mesmo material.452As nuvens são, aliás, um tema recorrente na obra do 

escultor, que as associa à imaginação e ao acto criador e estão na origem de um 

poema de Jorge Luís Borges sobre a obra do escultor.  
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  A Homenagem a Jorge Luís Borges não é excepção no imaginário do escultor 

que, também aqui, sobre um monólito paralelepipédico de granito coloca uma nuvem 

em mármore, aludindo ao espírito criativo do escritor. No terço superior do monólito 

abre-se uma espécie de janela envidraçada que mostra uma mão em bronze executada 

a partir de um molde feito em vida, pelo escultor, que conhecia o escritor. 

 O monumento homenageia não apenas Jorge Luís Borges, mas também a sua 

ligação a Portugal, que vai além de duas breves passagens pelo nosso país. O escritor 

tinha ascendência portuguesa, por parte do seu bisavô paterno, Francisco Borges, 

natural de Torre de Moncorvo, embarcado para o Brasil no início do século XIX.453 

Em 1984, aquando da segunda visita do escritor ao nosso país, a autarquia de 

Moncorvo declara-o cidadão honorário da pequena vila transmontana. 

 É em homenagem a esta relação familiar com o nosso país que, na face 

posterior do monumento, surge gravado na pedra em português e castelhano o poema 

Os Borges, no qual o poeta evoca as suas origens portuguesas.454 

 

 

6.6 Os Bustos 

 

 

 Miguel Baca Rossi (n. 1917) estudou Anatomia na Universidad Mayor de San 

Marcos e Escultura na Escuela Nacional de Bellas Artes del Peru. A sua longa 

carreira de escultor começa, precisamente, com a execução de modelos anatómicos de 

órgãos e sistemas do corpo humano para o ensino universitário. Durante mais de 

quatro décadas, Baca Rossi dedicou-se ao ensino da Anatomia e das Artes Plásticas 

em colégios e universidades de Lima.455  

 Autor de uma vasta obra escultórica, onde se incluem monumentos de grandes 
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dimensões, bustos ou relevos, espalhados um pouco por toda a América Latina e 

Estados Unidos da América, Baca Rossi trabalhou num imaginário ligado ao folclore 

peruano e à tauromaquia.456 

 É dentro deste imaginário que se insere o Busto de Inca Garcilaso de la Vega 

(1539-1616), ou Gómez Suárez de Figueroa, nascido em Cusco, no Peru, filho de 

Sebastián Garcilaso de la Vega y Vargas e de Palla Chimpu Ocllo, uma princesa 

Inca.457 Durante os primeiros dez anos de vida, Inca Garcilaso de la Vega viveu com a 

sua mãe, com quem aprendeu a língua e a história da sua família indígena, o que 

despontou no jovem Inca o desejo de aprofundar a história do Império desaparecido. 

Percorreu então o país, recolhendo a história oral do seu povo.  

 Em 1560, por morte do seu pai, viajou para Espanha com a intenção de 

conhecer a história familiar do seu pai. Sob as ordens de D. João de Áustria (c.1547-

1578) e com o posto de capitão,  tomou parte na guerra de Granada. Não lhe tendo 

sido possível fazer valer em Espanha a sua linhagem, nem os méritos pessoais, passou 

para Portugal em 1600. Passados cinco anos, fazia publicar o seu primeiro trabalho 

histórico La Florida del Inca ó História del Adelantado Hernando de Soto, obra 

composta por seis tomos, que relata a expedição de Hernando de Soto (c.1496-1542), 

o qual, entre 1539 e 1542, alcançou a Flórida e explorou toda a região sudoeste da 

América do Norte.458 

 Oferta da República do Peru, o Busto de Inca Garcilaso de la Vega (Inventário 

55) pretende homenagear a passagem do historiador peruano pela cidade de Lisboa e 

assinalar o aniversário da publicação da sua primeira obra. Trata-se de um retrato de 

gosto naturalista em que o escritor surge representado em meia-idade, vestido à 

época, com a cabeça ligeiramente virada para a direita, o que confere algum 

dinamismo à obra.   

