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 I 

Resumo 

 

A presente dissertação de mestrado faz o estudo da Colecção de Desenho Antigo 

da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa que reúne um total de 1284 desenhos, datados 

entre 1830 e 1935, cuja origem coincide com a criação da Academia das Belas-Artes de 

Lisboa, fundada por decreto de 25 de Outubro de 1836, de que a actual Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa é herdeira.  

Os desenhos procedem da Aula Pública de Desenho, da Antiga Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa e das academias e ateliers de Paris e Roma. De cariz 

eclético, esta Colecção é composta por exercícios de aula, provas de concurso e exames, 

provas de admissão ao professorado da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, 

desenhos de pensionistas, desenhos para um compêndio de arquitectura da autoria de 

José da Costa Sequeira e três projectos para um monumento em memória do Duque 

Bragança. São obras que documentam de forma sectorial o ensino e a prática do 

Desenho nestas instituições e os seus padrões de gosto. 

Procura-se compreender como foi formada esta Colecção de desenhos e em que 

moldes foram incorporadas estas obras na instituição; em que contextos foram 

realizados estes desenhos e quem são os seus autores. Paralelamente, fazer notar as 

coordenadas e modelos seguidos no ensino do desenho nas duas instituições 

maioritariamente representadas na Colecção – Aula Pública de Desenho e antiga 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

A partir do estudo das obras e de fontes documentais faz-se o estudo da Colecção 

por tipologias, segundo as suas especificidades disciplinares – desenho de cópia a partir 

de estampa, desenho de ornato, estátua, anatomia e desenho de modelo vivo: nu, 

panejamentos e cabeça – e aspectos autorais, atendendo especialmente à presença de 

grandes mestres da arte portuguesa e artistas do sexo feminino.   

Apresenta-se o inventário sistematizado da Colecção segundo as actuais normas 

de inventariação museológica. Paralelamente, realizou-se uma base de dados para 

pesquisa e consulta do inventário.  

Com estudo desta Colecção fez-se o reconhecimento do seu valor histórico, 

artístico e documental, mas também da sua identidade museológica, com vista à 

valorização do património artístico da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e sua 

integração num futuro Museu da instituição.  

 
Palavras-chave: Academia / Escola de Belas-Artes de Lisboa; Coleccionismo de 

desenhos; Desenho; Ensino artístico; Museologia. 
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Abstract 

 

This dissertation work studies the Old Drawing Collection of the Faculty of Fine 

Arts of Lisbon, which congregates 1284 drawings, dated between 1830 and 1935, 

whose origins coincide with the creation of the former Academy of Fine Arts of Lisbon 

(founded by the decree of the 25
th

 of October of 1836), that the current Faculty is 

heiress.  

The drawings proceed from the Aula Pública de Desenho, the former Academy 

and School of Fine-Arts of Lisbon, and the academies and ateliers of Paris and Rome. 

There can be found is this eclectic Collection: classroom exercises, competition 

drawings, proofs of admission for teaching at the Academy and School of Fine Arts of 

Lisbon, drawings of pensioners, drawings for an architecture work-book by José da 

Costa Sequeira and three projects for building a monument in memory of Duke of 

Bragança.  

These works are documents that witness the methods and models that were 

followed in teaching drawing as well the patterns of taste that prevailed in the academic 

circles of these institutions.  

We seek to understand how this Collection of drawings was formed and how this 

pieces came into the institution; in which contexts where this drawings done and who 

are the authors of this works. Similarly we seek to detail the main guides that were 

followed in teaching drawing at the two institutions mainly represent in this assortment 

of drawings – Aula Pública de Desenho and former Academy and School of Fine Arts 

of Lisbon.  

From the study of the documentary sources and workmanships, the Collection is 

analyzed according to the different disciplines of drawing: copy drawing from prints, 

ornaments, casts, anatomy and drawing from the live model: nude, drapery and portrait. 

Special attention is given for the presence of great masters of Portuguese Art as well to 

feminine artists. 

This study presents the Inventory of the Collection according to the actual 

museological rules and a database for its research and consultation.  

With the study of this Collection, we accomplished to recognize it’s historical, 

artistic and documentary value and identity as a museological object, and consequently 

enhance the artistic heritage of the Faculty of Fine Arts of Lisbon in its future Museum. 

 
Keywords: Academy / School of Art of Fine-Arts of Lisbon; Drawing collecting;  

Drawing; Teaching art; Museology. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

1.1. Tema e problemática 

 
 

O tema da presente dissertação centra-se no estudo da Colecção de Desenho 

Antigo
1
 da FBAUL, que reúne um conjunto de 1284 desenhos, datados entre 1830 e 

1935, procedentes da actividade escolar dos alunos da Aula Pública de Desenho de 

Figura, Arquitectura Civil e de Gravura; da antiga Academia e Escola de Belas-Artes de 

Lisboa e das aulas e ateliers de Paris e Roma. Fazem parte desta Colecção provas de 

concurso e exame das aulas de desenho, provas de admissão ao professorado para a 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, trabalhos de professores, desenhos de 

pensionistas e projectos apresentados em concursos públicos. 

A Colecção que se estuda é um repositório da memória pedagógica do ensino do 

Desenho na instituição e é parte integrante de um património que foi sendo 

“…lentamente destruído e desbaratado pela incúria de antigas direcções deste 

estabelecimento de ensino [Escola de Belas-Artes de Lisboa] e pelo ostracismo a que o 

votaram as entidades oficiais […]”
2
.  

O nosso contacto com a Colecção de Desenho Antigo da FBAUL teve início em 

1999, ainda no tempo da nossa licenciatura, quando propusemos desenvolver no âmbito 

da cadeira de Museologia, então leccionada pelos professores Carlos Amado e Luís 

Jorge Gonçalves, um levantamento dos desenhos antigos existentes em acervo na 

FBAUL. Este trabalho foi desenvolvido com a pintora Neusa Negrão, sob a orientação 

do Professor João Queirós, com o apoio do Conselho Directivo da altura
3
 e em parceria 

com a ADETTI. Este último organismo, auxiliou-nos na execução de um CD-ROM, 

com a informação técnica e fotográfica dos desenhos, no sentido de criar uma base de 

arquivo digital on-line. Mas que não chegou a ser concretizado. 

A intenção de levar a cabo a presente investigação começou a desenhar-se no ano 

de verão de 2002, quando iniciámos sob a orientação da Professora Doutora Luísa 

Arruda, o projecto de organização e acomodação deste espólio em gabinete próprio.  

                                                 
1
A designação “Desenho Antigo”, tem sido utilizada pela FBAUL, com vista a distinguir esta Colecção 

do grupo de desenhos contemporâneos, datados desde os anos 80 do século XX até ao presente, que a 

instituição tem vindo a reunir com base em obras de alunos, no âmbito das aulas de Desenho. 
2
 Nota introdutória do Conselho Directivo para o catálogo da exposição: Desenhos dos Séculos XIX e XX 

– Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Cf. [ Margarida CALADO; Maria CALADO] – Desenhos 

dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. Lisboa : Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa, 1975. [Catálogo da Exposição - Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa - que esteve patente na ESBAL entre 27 de Outubro e 9 de Novembro de 1975]. 
3
 Presidente: Professora Associada Agregada, Maria João Gamito; Vice-Presidente: Professor Associado 

Agregado, Pedro Saraiva e o Professor Auxiliar, João Queirós.  
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O contacto diário com a Colecção, intercalado com alguma investigação, permitiu 

observar que estávamos perante um acervo dotado de grande valor histórico e artístico, 

na qual estavam incluídas obras do período de formação de arquitectos, pintores e 

escultores que se tinham evidenciado no panorama artístico português da segunda 

metade da centúria de oitocentos e primeiras décadas do século XX, mas também como 

docentes desta instituição no passado.  

A proximidade com a Colecção viria a ser reforçada com a nossa contratação por 

parte da Faculdade em meados de 2003, para dar continuidade à formação do Gabinete 

de Desenho e da organização do seu acervo, que também passou a incluir nesta altura, 

para além da Colecção de Desenhos, obras de gravura (litografia, talhe-doce e 

heliogravura) e fotografia do século XIX, que foram sendo encontradas em alguns 

espaços Faculdade.   

Paulatinamente, fomo-nos apercebendo que esta Colecção não tinha sido ainda 

objecto de um estudo sistemático, apesar de termos conhecimento que uma parcela 

muito reduzida tinha sido apresentada em exposições ou citada de forma marginal no 

contexto de certas monografias artísticas. Porém, na generalidade, verificamos que esta 

Colecção era ainda pouco conhecida do grande público e da classe discente e docente 

desta instituição, como também da comunidade de investigadores.  

A consciência desta lacuna, associada a solicitações constantes por parte de 

mestrandos, doutorandos, docentes da instituição e entidades exteriores nacionais e 

internacionais, caso da leiloeira do Correio Velho
4
 ou do Dipartimento de Architectura 

e Planificazzione da Faculdade de Arquitectura de Milão
5
, interessados em averiguar a 

existência de certos autores ou simplesmente empenhados em conhecer a natureza das 

obras existentes nesta Colecção, transformou-a num objecto de estudo cuja execução 

não podia ser mais adiada. Deste modo e tirando partido da familiaridade adquirida com 

esta Colecção, em virtude da nossa actividade no Gabinete de Desenho, decidimos 

avançar para um projecto de investigação que incluísse o inventário desta Colecção e o 

estudo das obras que a compõem, de forma a contribuir para a organização deste 

património, sua divulgação e consulta pelas várias classes de interessados.  

                                                 
4
 A visita da leiloeira do Correio Velho teve como objectivo ver as obras de Luciano Freire e em 

particular, a sua assinatura.   
5
 A visita desta instituição foi feita no âmbito da realização de uma monografia sobre o arquitecto Luigi 

Maninni.  
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A estruturação deste projecto de investigação começou a desenvolver-se no 

âmbito dos seminários, Colecções e Espaços Museológicos II
6
 e Projecto

7
, do 

mestrado de Museologia e Museografia.  

 Feita a apresentação do tema e dos motivos que conduziram à sua escolha, 

importa identificar a problemática, uma vez que foi a partir desta que formulámos as 

questões que propomos analisar e responder ao longo deste trabalho.  

A problemática desta dissertação assentou em três questões: 1) Qual a génese 

desta Colecção – em que moldes foi formada e incorporada na instituição? 3) Em 

contextos foram realizadas estas obras? 3) E quem são os autores destes desenhos?  

 

1.2. Estado da Arte 

 

Identificado o tema e a problemática, interessa traçar o estado do conhecimento 

relativo ao nosso objecto de estudo, uma vez que foi desta plataforma que partimos para 

a prossecução da nossa investigação.  

À parte do conhecimento específico da Colecção, são temas indissociáveis ao 

enquadramento do presente estudo, por um lado, a situação do coleccionismo artístico 

em Portugal e numa abordagem mais específica, a do coleccionismo de desenhos; por 

outro, o estudo das instituições de ensino artístico em Portugal e em particular da 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa – instituição que acolheu e formou a 

presente Colecção de Desenho antigo da FBAUL.  

O primeiro texto sobre o estado das nossas colecções artísticas foi escrito 

curiosamente, pela mão de um estrangeiro, o conde prussiano, Atanasius Raczinsky, que 

de visita ao nosso país numa missão diplomática registou o estado das artes em 

Portugal, como também das colecções de arte existentes em território nacional
8
.   

Em 1875, o então Vice Inspector da ARBAL, Marquês de Sousa Holstein (outro 

estrangeiro) publicou um relatório circunstanciado do estado do nosso ensino, dos 

museus e das nossas colecções, que não podemos deixar de considerar como uma fonte 

e um contributo reflexivo para a observação do coleccionismo artístico em Portugal, 

nomeadamente daquele criado na Academia de Belas-Artes de Lisboa
9
.  

                                                 
6
Leccionado pelo Prof. Doutor Fernando António Baptista Pereira.  

7
Leccionado pela Prof. Doutora Luísa Arruda, Mestre Elsa Garret Pinho e Dr. António Nabais. 

8
Cf. Conte Athanasius RACZYNSKI. – Les Arts en Portugal. Paris : Jules Renouard et C

ie
, Libraires-

Éditeurs, 1846; Idem - Dictionnaire Historico-Artistique du Portugal. Paris: Jules Renouard et C
ie
, 

Libraires-Éditeurs, 1847. 
9
Cf. Sousa HOLSTEIN - Observações sobre o actual estado do Ensino das artes em Portugal, a 

organização dos museus e o serviço dos monumentos históricos e da archeologia oferecidas à 
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Não existe até à data uma história do coleccionismo artístico em Portugal
10

. No 

entanto, esta ausência tem sido colmatada de forma pontual com diversas contribuições 

no âmbito de trabalhos no domínio da História da Arte, catálogos de exposições e 

trabalhos académicos (dissertações de mestrado e teses de doutoramento) das quais 

daremos conta ao longo deste texto. 

 Na década de 60 do século XIX, o Prof. Doutor José-Augusto França em A Arte 

em Portugal no século XIX – referência metodológica para o estudo da situação artística 

da centúria oitocentos em território nacional – toca o tema do coleccionismo em vários 

momentos da sua obra
11

.  

Nos anos 80, são de referir os contributos de Matilde Sousa Franco
12

 e Madalena 

Braz Teixeira
13

, que numa perspectiva histórica abordam o tema coleccionismo e dos 

Museus em Portugal.  

No ano de 2000, João Brigola explorou a problemática das colecções, gabinetes e 

museus da centúria de setecentos como tema da sua Tese de Doutoramento
14

.  

Nos anos de 2001 e 2003, a realização das exposições – Uma Família de 

Coleccionadores, Poder e Cultura : Antiga Colecção Palmela (2001)
15

 e Henry Burnay 

de Banqueiro a Coleccionador (2003)
16

 – dão lugar a dois importantes catálogos, que 

salientam a problemática do estudo coleccionismo artístico em Portugal. Neste último 

catálogo, Raquel Henriques da Silva apontou o seguinte: “A História do coleccionismo 

português permanece um tecido incerto e percorrido de contradições que tem como 

razão de ser a ausência de estudos sistemáticos actualizados
17

. Esta observação adquire 

particular relevância quando nos reportamos à situação do coleccionismo de desenhos 

                                                                                                                                               
commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por um vogal da mesma comissão. 

Lisboa : Imprensa Nacional, 1875. 
10

Cf. Vítor SERRÃO – As colecções artísticas Sousa e Holstein/Palmela. Notas sobre um recheio 

coleccionístico de excepção. Sobre a historia do coleccionismo português : um desafio metodológico. In, 

Alexandre Pais NOBRE…[et. al] - Uma Família de Coleccionadores, Poder e Cultura : Antiga 

Colecção Palmela. Lisboa : Instituto Português de Museus/Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, 2001. 

p. 73 [catálogo da exposição que esteve patente na Casa Museu Dr. Anastácio Gonçalves, Lisboa, 2001].  
11

Cf. José AUGUSTO-FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. 3.º edição (1.ª edição: 1967), vol. 

I, Venda Nova : Betrand Editora, 1990, pp. 189-194, 410-416; vol. II, pp. 77-83. 
12

Cf. Matilde Sousa FRANCO – Dos Museus e Colecções de Lisboa. Teses. Elementos inéditos. 

Bibliografia. CICM, 1980. Arquivos da secretaria do MNAA. 
13

Cf. Madalena Enes da Lage Raposo Braz TEIXEIRA – Do objecto ao Museu. Lisboa: 1983 

Dissertação de mestrado em História da Arte, apresentado à Universidade Nova de Lisboa. 
14

Cf. João Carlos Pires BRIGOLA - Colecções, Gabinetes e Museus em Portugal no século XVIII. 

Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2003. Tese de 

Doutoramento em História apresentada à Universidade de Évora, 2000. 
15

Cf. Vítor SERRÃO, in Alexandre Pais NOBRE…[et. al] - op. cit., pp. 73-75. 
16

Cf. Raquel Henriques da SILVA – Coleccionismo de arte no Portugal de Oitocentos. In Alexandre Pais 

NOBRE…[et. al] - Henry Burnay de Banqueiro a Coleccionador. Lisboa : Casa Museu Anastácio 

Gonçalves, 2003, pp. 11-20 [catálogo da exposição que esteve patente na Casa Museu Dr. Anastácio 

Gonçalves, Lisboa, 2003].  
17

 Cf. Idem, in Alexandre Pais NOBRE…[et. al] – op. cit., p. 11. 
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em território nacional, cuja razão se fica a dever à falta de organização, estudo e 

divulgação das colecções existentes em certas instituições museais, bibliotecas, arquivos 

e universidades.  

A obra, Il Disegno, i grandi collezionisti, constitui um suporte metodológico de 

referência para o estudo do coleccionismo de desenhos a nível internacional
18

.  

O primeiro contributo para o estudo das colecções portuguesas de desenhos 

antigos data de 1905, com a apresentação pública de uma parcela da colecção de 

desenhos do Museu Nacional de Belas-Artes (actual MNAA)
19

, conforme foi notado 

por Nicholas Turner, no catálogo da exposição – Desenhos de Mestres Europeus em 

Colecções Portuguesas
20

. Foi precisamente com esta última exposição, que teve lugar 

no ano de 2000, em que foram expostas e estudadas obras provenientes dos mais 

variados quadrantes, desde instituições museológicas
21

 a bibliotecas
22

, passando por 

universidades
23

, instituições bancárias
24

 e colecções privadas
25

 e do respectivo catálogo 

que se produziu, que observamos o primeiro esforço de sistematização para o estudo do 

coleccionismo de desenhos em Portugal.  

Os estudos realizados em torno da figura de Francisco de Holanda e sua faceta de 

coleccionador, merecem particular atenção quando nos referimos ao estudo das origens 

do coleccionismo gráfico em Portugal, dado Francisco de Holanda ser considerado 

como um dos primeiros artistas e coleccionadores portugueses de desenhos de mestres 

italianos
26

. Constituem estudos indispensáveis para o estudo e conhecimento da faceta 

de Francisco Holanda como coleccionador de desenhos, os trabalhos de Slyvie 

Deswarte
27

 e David Franklin
28

.  

                                                 
18

Cf. Giulia FUSCONI...[et. al]  - Il Disegno, i grandi collezionisti. Torino: Amilcare Pizzi :Istituto 

Bancario San Paolo Di Torino, 1992. 
19

Cf. [Manuel Macedo Pereira COUTINHO] – Catalogo da Collecção de Desenhos do Museu Naconal 

de Belas Artes. Lisboa : Imprensa Nacional, 1905.  
20

Cf. Nicholas TURNER – Desenhos de Mestres Europeus em Colecções Portuguesas. Lisboa: 

Ministério da Cultura / Centro Cultural de Belém, 2000, p. 15 [Catálogo da exposição - Desenhos de 

Mestres Europeus em Colecções Portuguesas – apresentada no Fitzwilliam Museum, Cambridge, de 16 e 

Maio a 13 de Agosto de 2000; Centro Cultural de Belém, Lisboa, entre Outubro de 2000 e Janeiro de 

2001; Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, de Outubro a Dezembro de 2001 e Museu do Prado, 

Madrid, no ano de 2002]. 
21

Museu de Évora, Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Gulbenkian. 
22

Biblioteca do Palácio da Nacional da Ajuda. 
23

Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
24

Banco de Portugal. 
25

Fernando Bello e Álvaro Sequeira Pinto. 
26

Cf. Nicholas TURNER – op. cit.,  pp. 11, 13, 234. 
27

 Cf. Sylvie DESWARTE-ROSA – Francisco de Holanda Collectionateur. La révue do Louvre et des 

musées de France. Nº 3, Juin (1984) pp. 169-175 ; Idem - “Opus Micaelis” : Le dessin de Michel-Ange 

de la collection de Francisco de Holanda. Prospettiva. vol. I, N.º. 53-56 (1988-1989), pp. 388-398; Idem 

– Francisco de Holanda entre théorie et collection : “Tudo o se faz em este mundo é desenhar”. In, 

Separata : El modelo en las Artes Plásticas de la península ibérica durante el Renascimento. 

Valladolid : Universidad, 2004. pp. 247-290.  
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A Tese de Doutoramento realizada pela Professora Luísa Arruda – Francisco 

Vieira Lusitano (1699-1783). O Desenho - centrado no estudo e obra gráfica de Vieira 

de Lusitano  afigura-se,  no panorama do estudo do coleccionismo de desenhos como 

um contributo relevante para o entendimento da situação no século XVIII em Portugal.  

Nesta monografia, é destacado pela pela primeira vez, não só a importância da obra 

gráfica de Vieira Lusitano, mas também a sua influência na formação e gosto das 

colecções (régias, artistas, nobreza e clero) de desenho português do século XVIII. É 

igualmente salientado neste trabalho, a faceta de coleccionador de Vieira Lusitano, que 

ele desenvolveu por influência de um dos seus mestres, o pintor Benedetto Lutti (1666-

1724), que foi um dos maiores coleccionadores de desenhos da sua época
29

.  

A Tese de Doutoramento de Eduardo Manuel Alves Duarte - Desenho Romântico 

Português. Cinco Artistas desenham em Sintra
30

, constitui um importante suporte para o 

conhecimento das colecções de desenhos do período romântico português, uma vez que 

o autor efectuou para esta sua investigação uma recolha exaustiva de obras de artistas 

românticos portugueses, junto de algumas das nossas instituições museais
31

, 

bibliotecas
32

 e colecções particulares, no sentido de estudar e compreender o Desenho 

Romântico Português. 
  

O estudo e a divulgação de certos acervos de desenhos existentes em museus, 

bibliotecas e universidades, têm contribuído de modo decisivo para clarificar os 

meandros do coleccionismo de desenhos em Portugal e para a sistematização do seu 

conhecimento.  

No âmbito dos museus, são exemplo as colecções do MNAA
33

 e do Museu Grão 

Vasco
34

, que possuem uma parte significativa das suas colecções de desenho estudadas 

e divulgadas.  

                                                                                                                                               
28

Cf. David FRANKLIN - Francisco de Holanda´s collection of drawings by Polidoro da Caravaggio. 

Apollo -The International Magazine of Arts. March, (2000), pp. 12-21;  
29

Cf. Luísa D’Orey Capucho ARRUDA – Francisco Vieira Lusitano (1699-1783). O Desenho. Lisboa : 

[s.n.]. 1999. Tese de Doutoramento em Desenho apresentado à Faculdade de Belas-Artes da Universidade 

de Lisboa, 2 vols.   
30

Cf. Eduardo Manuel Alves DUARTE - Desenho Romântico Português. Cinco Artistas desenham em 

Sintra. Lisboa : [s.n.], 2006. Tese de Doutoramento em História da Arte, apresentado à FBAUL, 3 vols. 
31

Museu Malhoa, Museu Grão Vasco, Museu Nacional Soares dos Reis, Museu Municipal de Faro, 

Museu de Lamego, Museu do Caramulo, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu do Chiado, Palácio da 

Pena, Palácio Ducal de Vila Viçosa. 
32

Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda e da Fundação Calouste Gulbenkian. 
33

 Cf. Alexandra Reis GOMES - A Colecção de Desenhos do Museu das Janelas Verdes. In, José Luís 

PORFIRIO; Alexandra Reis GOMES, co-aut – Desenho : a colecção do MNAA. Lisboa : Sociedade 

Lisboa 94, Milão : Electa, 1994. 
34

Cf. Dalila RODRIGUES, Coord; Maria João Pinto CORREIA, Textos – Museu Grão Vasco. Colecção 

de Desenhos séculos XVIII-XX. Viseu: Instituto Português de Museus / Câmara Municipal de Viseu, 

2002. 
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O Museu Nacional de Arte Contemporânea – Museu do Chiado é possuidor de 

uma colecção representativa de desenhos de mestres portugueses do século XIX e XX, 

muitos dos quais pertencentes a antigos alunos e professores da Academia e Escola de 

Belas-Artes de Lisboa, que até data tem sido divulgados de forma pontual no contexto 

de algumas exposições
35

.  

No plano das bibliotecas, a mais bem conhecida, é a colecção de desenhos da 

Biblioteca Nacional, que se encontrada inventariada e acessivel à investigação
36

.  

No âmbito dos arquivos refira-se a colecção de desenhos do Arquivo Histórico do 

Ministério da Habitação e Obras Públicas, que se encontra inventariada e disponvel para 

consulta. Neste arquivo encontramos desenhos dos séculos XVIII a XX, que dizem 

sobretudo respeito a edifícios públicos, religiosos, estradas, caminhos-de-ferro, redes de 

abastecimento de àgua, elementos ornamentais e decoração. Alguns dos quais da autoria 

de ilustres arquitectos e desenhadores nacionais e estrangeiros, como Eugénio dos 

Santos, António do Couto, Pardal Monteiro, Nicola Bigaglia, Continelli Telmo entre 

outros
37

. 

O acervo da Academia Nacional de Belas-Artes merece particular destaque neste 

trabalho, uma vez que é herdeira, a título definitivo, da biblioteca, arquivos e colecções 

de arte da extinta Academia Real de Belas-Artes de Lisboa.  

A ANBA é possuidora de uma vasta colecção de desenhos dos séculos XVII a 

XIX, de que só uma parte se encontra inventariada, o que impossibilita conhecer com 

exactidão a sua dimensão. Tem contribuído para colmatar esta falta, publicações no 

domínio da História da Arte
38

, do Desenho
39

 e do património (Boletins da ESBAL)
40

, 

                                                 
35

Refira-se a título de exemplo, as exposições de Veloso Salgado (1999), João Cristino da Silva (2000), 

Miguel Ângelo Lupi (2000) e de Columbano Bordalo Pinheiro (2007). Sobre os catálogos destas 

exposições, vd. Bibliografia e Fontes: E – Catálogos. 
36

Cf. Ayres de CARVALHO -Catálogo de Desenhos da Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa : 

Biblioteca Nacional de Lisboa, 1977. 
37

 Cf. Cf. Maria Stela Afonso Gonçalves PEREIRA; Mário Alberto Nunes COSTA – Catálogo da 

colecção de desenhos avulsos do arquivo histórico do Ministério da Habitação e Obras Públicas. 

Lisboa : Secretaria-Geral do Ministério, 1980. 
38

 Cf. Idem – Os Três Arquitectos da Ajuda. Do Rocaille ao Neoclássico - Manuel Caetano de Sousa 

(1742-1802), José da Costa e Silva (1747-1819), Francisco Xavier Fabri (1761-1817). Lisboa : 

Academia Nacional de Belas-Artes, 1979;  

Margarida CALADO – Desenho. In, José Fernandes PEREIRA, Dir; Paulo PEREIRA, Coord. - 

Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa: Editorial Presença, 1989, p. 146. 
39

 Cf. Luísa D’Orey Capucho ARRUDA – Cirilo Wolkmar Machado. Cultura Artística. A Academia. 

A obra gráfica. Lisboa: 1999. [Prova complementar de Doutoramento em Desenho apresentado à 

FBAUL].  
40

Cf. ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA – Nas Galerias da Escola. Boletim 5. 

Lisboa : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (1968), pp. 9-12. 
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que fazem referências visuais e textuais à existência deste espólio e à natureza dos 

exemplares em depósito nos arquivos e biblioteca desta intituição cultural
41

. 

Exemplo para as universidades é a colecção de desenhos do Museu da Faculdade 

de Belas-Artes do Porto, que é composta por dois núcleos distintos: 1) colecção de 

desenhos de mestres europeus; 2) colecção de desenhos executados em contexto 

académico, por antigos alunos e professores da academia portuense (tal como a 

Colecção da FBAUL). O espólio artístico deste Museu universitário encontra-se 

relativamente bem estudado e documentado, em virtude das publicações
42

 que o Museu 

tem feito e as exposições em que tem participado, de que a mais importante foi a 

exibição dos Grandes Mestres Europeus em Colecções Portuguesas; e mais 

recentemente, com a tese de mestrado de Cláudia Garradas – A Colecção de Arte da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto. Génese e história de uma 

colecção universitária
43

. A disponibilização on-line do seu inventário constitui uma 

mais valia para o conhecimento deste acervo de desenhos
44

  

É ainda de referir o acervo de desenhos da Faculdade de Arquitectura do Porto, 

que reúne obras de antigos alunos e docentes, cuja uma parte foi dada a conhecer ao 

público em 1987, por ocasião da exposição comemorativa dos 75 anos da Universidade 

do Porto, realizada no Museu Nacional Soares dos Reis
45

.  

No plano geral da história das Academias de Belas-Artes e do ensino do Desenho, 

a obra de Nikolaus Pevsner, Academies of art: past and present
46

 surge como uma 

referência metodológica insubstituível, ao lado de trabalhos de datas posteriores, da 

autoria de Carl Goldstein – Teaching Art. Academies and Schools from Vasari to Albers
 

                                                 
41

 Não se encontrando ainda contabilizado o espólio desta instituição, houve, desde há um ano para cá um 

esforço de organização e inventariação de uma parte do seu património artístico (pintura e uma parcela 

muito ínfima do seu acervo de desenhos). Facto que não pode deixar de ser sublinhado como um 

contributo importante para o desenvolvimento dos nossos estudos artísticos.  
42

Cf. Lúcia ALMEIDA-MATOS, Coord – Desenhos do Século XIX. Porto : O Museu Faculdade de 

Belas Artes do Porto; Idem – Exercício do Desenho na Colecção da FBAUP – Desenhos. Porto: O 

Museu Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 1999. [catálogo da exposição que se realizou 

na FBAUP entre Dezembro de 1999 e Janeiro de 2000]. 
43

 Cf. Cláudia GARRADAS –  A Colecção de Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do 

Porto. Génese e história de uma colecção universitária. Porto: [s.n],  2008. Dissertação de mestrado 

em Estudos Artísticos, Especialização Estudos Museológicos e Curadoriais. 
44

Disponível para consulta em: http://www.fba.up.pt  
45

Cf. ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DO PORTO; FACULDADE DE ARQUITECTURA 

DA UNIVERSIDADE DO PORTO, Org. - Arquitectura, Pintura, Escultura, Desenho: Património da 

Escola Superior de Belas Artes do Porto e da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto. 

Porto: Universidade do Porto, 1987. [Catálogo da exposição que se realizou no Museu Nacional Soares 

dos Reis, entre Janeiro e Fevereiro de 1987]. 
46

Cf. Nikolaus PEVSNER - Academies of art: past and present. Cambridge: University Press, 1940. 
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47
 e de Karen-edis Barzman - The Florentine Academy and the early modern state: the 

discipline of disegno
48

. 

Fonte incontornável para a história dos estabelecimentos artísticos em Portugal é a 

obra de José Silvestre Ribeiro – História dos estabelecimentos scientificos, litterarios e 

artísticos…49 – que aborda a evolução e modos de funcionamento dos nossos 

estabelecimentos artísticos, desde do século XVI até inícios do século XX.  

Já no século XX, são de referir os contributos de Luíz Xavier da Costa – Quadro 

Histórico das Instituições Académicas Portuguesas
50 

ou de Paulino Montez (arquitecto 

e antigo professor e director da ESBAL)
 – 

Do ensino de Belas Artes em Portugal através 

dos séculos
51

.  

A já citada obra de José-Augusto França constitui, pelo seu carácter reflexivo 

sobre o panorama das artes na centúria de oitocentos, uma obra de referência para o 

estudo da situação do ensino das artes no século XIX e da sua relação com o meio 

artístico da época. Para uma abordagem histórica e sistematizada do ensino artístico em 

Portugal, são de referir os contributos de Maria Calado e Margarida Calado
52

.  

Num âmbito mais específico, inserido no estudo das instituições que antecederam 

a fundação da Academia de Belas-Artes de Lisboa, refira-se os trabalhos de Júlio Jesus 

– Joaquim Manuel da Rocha, Joaquim Leonardo da Rocha: pintores dos séculos XVIII-

XIX53 e de Ernesto Soares – O Livro da Matricula dos discípulos ordinários …
54 

– 

dedicados ao estudo da Aula Pública de Desenho de Figura, Arquitectura Civil e de 

Gravura, que funcionou na capital entre 1781 e 1836; de Luís Xavier da Costa – O 

Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802 a 1833)
55

 – onde é 

                                                 
47

Cf. Carl GOLDSTEIN - Teaching Art. Academies and Schools from Vasari to Albers. Cambrigde; 

New York; Melbourne : Cambridge University Press, 1996.  
48

Cf. Karen-edis BARZMAN - The Florentine Academy and the early modern state: the discipline of 

disegno. Cambridge University Press. 2000. 
49

Cf. José Silvestre RIBEIRO – História dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artísticos de 

Portugal nos sucessivos reinados da monarquia. 19 vols., Lisboa: Typographia da Academia Real das 

Sciencias, 1871-1914. 
50

Cf. Luís XAVIER DA COSTA – Quadro Histórico das Instituições Académicas Portuguesas, 

apresentado pelo vogal efectivo da Academia Dr. Luís Xavier da Costa. In, Boletim da Academia 

Nacional de Belas-Artes. I, Lisboa: A.N.B.A, (1932), pp. 39-61. 
51

Cf. Paulino MONTEZ - Do ensino de Belas Artes em Portugal através dos séculos. In, Boletim 2 da 

Escola Superior de Belas Artes de Lisboa. Lisboa: A.N.B.A, (1960), pp. 9-26. 
52

Cf. [Margarida CALADO; Maria CALADO] – Subsídios para a história do ensino artístico em Portugal. 

In, op. cit; Maria CALADO – O Ensino da Arquitectura – Abordagem Histórica. Jornal da Associação 

dos Arquitectos. N.º 55, (Março, 1987) pp. 6-7. 
53

 Cf. Júlio JESUS – Joaquim Manuel da Rocha, Joaquim Leonardo da Rocha : pintores dos séculos 

XVIII-XIX: subsídios para as suas biografias e alguns elementos para o estudo das suas obras. 

Lisboa : Tipografia Gonçalves, 1932. 
54

Cf. Ernesto SOARES - O Livro da Matricula dos discípulos ordinários da Aula Pública de Desenho 

a qual principiou a ter exercício no 1.º de Dezembro do ano de 1781. Lisboa : Eds. Bíblion, 1935. 
55

Cf. Luíz XAVIER DA COSTA - O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda 

(1802 a 1833). Lisboa: A.N.B.A, 1936. 
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desenvolvido um estudo sobre a Academia que funcionou junto à construção do Real 

Palácio da Ajuda; ou de Miguel Figueira de Faria, o artigo – O Ensino das Belas-Artes 

em Portugal nas vésperas da fundação da Academia – que investiga a história e o 

funcionamento da Aula e Laboratório de Escultura (1770-1836), fundada pelo escultor 

Joaquim Machado de Castro
56

. Em 2008, este autor fez uma actualização do seu estudo 

em - Machado de Castro (1731-1822) – Estudos
57

. 

Relativamente ao estudo da Academia e Escola de Belas Artes de Lisboa são 

contributos indispensáveis, para além das obras acima enunciadas no contexto da 

história dos estabelecimentos artísticos em Portugal, os estudos de D. José Pessanha – O 

ensino das Artes Plásticas em Portugal
58

; de Luís Varela Aldemira – Um ano trágico: 

Lisboa em 1836…
59

; numa abordagem mais específica, voltada para o ensino do 

desenho nesta instituição, o texto de Margarida Calado – O Ensino do Desenho, 1836-

1987
60

. Completando estes trabalhos, sobretudo pela sua forte componente documental 

estão as dissertações de mestrado de Cidália Maria da Cruz Henriques
61

, Saulo 

Araújo
62

, Mário Jorge Fernandes Janeiro Silva
63

 e a Tese de Doutoramento de Maria 

Helena Lisboa
64

.  

A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL é parte integrante de um acervo 

artístico composto por obras de pintura, escultura, gravura e fotografia. Destes espólios, 

a Colecção de Desenho que se estuda, é o que tem merecido maior atenção por parte da 

instituição no âmbito das suas actividades de extensão cultural e artística. Como 

também, é a que possui maior número de referências textuais e visuais em monografias, 

                                                 
56

 Cf. Miguel Figueira de FARIA – O Ensino das Belas-Artes em Portugal nas vésperas da fundação da 

Academia. In, Anais, série história. Volume V -VI, Lisboa : Universidade Autónoma, 2001, pp. 95-139  
57

 Idem – Machado de Castro (1731-1822) – Estudos. Lisboa : Livros Horizonte, 2008, pp. 11-53. 
58

Cf. D. José PESSANHA – O ensino das Artes Plásticas em Portugal. In A Construcção Moderna, 

Lisboa. N.º 34, Ano VIII, (20 de Junho de 1908), pp. 584-597.  
59

Vd. Luís Varela ALDEMIRA – Um ano trágico: Lisboa em 1836: a-propósito do centenário da 

Academia de Belas Artes: impressões, comentários, documentos. Lisboa : Instituto para Alta Cultura 

1937. 
60

Cf. Margarida CALADO – O Ensino do Desenho, 1836-1987, in “... o risco inadiável”. O Caderno do 

Desenho. Lagoa Henriques. Lisboa: Escola Superior de Belas Artes de Lisboa / Jubileu do Professor 

Lagoa Henriques, 1988, pp. 76-117. 
61

Cf. Cidália Maria da Cruz HENRIQUES – Ensino do Desenho em Portugal no Século XIX. Porto: 

[s.n.], 1998. Dissertação de mestrado em História apresentado à Universidade Portucalense Infante D. 

Henrique, 2 vols. 
62

Cf. Saulo ARAÚJO – Artificie ou Artista? Uma problemática que acompanha o ensino artístico em 

Portugal no século XIX. Lisboa: 2002. Dissertação de Mestrado em Teorias de Arte apresentado à 

FBAUL. 5 vols. 
63

Cf. Mário Jorge Fernandes Janeiro SILVA - O ensino do desenho nas Academias de Belas Artes de 

Lisboa e Porto: 1836 a 1910. Lisboa : [s.n.], 2005. Dissertação de mestrado em Desenho apresentado à 

FBAUL, 2 vols. 
64

Cf. Maria Helena LISBOA - As Academias e Escolas de Belas-Artes e o Ensino Artístico 1836 – 

1910. Lisboa : 2005. Tese de Doutoramento no ramo da História da Arte apresentado à FCSH / UNL, 2 

vols. Esta tese foi publicada no ano de 2007. Cf. Maria Helena LISBOA – As Academias e Escolas de 

Belas Artes e o ensino artístico (1836-1910). Lisboa : Edições, 2007. 
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artigos, exposições, conferências e dissertações de mestrado e doutoramento, mas que 

num panorama global, se resumem a pequenos e dispersos contributos. 

As fontes primárias para o conhecimento e estudo desta Colecção são os 

desenhos. As fontes documentais relativas à história e contextos de execução destas 

obras encontra-se essencialmente manuscrita e localizada em Arquivos dispersos pela 

secretaria e biblioteca da ANBA, secretaria e biblioteca da FBAUL e Arquivos da 

ENSBA (Paris).  

Desta documentação arquivística e manuscrita fazem parte os Livros de actas da 

antiga Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, Livros de Exame, Livros de 

Matrícula, Livros de Correspondência, Processos Individuais, Livros de Concurso para 

Professores e Cadastro dos pensionários por conta do Estado e do Legado Valmor.  

Os catálogos impressos das exposições anuais e trienais da Academia e Escola de 

Belas-Artes, onde estes desenhos estiveram expostos, constituem a fortuna crítica da 

época relativa à maioria destas obras, embora com a particularidade de não conterem 

registos visuais dos desenhos
65

. A estes catálogos acrescentam-se os Discursos
66

 e 

Relatórios
67

 elaborados pelos directores ou professores da Academia, que são sobretudo 

úteis para perceber as referências, os valores e o ambiente pedagógico da instituição. 

No ano de 1937, na memória descritiva do projecto para o monumento a erguer 

em Sagres ao Infante D. Henrique, executado pelo arquitecto José Cortez em 

colaboração com o escultor Francisco Franco, vemos reproduzida uma das provas em 

desenho que Francisco Franco apresentou no concurso de admissão ao professorado da 

cadeira de Desenho do Modelo vivo e do Antigo da EBAL em 1934, que consta na 

Colecção - O Infante Dom Henrique contemplando, em Sagres, num terraço da sua 

                                                 
65

 Vd. Bibliografia e Fontes:  E - Catálogos. 
66

 Cf. Conde de MELLO – Discurso Pronunciado pelo Conde de Mello, Vice-Inspector da Academia da 

das Bellas-Artes de Lisboa, no dia da Sessão Solemne, e Exposição, em 30 de Novembro de 1840. pp. 1-

7;  

Francisco de Assis RODRIGUES – Discurso Pronunciado em 30 de Dezembro de 1852, na Sessão 

Publica Triennal, e Distribuição de Premios da Academia das Bellas Artes de Lisboa, na Presença 
de Suas Magestades Fidelissimas e Altezas. Lisboa: Typographia de José Baptista Morando, 1852;   

Idem – Discurso pronunciado por Francisco de Assis Rodrigues Na Sessão Publica Triennal, e 

Distribuição de Premios da Academia das Bellas-Artes de Lisboa, na Presença de Suas Magestades 
Fidelissimas, e Altezas, em 25 de Outubro de 1856. Lisboa: Typographia de José Baptista Morando, 

1856, pp. 3-11;  

João José dos SANTOS – Discurso que deveria ser recitado na Academia de Bellas Artes de Lisboa 

por occasião da sessão solene trienal em 29 de Março de 1862 dedicado á mesma Academia. Lisboa : 

Imprensa Nacional, 1862.  
67

 Cf. José da Costa SEQUEIRA – Relatório que perante as augustas pessoas de suas magestades a 

rainha, e el-rei seu excelso esposo, leo o professor substituto servindo de secretario da Academia 
das Belas-Artes de Lisboa, no dia 20 de Novembro de 1840. Lisboa, 1840. pp. 1-12;  

Idem – Relatorio que perante as Augustas Pessoas de Suas Magestades A Rainha, e El-Rei Seu 

Augusto Excelso Esposo, leo o Professor Substituto servindo de Secretario da Academia das Bellas-

Artes de Lisboa, no dia 22 de Dezembro do corrente anno, em que teve lugar a Sessão Solemne 
Trienal da mesma Academia. Lisboa: Typographia de José Baptista Morando, 1844, pp. 3-15.  
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vila, a vastidão do mar, Inv. n.º 357
68

. Esta constitui a primeira referência bibliográfica 

que reproduz um desenho da Colecção.  

Nas décadas de 40 e 50 do século XX, Varela Aldemira
69

 e Diogo de Macedo
70

, 

no âmbito de pequenas biografias artísticas dedicadas a Veloso Salgado e Columbano, 

respectivamente, fazem referências textuais à existência em acervo na EBAL de 

desenhos destes dois artistas.  

Em 1960, Luís Reis-Santos, no seguimento de uma monografia dedicada à 

iconografia henriquina, publica o referido desenho de Francisco Franco e outro 

Leopoldo de Almeida – Inv. n.º 356, que este escultor apresentou no concurso de 

admissão ao professorado da EBAL em 1934
71

. 

No ano de 1975, por ocasião da exposição – Desenhos dos Séculos XIX e XX – 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa – patente na antiga ESBAL, entre 27 de 

Outubro e 9 de Novembro, foi dado a conhecer um conjunto de quarenta desenhos de 

modelo vivo e estátua
72

. Na sequência desta mostra, foi editado um catálogo com a 

informação visual das obras expostas, acompanhada por resenhas biográficas dos 

artistas representados e uma introdução subsidiária para a história do ensino artístico em 

Portugal73. Este foi o primeiro contributo bibliográfico que reproduziu e deu a conhecer 

numa só publicação uma parte desta Colecção.  

Em finais das décadas de 80 e 90 iniciativas idênticas tiveram lugar, na qual 

foram apresentadas, para além da Colecção de desenhos, obras de pintura e escultura do 

acervo da Faculdade
74

.  

                                                 
68

Cf. Memória Descritiva do Projecto apresentado pelo arquitecto José Cortez com a colaboração 

do escultor Francisco Franco, ao segundo concurso para o monumento a erguer em Sagres ao 
Infante D. Henrique. Rio Janeiro, 1937, estampa I.  
69

Cf. Luís Varela ALDEMIRA - José Veloso Salgado. Notas sobre a sua vida. Lisboa, 1940; Idem -

Vida e obra de José Veloso Salgado. 1940, p.6. Idem; Joaquim MANSO, Prefácio – Columbano. 

Ensaio Biográfico e crítico. Lisboa : Livraria Portugal, 1941, nota 11, p. 57. 
70

Cf. Diogo de MACEDO – Veloso Salgado [e] Luciano Freire. Lisboa : [Museu Nacional de Arte 

Contemporânea], 1954, p. 10. 
71

Cf. Luís REIS-SANTOS - Iconografia Henriquina. Coimbra: Comissão Executiva das Comemorações 

do V Centenário da Morte do Infante D. Henrique, 1960, pp. 71, 94, Cat. n.ºs 34 e 35, Est.XXVI (B), 

Est.XXVI (A). 
72

António José Nunes Júnior (Inv. n.ºs:  297, 303, 304, 305, 307, 308, 342, 346, 347) José Simões de 

Almeida Júnior (Inv. n.ºs: 300, 301 [mal atribuído]), António Soares dos Reis (Inv. n.º 338), Adolfo 

Rodrigues (Inv. n.ºs: 351, 352), Columbano Bordalo Pinheiro (Inv. n.º 334) Ernesto Condeixa (Inv. n.ºs: 

337, 302, 331, 343, 345) António Ramalho (Inv. n.º 336), Luciano Freire (Inv. n.º 299), Veloso Salgado 

(Inv. n.ºs: 296, 354)  Adolfo Marques (Inv. n.º 344), José Cabral Lacerda (Inv. n.º 341), Adriano de 

Sousa Lopes (Inv.ºs: 298, 339, 348, 350, 355, 386), Anjos Teixeira, Raul Carapinha (Inv. n.º 332) e 

Henrique Franco (Inv. n.º 353).  
73

Cf. [Margarida CALADO; Maria CALADO] – Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa. Lisboa: Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 1975. [Catálogo da Exposição 

- Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa - que esteve patente na 

ESBAL entre 27 de Outubro e 9 de Novembro de 1975]. 
74

 Cf. Rogério RIBEIRO; Clemente AUGUSTO. Org. - Ver Desenho 1. A aula de Desenho. Academias 

dos Séc. XIX e XX das Escolas de Belas Artes. Almada: Câmara Municipal de Almada / Departamento 
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Relativamente ao desenho, verificamos que nestas exposições não foram 

apresentados mais exemplares do que aqueles que já tinham sido divulgados em 75, 

como também não vemos desenvolvido uma problematização interessada em averiguar 

a génese desta Colecção ou em desenvolver um estudo artístico das obras.  

O primeiro registo que se conhece em que aparece grafada a necessidade da 

instituição ver inventariado o seu património artístico, data de 1974, quando o professor 

de arquitectura da ESBAL, Fernando Guterres, no Boletim da ESBAL de 1974 e na 

sequência da descrição feita sobre as peças existentes em acervo na intituição, chamou a 

atenção para “ […] a insuficiência de inventário e a não existência de arquivos 

adequados [que] estão na origem da […] depredação” do património da ESBAL
75

. 

Os primeiros inventários do património artístico da instituição referem-se 

curiosamente, ao da Colecção de Desenhos, realizados nos anos de 1982-83 e 1986, sob 

a orientação do Prof. Carlos Amado, por dois grupos de alunos da cadeira de 

Museologia do curso de licenciatura (1982-83). E teve como resultado, o registo de 243 

desenhos e dois dossiers de inventário que actualmente permanecem arquivados no 

Gabinete de Desenho da FBAUL. Parte deste trabalho foi retomado em 1999, quando 

decidimos realizar um novo levantamento das obras de desenho antigo existentes na 

Faculdade, que culminou, conforme referimos no início, na produção de um CD-ROM. 