 Contudo, o Busto de Inca Garcilaso de la Vega representa uma implantação 

tardia de uma obra formalmente clássica que, apesar de doada à cidade, não deixa de 

ser reveladora da falta de programação do município no que à escultura pública diz 

respeito.  

 De maior interesse escultórico, é o Busto de Sofia de Mello Breyner (Inventário 
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64), em bronze, inaugurado em Julho de 2009, no Miradouro da Graça.  

 Sofia de Mello Breyner Andresen (1914-2004) nasceu no Porto no seio de uma 

família abastada, de origem dinamarquesa. O seu bisavô paterno, Jan Heinrich 

Andresen (1826-1894), originário da Dinamarca, estabeleceu-se no Porto em meados 

do século XIX. O filho deste  primeiro antepassado dinamarquês, João Henrique 

Andersen (1861-1900), foi proprietário da Quinta do Campo Alegre, hoje Jardim 

Botânico do Porto. A mãe era neta do conde Henrique Burnay, um dos homens mais 

ricos do seu tempo e filha do conde de Mafra, médico e amigo de D. Carlos.459  

 Sofia de Mello Breyner cresceu num ambiente privilegiado, possibilitando-lhe a 

passagem pelo curso de Filologia Clássica que, no entanto, não chegou a concluir. 

 Iniciou a sua actividade poética nas páginas dos Cadernos de Poesia e 

colaborou com outras revistas literárias, como Távola Redonda e Árvore. Foi 

igualmente autora de livros infantis e de estudos sobre a cultura grega. 

 O seu percurso foi igualmente marcado por uma intensa actividade cívica e 

política, que culminou com a sua acção como deputada da Assembleia da República, 

após a Revolução de 1974. 

 O Busto de Sofia de Mello Breyner é uma cópia de um outro busto da poetisa 

executado em mármore pelo escultor António Duarte em 1950, hoje parte da 

exposição permanente do Atelier-Museu António Duarte nas Caldas da Rainha (Fig. 

56). Trata-se de um interessante retrato psicológico da autora, representando-a com 

um longo pescoço e com o cabelo apanhado atrás. É um busto esculpido com extrema 

elegância, onde se nota a preocupação do escultor no tratamento dos valores 

lumínicos.  
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Conclusão 

 

 

 Começaram timidamente as homenagens a escritores e poetas na escultura 

pública lisboeta, como aliás, ilustra o cronograma que apresentamos em anexo 

(Gráfico I). Aliás, as primeiras obras de escultura que, em território nacional, 

representam personalidades literárias são os bustos de Machado de Castro para a 

Cascata dos Poetas em Oeiras, encomenda privada que espelha o gosto iluminista do 

marquês de Pombal mas que, dificilmente, podemos definir como homenagem aos 

poetas representados. São antes esculturas decorativas que ornamentam uma estrutura 

arquitectónica de cariz vincadamente barroco. Todavia, mais do que o mérito da 

primazia na representação de escritores, os bustos de Oeiras tiveram o mérito de fixar 

algumas regras na iconografia dos poetas, especialmente na de Camões, aqui 

representado pela primeira vez na escultura nacional. A barba, a coroa de louros ou o 

olho cego seriam constantes na representação do poeta durante as décadas seguintes. 

 Com o Romantismo a escultura e os escultores, que até então se ocupavam com 

a representação de figuras religiosas ou de altas personalidades da História, começam 

a interessar-se por um novo tipo de herói, uma espécie de mártir popular que evocava 

o espírito patriótico, tão característico na época. Todavia, o romantismo português 

pecou por tardio, tendo, sobretudo na primeira metade do século XIX, maior 

expressão na literatura em obras de autores como António Feliciano de Castilho, 

Almeida Garrett ou Alexandre Herculano. 

 Em 1846, Francisco de Assis Rodrigues trabalhava no seu Gil Vicente em 

mármore de Montes Claros para o vértice do frontão do Teatro Nacional D. Maria II. 