Em 2003, Teresa Madeira, para a sua dissertação de mestrado em Museologia e 

Museografia efectou o estudo e o inventário da Colecção de Gravura Antiga da 

FBAUL
76

.    

Entre 2003 e 2005 foram executados pelas pintoras Ana Afonso, Sandra Mestre, 

Priscila Machado e Raquel Carvalho, no âmbito de estágios profissionais no Gabinete 

de Desenho da FBAUL, orientados pela Profª. Doutora Luísa Arruda, os inventários das 

colecções de Litografia, Heliogravura e Fotografia.  

A partir do trabalho desenvolvido por nós em 1999, verificamos que a Colecção 

adquiriu outro nível de difusão no meio académico da Faculdade, que se traduziu por 

                                                                                                                                               
de Acção Sociocultural / Galeria Municipal de Almada, 1989. [catálogo da exposição Ver Desenho 1. A 

aula de Desenho. Academias dos Séc. XIX e XX das Escolas de Belas Artes, que esteve patente na Galeria 

Municipal de Almada, em Janeiro de 1989];  

Maria João GAMITO; Pedro SARAIVA, Coord. - A Permanência do Corpo. Academias da Escola de 

Lisboa. Exposição do Património Artístico da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa. Lisboa : 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 1999 [catálogo da exposição que esteve patente na Reitoria da 

Universidade de Lisboa em Novembro de 1999].   
75

 Cf. Fernando GUTERRES – Do Património da Escola. Boletim de 1974. Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa. [Lisboa] : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (29 de Julho de 1974), p. 28.  
76

 Cf. Maria Teresa Sabido Gualdino Ferreira Martins MADEIRA - A colecção de Gravura Antiga da 

Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. Lisboa : [s.n.], 2005. Dissertação de mestrado 

em Museologia e Museografia apresentado à Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. 3 

vols. 
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exemplo, na publicação por parte do Professor Eduardo Duarte, de artigos relacionados 

com estudo do desenho académico do período romântico português, em que foram 

tratadas as obras da Colecção de Simões de Almeida Júnior (Tio) – Inv. n.º 300; Simões 

de Almeida (Sobrinho) – Inv. n.º 301; Vítor Bastos – Inv. n.º 176; João Cristino da 

Silva – Inv. n.º163; António Félix da Costa – Inv. n.º 161; José Daniel Colaço – Inv. 

n.º 217 e Aníbal Cyro – Inv. n.º159
77. Obras estas 

que até data eram desconhecidas, com 

excepção das académias de Simões de Almeida Júnior (Tio) e Simões de Almeida 

(Sobrinho), que haviam sido reproduzidas no catálogo da exposição – Desenhos dos 

Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa. 

No ano de 2003, em sessão académica da ANBA, a Professora Doutora Luísa 

Arruda proferiu algumas reflexões sobre valor histórico e artístico desta Colecção, como 

também apontou as principais tipologias presentes na Colecção e algumas considerações 

estilísticas em torno dos dois desenhos de Leopoldo de Almeida e Francisco Franco – 

Inv. n.ºs: 356 e 357
78

.  

No ano de 2005, no contexto de um trabalho para a cadeira museologia do curso 

de licenciatura, os alunos Maria Otília Mendonça, Maria João Rato e Hermínio Soares 

desenvolveram, numa abordagem inédita, uma pesquisa em torno dos carimbos, selos 

brancos e etiquetas presentes em certas obras da Coleçcão
79

. 

No ano de 2006, no seguimento da referida tese de doutoramento de Eduardo 

Duarte, os desenhos de Cristino da Silva e Vítor Bastos – Inv. n.ºs: 163 e 176 – que já 

haviam sido tratados por este autor em 2002, foram mais uma vez convocados no 

contexto do estudo do desenho romântico Português
80

.  

Susana Lemos de Nascimento na sua dissertação de mestrado em Desenho – A 

importância do corpo humano no ensino do Desenho na Escola de Belas Artes de 

Lisboa no século XX – abordou o estudo de sete desenhos da Colecção, no sentido de 

ilustrar os resultados decorrentes do ensino do desenho do corpo humano na EBAL no 

século XX. São estes desenhos da autoria de Adriano de Sousa Lopes – Inv. n.º s: 339, 

                                                 
77

Cf. Eduardo Manuel Alves DUARTE – Pequenas Grandes Académias. Simões de Almeida (Tio) 

Desenhador e Professor. Arte Teoria. Lisboa. Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, n.º 2, 

2001, pp. 20-36. Idem – Desenhos Escolares de Artistas Românticos. Arte Teoria. n.º 3, 2002, pp. 156-

159.  
78

 Cf. Luísa D’Orey Capucho ARRUDA – Património Artístico Antigo da Faculdade de Belas Artes. 

Primeira Abordagem. (Comunicação proferida na sessão académica da ANBA em 21/1/2003 [no prelo]). 
79

 Cf. Maria Otília MENDONÇA; Maria João RATO; Hermínio SOARES – Marcas distintivas no 

Desenho. Colecção das Belas-Artes. [Lisboa] : 2005. Trabalho realizado no âmbito da cadeira de 

Museologia da FBAUL. 
80

 Cf. Eduardo Manuel Alves DUARTE – Desenho Romântico Português. Cinco Artistas desenham 

em Sintra. Lisboa : [s.n.], 2006. Vol. III. 
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358, 350; Henrique Franco – Inv. n.º 353; José Lacerda – Inv. n.º 341; Leopoldo de 

Almeida e Francisco Franco -Inv. n.ºs: 356 e 357
81

.  

No âmbito do seminário internacional dedicado ao património dos museus 

universitários, que teve lugar no Museu da Ciência em Lisboa, entre 6 e 8 de Julho de 

2007, a Professora Doutura Luísa Arruda apresentou esta Colecção como os restantes 

acervos em depósito na Faculdade, numa perspectiva de evidenciar o património 

artístico deste estabelecimento de ensino.  

Dentro do mestrado em Desenho, a dissertação de Ana Afonso, centrada no 

estudo da obra gráfica do pintor Carlos Augusto Lyster Franco, deu visibilidade a mais 

um desenho da Colecção – Antínoo de Belvédere – Inv. n.º 251
82

.  

Apesar do conhecimento desta Colecção se encontrar relativamente limitado ao 

meio da Faculdade, existem referências em publicações fora da instituição, 

relativamente a um ou outro desenho, em trabalhos no domínio da História da Arte, 

catálogos de exposições, monografias artísticas, dissertações de mestrado, teses de 

doutoramento e dicionários temáticos.  

O primeiro caso refere-se ao volume 12 da História da Arte em Portugal, 

publicado em 1986, onde Rui Mário Gonçalves apresenta uma reprodução de um 

desenho de estátua de Veloso Salgado, executado em Paris (Inv.º n.º 294), no sentido de 

exemplificar as obras que o mestre Salgado dava aos seus alunos na EBAL para estes 

copiarem
83

.  

No ano de 1999, na grande exposição dedicada a Veloso Salgado, que teve lugar 

no Museu do Chiado, vemos exposto e reproduzido no catálogo da referida exposição, a 

académia de nu feminino, Inv.º n.º 354, que o artista executou em França, enquanto 

bolseiro do Estado
84

.  

Em 2003, Alexandra Markl, na monografia dedicada ao pintor António Ramalho, 

apresenta um trabalho escolar deste artista, referente a um estudo de cabeça, que na 

Colecção se encontra indexado com o Inv. n.º 336
85

.  

                                                 
81

 Cf. Susana Lemos Ferreira de NASCIMENTO – A importância do corpo humano no ensino do 

Desenho na Escola de Belas Artes de Lisboa no século XX. Vol. 1, pp. 15, 18, 45, 101, 119, 121, 185. 

Lisboa : 2006. Dissertação de mestrado em Desenho apresentado à FBAUL, 2 vols.  
82

Ana Rita Carvalho AFONSO – A obra gráfica de Carlos Augusto Lyster Franco. Lisboa : 2008. 

Dissertação de mestrado em Desenho, apresentado à FBAUL, 2 vols.  
83

 Cf. Rui Mário GONÇALVES - Os Pioneiros da Modernidade. História da Arte em Portugal.  vol. 12, 

Lisboa : Publicações Alfa, 1986, p. 43.  
84

 Cf. Cristina Azevedo TAVARES; Rui Afonso SANTOS, co-aut; Maria de Aires SILVEIRA, ed. lit, -  

Veloso Salgado: 1864-1945. [Lisboa] : Instituto Português de Museus, 1999, p. 66. fig. 1. [Catálogo da 

exposição que se realizou no Museu do Chiado de 1 de Julho a 26 de Setembro de 1999 e na Faculdade de 

Ciências Médicas da Universidade Nova e Lisboa de 23 de Setembro a 15 de Novembro de 1999]. 
85

 Cf. Alexandra Reis MARKL – António Ramalho. Lisboa : Edições Inapa, 2003, p. 12. 
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No ano de 2004, Sílvia Lucas de Almeida, na sua dissertação de mestrado em 

História da Arte, dedicada ao estudo da obra do escultor romântico Vítor Bastos, tratou 

de publicar a académia de nu masculino deste artista existente na Colecção, Inv. n.º 

176
86

, que já havia sido tratada no passado por Eduardo Duarte na revista Arte Teoria
87

. 

Em 2005, Maria Helena Lisboa, na sua Tese de Doutoramento publica três 

académias, da autoria de António José Nunes Júnior, Inv. n.º 347, Columbano B. 

Pinheiro, Inv. n.º 334 e Veloso Salgado, Inv. n.º 354, para exemplificar o tipo de 

desenho efectuado no âmbito dos concursos de desenho da Academia de Lisboa
88

.  

Eduardo Duarte, numa entrada biográfica do Dicionário de Escultura Portuguesa, 

faz mais uma vez referência ao desenho de Simões de Almeida (Tio)
89

 (Inv. n.º 300); 

enquanto que noutra entrada, dedicada ao Desenho em Escultura, fala-nos dos desenhos 

de admissão ao professorado de Leopoldo de Almeida (Inv. n.º 356) e Francisco Franco 

(Inv. n.º 357) 
90

.  

Com alguma excepção
91

, a maioria destes trabalhos não tratam mais desenhos do 

que aqueles que já haviam sido publicados em catálogos e artigos anteriores, como 

também não desenvolvem qualquer análise relativamente às obras
92

. A este dados 

acrescenta-se o facto dos desenhos serem dados como existindo, não na Faculdade, mas 

sim ANBA
93

. O que de certa forma vem provar o desconhecimento desta Colecção e ao 

mesmo justificar a pertinência no desenvolvimento de um estudo sistematizado que 

sustente a sua divulgação, que até data é inexistente, como se depreende em virtude do 

que já foi exposto até ao momento.  

Face ao quadro historiográfico exposto, podemos dizer que a Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL constitui um território praticamente inexplorado. A 

consciência gradual do seu valor, que começou a revelar-se a partir da segunda metade 

                                                 
86

 Cf. Sílvia Lucas Vieira de ALMEIDA - Vítor Bastos um escultor entre pintores. Lisboa : [s.n.], 

2004, vol. 2. p. 15. Dissertação de mestrado em História de Arte Contemporânea, apresentado à 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 2 vols.  
87

 Cf. Eduardo DUARTE – Desenhos Escolares de Artistas Românticos. Arte Teoria. n.º 3, 2002, pp. 

156-159.  
88

 Cf. Maria Helena LISBOA – As Academias e Escolas de Belas Artes e o Ensino Artístico 1836 – 

1910. Lisboa: [s.n.], 2005. Tese de Doutoramento no Ramo de História da Arte apresentado à FCSH / 

UNL, 2 vols.   
89

 Cf. Eduardo DUARTE – José Simões de Almeida «Tio». In, José Fernandes PEREIRA, Dir. – 

Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa : Editorial: Caminho, 2005, p. 43. 
90

 Idem – Desenho. In, José Fernandes PEREIRA – op. cit., pp.194-195. 
91

 Constitui excepção a referência de Rui Mário GONÇALVES, in op. cit, p. 43.  
92

 São excepção, os citados artigos de Eduardo Duarte, publicados na Revista Arte Teoria e a 

comunicação de Luísa Arruda na ANBA. 
93

 “[…] a circunstância de muita documentação relativa ao ensino dessa Academia e Escola se encontrar 

arquivada  na Secretaria da actual Academia […] Encontram-se nestas condições, muito em particular, os 

trabalhos escolares, nomeadamente os desenhos e “academias”, que deveriam ser objecto de um cuidado 

estudo directo e tentativa de classificação”. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., vol. 1, p. XVIII.  
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da década de 70 e conheceu um novo impulso em finais da década de 90, teve como 

resultado a realização de pequenos estudos, exposições e conferências. No entanto, num 

panorama global, estas iniciativas resumem-se a pequenos e dispersos contributos, que 

não traduzem a sua verdadeira dimensão, como também não desenvolvem qualquer 

análise interessada em averiguar a sua génese ou um estudo histórico-artístico das obras. 

À inexistência de um estudo teórico da Colecção, acrescenta-se a ausência de um 

inventário completo e sistematizado, que constitui a base de investigação no estudo de 

qualquer Colecção.  

 

1.3. Objectivos e metodologia  

 

Apresentado o estado do conhecimento relativamente ao nosso tema, passamos a 

em seguida enunciar os objectivos e a metodologia adoptada para a elaboração deste 

trabalho.  

A presente dissertação tem como primeiro objectivo, a elaboração do inventário 

da Colecção, tendo em conta as actuais normas da museologia portuguesa. Dentro do 

projecto de inventário estabelecemos a criação de uma Base de Dados, com o objectivo 

de armazenar num só suporte as informações das obras, mas também possibilitar a 

pesquisa e consulta desta informação de forma criteriosa e rápida. 

 Com base no inventário realizou-se o presente trabalho teórico, que aborda o 

conjunto de obras numa perspectiva de Colecção que interessa interpretar de modo a 

descobrir a sua identidade específica no contexto das colecções de desenho portuguesas.  

A observação e o estudo deste vasto corpus de desenhos de natureza escolar, 

levou-nos a considerar no corpo de objectivos da presente dissertação, fazer notar as 

coordenadas e os modelos seguidos no ensino e prática do desenho nas duas instituições 

maioritaramente representadas na Colecção – Aula Pública de Desenho e antiga 

Academia e Escola de Belas Artes de Lisboa.  

Com este trabalho pretende-se a sistematização do estudo desta Colecção, no 

sentido de criar um corpo documental compreensivo que sustente a sua leitura e 

interpretação. 

Relativamente à metodologia respeitante ao inventário, procurou-se seguir as 

normas gerais do inventário museológico definidas pelo IPM (actual IMC) para a 

categoria das Artes Plásticas
94

.  

                                                 
94

 Vd. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS – Normas de Inventário – Artes Plásticas e 

Decorativas. Lisboa : IPM, 1999. 
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A metodologia adoptada para a prossecução do estudo teórico teve como ponto de 

partida a análise dos desenhos da Colecção, que constituem as fontes primárias para o 

seu estudo. Fez-se a divisão da Colecção de acordo com os assuntos dos temas 

representados nas obras e os contextos e locais em que estes foram executados.  

Conforme tivemos oportunidade de referir no Estado da Arte, as fontes 

documentais para o conhecimento desta Colecção encontram-se na sua maioria em 

arquivos dispersos pela ANBA, secretaria e Biblioteca da FBAUL, FAUTL e ENSBA.  

Conhecendo a história da instituição, a consulta dos arquivos e biblioteca da 

ANBA, que é sucessora da extinta Academia Real de Belas-Artes e herdeira da sua 

biblioteca e arquivo, constituíram o ponto de partida para a nossa investigação.  

Nos arquivos da secretaria da ANBA tivemos oportunidade de consultar os livros 

de actas, livros de concurso – elementos que se tornaram fundamentais para apurar a 

origem e os contextos em que grande parte destas obras foi realizada. A leitura dos 

cadastros dos pensionários, livros de decretos e ofícios, livros de regulamentos e livros 

de correspondência, veio contribuir para fundamentar os percursos académicos de 

alguns artistas, proceder a uma datação mais rigorosa das peças e enquadrar legalmente, 

à luz dos regulamentos em vigor pela antiga Academia, a incorporação de uma parcela 

dos desenhos na instituição.  

Na Biblioteca da ANBA, fomos descobrir os livros de matrículas da Aula Pública 

de Desenho, cuja leitura se mostrou decisiva para apurar a proveniência dos desenhos 

desta Aula existentes na Colecção.  

No arquivo morto da secretaria da FBAUL foi possível aceder à consulta dos 

livros de exame, livro de registo dos alunos premiados entre 1885 e 1956, livros de 

matrículas do Cursos de Desenho e Pintura da EBAL e os processos individuais dos 

alunos da antiga Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa representados na 

Colecção.  

No arquivo histórico da Biblioteca da FBAUL, a consulta dos primeiros livros de 

matrículas da Academia e dos livros de exame e actas da EBAL, permitiu complementar 

a informação recolhida nos arquivos anteriores.  

No arquivo morto da secretaria da FAUTL, tratámos de consultar os processos 

individuais de antigos discípulos da EBAL. Fizemos ainda a consulta dos desenhos 

existentes nesta instituição.  

O conjunto de desenhos executados pelos artistas que frequentaram a École des 

Beaux-Arts de Paris, ao abrigo de pensões e bolsas de estudo concedidas pelo Estado, 
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alargou a nossa investigação aos arquivos e gabinete de desenhos da École Nationale et 

Supérieure des Beaux-Arts (Paris). 

 O estudo dos três projectos apresentados no concurso de 1842 para a edificação 

de um monumento ao Duque de Bragança conduziu-nos, a efectuar pesquisas nos 

IAN/TT, AHMOP e Arquivo intermédio da Câmara Municipal de Lisboa. 

Fundamental para complementar a nossa investigação foi a consulta dos gabinetes 

de Desenhos do MNAA e MC-MNAA (antigo MNAC) – instituições, que como 

trararemos de demonstrar, herdaram as colecções do Museu Nacional de Belas-Artes, 

que por sua vez teve origem nas obras de arte existentes na antiga ABAL. 

Tratámos igualmente de consultar o arquivo de desenhos do Instituto de Anatomia 

de Lisboa, onde fomos descobrir várias pastas contendo desenhos de anatomia 

procedentes de exames e exercícios executados no âmbito da cadeira de anatomia 

artística da EBAL.  

Fez igualmente parte da nossa metodologia, a recolha de testemunhos orais junto 

de antigos docentes desta instituição, que nos facultaram informações preciosas 

derivadas da sua experiência e memória, que foram fundamentais para o entendimento 

das circunstâncias em que esta Colecção foi descoberta dentro da instituição. 

O trabalho é composto por quatro volumes. No primeiro volume temos o corpo da 

dissertação, que se divide em três partes.  

A primeira parte – O Coleccionismo de Desenhos – é constituída, por uma 

abordagem histórica ao coleccionismo de desenhos e sua tradição nas academias de 

Arte, desde a Academia del Disegno fundada em 1562 por Giorgio Vasari, às aulas e 

academias da capital que antecederam a fundação da ABAL.  

A segunda parte – A Coleccão de Desenho Antigo da FBAUL (1830-1935) - 

focaliza-se exclusivamente no estudo da Colecção e encontra-se estruturado em oito 

capítulos.  

O capítulo 1 – Origem e formação da Colecção: da Academia à Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa – trata averiguar a génese desta Colecção e proceder a uma 

análise de reconstituição, no sentido de perceber qual seria a sua dimensão original.  

No capítulo 2 – Desenhos da aula arquitectura civil da Aula Pública de 

Desenho (1830-1836) – faz-se o estudo do conjunto de desenhos procedentes deste 

estabelecimento de ensino.  

O capítulo 3 – Desenhos da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

(1836-1935) - faz o exame das obras oriundas das diferentes classes da Aula de 

Desenho da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa.  
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No sub-capitulo 3.1. damos uma noção do funcionamento da Aula de Desenho. 

Seguindo a lógica de progressão do estudo do Desenho na instituição, princípiamos a 

nossa análise pelos desenhos da Aula de Desenho de Arquitectura Civil, que fazia 

parte dos primeiros níveis de aprendizagem para todos os discípulos matriculados na 

Academia. Passamos em seguida para o estudo dos exemplares executados na Aula de 

Desenho de Cópia por Estampa, na qual se inserem os desenhos de cópia de estampas 

historiadas (mitológico e bíblico), cabeças de expressão, cópia de estátua, ornato e 

desenho de figura. Segue-se o estudo das peças executadas no âmbito da Aula de 

Desenho de Ornato. Em seguida, faz-se a análise dos desenhos executados na Aula de 

Desenho do Antigo – estudo que antecedia o Desenho a partir do Natural ou do Modelo 

Vivo. Cuidamos em examinar de seguida, as obras da Aula de Desenho Anatómico, 

uma vez que este estudo foi praticado com objectivo de complementar o estudo do nu, 

que era a etapa final de aprendizagem. Chegamos finalmente ao capítulo da Aula de 

Desenho do Modelo Vivo: nu, panejamento e cabeça. Atendendo aos exercicios 

executados nesta classe de estudo, subdividiu-se este capítulo em outros três. O 

primeiro, refere-se ao estudo do panejamento ou de figura drapejada; o segundo, ao nu 

e o terceiro ao estudo da cabeça.  

No capítulo 3.2. – Desenhos dos Concursos, exames, prémios e exposições – 

desenvolve-se uma abordagem que procura focar a relação das obras executadas na 

Academia/Escola, com os sistemas de emulação praticados na instituição e sua relação 

com a formação desta Colecção de Desenhos. 

No capítulo 3.3 – Desenhos de provas de admissão ao professorado – faz-se o 

estudo de seis desenhos, da autoria de João Cristino da Silva, José Rodrigues, Augusto 

Barradas, Francisco Franco e Leopoldo de Almeida, executados no âmbito de provas de 

admissão ao professorado para a Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa.  

O capitulo 3.4 – Dois desenhos – Compêndio de Perspectiva e Projecção de 

Sombras de José da Costa Sequeira – trata de dois desenhos, que supomos terem 

estado na origem de um manual que este arquitecto e professor da Academia preparou 

para uso dos seus discípulos da aula de Desenho de Arquitectura Civil na ABAL  

O capítulo 4 – Desenhos dos pensionistas: ecos do academismo dos ateliers  de 

Paris e Roma na Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa – é dedicado ao 

estudo das obras da Colecção executadas pelos nossos artistas enquanto pensioniários 

por conta do Estado e do Legado Valmor em Paris e Roma, no período que vai desde 

1866 a 1903.  
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O capítulo 5 – Três projectos para um monumento à Memória de Sua 

Majestade Imperial o Sr. Duque de Bragança Dador e Restaurador da Carta 

Constitucional, e da Liberdade da Nação Portuguesa – faz a análise de três projectos, 

da autoria de João Pedro Monteiro, Valentim José Correia e Joaquim Boaventura Alves, 

que estes artistas realizaram como resposta ao concurso público aberto em 1842, para a 

edificação de um monumento em memória do Duque de Bragança. 

 Na sequência do inquérito biográfico efectuado aos percursos académicos, 

artísticos e ou profissionais dos artistas da Colecção, que é apresentado no Volume III 

desta dissertação, no capítulo 6 – Mestres portugueses dos séculos XIX e XX na 

Colecção – damos ênfase aqueles artistas que se sobressaíram no panorama artístico 

português, que aqui classificamos como o conjunto dos Mestres portugueses dos 

séculos XIX e XX.  