Gil Vicente , que gozava de prestígio junto da corte, prestava-se pouco ao papel de 

ícone romântico, e de facto não o foi. Do ponto de vista formal, o Gil Vicente de Assis 

Rodrigues não é um obra romântica, aliás como não o são a maioria dos monumentos 

da época, que utilizam esquemas clássicos ao serviço de uma iconografia de exaltação 

patriótica.460  

 Tal como nos bustos de Machado de Castro, não podemos ver no Gil Vicente 

uma homenagem ao dramaturgo dos autos manuelinos, mas antes um tributo ao novo 
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Teatro Nacional que é, desta forma, apadrinhado pelo autor do Auto da Barca do 

Inferno. Além disso, a estátua de Gil Vicente é parte de um conjunto iconográfico que 

a ultrapassa, faltando-lhe assim, a autonomia necessária para que se constitua como 

uma homenagem por si.  

 Todavia, a primeira escultura pública de um escritor na cidade de Lisboa trazia 

consigo uma novidade iconográfica que importa reter: Gil Vicente segura na mão 

direita uma folha de papel enrolada. 

 Apesar de tudo, a estátua de Assis Rodrigues é um passo importante no sentido 

de uma mudança de paradigma no seio da escultura pública portuguesa do século 

XIX, que encontraria em Camões o herói romântico por que ansiava. De facto, 

Camões, o poeta épico português que morreu miserável e votado ao esquecimento 

pelo povo que cantou n’Os Lusíadas, era agora recuperado pelos maiores vultos da 

cultura nacional, que se manifestavam ultrajados com a dívida da nação para com o 

poeta renascentista. Garrett, Castilho ou Alexandre Herculano, todos eram unânimes 

na necessidade de se erguer um monumento à memória de Camões. 

 Seria Francisco de Assis Rodrigues, por estes anos, o primeiro a retomar o tema 

camoniano com um gesso de tamanho natural intitulado Camões, no qual seguia o 

esquema iconográfico deixado por Machado de Castro.  

 Porém, foi Vítor Bastos, seu aluno na Academia Real de Belas-Artes, que em 

1860, antecipando-se ao concurso público que então se preparava, apresentou na 

Câmara Municipal de Lisboa a maqueta para o monumento que hoje se constitui 

como um dos mais importantes marcos da capital portuguesa.  

 Um pouco ao contrário do Gil Vicente, no qual o dramaturgo é lembrado através 

do Teatro Nacional, o Monumento a Camões homenageia, por intermédio do poeta, a 

epopeia dos Descobrimentos. É esse o sentido das estátuas em pedra que ornamentam 

o pedestal do monumento onde, curiosamente, só estão representadas figuras cujo 

esforço intelectual contribuiu para os Descobrimentos ou para a perpetuação da sua 

memória. No entanto, o personagem principal deste monumento é, sem dúvida, 

Camões em bronze que, coroado de louros, se ergue no alto do pedestal. Nele, Vítor 

Bastos vai além da glorificação do génio, da coroa de louros ou da caracterização 

física, criando um complexo sistema de referências iconográficas que passam, como 

vimos, pela couraça pousada junto ao poeta, pela espada que segura na mão esquerda 

ou pel’Os Lusíadas que, vigorosamente, aperta contra o peito. Uma vez mais, 

recordamos Machado de Castro para assinalarmos a genealogia do Camões de Vítor 
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Bastos. Aliás, Camões foi o poeta mais representado na escultura pública de Lisboa e 

a sua iconografia é, porventura, a que menos alterações sofreu com o passar dos anos 

ou com a sucessão de opções estéticas. Lembramo-nos que, em 1972, Fernando 

Fernandes o representaria barbado e coroado de louros, seguindo, de certa forma, a 

tradição de Machado de Castro. Mesmo Lagoa Henriques, no seu monumento em 

Constança, não escapa à tradição deixada pelo mestre barroco.  

 Cerca de sessenta anos mais tarde, Lisboa teria no Padrão dos Descobrimentos 

(1940) de Leopoldo de Almeida um novo monumento à epopeia portuguesa, no qual 

não faltaria a estátua de Camões. Numa linguagem assaz moderna, também aqui os 

cronistas e poetas não seriam esquecidos.  

 Mas os tempos eram outros e o Estado Novo, sobre a direcção de Oliveira 

Salazar e de António Ferro, o principal ideólogo da política cultural do regime, 

recuperava não o patriotismo romântico, mas o nacionalismo, que então florescia por 

toda a Europa. Não admira que, ao contrário do monumento romântico, Camões, 

Gomes Eanes Azurara, João de Barros, Pedro Nunes e Fernão Mendes Pinto surjam 

entre os demais guerreiros e navegadores, secundarizados face à figura do Infante D. 

Henrique, o principal homenageado.  

 Em 1903, o Monumento a Eça de Queirós de Teixeira Lopes foi, sem dúvida, 

uma obra arrojada para a época, ao centrar iconograficamente a homenagem na figura 

da Verdade, que o escritor ampara nos braços. Desta associação entre a figura 

alegórica e a representação do escritor, nasce uma nova relação entre a escultura e a 

literatura. Ao inscrever na base do monumento a frase com que Eça abre o seu 

romance A Relíquia, Teixeira Lopes apropria-se da obra do romancista, deixando-nos 

a chave para a interpretação do seu monumento, que vai muito além da simples 

caracterização física do autor d’Os Maias. 

 O Monumento a Eça de Queirós é uma verdadeira evocação romântica, que só 

pecaria por tardia, e um dos raros exemplos em que a nudez é associada à 

representação de um escritor.  

 Em 1925, Maximiano Alves representava no Monumento a França Borges a 

República com o um seio timidamente nu. Em 1945, Barata Feyo ensaiava um Antero 

Nu, que cinco anos mais tarde daria origem à Estátua de Antero de Quental, na qual o 

poeta surge de tronco nu.  

 Antero de Quental, através das suas conferências, dos seus textos filosóficos ou 

mesmo da sua poesia, Eça de Queirós, na crítica acutilante dos seus romances ou 
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França Borges, nos seus artigos e denúncias no jornal O Mundo, todos foram 

escritores combativos, empenhados no confronto da sociedade em que viveram com o 

reflexo de si própria. E é nesse combate pela verdade que encontramos o significado 

da nudez na representação escultórica destes vultos das letras nacionais.  

 Não obstante, a escultura portuguesa não teve o fascínio pela nudez que 

encontramos na escultura italiana ou francesa. Se alargarmos a nossa amostra lisboeta 

ao território nacional, apenas o Alves Redol de Lagoa Henriques, em Vila Franca de 

Xira, inaugurado já em 2005, seria representado em nu integral, não sem acesa 

polémica entre os círculos intelectuais e a população local. 461 

 Em 1917, Costa Mota (Sobrinho), o escultor que, em 1929, vira o Busto de Júlio 

de Castilho inaugurado no Miradouro de Santa Luzia, teve na Guardadora de Patos 

no Jardim da Estrela um interessante exemplo da relação entre a escultura e a poesia. 

Com uma implantação acertada no meio de um dos lagos do referido jardim, a 

Guardadora de Patos é uma reflexão poética sobre um poema de Eugénio de Castro. 

Sem representar o escritor, a Guardadora de Patos transcende a mera ilustração, 

constituindo-se como uma interessante homenagem aos versos em que se inspira.  

 Não foi comum esta íntima relação entre a escultura e a literatura na nossa 

escultura pública. Encontramo-la materializada, ainda que com menores resultados, 

na estátua da Morgadinha de Valflor do Monumento a Pinheiro Chagas (1908). 

Monumento bem ao gosto naturalista, no qual o escultor faz acompanhar o busto do 

homenageado por uma figura de vulto inteiro em tamanho natural alusiva à obra 

homónima do dramaturgo.  

 Costa Mota (Tio) tivera, dois anos antes, no Monumento a Eduardo Coelho, 

uma abordagem semelhante e mais conseguida, na delicada figura do Ardina que, não 

sendo uma referência à obra literária do jornalista, é uma pertinente alusão à sua 

biografia e ao papel determinante que desempenhou na fundação do Diário de 

Notícias.  