De forma a situar estes artistas nas suas épocas e estabelecer uma relação dos seus 

percursos com alguns aspectos da vida da instituição e os movimentos artísticos da 

época, dividimos este capítulo segundo uma lógica geracional
95

, que vai desde a 

fundação da ABAL, mas não exclui o período que a antecedeu, até ao eclodir da 

reforma do Ensino das Belas-Artes de 1932, que corresponde sensivelmente ao arco 

cronológico que a Colecção compreende. Ao qual correspondem seis sub-capítulos.  

O primeiro sub-capítulo – Os primeiros discípulos da Academia e a geração do 

Romantismo – procura destacar os nomes dos artistas da Colecção que pertenceram à 

primeira geração de discípulos da Academia e que mais tarde viriam a protagonizar o 

nosso romantismo.  

No segundo sub-capítulo – Artistas portugueses dos ateliers de Paris e Roma 

no professorado da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa – damos ênfase aos 

artistas que depois de cumprirem o seu pensionato em França ou Itália, integraram o 

corpo docente das instituições que os formaram.  

No terceiro sub-capítulo – Alguns artistas do Grupo do Leão e a primeira 

geração naturalista – são destacados os artistas da Colecção que pertenceram ao Grupo 

do Leão, mas também, à primeira geração do naturalismo.  

No quarto sub-capítulo – Artistas da Casa Pia – damos visibilidade ao grupo de 

artistas que fizeram a sua formação artística inicial na Casa Pia de Lisboa – instituição 

que foi responsável pela formação de artistas como Domingos Sequeira ou Vieira 

Portuense, entre outros nomes consagrados da nossa Arte dos séculos XVIII e XIX.  

                                                 
95

 Inspirámo-nos no modelo seguido pelo mestre Carlos Ramos para o catálogo – Dois séculos de 

Modelo Vivo. Porto : Escola Superior de Belas-Artes do Porto, 1965.  
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No quinto sub-capítulo – Mestres do Fim do Século XIX e 1.ª metade do Século 

XX – é feito um levantamento dos artistas da Colecção que se evidenciaram no meio 

artístico português das duas últimas décadas do século XIX e primeira metade do século 

XX.   

Na sequência da abordagem biográfica do capítulo anterior, o capítulo 7 – 

Universo feminino na Colecção – faz um exame às obras e percursos artisticos dos 

discípulos do sexo feminino representados na Colecção – Maria Emília Arroja, 

Clotilde Feio Soares de Azevedo e Adelina Berta de Oliveira. Com este capítulo 

procuramos dar visibilidade a uma classe de alunos que viu reconhecida a sua entrada 

no círculo instrutivo das Belas-Artes de Lisboa tardiamente, em relação ao corpo 

discente masculino.   

No capítulo 8 – Marcas de Colecção - desenvolvemos uma análise aos carimbos, 

selos brancos e etiquetas presentes nos desenhos, no sentido de conhecer melhor a 

Colecção e alguns dos sinais que a distinguem e contribuem para a identificação das 

obras, sua procedência, autores ou locais de execução.  

A terceira parte desta dissertação – Inventário da Colecção de Desenho Antigo 

da FBAUL e sua informatização – divide-se em dois capítulos. No primeiro – 

Inventário da Colecção – desenvolve-se uma abordagem ao Inventário da Colecção, 

seguido de algumas notas explicativas sobre a Base de Dados realizada para este 

Inventário. O segundo capítulo – Gabinete de Desenho: conservação e acomodação 

da Colecção – trata de apresentar, a situação em que a Colecção se encontra conservada 

e organizada. Estabelecendo uma relação com os resultados deste estudo, o inventário 

da Colecção, a Base de Dados e o Gabinete de Desenho, onde esta Colecção se encontra 

arquivada, propomos mostrar que existem condições logísticas para abrir esta Colecção 

à investigação e ao conhecimento do público.  

No segundo volume da dissertação, que corresponde ao anexo documental e 

iconográfico, são apresentados os documentos, imagens, tabelas, gráficos e as fichas de 

inventário de algumas obras que consideramos relevantes para ilustrar, complementar e 

esclarecer determinadas ideias apresentadas ao longo da dissertação.  

O terceiro volume – Elementos biográficos dos artistas da Colecção – trata de 

fazer o estudo das biografias e percursos dos artistas representados na Colecção. Na 

impossibilidade de se tratar em pormenor as informações biográficas destes artistas, 

uma vez que estaríamos a ultrapassar o escopo desta dissertação, privilegiámos as 

notícias relativas aos seus percursos académicos, embora não escusámos, nos casos em 

que foi possível, de fazer menção às suas actividades artísticas.  
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O quarto volume – Guia remissivo – foi elaborado com o objectivo de facilitar a 

pesquisa e consulta das obras constantes na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, 

mas também constituir um suporte alternativo à Base de Dados elaborada para o 

inventário da Colecção. 
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Parte I – O Coleccionismo de Desenhos 

 

 

1. Do artista coleccionador às academias: uma visão sobre história do 

coleccionismo de desenhos 

 

Na história do coleccionismo, os artistas surgem como os primeiros exemplos de 

coleccionadores de desenhos. Plínio O Velho (23/24 – 79 d.C.), no Livro XXXV da sua 

Naturalis Historia
96

, informa-nos sobre a existência de desenhos em oficinas de artistas, 

onde estes eram conservados como material de apoio ao estudo e trabalho artístico
97

. 

Compostas por obras dos grandes mestres, obras resultantes da troca ou oferta entre 

artistas e obras do próprio coleccionador, a formação destas colecções assentava no 

interesse didáctico e referencial para o artista-coleccionador
98

, embora não sejam de 

excluir outras motivações de ordem estética, económica, afectiva ou simbólica
99

. 

A fragilidade do desenho enquanto objecto, relacionado em primeiro lugar com o 

seu suporte, o papel; em segundo, com a sua natureza criativa, associada ao facto de 

constituir em muitos casos o registo prévio da criação de uma determinada obra em 

pintura, escultura ou arquitectura, envolto por vezes numa aura de secretismo, restringiu 

o seu meio à oficina ou atelier do artista. Estas limitações contribuíram para que o 

Desenho se tornasse numa especialidade rara de coleccionismo, por oposição às outras 

artes (Pintura, Escultura ou Artes Decorativas)
100

 e fizeram do artista, o primeiro 

modelo de coleccionador de desenhos e da prática e aprendizagem artística como o 

princípio motivador
101

. 
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1.1. Vasari e o paradigma do coleccionismo 

 

O coleccionismo de desenhos enquanto prática fundamentada em princípios 

estéticos e eruditos surgiu na Itália, em meados do século XV, com início do 

Humanismo
102

 e atingiu o seu auge de representatividade em meados do século XVI, 

por intermédio do pintor e arquitecto maneirista, Giorgio Vasari (1511-1574) – 

considerado como um dos primeiros artistas a organizar uma colecção de desenhos, em 

conformidade com critérios de ordem histórica
103

.   

A colecção de Vasari foi iniciada ainda no período da sua aprendizagem 

artística, (1528-1529) quando o seu mestre, o escultor Vittorio Ghiberthi (1418/19-

1496), o presenteou com um conjunto de desenhos de Lorenzo Ghiberti (1378-1455) e 

outros artistas do século XIV. Esta pequena colecção marcou o jovem aprendiz 

profundamente, transformando-o num coleccionador dedicado e assíduo de desenhos
104

.  

Vasari conseguiu reunir ao longo da sua vida um total de quinhentos e vinte e 

seis desenhos, da autoria de arquitectos, pintores e escultores italianos, antepassados e 

seus contemporâneos, desde o Trecento ao Cinquecento
105

.  

A colecção de Vasari estava ordenada de forma cronológica, com os desenhos 

emoldurados em cercaduras – montagens
106

 – desenhadas pelo próprio e distribuída ao 

longo de cerca de sete álbuns, que compunham o Libro de’ Disegni – arquivo pessoal da 

sua colecção de desenhos. O Libro de Vasari veio servir de suplemento a uma outra 

obra sua, Le Vite…
107

, na função de apêndice visual para ilustrar a maniera dos artistas 
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Vieira Lusitano (1699-1783). O Desenho. 2000 [Catálogo da Exposição - Vieira Lusitano 1699-1783 o 

desenho – que esteve patente no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, entre 18 de Maio a 2 de Julho 
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biografados nas Vite
108, enformando

 assim uma espécie de história do desenho italiano 

ilustrada com obras originais
109

. 

Para além de Vasari, vários artistas houve que se dedicaram à prática do 

coleccionismo de desenhos, sendo Vasari o primeiro a reconhece-lo nas suas Vite, nas 

biografias dos pintores Benvenuto Garofalo (1481-1559) e Girolamo Da Carpi (1505-

1556). Na biografia do primeiro, Vasari apresenta o exemplo de Giovanni Baldini 

(1436-1487), que era detentor de uma extensa colecção de mestres. Na biografia do 

segundo, refere o caso de Valerio de’ Belli (1468-1546), possuidor de um álbum de 

desenhos do antigo executados pelo pintor Bramantino (1465-1530), que o próprio 

Vasari refere que copiou enquanto jovem
110

.  

Depois da morte de Vasari, é o artista e teórico Filippo Baldinucci, que se assume 

como uma referência na história do coleccionismo de desenhos da centúria de 

seiscentos, principalmente, depois ter organizado a colecção de desenhos de Leopoldo 

de Médici (1617-1675) e o primeiro catálogo dessa colectânea – Lista de’nomi de’ 

pittori…(1673)
111

.  

O interesse coleccionista de Baldinucci conduziu-o, à semelhança de Vasari, a 

executar uma edição compreensiva de biografias de artistas – Notizie de’ professori del 

disegno…(1681)
112

– que foi durante muito tempo, a principal fonte de informação 

biográfica dos artistas italianos dos séculos XVI e XVII
113

.  

Fora da Itália, artistas como Hendrick Avercamp (1585-1634), Peter Paul Rubens 

(1577-1640), Rembrandt (1606-1669), François Boucher (1703-1770), Reynolds (1723-

1792), Jean Baptiste Wicar (1762-1834), François Xavier Fabre (1766-1837) entre 

outros, converteram-se em ávidos coleccionadores de desenhos
114

.  
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Em Portugal, o artista e humanista, Francisco de Holanda ficou conhecido como 

um devoto coleccionador de desenhos, como trataremos de ver mais adiante, na parte 

dedicada a perscrutar a situação do coleccionismo de desenhos em Portugal (Cap. 1.2.).  

O interesse coleccionista de Vasari e as implicações eruditas a ela associadas, 

fizeram do coleccionismo de desenhos um símbolo de sofisticação intelectual, que não 

tardou em chegar a outras esferas sociais, figuras eclesiásticas, burgueses endinheirados 

e uma vasta classe de diletantes e connoiseurs
115

.  

O projecto coleccionista de Vasari e a elevação do Desenho ao estatuto fundador 

das artes por ele defendida – “Perché il disegno, padre delle tre arti nostre 

Architectura, Scultura e Pittura
”116

 – foram determinantes para a formação das linhas 

orientadoras da Accademia del disegno, de que Vasari foi mentor e do estabelecimento 

nesta Academia, do coleccionismo de desenhos como complemento didáctico
117

.    

1.1.1. Accademia del Disegno  

 

No ano de 1563, foi fundada na cidade de Florença, por recomendação de Vasari 

com o alto patrocínio do Duque Cosimo de’ Médici I (1519-1574), a Accademia del 

Disegno, cujos estatutos foram aprovados em 13 de Janeiro de 1563. Estabelecida com 

o intuito de conceder protecção aos membros nela inscritos, Vasari determinou dois 

propósitos para esta nova Academia: a criação de uma sociedade de artistas unidos pelo 

interesse do Desenho e a educação de principiantes ou aspirantes a artistas, segundo um 

modelo de ensino teórico-prático. A estrutura organizativa desta Academia, que tratou 

de definir um corpo de estatutos relativos à sua administração e pedagogia, fez dela uma 

das primeiras academias de arte modernas e um modelo para todas as outras que a 

sucederam
118

. 

Relativamente ao coleccionismo, vemos contemplado no capítulo XXX dos 

estatutos da Accademia del Disegno, a criação de um espaço onde os desenhos dos 

alunos e professores pudessem ser expostos
119

; no capítulo XXXI, definida a 

necessidade da existência de uma biblioteca para repositório de desenhos dos mestres, 
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modelos de estátua, plantas de edifícios e outros materiais para fins didácticos
120

; 

enquanto que no capítulo XXXIV, vemos apontada a intenção de se realizarem 

periodicamente exposições com obras (arquitectura, pintura, escultura e desenho) dos 

artistas inscritos na Academia, amadores ou coleccionadores privados que pretendessem 

submeter para apreciação pública obras de sua autoria ou obras de mestres em sua 

propriedade, respectivamente
121

. Este modelo de dinamização da actividade académica 

contribuiu para o enriquecimento do acervo artístico e didáctico da Academia, enquanto 

a defesa de um modelo de ensino baseado em obras dos mestres ia ao encontro das 

recomendações advogadas no passado, por figuras como Cenino Cennini (c. 1370-

c.1440) ou Leonardo Da Vinci (1452-1519).  

Cenino Ceninni, no Libro del Arte (c.1390) aconselha os artistas a iniciarem a sua 

aprendizagem pela cópia das obras dos grandes mestres
122

. Leonardo no seu Trattato 

della Pittura (1490-1512) recomenda os jovens artistas a começarem pela cópia de 

desenhos antes do estudo de relevos, estátuas e figura humana
123

. 

A institucionalização do coleccionismo de desenhos como suporte para o ensino 

influenciou de forma paradigmática as gerações de academias que sucederam a 

Accademia del disegno
 124

. Assim, há notícias da formação de colecções em instituições 

como a Academia de S.Lucas (Roma, 1593)
125

, Académie de Peinture et Sculpture de 

Paris (Paris, 1648)
126

, Académie de France (Roma, 1666)
127

, Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando (Madrid, 1744)
128

, Royal Academy (Londres, 1768)
129

, bem 

como na Academia das Belas-Artes de Lisboa (Lisboa, 1836) e em outras instituições 

da capital que a precederam, como trataremos de ver no capítulo 1.3.  
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1.2. Francisco de Holanda e a tradição do coleccionismo de desenhos em Portugal 

 

Francisco de Holanda (c.1517-1584), contemporâneo de Vasari, é um dos 

primeiros coleccionadores de desenhos de mestres italianos em Portugal e que 

reconheceu a utilidade destas obras em território nacional, onde eram praticamente 

inexistentes
130

.  

Em Janeiro de 1538, Francisco de Holanda, integrado na comitiva de D. João III 

junto da Sé, partiu de Portugal com destino a Roma, com a dupla função de completar a 

sua formação artística e a mando D’El-Rei, “[…]ver e desegnar as fortalezas e obras 

mais insignes e illustres[…]”
131

 em Itália
132

.  

Francisco de Holanda chegou a Roma em finais do verão de 38 e aí permaneceu 

até Junho de 1540. Na cidade Papal, Francisco de Holanda teve a oportunidade de se 

instruir à luz do clima artístico e cultural que se vivia então no Cinquecento romano, 

através do conhecimento da mais recente literatura no campo da Arte e da Filosofia e do 

convívio pessoal com algumas figuras de relevo dos círculos humanísticos
133

 e 

artísticos
134

 de Roma, que ele recorda ao longo dos seus Diálogos de Roma (1548)
135

. 

Esta vivência dotou-o de um vasto quadro de conhecimentos e uma experiência artística 

única, que no seu regresso contribuíram de forma decisiva para a introdução em 

território nacional dos valores artísticos e estéticos italianos
136

.  

É no contexto da estadia de Francisco de Holanda em Itália e da sua proximidade 

com Valerio Belli e Clovio, dois grandes coleccionadores de desenhos, que ele capta o 

gosto pelo coleccionismo de desenhos, que consequentemente o levaram a “[…] 

adquirir em Itália, a par de uma colecção de desenhos, gravuras de artistas 
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contemporâneos
137

, uma série de livros que irão ajuda-lo no seu regresso a Portugal, a 

redigir o seu tratado Da Pintura Antigua
138

[1548]”
139

.  

A colecção de de desenhos de Francisco de Holanda serviu desta forma como 

suporte visual para o seu Tratado (da mesma forma como Vasari virá a utilizar a sua 

colecção de desenhos para redigir as suas Vite), no sentido de dar a ver os estilos dos 

grandes pintores e observar as diferentes técnicas do Desenho, bem como reconhecer a 

importância desta arte na criação pictórica. Pois no entender de Francisco de Holanda, o 

Desenho era “[…] a incarnação da Ideia: «o qual […] tem toda a sustancia e ossos da 

pintura […]»
140

”
141

.  

Depois de Francisco de Holanda, outros artistas nacionais em viagem pela Itália 

adquiriram com alguns sacrifícios orçamentais, desenhos, gravuras e outros objectos de 

arte
142

.  

No século XVIII, sabemos por intermédio do pintor Francisco Vieira Lusitano 

(1699-1783), que o pintor André Gonçalves (1685-1762) era proprietário de uma 

colecção de desenhos, alguns oferecidos pelo próprio Vieira, que eram utilizados como 

fonte para a sua pintura
143

. Temos ainda informações da existência de colecções de 

desenhos por parte do arquitecto José da Costa e Silva (1747-1819) e dos pintores Bento 

Coelho da Silveira (c.1617-1708)
144

, José da Cunha Taborda (1766-1836) e de Jerónimo 

de Barros Ferreira (1750-1803)
145

.  
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144
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 Cf. Alexandra Reis GOMES - A Colecção de Desenhos do Museu das Janelas Verdes. In, José Luís 

PORFIRIO; Alexandra Reis GOMES, co-aut – Desenho : a colecção do MNAA. Lisboa : Sociedade 

Lisboa 94, Milão : Electa, 1994, p. 16. 
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Fora da elite artística, D. Frei Manuel do Cenáculo Vilas Boas (1724-1814), que 

foi uma referência no panorama do coleccionista da centúria de setecentos
146

, foi um 

devoto coleccionador de desenhos, assim como, o padre D. Frei José Maria Mayne 

(1723-1792)
147

.  

 

1.3. O coleccionismo nas Aulas e Academias da capital anteriores à fundação da 

Academia das Belas-Artes de Lisboa 

 

Seguindo o exemplo das suas congéneres europeias, temos notícia de várias aulas 

e academias na capital que eram possuidoras de colecções de desenhos e outras obras, 

que eram utilizadas como material apoio à sua actividade didáctica.  

A Aula do Paço da Ribeira, criada no ano de 1594, foi a “[…] primeira estrutura 

de ensino criada entre nós”
148

, cujo primeiro mestre foi o arquitecto e engenheiro 

bolonhês, Filippo Terzi (1520-1597), ao que se seguiu, em 1598, Nicolau de Frias
149

. 

Na biblioteca desta Aula estavam diversos Tratados de Arquitectura e Pintura, gravuras, 

estampas e desenhos dos grandes mestres
150

.  

 Os primeiros anos do reinado (1707-1750) de D. João V (1689-1750) são 

marcados pelo início da edificação da Igreja, Palácio e Convento de Mafra, cuja 

primeira pedra foi lançada em 17 de Novembro de 1717. Junto desta obra foram 

instaladas várias oficinas artísticas, uma Casa do Riscar e uma escola de modelação e 

escultura. A aula de escultura aparece em 1753, dirigida por Alexandre Giusti (1715-

1799), que veio especialmente de Itália, a mando de D. João V. Um dos discípulos de 

Giusti foi o escultor Joaquim Machado de Castro, que se formou na escola de Mafra 

durante 14 anos. Os estudos da Casa do Risco por seu turno foram orientados pelo 

arquitecto alemão e autor do projecto mafrense, João Frederico Ludovice (1673-

                                                 
146

 Cf. João Carlos Pires BRIGOLA – op. cit., p.423. 
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data de 1904 da Biblioteca do Imprensa Nacional - Casa da Moeda]. 
150

 Cf. Madalena Enes da Lage Raposo Braz TEIXEIRA – op. cit.,  p. 175.  
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1752)
151

. As colecções de esculturas adquiridas em Itália para embelezar esta obra 

tiveram um papel pedagógico influente na formação dos artistas que trabalharam na 

edificação deste complexo arquitectónico
152

. 

Em meados da década de 30 do século XVIII, Vieira Lusitano, regressado de 

Roma em 1728
153

 e inspirado pela experiência dos ateliers e academias que frequentou 

nesta cidade, estabeleceu na capital portuguesa, com o apoio de André Gonçalves uma 

Aula Desenho, na qual se incluía o desenho a partir do modelo nu
154

. No entanto, o 

preconceito popular em relação a este tipo de estudo obrigou ao fecho desta aula
155

.  

No final da sua vida, D. João V tentou estabelecer na capital uma Academia de 

Desenho, mas que não chegou a ir adiante devido à morte do monarca
156

. Para esta 

Academia, sabe-se que o monarca mandou vir especialmente de Itália algumas 

colecções de gessos de estátuas clássicas, como a Vénus de Medicis, Hércules de 

Farnésio, Laocconte, Apolo de Belvédere e outros modelos, cuja uma parte foi 

depositada no atelier do escultor Machado de Castro
157

. 

Após o terramoto de 1755, foi criado na capital, a Casa do Risco das Obras 

Públicas, que veio substituir a Aula do Paço da Ribeira. Na Casa do Risco funcionavam 

três aulas – aula do risco de arquitectura, aula do risco de escultura e aula do risco de 

pintura
158

. O ensino estava a cargo de Eugénio dos Santos (1711-1760), Carlos Mardel 

(c.1695-1763), D. Miguel Ângelo de Velásquez e Reinaldo Manuel dos Santos (1731-
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Victorino Rodrigues da Silva, 1823, p. 22. 
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N. Senhora. Lisboa : Na Offic. De António Rodrigues Galhardo, 1788, p. 12; José Fernandes PEREIRA 
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1791)
159

. Relativamente às colecções didácticas existentes nesta Casa do Risco, José-

Augusto França informa-nos que existiam aqui estampas de autores franceses e álbuns 

de desenhos de arquitectura e elementos decorativos
160

.  

Por decreto de 7 de Março de 1761, assinado pelo rei D. José I, foi promulgada a 

criação do Colégio Real dos Nobres, que abriu portas em 19 de Março de 1766 e fechou 

no ano de 1837
161

. Destinado a instruir “jovens de berço”, este Colégio contava no seu 

plano curricular, para além das disciplinas ditas clássicas - latim, grego, retórica, 

história da filosofia, lógica, eloquência poética e história - com um curso de Desenho e 

Arquitectura, que foi introduzido em 1772. A regência destas duas aulas foi então 

entregue ao italiano Carlos Ponzoni, que depois de se retirar foi substituído por Joaquim 

Carneiro da Silva (1727-1818)
162

. Quanto ao material didáctico, esta aula estava dotada 

de colecções de gravuras, estampas e possivelmente desenhos
163

.  

Em 1763 é fundada a Real Fábrica das Sedas, onde vemos estabelecida uma Aula 

de Desenho, que foi dirigida pelo francês Alezon. Pouco tempo depois, o ensino desta 

aula foi entregue a João Policarpo May (1764-1793), que em 66 passou a contar com o 

auxílio do italiano João Grossi (1718-1781)
164

. Assente num modelo de ensino com 

orientação industrial, esta fábrica propunha formar profissionais habilitados para a 

criação de desenhos e manufactura de tecidos, o que “[…] supunha o conhecimento da 

mecânica dos teares, da produção de diversos tipos de tecidos e a cópia de temas tirados 

do natural  e de gravuras”
165

. Para auxiliar o exercício da cópia, esta instituição seria 

certamente possuidora de colecções de gravuras ou desenhos, para os alunos copiarem 

Posteriormente, em 1766 e 1767, anexa à Real Fabrica das Sedas foi estabelecida 

a Fábrica dos Estuques e a Fábrica das Caixas, respectivamente. O ensino do desenho, 

componente obrigatória no quotidiano fabril destas duas instituições, foi dirigido na 

primeira instituição por Grossi e na segunda por José Francisco del Cusco
166

. À 

semelhança da Fábrica das Sedas, estamos em crer que estas instituições seriam 
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portadoras de colecções de gravuras e desenhos para uso na instrução e actividade 

profissional dos seus operários. 

Pelo alvará pombalino de 24 de Dezembro de 1768, foi fundada a Imprensa 

Régia, onde se fixou uma Aula de Gravura, que começou a laborar em 1 de Julho de 

1769 e encerrou em 1788. O ensino desta aula foi dirigido por Joaquim Carneiro da 

Silva, vindo em 1802 a ser conduzido pelo italiano Francisco Bartolozzi (1727-1815) e 

pelo seu ajudante, Gaspar Francisco de Queiroz (1768-1845)
167

. Em 1770, Carneiro da 

Silva aprovou a compra de vários lotes de estampas e modelos em gesso pertencentes ao 

espólio do escultor José de Almeida (c. 1700-1769)
168

 para uso desta Aula de 

Gravura
169

. As colecções desta Aula foram depois adquiridas pela Oficina Calcográfica, 

Tipográfica e Literária do Arco Cego, fundada por D. Rodrigo de Sousa Coutinho 

(1755-1812) em 1799
170

. Em finais de 1801, esta Oficina foi extinta e integrada na 

Impressa Régia (actual Imprensa Nacional), para onde transitaram as suas colecções, a 

par de uma colecção de desenhos e estampas pertencentes ao pintor Jerónimo de Barros 

Ferreira, que em 1845 viria a ser adquirida pela ABAL, com vista a servir propósitos 

didácticos na instituição
171

. 

Em 1771, o escultor Joaquim Machado de Castro (1731-1822), que tinha 

trabalhado e estudado na Escola de Mafra sob a orientação de Giusti
172

, chegou a Lisboa 

por ocasião da execução da estátua equestre (1771-1775) de D. José I
173

. Instalado na 

capital, Machado de Castro decidiu abrir uma Aula de Escultura, ao Tesouro Velho
174

, 

cujas aulas principiaram em 1 de Janeiro de 1772
175

. Joaquim Machado de Castro dotou 
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esta Aula de diversos desenhos, moldes anatómicos, livros, estampas e modelos em 

barro e gesso, estes últimos, mandados vir especialmente de Roma pelo escultor
176

.  

No ano de 1780, o pintor Cirilo Volkmar Machado (1748-1823) influenciado 

pelas academias de Roma e Sevilha, onde desenhou na Academia de Desenho desta 

última cidade, o nu pela primeira vez, decidiu com o apoio de Vieira Lusitano, André 

Gonçalves, Inácio de Oliveira Bernardes (1695-1781) e Simão Caetano Nunes, fundar 

uma Academia do Nu na capital
177

. Esta Academia foi inaugurada em 16 de Maio de 

1780, e começou a funcionar em quatro salas do Palácio de Gregório de Barros e 

Vasconcelos. Pouco tempo depois, os seus estudos foram interrompidos, em virtude da 

morte do benemérito e dono do Palácio
178

. No catálogo da Colecção de Desenhos da 

Biblioteca Nacional, Ayres de Carvalho (1911-1997) informa-nos sobre a existência no 

acervo de desenhos da Biblioteca Nacional, de obras provenientes desta Academia do 

Nu
179

. O facto destas obras terem chegado até nós, é de alguma revelador que esta Aula 

tratou de guardar ou coleccionar os desenhos executados nesta aula. Na Biblioteca da 

ANBA, conservam-se também alguns desenhos provindos desta Academia, no qual se 

incluem estudos anatómicos, datados de 1791, da autoria de Cirilo, provavelmente 

executados na Casa Pia do Castelo para onde esta Academia se transferiu em 1787
180

.  

Em Julho de 1780, o intendente Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805) 

fundou a Casa Pia de Lisboa e anexo a ela uma aula de Desenho. A leccionação dessa 

aula foi entregue a um antigo pensionista da Academia Portuguesa de Roma
181

 – 
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António Fernandes Rodrigues. Como se disse, em 1787, esta aula incluiu o desenho a 

partir do nu, cujo estudo foi dirigido por Joaquim Manuel da Rocha (1727-1786), Pedro 

Alexandrino (1730-1810) e Machado de Castro
182

. Este último, proferiu em 24 de 

Dezembro desse ano, um Discurso sobre as utilidades do Desenho, na qual faz 

referência aos modelos didácticos existentes nessa aula – gessos, estampas e gravuras
183

 

– e sua importância para o estudo do Desenho
184

.  

Por alvará régio da rainha D. Maria I, datado de 23 de Agosto de 1781, foi 

fundada na cidade de Lisboa, a Aula Pública de Desenho de História, Figura e 

Arquitectura Civil. Como teremos oportunidade de ver mais à frente, no capítulo 2 

(Parte II) desta dissertação, dedicado ao estudo dos desenhos da Aula Pública existentes 

na Colecção, nesta Aula existiam diversos tratados de arte, estampas, colecções de 

desenhos de artistas franceses e obras dos alunos.  

Pela carta de lei de 2 de Janeiro de 1790, foi criada a Academia Real de 

Fortificação, Artilharia e Desenho, para instrução de oficiais no estudo de aplicações 

militares
185

. É sabido que esta Academia contava com uma livraria especializada e um 

núcleo de estampas e gravuras para servirem propósitos didácticos
186

. 

No ano de 1802, adstrito às obras do Real Palácio Ajuda, foi estabelecida uma 

estrutura de ensino aplicada a desenvolver estudos de Desenho, Pintura Histórica, 

Ornato, Perspectiva, Estatuária e Arquitectura. No ano de 1829, este estabelecimento 

passou a designar-se como Academia de S. Miguel e em 1833 foi fechada em virtude do 

encerramento das obras no Palácio. A primeira e única indicação relativa à existência de 

colecções e material didáctico nesta academia vem da parte do Dr. Luíz Xavier da 

Costa, que admitiu a possibilidade de ter aqui existido uma colecção de “ […] gêssos, 

modêlos e apetrechos de estudo […]”
187

, oriundos do Colégio Português de Belas-Artes 

em Roma (1791-1802), que chegaram a Portugal por intermédio do pintor José Vialli 

com destino à recém-criada Academia da Ajuda
188

. Apesar de fontes da época referirem 
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que esta colecção de gessos foi depositada na Aula de Desenho da Casa Pia
189

, o Dr. 

Xavier Costa acredita que só foram colocados nessa aula uma parte, tendo o restante 

sido entregue à Academia que estava a funcionar nas obras do Real Palácio da Ajuda
190

. 

Por iniciativa liberal, em Janeiro 1823, foi criado na capital o Ateneu de Belas-

Artes, cujos estatutos foram aprovados em 27 de Abril do mesmo ano
191

. Instalado no 

Palácio da extinta Inquisição, ao Rossio, a direcção desta aula foi entregue ao seu sócio 

fundador, o pintor Domingos António Sequeira
192

 – antigo pensionista em Roma e 

discípulo premiado na Academia de S. Lucas
193

. Para auxiliar o mestre Sequeira nas 

suas aulas, foi nomeado o pintor Caetano Aires de Andrade (1787-1856?)
194

. Dividida 

em cinco aulas
195

, esta instituição tinha como objectivo a centralização do ensino do 

Desenho, Pintura, Escultura, Arquitectura e Gravura num estabelecimento único. A 

queda do regímen liberal, que teve lugar por ocasião da Vilafrancada (27 de Maio de 

1823)
196

 conduziu ao encerramento desta instituição
197

. Relativamente às suas 

colecções, há notícias de ter aqui existido “[…] uma belíssima colecção de modelos 

                                                 
189

 Cf. Cirilo Volkmar MACHADO – op. cit., p. 147. 
190

 Cf. Luíz Xavier da COSTA – op. cit.,  pp. 12, 17-20; 38, 87-92. 
191

 Cf. Maria Helena LISBOA - op. cit., p. 389.  
192

 No decreto que referendou a criação deste centro artístico – decreto de 9 de Maio de 1823, publicado 

em Diário do Governo, n.º 114, de 14 de Maio de 1823 – este estabelecimento é denominado por Liceu de 

Belas-Artes. Contudo, nos estatutos é designado por Ateneu. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 390. 

Sobre a história do Ateneu de Belas-Artes vd. Luíz Xavier da COSTA – Domingos António Sequeira 

desenhador de medalhas. Lisboa : 1923; José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX, 

vol I, pp. 206-207. 
193

 Domingos Sequeira partiu para Roma em 1788, como pensionista do real bolsinho. Chegou em 29 de 

Junho desse ano. Em 1789 foi premiado na Academia de S. Lucas com um estudo do Nu e recebeu o 2.º 

prémio da classe de pintura do concurso Clementino. Em 1793, é nomeado académico de mérito da 

Academia de S. Lucas. Em Roma, teve como mestres, Cavallucci em Pintura, Della Picola em 

Composição e Domenico Corvi em Pintura Histórica. Regressou a Portugal em 1795/96. No ano de 1823 

viu-se obrigado a partir para o exílio em Paris, acabando no entanto por se fixar em Roma em 1826, onde 

faleceu em Março de 1837. Cf. Joaquim Machado Teixeira de CARVALHO – Domingos António de 

Sequeira em Itália. Coimbra : Imprensa da Universidade, 1922; Vergilio CORREIA – Sequeira em 

Roma. Duas épocas (1788-1795 – 1826-1837). Coimbra Imprensa da Universidade, 1923; MUSEU 

NACIONAL DE ARTE ANTIGA, Ed. Lit,; BEAUMONT, Maria Alice, co-aut – Sequeira, 1768-1837, 

um português na mudança dos tempos. [Lisboa] : Museu Nacional de Arte Antiga, 1996. [obra 

publicada pr ocasião da expsoição patente no Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa, de Janeiro a Março 

de 1997]. 
194

 Cf. Diário do Governo n.º 114, de 14 de Maio de 1823; José-Augusto FRANÇA – op. cit., p. 221. 
195

 A primeira Aula estava vocacionada para o estudo a partir do natural, que incluía o desenho do modelo  

nu, do homem, da mulher, jovens e pessoas mais velhas. O estudo desta aula seria complementado com o 

estudo anatómico do esqueleto e de um manequim vestido para observar as pregas. A segunda aula, 

estava dirigida para o estudo de modelos de estátua, bustos, baixos-relevos e pormenores anatómicos. Na 

terceira Aula seria exercitado o desenho de figuras e anatomia aplicáveis ao estudo da Pintura, Escultura e 

Gravura. A quarta Aula estava vocaionada para os estudos em Arquitectura. Por fim,  na quinta aula seria 

praticado o estudo em Paisagem, Ornato e Animais. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., pp. 387-388. 
196

 Sobre a Vilafrancada vd. Isabel Nobre VIEGAS e Luís TORGAL – A VilaFrancada. In, José de 

MATTOSO, Dir;  Luís Reis TORGAL; João ROQUE, Coord – História de Portugal. Vol. 5, Lisboa : 

Círculo de Leitores, 1993, pp. 65-72. 
197

 Cf. Luíz Xavier da COSTA – op. cit., pp. 20-24; Idem – Quadro Histórico das Instituições…, in op. 

cit., p. 58. 
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clássicos de estatuária em gesso e que pertenciam à extinta Academia de Roma”
198

 e 

outros utensílios (onde não excluímos a hipótese da existência de desenhos, estampas e 

outros materiais), que após o seu fecho foram entregues à Casa Pia
199

. 

A actividade coleccionista com fins didácticos conheceu outro alento com a 

criação da ABAL (1836). Para isso contribuiu o destino dado às obras de arte 

procedentes da extinção das Ordens Religiosas em 1834, de que uma parte foi 

depositada na recém-criada ABAL e os espólios devolutos das aulas extintas pelo 

decreto de 25 de Outubro de 1836, que foram transferidos para a Academia. À 

semelhança das suas antecessoras e congéneres europeias, a ABAL criou um repositório 

composto por obras de grandes mestres, trabalhos de alunos, professores e artistas 

pensionados no estrangeiro (Paris e Roma). 

Como tratará de ser mostrado ao longo deste trabalho, a Colecção de Desenho 

Antigo da FBAUL teve a sua origem em dois dos três fundos em depósito na ABAL – o 

espólio das extintas aulas e os desenhos do corpo docente e discente da instituição. 
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 Cf. Ayres de CARVALHO – Os artistas de outrora e as Academias de Belas-Artes, In, op. cit., p. 23. 
199

 Cf. Luís Varela ALDEMIRA – Um ano trágico: Lisboa em 1836: a-propósito do centenário da 

Academia de Belas-Artes: impressões, comentários, documentos. 1937, p.220. 
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Parte II – A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL (1830-1935) 

 

1. Origem e formação da Colecção: da Academia à Faculdade de Belas-Artes de 

Lisboa 

 

A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL é o resultado da acumulação de um 

vasto e eclético conjunto de obras reunido pela Academia das Belas-Artes de Lisboa 

no contexto da actividade didáctico-pedagógica, desde a sua fundação em 1836 até às 

suas sucessivas fases de existência enquanto Academia Real (1862-1881) e Escola de 

Belas-Artes de Lisboa (1881-1950). 

A história desta Colecção não se desvenda sem traçar o percurso deste 

estabelecimento de ensino e sua relação com os acervos das instituições museológicas, 

culturais e de ensino que se estabeleceram no Convento de S. Francisco, das quais 

fizeram parte o Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte 

Contemporânea (actual Museu do Chiado) – nascidos da divisão do Museu Nacional 

de Belas-Artes e Arqueologia – Biblioteca Nacional, a Academia Nacional de Belas-

Artes, Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa e a Faculdade de Arquitectura de 

Lisboa.  

 

1.1. Academia das Belas-Artes de Lisboa 

 

Após a extinção das Ordens Religiosas, por decreto de 30 de Maio de 1834 

(embora datado de 28 de Maio)
200

, foi escolhido o edifício do Convento de S. Francisco 

da Cidade para albergar as obras de arte e livrarias provenientes dos extintos 

conventos
201

.   

Em 1836, pelo decreto da Rainha D. Maria II, datado de 25 de Outubro de 1836, 

foi fundada a Academia das Belas-Artes de Lisboa, que se instalou, em conformidade 

com artigo 1.º do referido diploma, no Convento de S. Francisco
202

.  

                                                 
200

 Decreto assinado por Joaquim António de Aguiar (1792-1884). Sobre a Extinção das Ordens 

Religiosas vd. Raquel Henriques da SILVA – A Extinção dos Conventos e a Elaboração da Lisboa 

Burguesa. Olisipo. II série, nº 2 (1996), pp. 43-48; António Martins da SILVA – A extinção das Ordens 

Religiosas. In, José de MATTOSO, Dir;, Luís Reis TORGAL;, João ROQUE, Coord – O Liberalismo. 

História de Portugal. Vol. 5, Lisboa : Círculo de Leitores, 1993, pp. 340-353. 
201

 Cf. Margarida CALADO – O Convento de S. Francisco da Cidade. Subsídios para uma 

monografia. Biblioteca d’Artes, n.º1, Lisboa : Faculdade de Belas Artes de Lisboa / Universidade de 

Lisboa, Novembro de 2000, p. 39. 
202

 Cf. Diário do Governo n.º 257, de 29 de Outubro de 1836. 
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O artigo 4.º do decreto de 25 de Outubro de 1836 regulamentou a extinção da 

Aula Pública de Desenho de Figura, Arquitectura Civil e de Gravura, criada pelo alvará 

régio da Rainha D. Maria I, de 23 de Agosto de 1781; as aulas de escultura e Casas do 

Risco adstritas à repartição das Obras Públicas
203

, cujos bens artísticos (modelos em 

gesso e barro, pinturas, desenhos, esculturas, estampas e livros) e outros utensílios 

foram transferidos para a recém-criada ABAL
204

.  

Das aulas extintas pelo decreto da fundação da Academia, a Colecção de Desenho 

Antigo da FBAUL possui um conjunto de 761 desenhos, datados entre 1830 e 1836, 

provenientes das aulas de desenhos de arquitectura da Aula da Pública de Desenho, que 

foram transferidas para a ABAL pouco tempo após a sua fundação, como trataremos de 

mostrar mais adiante no capítulo 2 (Parte II), dedicado ao estudo deste grupo de 

desenhos na Colecção. 

Por portaria de 30 Dezembro do 1836, o Governo nomeou uma comissão para 

administrar o depósito dos extintos conventos e de elaborar o catálogo dos livros, 

manuscritos, quadros, estátuas e outros objectos raros em depósito, cujo inventário foi 

entregue à Academia para que esta procedesse à classificação e selecção das obras que 

havia de designar para o estudo dos seus académicos e artistas
205

. Relativamente ao 

espólio das livrarias dos extintos conventos, este foi integrado no acervo da Biblioteca 

Nacional, que se instalou no Convento de S. Francisco em 1836 e aqui permaneceu até 

ao ano de 1965
206

.  

A ABAL tratou assim no início da sua fundação de contar com um conjunto de 

obras provenientes dos extintos conventos e aulas para servirem como material de apoio 

didáctico à sua actividade lectiva.  

Paralelamente, a ABAL tratou de formar uma colecção de desenhos constituída a 

partir de obras dos discípulos premiados no âmbito dos concursos trienais e anuais 

promovidos pelos seus Estatutos
207

; trabalhos de professores, provas de concurso de 

                                                 
203

 “Art. 4.º Ficam supprimidas a Aula de Figura, Architectura Civil, e de Gravura, e be, assim as Casas 

dos Risco, e de Esculptura até agora existentes na Repartição das Obras Públicas […]”. Cf. Decreto de 25 

de Outubro de 1836, assinado por Manuel da Silva Passos e publicado em Diário do Governo n.º 257, de 

29 de Outubro de 1836. 
204

 Nos arquivos da secretaria da ANBA, no composto documental – Documentos Vários (Ms. Cota: 1.C 

– SEC. 063 A.N.B.A) – constam as relações dos objectos provenientes das Casas do Risco, Aula de 

Escultura e Aula Pública de Desenho, que foram entregues à ABAL. Cf. Documentos n.ºs: 1 a 6. 
205

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – História dos estabelecimentos…, tomo VI, pp. 90-91. 
206

 Cf. Margarida CALADO – O Convento de S. Francisco da Cidade. Subsídios para uma 

monografia. Biblioteca d’Artes, Lisboa : Faculdade de Belas-Artes / Universidade de Lisboa, 2000, pp. 

38-39. 
207

 “A fim de excitar, e ntreter a útil emulação entre os Discípulos da Aula de Desenho, haverá todos os 

annos um particular concursos, em resultado do qual se adjudicarão seis Partidos aos seis Discipulos, qe 

mais se tiverem distinguido pelo decurso do anno, e maior aproveitamento mostrarem nos estudos”. Cf. 
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admissão ao professorado e mais tarde, a partir de 1865, com trabalhos provenientes das 

remessas anuais dos pensionistas por conta do Estado e do Legado Valmor – de que a 

actual Colecção de Desenho Antigo da FBAUL é produto, como será demonstrado ao 

longo deste trabalho. 

O facto de encontrarmos nesta Colecção obras datadas entre 1836 e 1935, mostra 

que a ABAL começou a formar a sua colecção de desenhos académicos desde o início 

da sua fundação e continuou a constitui-la pelo século XX adentro.  

Os desenhos da Colecção da autoria de Henrique José de Abreu, Inv n.º 1, e de 

João Pedro Monteiro, Inv. n.º 505, datados de 1836 e 1838, executados nas aulas de 

Desenho de Arquitectura Civil e Desenho Histórico (1.ª classe – estudo gesso) da 

ABAL, respectivamente, constituem exemplos para demonstrar que a Academia tratou 

de guardar as obras dos seus discípulos desde cedo; enquanto que os desenhos da 

autoria de Adelina Berta de Oliveira, Inv. n.º 328 e de Mário Gonçalves, Inv. n.ºs: 

448.1 – 448.9v, datados de 1930 e 1935, respectivamente, comprovam o prolongamento 

da tradição, da instituição coleccionar trabalhos dos seus alunos. 

Seguindo exemplo das suas congéneres europeias, a Academia também compôs 

uma colecção de desenhos de grandes mestres (portugueses e italianos) para uso e 

formação dos seus discípulos. Foi esta colecção adquirida à Imprensa Nacional (antiga 

Imprensa Régia) em 1845, por acção do então vice-inspector da Academia, João José 

Ferreira de Sousa (1792-1855). Pensa-se, que na altura em que estes desenhos foram 

adquiridos “[…]não eram […] considerados materiais de estudo […] para serem 

manuseados nas aulas, embora isso tivesse provavelmente acontecido, […] eram nesta 

altura, considerados já de grande valor referencial [e] por este motivo colocados à 

guarda da biblioteca da Academia”
208

. Esta colecção de desenhos constitui na 

actualidade o fundo mais antigo de desenhos do MNAA
209

. 

A partir dos quadros em depósito na ABAL provenientes dos extintos conventos, 

de ofertas, aquisições e legados, foi improvisado no Convento de S. Francisco em 1862, 

por iniciativa do então Vice-inspector da Academia, Marquês de Sousa Holstein, 

contando com o mecenato do Rei D. Fernando Saxe Coburgo (1819-1885) e D. Luís I 

                                                                                                                                               
Estatutos da Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Lisboa : Na Imprensa Nacional, 1843, Cap. V, Art. 

85.º, p. 25. 
208

 Cf. Alexandra Reis GOMES – op. cit., p. 17. 
209

 Esta Colecção procedeu da Oficina do Arco Cego (Oficina Tipográfica, Calcográfica e Literária do 

Arco Cego), que por sua a vez a adquiriu ao professor de Desenho e Pintura, Jerónimo de Barros Ferreira. 

Sobre a história desta colecção de desenhos, vd. Alexandra Reis GOMES – A Colecção de Desenhos do 

Museu das Janelas Verdes. In, José Luís PORFÍRIO; Alexandra Reis GOMES, co-aut – Desenho : a 

colecção do MNAA. Lisboa : Sociedade Lisboa 94, Milão : Electa, 1994.  
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(1838-1889), a Galeria Nacional de Pintura, que abriu as suas portas ao público em 

1868
210

. 

Apesar de Holstein ver concretizado o seu projecto, não escondeu o desejo no 

preâmbulo do primeiro catálogo desta Galeria, em tom de indignação e alguma revolta, 

sobretudo com a inércia Estado, em ver criado um Museu, à semelhança de outras 

capitais europeias, em que o Estado e particulares contribuem para o engrandecimento 

destes estabelecimentos
211

. Em 1881, esta pinacoteca foi transferida para o Palácio dos 

Condes de Alvor (Palácio das Janelas Verdes), onde em 1884 foi inaugurado o Museu 

Nacional de Belas-Artes
212

. Os vaticínios de Sousa Holstein relativos à criação de um 

Museu eram assim concretizados. 

 

1.2. Museu Nacional de Belas-Artes e Arqueologia 

 

A ideia da criação de um Museu a partir das obras em depósito no convento de S. 

Francisco remonta ao ano de 1835, quando foi criada uma comissão
213

 para classificar e 

seleccionar as obras que deveriam integrar esse museu
214

.  