 Distante do Monumento a Camões ou mesmo do Monumento a Eça de Queirós, 

os dois monumentos de Costa Mota (Tio) são, como vimos, bustos aos quais o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
461 A família do poeta, que acompanhara o projecto de Lagoa Henriques desde o seu início, 
manifestava-se a favor da obra, mas muitos outros, viam na nudez uma desconsideração pela figura do 
poeta, chegando mesmo a ser proposto que fosse retirada do local. 
LOPES, Nelson Silva - Nudez Causa Polémica em Vila Franca. In Semanário O Mirante. 08 de Julho 
de 2004. 
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espírito inovador do escultor daria nova relevância, não apenas através do aumento da 

sua escala, que permitia uma melhor implantação no espaço público, mas, acima de 

tudo, ao compô-los acompanhados por uma figura alusiva à vida ou à obra dos 

homenageados.  

 Não nos cansamos de referir como exemplo a figura do Ardina que, para além 

da bela evocação poética que constitui, é também um importante passo em frente, na 

libertação da escultura face ao pedestal, que se tornaria apanágio da escultura dos 

finais do século XX. Apesar dos esforços de Costa Mota, a verdade é que o busto não 

voltaria a ter a mesma relevância na escultura pública nacional.  

 Em 1925, o Ribeiro Chiado impunha-se com o seu gesto provocador de 

contador de histórias, convocando quem por ele passasse a participar no espaço da 

escultura. Esta proximidade entre a obra e o seu fruidor encontrava-se já esboçada no 

Ardina do Monumento a Eduardo Coelho.  

 Infelizmente, esta relação entre a obra e o observador não teria continuidade 

durante as décadas seguintes, definidas pela influência do Estado Novo e pela ruptura 

com a tradição naturalista preconizada pelo Gonçalves Zarco de Francisco Franco, 

verdadeiro  manifesto estético de todo um programa de estatuária que, sob a protecção 

do estado, floresceu por todo o território nacional.  

 A esta opção não foi alheio o papel de António Ferro. O jovem jornalista, 

admirador de Mussolini, conhecera de perto as movimentações modernistas da 

primeira década do século XX. Recordamos o seu envolvimento com a geração de 

Orpheu e a relação de amizade que, desde esses anos, mantivera com diversas figuras 

destacadas das artes nacionais, como Almada Negreiros ou o próprio Francisco 

Franco. É, portanto, natural que, durante os anos de influência do Estado Novo, os 

escultores modernistas ou modernos, se assim os quisermos chamar, tenham gozado 

da preferência institucional nos diversos concursos públicos. 

 Em 1940, a Exposição do Mundo Português não fugia à regra e seria a montra 

das novas opções estéticas, deixando marcas profundas na cultura portuguesa, 

especialmente na escultura pública, que se assumia como um dos principais veículos 

de propaganda do estado. Nela participou a grande maioria dos escultores portugueses 

que, ao longo das décadas seguintes, deixaria a sua marca na estatuária de Lisboa.  

 A temática nacionalista da exposição não deixava espaço a grandes homenagens 

a escritores ou a poetas. Com excepção dos escritores representados no Padrão dos 

Descobrimentos, o certame de 1940 teve pouca importância no contexto do nosso 
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estudo. Contudo, o seu papel na sedimentação da estética modernista do estado é da 

maior relevância.  

 A década seguinte seria a que maior número de homenagens prestaria aos 

escritores (Gráfico II). Em apenas dez anos, entre estátuas e bustos, seriam 

inauguradas em Lisboa doze novas esculturas homenageando os vultos das letras 

nacionais. Entre estas, encontravam-se algumas das mais interessantes evocações aos 

poetas do nosso romantismo. Referimo-nos às estátuas de Barata Feyo Alexandre 

Herculano e Almeida Garrett, e às de Leopoldo de Almeida António Feliciano de 

Castilho e Oliveira Martins. E não era por acaso que, em plena Avenida da 

Liberdade, se evocavam os escritores de oitocentos. O distanciamento temporal 

permitia o consenso suficiente à sua consagração enquanto vultos literários. Mas mais 

importante, estes escritores encarnavam, nas suas vidas e nas suas obras, o patriotismo 

romântico que o Estado Novo procurava transformar em fervor nacionalista.  