A inauguração em Janeiro de 1882 da Exposição Retrospectiva de Arte 

Ornamental Portuguesa e Espanhola em algumas salas do Palácio dos Condes Alvor, 

comissariada pelo novo vice-inspector da ARBAL e futuro Conde Almedina, Delfim 

Guedes (1842-1895), onde foram expostos os quadros da Galeria Nacional de Pintura 

                                                 
210

 No primeiro catálogo desta Galeria, Holstein informa-nos que a ideia da formação desta Galeria como 

subsidiária da ABAL, já tinha sido proposta por Passos Manuel em 1836. Para além dos quadros 

provenientes dos extintos conventos, concorreram para a formação do espólio desta pinacoteca, obras 

oferecidas pelos artistas para a obtenção do grau de académico de mérito da ABAL; legados, espólio de 

D. Carlota Joaquina, adquirido em 1859 pela Academia em hasta pública; quadros comprados em leilão 

da Academia das Ciências de Lisboa e aquisições feitas entre os anos de 1865 e 1868 a partir de somas 

oferecidas pelos reis D. Fernando e D. Luís. Cf. [Marquês de Sousa HOLSTEIN] – Catálogo Provisório 

da Galeria de Pintura. 1.ª edição, Lisboa : [Academia Real das Belas-Artes de Lisboa], 1868, p. 3;  

Maria Luísa Veiga PEREIRA – O Museu Nacional de Arte Contemporânea e a Academia das Belas 

Artes. Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes. Lisboa : Academia Nacional de Belas-

Artes, (1986-88), 3.ª série, n.º 8-10, p. 39. 
211

 “…O nosso paiz tem sido por emquanto quasi o único em que fundação dos museus e galerias não tem 

encontrado as geraes sympatias […] Todas as capitaes da Europa possuem estabelecimentos desta 

natureza, e em todas, á porfia, o Estado e os particulares concorrem para elles se enriqueçam. Esperemos 

que em breve cessará a excepção que apresentamos [...] Nem é decerto muito difícil alcançar este 

resultado: as pinturas não faltam, disseminadas pelo paiz, e é de presumir que todos coadjuvariam o 

Estado, se este se mostrasse sincero empenho em formar uma collecção que honrando a arte portugueza 

fosse ao mesmo tempo uma parte, e não pequena riqueza publica.” Cf. [Marquês de Sousa HOLSTEIN] – 

op. cit.,  pp. 10-11, 19.   
212

 Cf. Margarida CALADO – op. cit., p. 39. 
213

 Fizeram parte desta comissão, o doutor António Nunes de Carvalho, o Cónego Luís Duarte Vilela da 

Silva, Joaquim Rafael, José da Cunha Taborda, José António do Vale, Maurício José Sendim e António 

Manuel da Fonseca. Cf. Margarida CALADO – op. cit., p. 40. 
214

 Cf. [Marquês de Sousa HOLSTEIN] – Catálogo Provisório da Galeria de Pintura. 1868, p. 5; 

Margarida CALADO – op. cit., p. 40. 
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entre outras colecções
215

, foi decisivo para a escolha do local do futuro Museu Nacional 

de Belas-Artes, inaugurado pelo Rei D. Luís I em 12 de Junho de 1884
216

. 

Para o MNBA transitaram muitas das obras de arte existentes na ABAL – 

colecções de Pintura da Galeria Nacional, objectos arqueológicos
217

, modelos em gesso, 

certas provas de pensionato, como das de José Simões de Almeida Júnior (1844-1926) – 

Jovem desfolhando um malmequer (Roma, 1872), esculturas de António Teixeira Lopes 

(1866-1942) – A viúva (Paris, 1893); José Moreira Rato Júnior (1860-1937) – Caim 

(Paris, 1870); Tomás Costa (1861-1932) – Eva (Paris, 1891)
 
e a colecção de desenhos 

de grandes mestres da Academia (adquirida em 1845)
218

. 

Relativamente à colecção de desenhos de grandes mestres, esta foi dividida, sendo 

que o MNBA ficou com os trabalhos dos artistas que trabalharam até à primeira metade 

de oitocentos, enquanto que na Academia ficaram as obras posteriores à segunda 

metade do século XIX, de artistas mais recentes e vários desenhos de arquitectura
219

.  

Por decreto-lei nº1 de 26 de Maio de 1911
220

 do primeiro governo republicano, o 

MNBA foi dividido em dois museus – Museu Nacional de Arte Antiga e Museu 

Nacional de Arte Contemporânea
221

.  

                                                 
215

 Colecções reais da galeria do Rei D. Luís, peças do Museu de South Kensington, da Colecção de 

Afonso XII de Espanha e várias outras obras cedidas por empréstimo, por parte de instituições e 

particulares. Para um conhecimento mais aprofundado das objectos que foram apresentados nesta 

exposição e sua proveniência, vd. Catalogo Illustrado da Exposição Retrospectiva de arte 

Ornamental Portugueza e Hespanhola celebrada em Lisboa em 1882 sob a protecção de Sua 

Majestade El- Rei o Senhor D. Luiz I e a presidência de Sua Majestade El-Rei o Senhor D. 
Fernando II. 2 vols, Lisboa : Imprensa Nacional, 1882. 
216

 Cf. Maria Alice BEAUMONT, co-aut; Maria Helena Mendes PINTO, co-aut;, José Luís PORFÍRIO, 

ed. - Grandes Museus do Mundo – Museu Nacional de Arte Antiga. Lisboa : Verbo, 1977, p. 10; 

António Manuel GONÇALVES – Museu Nacional de Belas-Artes (1884-1911). Boletim da Academia 

Nacional de Belas-Artes, Lisboa : Academia Nacional de Belas-Artes, 3.ª série, n.º 8-10 (1986-88), pp. 

147-148 [Comunicação proferida na sessão extraordinária da ANBA de 13 de Novembro de 1984]. 

Maria Luísa Veiga PEREIRA – op. cit., p. 40.  
217

 As colecções arqueológicas que foram instaladas na Academia em 1880, procederam do Museu 

Arqueológico do Algarve, criado por Estácio Veiga (1828-1891), a partir dos achados provenientes das 

escavações arqueológicas no Algarve entre os anos de 1877 e 78. A partir destas colecções e outras de 

etnografia foi criado em 1893, pelo Dr. José de Leite Vasconcelos (1858-1941), o Museu Etnográfico 

Português – actual Museu Nacional de Arqueologia. Cf. Maria Luísa Veiga PEREIRA – op. cit., p. 39; 

Fernando António Baptista PEREIRA – Museus de Arte. In, Maria Beatriz ROCHA-TRINDADE, Coord 

– op. cit., p. 193. 
218

 Sobre as colecções do MNBA, vd. [Manuel MACEDO] – O Muzeu Nacional de Bellas Artes- 

Apontamentos. Coimbra: Imprensa da universidade, 1892;  

Gabriel PEREIRA – Museu Nacional de Bellas-Artes. Aspecto Geral. 2.ª edição, Lisboa : Officina 

Typographica, 1904;  

[Manuel Macedo Pereira COUTINHO] – Catalogo da Collecção de Desenhos do Museu Nacional de 

Belas-Artes. Lisboa : Imprensa Nacional, 1905.  
219

 Cf. Alexandra Reis GOMES – A Colecção de Desenhos do Museu das Janelas Verdes - op. cit., p. 18.  
220

 Publicado em Diário do Governo n.º 124, de 29 de Maio de 1911. 

221
 Cf. Paulo Oliveira RAMOS – Breve História do Museu em Portugal. In, Maria Beatriz ROCHA-

TRINDADE, Coord – Iniciação à Museologia. Lisboa : Universidade Aberta, 1993, p. 47. 
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Numa divisão algo discutível, que “sancionava os pontos de vista da crítica 

contemporânea”
222

 ficou estabelecido que no MNAA, instalado no Palácio das Janelas 

Verdes seriam guardadas as obras de arte anteriores a 1850 e no MNAC, transferido 

para os anexos do Convento de S. Francisco, paredes meias com a EBAL, as obras 

posteriores a 1850. 

 

1.2.1. Museu Nacional de Arte Antiga 

 

Para dirigir o MNAA em 1911, foi nomeado o historiador e crítico de arte 

português, o Dr. José de Figueiredo (1872-1937)
223

. 

Na investigação efectuada no Gabinete de desenhos do MNAA descobrimos um 

conjunto de 14 desenhos de nu masculino, datados entre 19 de Novembro de 1838 e 

Julho de 1848
224

, que foram certamente executados no contexto da Aula de desenho do 

Nu da ABAL (Figrs. 136 – 149).  

Para comprovar a execução destas obras na ABAL utilizamos como exemplo 

deste conjunto de obras do MNAA, um desenho de nu masculino, executado em carvão 

sobre papel (65 x 48 cm), datado de 6 de Maio de 1844, que apresenta na margem 

inferior a seguinte inscrição: “acto do Prof.º Fonseca, em 6 de Maio de 44 – o 1.º q se 

fez de manhã, depois do estabelecim
to 

da Acadª [Academia]” (Fig. 140). Através da 

leitura desta inscrição ficamos a saber que esta obra se refere ao primeiro desenho 

executado no período diurno da aula do nu da ABAL. Outro dado que contribui para 

demonstrar a execução destes desenhos na Academia relaciona-se com o facto de 

encontrarmos em grande parte destas obras, referências a alguns professores da ABAL, 

caso de António Manuel da Fonseca (professor de Pintura Histórica), Joaquim Rafael 

(professor de Desenho Histórico) e Francisco de Assis Rodrigues (professor de 

Escultura), cujos nomes aparecem inscritos nos desenhos como responsáveis pela 

colocação do “acto” ou posição que o modelo devia assumir para ser desenhado pelos 

alunos
225

 – ex: “3.ª acto posto pelo prof 
or

 J. Rafael / posto em 24 de Feve de 1840” 

(Fig. 137)).  

                                                 
222

 Cf. Raquel Henriques da SILVA – Do Museu Nacional de Arte Contemporânea ao Museu do Chiado. 

In, Museu do Chiado. Arte Portuguesa, 1850-1950. Lisboa : Instituto Português dos Museus / Museu 

do Chiado, 1994, p. 13. 
223

 Cf. Maria Alice BEAUMONT, co-aut; Maria Helena Mendes PINTO, co-aut;, José Luís PORFÍRIO, 

ed. – op. cit., p. 13. 
224

 Esta descoberta não teria sido possível sem o apoio demonstrado pela conservadora do Gabinete de 

desenhos do MNAA, a mestre Alexandra Reis Gomes MARKL.  
225

 Sobre a questão do Acto e o funcionamento da aula do nu da ABAL vd, capitulo 3.1.6.1. desta 

dissertação. 
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O facto do MNAA possuir estas obras escolares no seu acervo, vem de certa 

forma mostrar que no processo de transferência de obras da Academia para o MNBA, 

foram também incluídos desenhos escolares dos discípulos da ABAL. Estas obras 

pertenceriam supostamente à colecção de desenhos académicos, que a ABAL foi 

reunindo no exercício da sua actividade didáctico-pedagógica e de que a Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL é representativa enquanto herdeira desta instituição.  

 

1.2.2. Museu Nacional de Arte Contemporânea 

 

Instalado na zona nascente do Convento de S. Francisco da Cidade, num dos 

espaços anexos à antiga Academia de Belas-Artes de Lisboa, agora Escola de Belas-

Artes de Lisboa, teve como primeiro Director, o pintor paisagista e professor da cadeira 

de Pintura de Paisagem da EBAL, Carlos Reis (1863-1940), que foi substituído em 

1914, pelo pintor e professor de Pintura Histórica, Columbano Bordalo Pinheiro (1857-

1929). Relativamente às suas colecções, o MNAC recebeu do MNBA as obras de arte 

posteriores a 1850, respeitantes às últimas gerações, naturalista e romântica. O facto 

deste Museu se ter instalado no mesmo edifício onde funcionava a EBAL e os seus 

primeiros directores terem sido também professores na Escola (Carlos Reis e 

Columbano), mostrou-se favorável para as colecções do Museu, que beneficiou de obras 

de alunos, professores e remessas dos pensionários do Estado e do Legado Valmor no 

estrangeiro
226

. A independência do Museu da Escola de Belas-Artes de Lisboa seria 

alcançado em 1944, por acção do 4.º Director do Museu, o escultor Diogo de Macedo, 

que estabeleceu entre outras remodelações, a criação de uma entrada autónoma para o 

Museu, pela Rua Serpa Pinto, situado nas traseiras do Convento
227

. 

A relação Museu-Escola não se mostrou tão benéfica para as colecções desta 

última, constituída essencialmente por obras executadas em contexto escolar e que via 

assim depauperado o seu espólio em favor do acervo do Museu. Um olhar pelas 

colecções de desenho do Museu do Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea é 

demonstrativo disso, uma vez que encontramos obras que identificamos com provas de 

concurso das Aulas de Desenho, remessas de pensionistas e provas de admissão ao 

                                                 
226

 Cf. Sobre a história do Museu e suas colecções, vd. Maria Luísa Veiga PEREIRA –  O Museu 

Nacional de Arte Contemporânea e a Academia das Belas Artes. Revista e Boletim da Academia 

Nacional de Belas-Artes. 3.ª série, n.º 8-10 (1986-88), pp. 35-38; Raquel Henriques da SILVA – Do 

Museu Nacional de Arte Contemporânea ao Museu do Chiado, in Museu do Chiado. Arte Portuguesa, 

1850-1950. Lisboa: Instituto Português dos Museus / Museu do Chiado, 1994, pp. 13-22. 
227

 Cf. Raquel Henriques da SILVA – op. cit., pp. 17-18. 
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professorado, onde sobressaem relações de complementaridade e continuidade com 

certos desenhos ou grupos de obras da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL.  

O primeiro desses exemplos diz respeito a dois desenhos de Columbano Bordalo 

Pinheiro, Cabeça (Inv. n.º 1186-24) e académia (Inv. n.º 1186-26), ambos executados a 

carvão, no âmbito da cadeira de Desenho do Modelo Vivo da EBAL.  

O primeiro desenho, Cabeça (Fig. 1), foi realizado no contexto do concurso anual 

da Aula de Desenho do ano escolar de 1874-75 e fez parte de um conjunto de três 

exercícios – académia, cabeça e panejamento – executados, por Columbano na cadeira 

de modelo vivo, onde foi aprovado com distinção, conforme indica a inscrição a grafite 

constante no canto inferior direito da folha: “C.A. Bordalo P. Pinheiro / App. 
do 

com 

distincção / 1874 a 1875”. Refira-se que a Colecção de Desenho Antigo da FBAUL 

possui a prova de académia de Columbano, Inv. n.º 334, datada de 1874-75, aprovada 

com  distinção – “Col. Bordalo P. Pinheiro./ App.
do 

com distinção/ 1874 a 1875.” (a 

grafite, no canto inferior esquerdo)
228

. O que serve para evidenciar um paralelismo com 

os desenhos escolares deste artista, que existem nas duas instituições – Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa e Museu do Chiado.  

O segundo desenho do Museu do Chiado, académia, datado de 3 de Janeiro de 

1874, diz respeito a um desenho em carvão sobre papel, de um nu masculino semi- 

levantado, com a cabeça inclinada para baixo, provavelmente executado na Aula de 

Desenho de Modelo Vivo da EBAL (Fig. 2).  

No que respeita a desenhos efectuados no âmbito de provas de admissão ao 

professorado, o Museu do Chiado é possuidor de um esboço em grafite para O Beijo de 

Judas – composição pictórica que Miguel Ângelo Lupi (1826 – 1883) apresentou no 

concurso para o lugar de professor proprietário da cadeira de Pintura Histórica da 

ARBAL em 1867, de onde saiu vencedor
229

 (Fig. 3 ).  

Na Colecção da FBAUL não há registo de quaisquer obras de Lupi apresentadas a 

este concurso. No entanto, existe um valioso conjunto de desenhos procedentes de 

provas de admissão ao professorado da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, da 

autoria de João Cristino da Silva, Inv. n.º 385; José Rodrigues, Inv. n.º 391; Augusto 

Barradas, Inv. n.º 384; Leopoldo de Almeida, Inv. n.º 356 e de Francisco Franco, Inv. 

                                                 
228

 Cf. Acta da Conferência de 26 de Agosto de 1875. In, Actas da Academia Real de Bellas Artes – 

1869 a 1881. Ms. Arquivos da secretaria da Academia Nacional de Belas Artes, cota: 17. 
229

 Concurso publicado em Diário de Lisboa de 7 de Fevereiro de 1867. Sobre a prestação e provas 

apresentadas por Lupi neste concurso, em particular do Beijo de Judas vd. Maria de Aires SILVEIRA – 

Memória, magistério e critica. In, Maria de Aires SILVEIRA; Cristina de Azevedo TAVARES – Miguel 

Ângelo Lupi 1826 – 1883. Lisboa : Museu do Chiado – Instituto Português de Museus, 2002, pp. 47-48 

[Catálogo da Exposição - Miguel Ângelo Lupi 1826-1883 – que esteve patente no Museu do Chiado, 

Lisboa, entre 28 de Fevereiro a 26 de Maio de 2002]. 
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n.º 357, que evocamos aqui para demonstrar que as provas de admissão ao professorado 

eram recolhidas pela instituição em conformidade com os regulamentos destes 

concursos - “[…] os quadros, provas, e mais trabalhos do concorrente approvado, serão 

propriedade da academia[…]”
230

 - como tratará de ser discutido com mais pormenor no 

capítulo  3.3 desta dissertação. 

O terceiro exemplo, relativo a provas de pensionato, diz respeito a um desenho de 

Veloso Salgado – pensionista do Estado em Pintura Histórica entre os anos de 1888 e 

95
231

. Trata-se de um desenho executado em Paris, no ano de 1890 (Inv. º 2371), que 

representa em carvão sobre papel (61, 8 x 48 cm), um jovem visto de frente, a olhar para 

cima, com as mãos unidas em posição de reza (Fig. 5).  

A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL regista no seu inventário quatro obras 

de Veloso Salgado executadas em Paris nos anos 1888 e 89 – Inv. n.ºs: 294, 296, 322, 

354. Assim como obras de outros pensionistas – José Simões de Almeida Júnior, 

António Soares dos Reis, António José Nunes Júnior, Ernesto Condeixa, Adolfo de 

Sousa Rodrigues e Adriano de Sousa Lopes. Como tratará de ser analisado no capítulo 

4 desta dissertação, dedicado ao estudo dos desenhos dos pensionistas na Colecção, os 

artistas subvencionados tinham que enviar anualmente à Academia alguns dos seus 

trabalhos como prova do seu aproveitamento. Ficando estas obras depois propriedade da 

instituição – “O pensionista enviará annualmente á academia alguns dos seus trabalhos 

[…] Uma das melhores obras do pensionista, concluidas no ultimo anno da pensão, 

ficará pertencendo á academia, á qual pertencem também os trabalhos annuaes de que 

trata o artigo antecedente”
232

.  

Face ao que acabou de ser exposto fica parcialmente demonstrada, a dispersão da 

colecção de desenhos académicos da antiga Academia e Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, também pelo Museu Nacional de Arte Contemporânea (actual MC-MNAC), 

instalado no cenóbio franciscano desde 1911.   
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 Cf. Programa dos concursos publicados em: Diário de Lisboa n.º 135, de 19 de Julho de 1861 e Diário 

de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865.  
231

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

325-327. 
232

 Cf. Diário de Lisboa, n.º 151 de 9 de Julho de 1866 



 48 

1.3. Academia Nacional de Belas-Artes 

 

Em 1911, pelo decreto de 26 de Maio
233

 foram criados os Conselhos de Arte 

Arqueologia
234

, que sucederam à Academia Real de Belas-Artes de Lisboa, que detinha 

desde a reforma de 1881 (decreto de 22 de Março de 1881), entre outras competências, 

o da conservação do nosso património
235

.  

Em 1932 os Conselhos de Arte e Arqueologia foram extintos e sucedidos pela 

Academia Nacional de Belas-Artes, criada pelo decreto n.º 20:977 de 5 de Março de 

1932
236

, à qual foram concedidas funções académicas, de promover conferências, 

organizar exposições e actividades relacionadas com a conservação do património 

artístico nacional
237

. 

Em conformidade com o artigo 1.º do decreto da criação da ANBA, ficou 

determinado que ocuparia as instalações do extinto Conselho de Arte Arqueologia da 1.ª 

Circunscrição, cuja sede estava instalada no Convento S. Francisco, onde funcionava a 

Escola nos dois pisos inferiores, nos dois pisos superiores a Biblioteca Nacional e na 

zona nascente, o MNAC
238

. 

Apesar da Escola e a ANBA se encontrarem separadas no papel, as duas 

instituições funcionavam no mesmo edifício e muitos professores e académicos 

desempenhavam funções em ambas as instituições, assim como, dispunham “…de 

«ateliers» privativos no velho edifício [Convento de S. Francisco]”
239

. Ao nível do 

património destas duas instituições, esta camaradagem não produziu os melhores 

resultados, pois desencadeou “[…] confusas partilhas dos bens imobiliários [e artísticos] 

                                                 
233

 Cf. Diário do Governo n.º 124, de 29 de Maio de 1911. 
234

 Para efeitos de conservação do nosso património, o decreto de Maio de 1911 estabeleceu uma divisão 

do território nacional em três circunscrições artísticas – do norte, centro e sul – com sedes instaladas 

respectivamente no Porto, Coimbra e Lisboa. Esta última, instalada no Convento de S. Francisco, 

paredes-meias com a EBAL e o MNAC. Cf.  Luís Cristino da SILVA – A sede da academia nacional de 

belas-artes no vetusto edifício do antigo convento de S. Francisco da cidade – estudos e subsídios. 

Lisboa : Ministério da Educação Nacional, Secretaria de Estado da Indústria e Cultura, Direcção Geral 

dos Assuntos Culturais, 1973, p. 35. 
235

 O decreto de 22 de Março de 1881 estabeleceu que a Academia Real de Belas-Artes tinha como 

função: promover o desenvolvimento das belas-artes e estudos arqueológicos; promover exposições de 

belas-artes e artes industriais, conservação e restauro dos monumentos nacionais e contribuir para a 

formação de Museu de Belas-Artes, com a reunião de objectos de arte pertencentes ao Estado e aquisições 

feitas pela Academia no âmbito do seu programa de exposições; subsidiar o envio de artistas para o 

estrangeiro no sentido de aperfeiçoarem os seus estudos e com o compromisso de remeterem à Academia 

como prova do seu aproveitamento os trabalhos aí realizados e executarem uma obra digna de entrar no 

museu da Academia. Cf. Reforma da Academias de Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março 

de 1881). Cap. I, Artigos: 1.º e 2.º, pp. 3- 4; Cap. III, Art.º 19-22.º; Cap. IX, Artigos 63.º - 64.º, pp. 20-21.  
236

 Cf. Diário do Governo n.º 55, I.ª série, de 5 de Março de 1932. 
237

 Cf. Decreto n.º 20:977 de 5 de Março de 1932 publicado em Diário do Governo n.º 55, I.ª série, de 5 

de Março de 1932. 
238

 Cf. Luís Cristino da SILVA – op. cit., p. 35. 
239

 Cf. Ibidem. 
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em que iam viver estes dois estabelecimentos”
 240

, conforme foi notado por Luís 

Cristino da Silva, por ocasião da instalação do Conselho de Arte Arqueologia - futura 

ANBA - no velho edifício de S. Francisco.  

Herdeira directa do Conselho de Arte Arqueologia da região Lisboa e da extinta 

ARBAL, a ANBA é depositária de um vasto património artístico na qual foram 

“…incorporados, a título definitivo, a biblioteca, os arquivos e colecções de arte e 

mobiliário da extinta Academia Real de Belas-Artes”
 241

. 

Como referimos no Estado da Arte, a ANBA é possuidora de uma colecção de 

desenhos dos séculos XVII a XIX, de que só uma parte se encontra inventariada, o que 

impossibilita conhecer com exactidão a sua dimensão.  