 Estas quatro estátuas, a que poderíamos juntar o Antero de Quental no Jardim 

da Estrela e o Camilo Castelo Branco de António Duarte, marcam uma ruptura no 

programa iconográfico da evocação dos escritores, que até então parecia sedimentar-

se no recurso a figuras alegóricas ou aos tradicionais símbolos literários, como os 

livros ou as folhas de pergaminho. Os escultores por elas responsáveis perceberam 

que o carácter intimista destas homenagens permitia uma maior liberdade estética e 

iconográfica, o que lhes possibilitava abdicar dos esquemas clássicos. 

 Porém, foi Barata Feyo quem melhor definiu o novo rumo, ao optar pela 

simplificação das formas e volumes, compondo através da linguagem escultórica cada 

uma das suas três estátuas de acordo com a biografia do escritor homenageado. 

Assim, o Alexandre Herculano, marcado pela volumetria monolítica do seu capote, é 

uma interessante evocação do carácter íntegro do escritor. O Almeida Garrett, de 

olhar distraído, com a sua capa traçada, representa a atitude romântica de toda uma 

época e de um escritor que a viveu com intensidade e dedicação. Não esquecemos o 

Camilo Castelo Branco, de António Duarte, cuja vida não poderia ter sido mais 

romântica e cujo manto o envolve como um escudo protector ou como um casulo. 

 Pelo contrário, Leopoldo de Almeida opta, nas suas estátuas da Avenida da 

Liberdade, por caracterizar fisicamente Oliveira Martins e António Feliciano de 

Castilho segundo um esquema naturalista, que nos anos cinquenta teimava em 

sobreviver. E sobreviveria ainda durante muitos anos, se não esquecermos que, em 



! "&,!

1984, a Câmara Municipal de Lisboa promovia a ampliação de um modelo de 

Leopoldo para uma, sempre adiada, estátua de João de Deus.   

 As obras da Avenida da Liberdade não são apenas representativas destes dois 

caminhos, que durante décadas conviveriam lado a lado na escultura nacional, mas 

também do panorama do ensino da escultura no nosso país, repartido entre a Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa, presa a um ensino académico preconizado por 

Simões de Almeida (Sobrinho) ou mesmo pelo próprio Leopoldo e a sua congénere 

do Porto que, sob a orientação do arquitecto Carlos Ramos, professava um ensino de 

pendor mais modernista.  

 Em 1968, Lagoa Henriques, formado na Escola do Porto, tinha na sua estátua de 

Guerra Junqueiro em Lisboa uma abordagem moderna, na simplificação dos 

volumes, que dava continuidade à gramática plástica de Barata Feyo e ilustrava bem 

as diferenças entre ambas as escolas de Belas-Artes.  

 Porém, a escola lisboeta soube renovar-se e, em 1969, dois dos seu antigos 

alunos, Martins Correia e Joaquim Correia, entretanto tornados professores 

assistentes, teriam na Biblioteca Nacional duas das mais interessantes abordagens 

modernas na representação de escritores. Fernão Lopes e Gil Vicente são obras 

inovadoras que se caracterizam pela economia de artifícios iconográficos e pela 

síntese da sua gramática escultórica.  

 Às duas estátuas, juntam-se o Luís de Camões de Euclides Vaz e o Eça de 

Queirós de Álvaro de Brée, estas últimas mais convencionais, herdeiras das obras da 

Avenida da Liberdade, oscilam entre a simplificação formal, característica do nosso 

modernismo, e a tentativa de permanecer naturalista. 

 A liberdade, proporcionada pela Revolução do 25 de Abril de 1974, teria em 

Fernando Pessoa o seu símbolo entre os escritores portugueses. Em 1988, por ocasião 

do centenário do nascimento do poeta, promoveu-se um vasto conjunto de iniciativas 

que, passando pela publicação da sua obra ou por exposições de artes plásticas, não 

deixariam de parte a obrigatória inauguração de obra de escultura pública. E não seria 

uma mas duas as obras que, no espaço de apenas quinze dias, nasceriam em Lisboa. 

Uma vez mais tratam-se de obras diametralmente opostas: a Homenagem a Pessoa de 

João José Brito, nos Olivais, e o Fernando Pessoa de Lagoa Henriques, correctamente 

instalado na esplanada do café A Brasileira.  