O acesso que tivemos aos arquivos da secretaria da ANBA permitiu descobrir 

desenhos com relações de afinidade com certos exemplares da Colecção. O primeiro 

exemplo diz respeito a um esboço em papel vegetal, arquivado no composto documental 

– Relatórios e Programas de Concursos para Professores
242

 (Fig. 167). Trata-se do 

lúcido da composição – Lot fugindo de Sodoma com as suas filhas – apresentado por 

Augusto César de Sousa e Castro Barradas no concurso de 1865, para o lugar de 

professor proprietário da cadeira de Desenho Histórico da ARBAL, cuja prova de 

imprompto, Inv. n.º 384, se encontra na Colecção (ver capitulo 3.3.3). Neste mesmo 

composto documental descobrimos o lúcido ou esboço em papel vegetal da composição 

O Beijo de Judas, da autoria de Miguel Ângelo Lupi, que evocamos para demonstrar a 

dispersão dos desenhos antiga Academia pelo MC-MNAC, ANBA e FBAUL (Fig. 4). 

Na sala de sessões da ANBA encontramos expostos três desenhos aguarelados da 

autoria de José Luís Monteiro, relativos à representação da fachada e ruína do Templo 

de Antonino e Faustina, executados em Roma no ano de 1880, no âmbito da sua estadia 

enquanto pensionário do Estado (1873-1880)
243

 (Figrs. 6 a 8)
244

. A data de execução 

destes desenhos sugere que estariam supostamente integrados no acervo gráfico da 

Escola, uma vez que a separação entre a Academia e Escola se deu em 1881, por 

decreto de 22 de Março do mesmo ano
245

.  

                                                 
240

 Cf. Ibidem.  
241

 Cf. Estatutos da Academia Nacional de Belas-Artes, 1978. Publicado em Diário da República, n.º 34, I 

série, de 10 de Fevereiro de 1978.  
242

 Cf. Relatórios e Programas de Concursos para Professores [1834-1897]. Ms. Arquivos da 

secretaria da ANBA, cota: 1-C-SEC. 073 A.N.B.A 
243

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp.  

231-233. 
244

 Dois destes desenhos (Figrs. 6 e 7) foram publicados em 1968 no Boletim 5 da ESBAL. Cf.  ESCOLA 

SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA – Nas Galerias da Escola. Boletim 5. Escola Superior de 

Belas-Artes de Lisboa . Lisboa : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (1968), pp. 9-12.  
245

 Cf. Diário do Governo n.º 67 de 26 de Março de 1881. 



 50 

Ainda dentro dos trabalhos enviados pelos nossos pensionistas, refira-se o 

desenho da autoria de Luís Ribeiro Cristino da Silva, datado de 23 de Agosto de 1923, 

existente na sala de arquivos da secretaria da ANBA. Trata-se de um estudo aguarelado 

do Palácio de Versailles, executado por Luís Cristino da Silva no atelier de Victor 

Laloux (1850-1937), enquanto pensionista por conta do Legado Valmor em Paris 

(1919-1924), na secção de arquitectura (Fig. 9)
246

.  

No sentido de dar conta da dimensão do acervo gráfico da ANBA e da sua relação 

com património da antiga ABAL, em particular das obras provenientes das aulas 

extintas pelo decreto de 25 de Outubro de 1836 (Art 4.º), em particular da Casa do 

Risco, mencionamos um desenho de autoria de desconhecida, não datado, relativo à 

representação do alçado e planta de uma casa. No canto superior esquerdo deste 

desenho encontramos um carimbo da Casa do Risco – “Casa do Risco / das / O. 

Publicas” – que serve de certa forma para comprovar a procedência desta obra, mas 

também apontar a possibilidade para existência de outros desenhos em arquivo na 

ANBA procedentes da Casa do Risco. (Figrs. 10 e 10 a).  

Fica assim de alguma forma provada a dispersão das colecções da ABAL pela 

ANBA e ao mesmo tempo, a localização destas obras, como também a existência nesta 

instituição de desenhos com afinidades com certos exemplares da Colecção de Desenho 

Antigo da FBAUL.  

 

1.4. Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa 

 

Pelas disposições da Lei n.º 2:043, de 10 e Julho de 1950
247

 é promulgada a 

passagem das Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do Porto a Escolas Superiores de 

Belas-Artes, cujos regulamentos de reorganização foram publicados em 14 de 

Novembro de 1957
248

.  

                                                 
246

 Luís Cristino da Silva depois de se diplomar em arquitectura pela EBAL no ano de 1919, concorreu a 

uma bolsa por conta do Legado Valmor para ir estudar arquitectura no estrangeiro (Paris e Roma). Foi 

nomeado pensionista por portaria de 16 de Abril de 1919. Em Paris frequentou os ateliers de Victor 

Laloux, Charles-Henri Camile Lemarresquier (1870-1972) e Léon Azéma (1888-1978). Regressou a 

Portugal no ano de 1925. Cf. José Manuel PEDREIRINHO – Dicionário dos Arquitectos activos em 

Portugal desde I. d. C. até à actualidade. Porto : Edições Afrontamento, 1994, pp. 11-33. Para um 

conhecimento mais aprofundado da vida e obra do arquitecto Luís Ribeiro Cristino da Silva vd. 

FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN; José Manuel FERNANDES, [et. al.], ed. lit – Luís Cristino 

da Silva, arquitecto. [Lisboa ] : Fundação Calouste Gulbenkian – Centro de Arte Moderna Azeredo 

Perdigão. 1998 [catálogo da exposição - Luís Cristino da Silva, arquitecto - patente da Fundação Calouste 

Gulbenkian – Centro de Arte Moderna Azeredo Perdigão, de 29 de Janeiro a 26 de Abril de 1998]. 
247

 Cf. Diário do Governo n.º 133, I.ª série, de 10 de Julho de 1950. 
248

 Cf. Diário do Governo n.º 258, I.ª série, de 14 de Novembro de 1957. 
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Em 1966, no relatório elaborado pelo então Director da ESBAL, Arquitecto 

Paulino Montez (1897-1988), publicado no Boletim 8 da ESBAL, vemos mencionada a 

entrega ao Centro de Calcografia, para efeitos de tratamento, de uma “…valiosa 

colecção de desenhos que se retirou da Sala de Modelo Vivo”
249

.  

Em conversa com escultor e antigo professor da ESBAL, Joaquim Correia, 

fundador deste Centro de Calcografia e Gravura criado na ESBAL em Abril de 1966
250

, 

este antigo docente não corroborou a informação apresentada no referido Boletim. 

Verificando-se mesmo com o professor José Cândido, que também esteve envolvido 

com este Centro ou a Professora da cadeira de Gravura, Matilde Marçal, que 

desempenhou aqui actividade nos anos 70, como investigadora do Instituto de Alta 

Cultura. Fica assim em aberto e por deslindar se “valiosa colecção de desenhos” 

mencionada por Paulino Montez poderia dizer respeito no nosso entender a exemplares 

que actualmente existem na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL. 

Em 1968, depois do Arquitecto Paulino Montez ter atingido o limite de idade para 

o exercício das suas funções e Leopoldo de Almeida se ter aposentado do cargo de 

subdirector da ESBAL
251

, a direcção da instituição foi entregue ao escultor Joaquim 

Correia, que tomou posse em 8 de Fevereiro de 1968 e exerceu funções até ao ano de 

1974
252

.  

Segundo Joaquim Correia, em inícios dos anos 70 foi encontrada “na cave da 

Escola junto a uma sala da oficina do formador, um tapete de desenhos no chão”
253

. As 

descrições feitas por Joaquim Correia relativamente a estes desenhos encaixam no perfil 

gráfico das obras da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL. Não havendo certezas 

por parte de Joaquim Correia do ano em que estes desenhos foram encontrados, o 

desenho com o Inv. n.º 454, da autoria de Alfredo Maria Carmona (1854-?), datado de 

1868-69, apresenta alguns  dados que nosso entender contribuem  para  uma datação 

mais precisa. Trata-se de uma inscrição em grafite junto à margem esquerda do 

desenho, relativa a uma operação aritmética de subtracção: “1970/ 1868/ 0102”.  
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 Cf. [Arqtº Paulino MONTEZ] – Da vida da Escola. In Escola Superior de Belas-Artes – Boletim 8. 

(1966), p. 35.  
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 A ideia da criação do Centro de Calcografia e Gravura data de 19 de Dezembro de 1965, altura em que 

o escultor Joaquim Correia dirigiu uma carta ao Instituto de Alta Cultura propondo a criação deste Centro. 

O que foi aprovado em 13 de Abril de 1966. Sobre a história deste Centro, vd. Maria Teresa Sabido 

Gualdino Ferreira Martins MADEIRA – A colecção de Gravura Antiga da Faculdade de Belas-Artes 

da Universidade de Lisboa. 2005, Vol. 1, pp. 23-60.  
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

35-37. 
252

 Cf. Maria Teresa Sabido Gualdino Ferreira Martins MADEIRA – op. cit., p. 33. 
253

 Actualmente onde se situam as oficinas de gesso, madeiras e plásticos.  
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Analisando as parcelas deste cálculo de subtracção, supomos que o aditivo, 1970, 

se refere ao ano em que este desenho foi encontrado, enquanto o subtractivo, 1868, diz 

respeito e condiz, com o ano de execução do desenho, que se encontra inscrito na 

margem superior (Figrs. 11 e 11a). A admissão da relação desta operação de subtracção 

com o ano em que alguns destes desenhos podem ter sido encontrados, leva-nos a supor 

que Joaquim Correia terá descoberto alguns desenhos, que actualmente fazem parte da 

Colecção, no ano de 1970.  

Após estas obras terem sido encontradas, Joaquim Correia informou-nos que 

encarregou os professores Carlos Amado e Lagoa Henriques, na altura seus assistentes, 

para procederem a uma selecção e acondicionamento destas obras em pastas e ao seu 

inventário. Não sendo conhecido o paradeiro deste inventário, fica uma incógnita 

quanto ao número de obras encontradas na referida sala junto à oficina do formador. 

Embora, Joaquim Correia nos tenha dito que eram certamente mais de uma centena.  

Em Julho de 1974, dois meses após a revolução de Abril, o Boletim da ESBAL 

noticiava, numa secção dedicada ao Património Cultural da Escola, a existência na 

instituição de um acervo constituído por obras de pintura escultura, gravura e desenho, 

alguns dos quais relativos a provas de pensionato, da autoria de alunos que mais tarde se 

destacaram no panorama da Arte Portuguesa, bem como algumas provas de admissão ao 

professorado e para a obtenção de diplomas de arquitectos. Ao mesmo tempo, era 

referido que este espólio se encontrava à mercê da degradação e depredação, em virtude 

da inexistência de arquivos próprios e de um inventário:    

 

“Possui esta [Escola] valiosas peças de pintura, escultura, desenho, gravura e alguns desenhos de 

arquitectura. 

Muitas destas peças são da autoria de alunos que mais tarde haviam de ser nomes notáveis da Arte 

Portuguesa, de trabalhos enviados por estes como bolseiros do Estado em países estrangeiros, e de uma 

enorme e valiosa colecção de moldagens em gesso, de estatutária e trechos de arquitectura de grande 

valor pedagógico. 

Supomos que a insuficiência de inventário e a não existência de arquivos adequados estão na 

origem da sua depredação.  

As provas de concurso para professores, para a obtenção de diplomas de arquitectos, dissertações 

de alunos, algumas de real interesse, amontoaram-se em esconsos onde a humidade, a traça, os ratos e o 

lixo, cedo acabarão por destruir este valioso espólio”
254

.  
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 Cf. Fernando GUTERRES – Do Património da Escola. Boletim de 1974. Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa. [Lisboa] : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (29 de Julho de 1974), p. 28.  
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Um ano depois, em Outubro de 1975, a Escola dava a conhecer uma parcela deste 

património com a apresentação de quarenta desenhos, que actualmente fazem parte da 

Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, por intermédio da exposição – Desenhos dos 

Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa
255

.  

A avaliar pelos exemplares reproduzidos no catálogo da exposição, podemos dizer 

que foram expostos trabalhos de pensionistas e provas de concurso de antigos alunos, na 

sua maioria, nomes importantes da nossa História da Arte de Oitocentos, mas também 

que se evidenciaram no quadro docente da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

no passado. 

Na abertura do catálogo da exposição, o Conselho Directivo da ESBAL, voltava a 

fazer referência ao estado de abandono e destruição gradual deste património, como 

também fez questão em salientar a “…incúria de antigas direcções deste 

estabelecimento de ensino […] [e] sucessivos saques originados em decretos e 

disposições de governos passados […] que um dos directores interinos desta Escola 

(Virgílio César Antunes de Lemos - 1936) teve a coragem de denunciar junto do 

Governo”
256

.  

Dos quarenta desenhos exibidos, o Inventário da Colecção de Desenho Antigo da 

FBAUL assinala a falta de cinco desenhos. São estes desenhos da autoria de António 

José Nunes Júnior (Cat. n.º 2), Veloso Salgado (Cat. n.ºs: 27 e 28) e Anjos Teixeira 

(Cat. n.º 38). O que vem de certa forma dar razão aos alertas feitos no passado por 

alguns docentes e os órgãos directivos desta Escola, que tinham expressado a sua 

preocupação relativamente ao estado de abandono e depredação a que o património da 

Escola estava votado.  

Não sendo conhecido em pormenor a quantidade dos desenhos em acervo na 

ESBAL, seus autores e tipologias, esta lacuna começou a ser colmatada em inícios dos 

anos 80, com a execução de inventários parcelares por parte de alunos da cadeira de 

Museologia, leccionada pelo Prof. Carlos Amado. O primeiro inventário foi realizado 

no ano lectivo de 1982-83, pelos alunos Isabel Abegão e Eduardo Prata, que registaram 

e fotografaram 191 desenhos (Inv. n.ºs: 101-291). Em 1986, Armando Pina, Margarida 
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 Cf. Cf. [ Margarida CALADO; Maria CALADO] – Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola 

Superior de Belas-Artes de Lisboa. Lisboa : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 1975. [Catálogo 

da Exposição - Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa - que esteve 

patente na ESBAL entre 27 de Outubro e 9 de Novembro de 1975]. 
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 [Margarida CALADO; Maria CALADO] – Desenhos dos Séculos XIX e XX. Lisboa : Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa, 1975. [catálogo da exposição que esteve patente na ESBAL entre 27 

de Outubro a 9 de Dezembro de 1975]. 
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Vasconcelos e Luís Reis, acrescentaram ao inventário anterior mais 43 registos (Inv. 

n.ºs: 292 - 334).  

A partir das informações apresentadas acreditamos, que uma parte da Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL começou a ser desvendada em 1970, com a descoberta por 

parte de Joaquim Correia “na cave da Escola junto a uma sala da oficina do formador, 

um tapete de desenhos no chão”. Apesar de não excluirmos aqui a possibilidade de 

alguns exemplares desta Colecção se encontrarem em 1968 na Sala de Modelo Vivo 

(possivelmente expostos nas paredes)
257

, que depois foram transferidos para o Centro de 

Calcografia conforme nos relata, o Arquitecto Paulino Montez no Boletim 8 da ESBAL 

de 1968.  

A consciência gradual do valor artístico desta Colecção e a necessidade de ser 

preservada, começou a ser reconhecido a partir da década 70. Primeiro, com a notícia 

publicada no Boletim de 1974, em seguida, com a apresentação em 1975 de quarenta 

exemplares na exposição – Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-

Artes de Lisboa – depois, na década de 80, com o inventário de algumas peças por 

alunos da cadeira de Museologia do Prof. Carlos Amado.  

 

1.5. Faculdade de Arquitectura de Lisboa  

 

Em 1979, o Departamento de Arquitectura separa-se da ESBAL e é integrado pelo 

Decreto-Lei n.º 498-E/79 de 21 de Dezembro, na Universidade Técnica de Lisboa, 

como Faculdade de Arquitectura de Lisboa
258

. Apesar desta separação, as duas 

instituições – ESBAL e FAUTL – mantiveram-se no Convento de S. Francisco.  

No entanto, o espólio da ESBAL dividiu-se, ficando a Faculdade de Arquitectura 

com um conjunto representativo de desenhos de arquitectura, referentes a trabalhos de 

alunos, provas de admissão professorado e provas de pensionato de alunos em 

arquitectura, como trataremos mostrar em seguida.  

Em meados de 1994, a Faculdade de Arquitectura de Lisboa transferiu-se para o 

Alto da Ajuda, onde actualmente se encontra instalada. Por ocasião desta mudança 

foram também levados para as suas novas instalações, a colecção de desenhos de 

arquitectura, entre outros objectos.  
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 Como trataremos de mostrar mais adiante, a ABAL tinha por hábito expor nas suas salas de aula, os 

desenhos dos alunos (ver conclusão do capítulo. 3.2). Esta prática continuou a ser seguida até muito 

tarde, uma vez que encontramos em fotografias de inícios e meados do século XX, desenhos expostos nas 

paredes das salas de aula (Figrs. 159 e 188).  
258

 Cf. Diário da República, I Série, nº 209, Decreto-Lei n.º 498-E/79 de 21 de Dezembro de 1979.  
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Em respeito à colecção de desenhos, encontramos na actualidade uma parte 

exposta pela secretaria, biblioteca e salas dos professores, enquanto outra se encontra 

depositada no Gabinete do Património da Faculdade.  

Na secretaria encontramos um desenho executado em aguarela, da autoria do 

arquitecto Carlos Ramos (1897-1969), relativo ao projecto de construção de um edifício 

para a Academia Nacional de Belas-Artes, datável de 1933, executado no âmbito das 

provas de admissão ao professorado para a 4.ª cadeira da EBAL – Arquitectura
259

(Figrs. 

12 e 12 a)
260

.  

Na biblioteca, vemos exposto um desenho de grandes dimensões (173 x 112,5 

cm), da autoria de José Luís Monteiro, relativo ao traçado do pormenor de um Capitel e 

entablamento da Ordem Coríntia do Templo de Antonino e Faustina, executado em 

Roma, em Fevereiro de 1880, conforme indica a inscrição constante no canto inferior 

esquerdo da folha (Fig. 13). A respeito deste desenho, refira-se que foi publicado no 

Boletim 5 da ESBAL (1968), na secção – Galerias da Escola – dedicada a divulgar o 

património da ESBAL
261

. Esta notícia vem demonstrar a relação desta obra no passado 

com o acervo de desenhos da antiga ESBAL.  

Na sala dos professores, encontramos expostos dois desenhos de Luís Cristino da 

Silva executados em Roma no ano de 1923, no âmbito do seu pensionato por conta do 

Legado Valmor, na especialidade de arquitectura (Figrs. 14 e 15)
262

. Recorde-se que a 

ANBA possui um desenho de Luís Cristino da Silva, que este executou enquanto 

pensionário no atelier de Victor Laloux em França. 

O restante grupo de obras (24) permanece guardado no Gabinete do Património da 

Faculdade e diz respeito a desenhos de José Luís Monteiro, datados entre 1875 e 1878, 
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 No ano de 1932, depois da vaga criada pela saída do arquitecto José Luís Monteiro da cadeira de 

Arquitectura da EBAL, em virtude deste ter atingido o limite de idade, foi aberto um concurso para a sua 

substituição (concurso publicado em diário do Governo, 2.ª série, de 18 de Novembro de 1932). As 

provas do concurso tiveram início em princípios do ano de 1933. Foram opositores entre si a este 

concurso, os arquitectos: Paulino Montez, Cassiano Viriato Branco (1897-1970), Carlos Ramos e Luís 

Cristino da Silva - candidato vencedor (tomou posse em 6 de Janeiro de 1934). Sobre este concurso, vd. 

Livro de Actas dos Concursos para professores 1930-[1934]. Fls. 10-[14 v.º], Ms. Biblioteca da 

FBAUL - Arquivo Histórico; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN; José Manuel FERNANDES, 

[et. al.], ed. lit – Luís Cristino da Silva, arquitecto. [Lisboa ] : Fundação Calouste Gulbenkian – Centro 

de Arte Moderna Azeredo Perdigão. 1998, pp. 195-196 [catálogo da exposição - Luís Cristino da Silva, 

arquitecto - patente da Fundação Calouste Gulbenkian – Centro de Arte Moderna Azeredo Perdigão, de 

29 de Janeiro a 26 de Abril de 1998]. 
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 O Presidente da ANBA, o Prof. Arq.
to

 Augusto Pereira Brandão e antigo professor da Faculdade de 

Arquitectura informou-nos, que este desenho de Carlos Ramos se encontrava exposto no seu gabinete na 

ESBAL. 
261

 Cf. ESCOLA SUPERIOR DE BELAS-ARTES DE LISBOA – Nas Galerias da Escola. Boletim 5. 

Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa . Lisboa : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, (1968), 

pp. 9-12.  
262

 Vd. nota 246.  
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executados em Paris, no atelier de Jean–Louis Pascal (1873-1920), conforme é possível 

conferir pelas inscrições presentes em algumas destas obras (Figrs. 16 a 39)
263

. 

Através do que acabou de ser descrito, temos razões para acreditar que esta 

valiosa colecção de desenhos da Faculdade de Arquitectura fez parte do acervo de 

desenhos da antiga ESBAL e numa acepção mais remota, da antiga Academia e Escola 

de Belas-Artes de Lisboa, da qual também procede a Colecção de Desenho Antigo da 

FBAUL.  

 

1.6. Biblioteca Nacional 

 

Como vimos, a Biblioteca Nacional instalou-se em 1836 no Convento de S. 

Francisco e aqui permaneceu até ao ano de 1965, altura que se transferiu para o Campo 

Grande, onde actualmente está estabelecida. É sabido que a Biblioteca ocupou dois 

pisos do edifício do Convento
264

. 

Dotada de um espólio livreiro com mais de 3 milhões de exemplares, datados 

desde os séculos XVI a XXI, o fundo mais antigo é procedente dos acervos da Livraria 

da Real Mesa Censória e das livrarias dos Conventos extintos
265

. 

De entre as colecções da Biblioteca Nacional e dentro da secção de iconografia
266

, 

encontra-se uma valiosa colecção de desenhos (cerca de 6.500), de proveniência 

variada, datados entre os séculos XVI, XVIII e XIX, respeitantes a desenhos de 

arquitectura (religiosa, civil e militar), projectos de artes decorativas e estudos 

académicos. Foi esta colecção objecto de um aturado estudo, desenvolvido entre os anos 

de 1962 e 1977, pelo pintor Ayres de Carvalho, que resultou na publicação do catálogo 

desta colecção – Catálogo da Colecção de Desenhos da Biblioteca Nacional de 

Lisboa
267

.  
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 Os desenhos de José Luís Monteiro executados no atelier de Pascal foram objecto de uma exposição 

organizada pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Cf. Maria CALADO; Carlos Dias COELHO – 

Monteiro – Élève de Mr. Pascal. [Lisboa]: Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de 

Lisboa, 1990. [folheto da exposição - Monteiro - Élève de Mr. Pascal, que se realizou na Faculdade de 

Arquitectura de Lisboa]. Agradecemos à Profª. Doutora Maria Calado o acesso a este folheto de 

exposição. 
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 Cf. Margarida CALADO – O Convento de S. Francisco da Cidade. Subsídios para uma 

monografia. p. 39. 
265

 BIBLIOTECA NACIONAL DE PORTUGAL – Fundo Geral [em linha]. Disponível na WWW: URL: 

http://bnportugal.pt [consultado em 10-07-2006]. 
266

 Compreende álbuns de estampas, gravuras, desenhos, cartazes, registos de santos e postais ilustrados. 
267

 Cf. Ayres de CARVALHO - Catálogo de Desenhos da Biblioteca Nacional de Lisboa. Lisboa : 

Biblioteca Nacional de Lisboa, 1977. 
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No início do catálogo Ayres de Carvalho informa-nos que mais de um milhar de 

desenhos da Biblioteca Nacional encontrava-se “[…] nos velhos casarões do convento 

de S. Francisco”
268

.  

Na história que Ayres de Carvalho fez sobre a colecção de desenhos da 

Biblioteca, não menciona a possibilidade deste espólio ter origem nas colecções da 

antiga ABAL. Facto que nos leva a pôr de parte, por enquanto, a possibilidade da 

colecção de desenhos académicos da antiga Academia e Escola de Belas-Artes de 

Lisboa se ter dispersado pela Biblioteca.  