 Ambas as obras derivam do Retrato de Fernando Pessoa de Almada Negreiros, 

que em 1954 estabelecia a iconografia do poeta, sentando-o à mesa de um café, de 
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chapéu na cabeça, óculos, bigode e cigarro na mão. É este esquema, que vimos 

repetido no Fernando Pessoa de Lagoa Henriques que, não sendo uma referência à 

obra literária do poeta, é sem dúvida uma evocação poética ao escritor e ao grupo de 

intelectuais, que nas duas primeiras décadas do século XX se encontravam pelos cafés 

de Lisboa, especialmente n’A Brasileira do Chiado.  

 Vinte anos mais tarde, a Câmara Municipal de Lisboa inaugurava a Hommage a 

Pessoa do belga Jean-Michele Folon, pintor e ilustrador, tardiamente convertido à 

escultura, que teria na sua estátua pelo menos o mérito de uma acertada implantação 

junto à casa onde nasceu o poeta.  

 Todavia, é com o Fernando Pessoa de Lagoa Henriques que o poeta é 

recordado na escultura portuguesa. Obra curiosa, não apenas pela forma como 

representa o poeta, mas igualmente pelo que deixa em aberto. À semelhança do 

Ribeiro Chiado de Costa Mota (Tio), ali tão perto, a cadeira vazia e a mão suspensa 

são um convite a quem passa e não são raras as vezes em que nos deparamos com um 

turista sentado a seu lado, posando para uma fotografia, completando a estátua e 

tornando o monumento numa espécie de grupo escultórico.  

 Três anos mais tarde, Lagoa Henriques teria no Memorial a Antero de Quental a 

primeira e única escultura abstracta dedicada a um escritor. A pedra em bruto e os 

arcos de aço evocam a filosofia universalista do poeta. A tendência para a 

representação figurativa na escultura dos escritores e poetas em Lisboa entende-se não 

apenas nos percursos individuais de cada um dos escultores, mas por exigências 

iconográficas dos retratados e da sua apreensão e identificação por parte do público. 

 As obras que, no seio da escultura pública de Lisboa, representam escritores 

distanciam-se dos grandes monumentos de homenagem ou comemorativos, desde 

logo, pelo carácter intimista de que o acto criador da escrita é exemplo. Ainda assim, 

a caracterização mais ou menos realista do retrato, ou as roupagens de época, são 

elementos comuns entre a representação de escritores e as estátuas que evocam as 

altas figuras da nação. 

 Porém, os nossos escultores perceberam desde cedo que o carácter intimista de 

tais homenagens encerrava também a possibilidade de alguma liberdade estética e 

iconográfica. Os gestos declamadores, a presença de livros, folhas de papel ou 

pergaminho ou os ramos de louro, são elementos recorrentes na iconografia dos 

poetas e constituem-se muitas vezes como importantes elementos biográficos. Do 

mesmo modo, a inscrição de poemas ou sonetos são interessantes referências à 
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bibliografia dos homenageados, contribuindo para a sua identificação. 

 Mas se a iconografia utilizada não tem sido demasiado inovadora, também não 

o foi a escolha dos materiais, onde a opção vigente tem incidido por matérias mais 

tradicionais da escultura, como a pedra ou o bronze (Gráfico III). Naturalmente, as 

obras a que nos referimos ao longo deste nosso trabalho são esculturas implantadas 

no espaço público e por isso afigura-se lógica a opção por materiais permanentes, 

como a pedra ou o bronze, que conferem às obras uma maior resistência e 

longevidade.  

 Com uma escala muitas vezes intimista, que se vai acentuando com o chamado 

naturalismo, assume especial importância a tipologia do busto nas esculturas de 

escritores e poetas. Dentro deste conjunto destacamos, pela linguagem escultórica, os 

de Sousa Viterbo, Cesário Verde e o de Sophia de Mello Breyner.  

 Nas cidades cujo património é, além de arquitectónico e monumental, também 

escultórico, resta-nos deixar expressa uma nota de preocupação relativamente ao 

estado de conservação, ou melhor, ao estado de abandono em que se encontra grande 

parte das obras a que nos referimos ao longo deste estudo. Parte delas revelam graves 

patologias associadas e requerem intervenção urgente, sob pena de os danos se 

tornarem irreversíveis. 
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