 

1.7. Faculdade de Belas-Artes de Lisboa  

 

No ano de 1992, a ESBAL é integrada na Universidade de Lisboa, como 

Faculdade de Belas-Artes e em 10 de Abril de 1995 são publicados os seus Estatutos
269

.  

No ano de 1999, altura em que iniciámos o contacto com esta Colecção, os 

desenhos encontravam-se arrumados em pastas dentro de dois blocos de gavetas, 

situadas numa parte recôndita da secretaria da FBAUL. Local, onde provavelmente 

tinham sido deixados após terem sido inventariados pelos grupos de estudantes da 

cadeira de Museologia na década de 80 do século XX. Na sequência deste nosso 

trabalho de inventário, que como referimos culminou com a criação de um CD-ROM, 

localizámos em gabinetes ou espaços da Faculdade (Conselho Científico, Conselho 

Directivo e secretaria) mais 10 desenhos (Inv. n.ºs: 337 - 339, 351-355, 386), que foram 

acrescentados ao último inventário realizado em 1986.  

Em Agosto de 2002, este acervo foi reunido e acondicionado numa sala exclusiva 

para o seu arquivamento, que se convencionou chamar por “Gabinete de Desenho”. 

Depois da criação deste espaço de arquivo, foram descobertas mais obras, em virtude de 

acções de limpeza e organização de certos espaços da Faculdade. Logo nesse ano, 

chegaram a este Gabinete 123 desenhos (Inv. n.ºs: 335, 336, 340-350, 356-385, 388-

467), que estavam guardados em outros compartimentos das gavetas da secretaria.  

No ano seguinte, o Gabinete registava o maior ingresso de sempre, depois de 

terem sido encontrados 773 desenhos (Inv. n.ºs: 1-100; 601-638), que se achavam 

amontoados na sala 3.61 (piso 1), que na actualidade correspondem ao conjunto mais 

antigo da Colecção, uma vez que dizem respeito a desenhos datados de 1830 a 1836, 

executados na aula de desenho de arquitectura da Aula Pública de Desenho de Figura, 
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 Cf. Idem – op. cit., p. VII. 
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 Cf. Diário da República, II Série, nº 82, de 10 de Abril de 1995. 
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Arquitectura Civil e de Gravura, instituição fundada em 1781 e extinta em 1836, e 

alguns exemplares da aula de desenho de arquitectura civil da ABAL, que começou a 

laborar pouco tempo após fundação da Academia, como trataremos de mostrar mais à 

frente (capítulo 3). 

Em finais de 2004, em resultado de outra acção de limpeza na sala do redondo do 

1.º piso, foram encontrados em muito mau estado de conservação mais 133 desenhos 

(Inv. n.ºs: 468-600).  

Actualmente, a Colecção é composta por 1284 desenhos
270

, datados entre 1830 e 

1935. A configuração cronológica da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL vista à 

luz da história da ABAL e do ensino artístico em Portugal, permite a sua divisão em 

dois grandes grupos, regidos por um critério ante (1830-1836) e post (1836-1935) 

fundação da ABAL.  

Ao primeiro grupo, composto por 761 desenhos, datados entre 1830 e 1836, 

inseridos portanto nos limites cronológicos que antecederam à fundação da ABAL 

(1836), dizem respeito os desenhos realizados na aula de desenho de arquitectura, da 

Aula Pública de Desenho, História, Figura e Arquitectura Civil.  

O segundo grupo é composto por 527 desenhos, datados entre 1836-1935, encerra 

praticamente um século de produção artística escolar da antiga Academia e Escola de 

Belas-Artes de Lisboa, na qual se incluem: obras premiadas nas provas de concurso e 

exame das aulas de Desenho; remessas dos pensionistas por conta do Estado e do 

Legado Valmor, em França e Itália; trabalhos de professores, provas de admissão ao 

professorado e projectos presentes em concursos públicos.  

Serão portanto estes dois grupos de obras que constituem a Colecção de Desenho 

Antigo da FBAUL, objecto de estudo e análise dos capítulos que se seguem.   

Revendo o que foi exposto, temos razões para acreditar que a Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL, cuja origem coincide com a criação da ABAL e foi 

formada por esta instituição no âmbito das suas competências académicas e 

pedagógicas, pertenceria originalmente a um corpus de desenhos mais vasto, não só em 

numero, mas também em género, que se foi dispersando pelos acervos dos diversos 

organismos de ensino, museológicos e culturais que se estabeleceram no convento de S. 

Francisco. Para isto contribuiu a partilha de àreas comuns entre estas instituições e a 

Escola e o facto de muitos professores exercerem funções directivas nestas instituições, 

o que favoreceu um processo de partilhas dos bens imóveis e artísticos destas 
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 O inventário da Colecção é constituído por 1291 registos. Deste total, 7 peças estão em falta e portanto 

abatidas no inventário (Inv. n.ºs: 235,296, 297, 303, 322, 323, 329). Deste modo, a Colecção possui em 

termos físicos 1284 desenhos (contabilizaram-se as folhas que apresentam registos na frente e no verso) 
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instituições pouco rigoroso e contribuiu ao mesmo tempo para uma dispersão do 

património artístico da Academia/Escola de Belas-Artes de Lisboa – de que a Faculdade 

de Belas-Artes é herdeira – em particular do seu acervo de desenhos, por estas 

instituições, das quais fazem parte o Museu Nacional de Arte Antiga, Museu do 

Chiado – Museu Nacional de Arte Contemporânea, Academia Nacional e Belas-

Artes e a Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa. Onde actualmente 

podemos encontrar obras que possuem relações de afinidades com certos trabalhos ou 

grupos de obras da Colecção. 

 

2. Desenhos da aula de arquitectura civil da Aula Pública de Desenho (1830-1836) 

 

O grupo de desenho que procuramos estudar em seguida é constituído por um 

total de 761 desenhos, datados entre Janeiro de 1830 e Outubro de 1836 (Inv. n.ºs: de 2 

- 8.20; 9.1- 21.5; 22.1- 100; 379; 601- 611.11; 613-638). Este conjunto de obras 

representa o testemunho da praxis instrutiva do desenho de arquitectura civil na Aula 

Pública de Desenho (1781-1836), nos anos que precederam a sua extinção, decretada 

pelo diploma régio de 25 de Outubro de 1836, que também referendou a fundação da 

Academia das Belas-Artes de Lisboa.  

Vista como uma das últimas instituições de ensino artístico a ser criada na capital 

em finais da centúria de Setecentos, a Aula Pública de Desenho de Figura e 

Arquitectura Civil, foi fundada por alvará da Rainha D. Maria I, de 23 de Agosto de 

1781, no seguimento de um diploma de 1779 relativo à reforma dos Estudos 

Menores
271

. Esta Aula principiou a sua actividade lectiva em 1 de Dezembro de 1781
272

. 

Em 1823, vemos adicionada ao estudo do Desenho de Figura e de Arquitectura, 

uma aula de Gravura, Pintura e Escultura
273

, precedendo deste modo, aquilo que seria 
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 Cf. José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. Vol. I, p. 67. 
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 Estas aulas ficaram inicialmente estabelecidas no Convento dos Caetanos, tendo passado depois para o 

Largo do Pelourinho, em seguida para Praça das Arrematações, Chafariz do Loreto e por fim, para o 

Tesouro Velho. A informação desta última localização foi deduzida em função da informação contida no 

inventário dos bens transferidos para a ABAL após a supressão desta Aula. (Cf. Documento n.º6). Sobre 

a história desta instuição, vd. Curiosidades. In, Jornal de Bellas Artes ou Mnemoisine Lusitana. 

Lisboa: Na Imprensa Regia, 1.º vol. N.º 5 (1816), pp. 80-85; Idem, 2.º vol. N.º 13, (1817), pp. 206-207 

(aditamento ao 1º vol., n.º 5 (1816), p. 80); Cirilo Volkmar MACHADO –op. cit., pp. 25, 117, 284-285 

José Silvestre RIBEIRO - História dos estabelecimentos scientificos, litterarios e artísticos de 

Portugal nos sucessivos reinados da monarquia. Tomo II, 1872; Idem – op. cit., tomo III, pp. 49-63; D. 

José PESSANHA – O ensino das Artes plásticas em Portugal. In, A Construcção Moderna. pp. 258-

259; Júlio JESUS – Joaquim Manuel da Rocha, Joaquim Leonardo da Rocha…, 1932 ; Ernesto 

SOARES - O Livro da Matricula dos discípulos ordinários da Aula Pública de Desenho…, 1935; 

Luís CHAVES - Subsídios para a História da Gravura em Portugal. Coimbra : Imprensa da 

Universidade, 1927, pp. 97-103; José-Augusto FRANÇA – op. cit., . vol. 1, p. 67. 
273

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op. cit., tomo III, p. 54. 
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atingido, embora noutra escala, com a ABAL, que tratou de reunir em um só 

estabelecimento, os estudos de Arquitectura, Pintura, Escultura e Gravura. 

Frequentaram a Aula Pública de Desenho, artistas como José António do Vale 

(1765-1840)
274

, José da Cunha Taborda (1766-1836)
275

, Domingos António de 

Sequeira
276

, Caetano Alberto Nunes de Almeida (1795-1851)
277

, António Manuel da 

Fonseca (1796-1890)
278

, Francisco de Paula Araújo Cerqueira (1808-1855)
279

 ou 

Arcangelo Fusquine (1771-1834)
280

.  

Seguindo o alvará da fundação desta Aula, sabemos que foi estabelecida “[…] 

tendo em consideração […] que a Arte do Desenho se faz indispensável  para a 

facilidade, e maior perfeição  de outras muitas Artes[…]”
281

. Visando um ensino 

elementar
282

, a frequência desta Aula era um requisito necessário na admissão a outros 

estudos, como seja, o da escultura, então praticado na Aula e Laboratório de 

Escultura
283

; da gravura, exercido na Imprensa Régia ou da pintura e do desenho 

histórico, professado nas obras do Real Palácio da Ajuda
284

.  

A tutela desta Aula foi entregue à Real Mesa Censória. Como condição de 

admissão era exigido os candidatos demonstrarem que sabiam ler e escrever, as quatro 

operações da aritmética
285

 e não possuírem defeito algum na vista, bem como, darem 

mostras da sua habilidade através da cópia de alguns princípios de desenho por um 

período de 8 a 15 dias
286

.  

Os discípulos desta aula estavam divididos em duas classes – ordinários e 

extraordinários. Os primeiros, estavam sujeitos à frequência de ambas as aulas (desenho 

de figura e arquitectura) por um período de cinco anos, sendo-lhes dada preferência nos 

concursos para professores e dispensa de recruta militar se frequentassem com 

regularidade e aplicação; enquanto os discípulos extraordinários podiam cursar as aulas 
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 Cf. Ernesto SOARES – op cit., p. 71. 
275

 Cf. Idem – op. cit., 70. 
276

 Cf. Idem, p. 64. 
277

 Cf. Idem, p.18. 
278

 Cf. Idem, p.37. 
279

 Cf. Idem, p.27. 
280

 Cf. Idem, p. 39. 
281

 Cf. «Alvará de creação de huma nova aula de Desenho de História, ou Figuras, e de Arch. Civil – 

1781.», in Luís CHAVES – op. cit.,  p. 97. 
282

 Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., Vol. I, p. 67.   
283

 Cf. Miguel Figueira de FARIA – op. cit., p. 105. 
284

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op. cit., tomo III, p. 50. 
285

 Dirigido aos candidatos à aula de desenho de arquitectura civil.  
286

 Cf. «Alvará de creação de huma nova aula de Desenho de História, ou Figuras, e de Arch. Civil – 

1781.». In, Luís CHAVES – op. cit.,  p. 99. 



 61 

sem necessitarem de completar os cinco anos
287

. A falta de empenho ou adiantamento 

nos estudos motivava o consequente despedimento destas aulas
288

.  

O ensino estava a cargo de quatro professores, dois proprietários e dois 

substitutos
289

. Na aula de arquitectura, cujas lições eram ministradas de manhã, 

competia ao professor nas primeiras duas horas exercitar os seus alunos em algumas 

operações de matemática e geometria elementar e nas duas horas seguintes, nas 

proporções das Cinco Ordens de Arquitectura, segundo os autores geralmente seguidos. 

Consolidada esta aprendizagem, os alunos passavam à aquisição de noções de 

construção de edifícios, decoração e perspectiva
290

.  

Relativamente à aula de Desenho de História e Figura, os discípulos eram 

iniciados na cópia de estampas, para em seguida desenharem modelos a partir do relevo 

e depois do natural
291

.  

No final de cada ano lectivo, com vista a exercitar a emulação entre os discípulos 

das duas aulas realizava-se um concurso, no qual eram adjudicados seis prémios 

pecuniários, três para cada aula, no valor de 30$000, 20$000 e 10$000 réis, aos 

melhores trabalhos presentes a concurso, que posteriormente seriam exibidos nas salas 

de aula até final do ano seguinte
292

.  

Em conformidade com o artigo 4.º do decreto da fundação da ABAL, datado de 

25 de Outubro de 1836, foi determinada a supressão da Aula Pública de Desenho de 
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 Cf. Idem, p. 101. 
288

 Cf. Idem, p. 99. 
289

 Joaquim Manuel da Rocha foi o primeiro professor da cadeira de Desenho de História e Figura, e teve 

como substituto, Joaquim Carneiro da Silva. Com a morte de Manuel da Rocha sucedeu-lhe Eleutério 

Manuel de Barros (c.1757-1812), que conservou o cargo até ao ano de 1811, altura em que foi substituído 

por Faustino José Rodrigues (1760-1829). No ano de 1825, esta cadeira foi assumida por José António do 

Valle (1765-1840), que teve como substitutos: Faustino Rodrigues e Francisco Vasquez Martins (1804-

1863). Relativamente à aula de arquitectura, o primeiro professor foi o arquitecto José da Costa e Silva 

(1747-1819), que a partir de 1790 teve como substituto, Germano António Xavier de Magalhães (c.1767-

?). Em 1823, este último foi promovido a proprietário, tendo sido substituído depois pelo engenheiro 

militar, João Maria Feijó (?-1884). Cf. Luís CHAVES – op. cit., p. 91; Ernesto SOARES – op cit., p. 71. 
290

 Cf. «Alvará de creação de huma nova aula de Desenho de História, ou Figuras, e de Arch. Civil – 

1781.». In, Luís CHAVES – op. cit.,  p. 100. 
291

 Para um conhecimento mais aprofundado das lições e matérias professadas em cada uma destas aulas, 

veja-se o relatório elaborado no ano de 1826 pelo director destas aulas, João José Ferreira de Sousa 

(1782-?). Este relatório foi tratado de forma sumária por Miguel Figueira de FARIA em O Ensino das 

Belas-Artes em Portugal nas vésperas da fundação da Academia. Separata: Anais. Série História, vol. 

V/VI, Lisboa : Universidade Autónoma de Lisboa, 2000-2001, p. 105; e transcrito na íntegra por Ana 

Margarida Neto Aurélio Duarte RODRIGUES em A Escultura Figurativa de Vulto do Laboratório de 

Joaquim Machado Castro (1771-1822): Produção, morfologia, iconografia, fontes e significado, 
Lisboa : 2004. Dissertação de mestrado em História da Arte, apresentado à FSCH/UNL, 2 vols. Texto 

policopiado, documento n.º 50, vol. 2, pp. 110-121. 
292

 Cf. «Alvará de creação de huma nova aula de Desenho de História, ou Figuras, e de Arch. Civil – 

1781.». In Luís CHAVES – op. cit.,  pp. 97-103. 
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Figura e Arquitectura Civil, Aula de Gravura, bem como, das Casas do Risco e de 

Escultura adstritas à Repartição das Obras Públicas
 293

.  

Na sequência da extinção da Aula Pública de Desenho, foi entregue ao secretário 

interino da recém fundada ABAL e sobrinho de Domingos Sequeira, José da Costa 

Sequeira (1800-1872), pelo professor João Maria Feijó, um inventário datado de 6 de 

Dezembro de 1836, com uma relação circunstanciada de todos os bens existentes na 

extinta Aula, que pretendiam ser transferidos para a nova Academia. Neste inventário 

vemos enunciada uma relação de vários maços de desenhos, contendo: estudos das 

cinco ordens de arquitectura (Toscana, Dórica, Jónica, Coríntia, Compósita), desenhos 

de concurso, estampas com plantas de alçados, cortes e palácios, desenhos inspirados 

em programas de arquitectos franceses e, um “[…] Esquiço de Sequeira”
 
(trata-se 

possivelmente de um desenho de Domingos António de Sequeira, que como se disse, foi 

aluno desta aula)
294

.  

  A descoberta na biblioteca da ANBA dos livros de matrículas da Aula Pública 

de Desenho
295

 permitiu-nos achar uma relação de correspondência entre os nomes dos 

artistas representados nestes desenhos e seus registos de matrícula nesta aula; ao que se 

acrescenta, o facto do período de frequência apontado nos referidos livros coincidir com 

datação dos desenhos. Assim, podemos concluir, que os 761 desenhos da Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL, datados entre Janeiro de 1830 e Outubro de 1836, foram 

executados por alunos da Aula Pública de Desenho e dentro desta, no contexto da aula 

de desenho de arquitectura civil, na medida em todos versam o estudo da arquitectura. 

Relativamente ao seu modo de incorporação na Colecção, podemos dizer, que esta se 

deu por transferência, na sequência dos bens que foram deslocados para a recém 

fundada ABAL, por ocasião da extinção da Aula Pública de Desenho. Supomos que este 

processo de transferência teve início em 6 de Dezembro de 1836, tendo em conta a data 

do inventário que averba os bens transferidos desta extinta Aula para a recém fundada 

ABAL. 

Uma análise a este corpus de desenhos, à luz do plano de estudos grafado no 

Alvará da criação desta Aula, permite a divisão deste conjunto de obras em cinco 

grupos, que passamos a estudar em seguida: 1) Desenhos de admissão; 2) Desenhos de 
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 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Lisboa : Na Imprensa Nacional, 1843. p. 5. 
294

 Cf. Documento n.º 6 
295

 Cf. Matrículas nº2 – Livro da Matrícula dos Discípulos Ordinários, e Extraordinários da Aula 

Pública de Desenho [1825-1836]. Ms. Biblioteca da ANBA, cota: XX-9-7a; Matrículas nº3 – Antigas 

Aulas - Matrículas de 1829- a 1836. Ms. Biblioteca da ANBA, cota: XX-9-7b. 
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aula; 3) Desenhos exercícios de avaliação; 4) Estudos das Cinco Ordens de 

Arquitectura; 5) Estudos de construção, geometria e perspectiva.  

 

2.1. Desenhos de admissão  

 

O Alvará da criação desta Aula exigia que todos os candidatos se mostrassem 

aptos no Desenho através da cópia de alguns princípios de desenho, por um período de 

8 a 15 dias. Após o candidato ser aprovado neste exame, cabia ao professor da Aula 

informar a Real Mesa Censória, para que esta autorizasse a matrícula do candidato na 

respectiva Aula
296

.  

São considerados desenhos de admissão, as obras com data anterior ao dia 

matrícula do respectivo autor na Aula, cuja listagem enunciamos em anexo, através de 

um quadro, onde indicamos o n.º de inventário dos desenhos, autor e data em que aluno 

foi matriculado na Aula (Quadro 1).  

O desenho de Manuel Maria. Bordalo. Pinheiro (1816-1880), Inv. n.º 90, 

referente a um estudo da Ordem Toscana é um desses exemplos na Colecção de provas 

de admissão a esta Aula Pública de Desenho.   

Manuel Maria B. Pinheiro iniciou a sua aprendizagem artística na Aula Pública de 

Desenho, onde foi matriculado na aula de Desenho de Figura, em 12 de Janeiro de 1833 

e no dia 15, na de Arquitectura Civil
297

. O desenho de sua autoria na Colecção encontra-

se datado de 27/11/1832. Face ao conhecimento da data da sua matrícula, entendemos 

que este desenho foi executado no âmbito das provas de admissão que Manuel M. B. 

Pinheiro prestou para ser admitido à frequência desta Aula. 

Não sendo conhecida a especificidade dos exercícios de princípios de desenho 

propostos no âmbito destas provas de admissão, tudo leva a crer que a cópia das Cinco 

Ordens de Arquitectura era certamente um desses princípios, na medida que todos os 

desenhos incluídos neste grupo de desenhos versam o tema das Cinco Ordens.  
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 “[…] Para o professor dar esta informação, logo que se propuzer algum sujeito para Discípulo, 

examinará primeiro se elle escreve sufficientemente, e se tem algum defeito na vista, o fará desenhar 

alguns princípios de Desenho por tempo de oito até quinze dias, e depois de julgar pelas cópias (quanto 

permitte este exame) sua aptidão, ou incapacidade, informará à mesma Real Meza, para esta lhe conceder, 

ou não licença. E admittido que seja, se matriculará […]”.  Cf. Luís CHAVES – op. cit., pp. 98-99. 
297

 Cf. Matrículas nº2 – Livro da Matrícula dos Discípulos Ordinários, e Extraordinários da Aula 

Pública de Desenho [1825-1836]. fl. 119, Ms. Biblioteca da ANBA, cota : XX-9-7a; Matrículas nº3 – 

Antigas Aulas - Matrículas de 1829- a 1836. fl. 28, Ms. Biblioteca da ANBA, cota :  XX-9-7b. 
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2.2. Desenhos de aula 

 

Como foi referido no início, todos os desenhos desta parcela da Colecção foram 

executados no contexto da aula de desenho de arquitectura civil da Aula Pública de 

Desenho. A separação que aqui propomos, pretende distinguir, em oposição à classe 

acima estudada – desenhos de admissão – um grupo de obras associadas à rotina 

académica do espaço da sala de aula, onde a experimentação, o esboço e o ensaio 

gráfico têm lugar como registos de aprendizagem. Neste conjunto de obras 

identificamos aspectos gráficos que são próprios do desenho enquanto registo de estudo, 

tais como: hesitações – Inv.n.º 42.4; borrões de tinta – Inv. n.ºs: 2.1, 20.4, 32.2; folhas 

delineadas de ambos os lados – Inv. n.ºs: 38.1, 38.1v, 604.1, 604.1v; traçados 

desenhados somente a grafite, que evidenciam um carácter de estudo – Inv. n.º 58.1 e 

vários desenhos do mesmo autor, onde o traçado de uma determinada Ordem é repetido, 

o que denota do nosso ponto de vista, uma aprendizagem baseada na repetição contínua 

- Inv. n.ºs: 80.1 – 80.5. No entanto, também encontramos certas páginas portadoras de 

grau de acabamento, que podemos considerar como estudos concluídos – Inv.n.ºs: 

23.13, 59.1, 71.4.   

 

2.3. Exercícios de avaliação 

 

No Alvará não é feita qualquer menção a momentos de avaliação, mas somente à 

realização de concursos, onde os trabalhos dos alunos estavam sujeitos a um juízo de 

aprovação por parte dos professores. Como foi referido, estes concursos aconteciam em 

Agosto, no final de cada ano lectivo e tinham como objectivo avaliar os alunos, bem 

como, estimular a sua aprendizagem através da adjudicação de prémios pecuniários, 

estes, no valor de 30$000 réis, 20$000 e 10$000, para o primeiro, segundo e terceiro 

classificado, respectivamente
298

.  

                                                 
298

 “[…]Sendo a emulação hum dos principaes, e mais fortes estímulos para se fazerem progressos em 

qualquer Arte , ou Sciencia; para exercitar a esta entre os Discípulos Ordinários, haverá em cada hum 

anno no fim de Agosto hum Concurso para se adjudicarem Premios áquelles Discípulos, que mostrarem 

ter feito melhor progresso […]. Porém não poderá o mesmo Discípulo concorrer no mesmo anno com 

Desenhos de Historia, e com Desenhos de arquitectura. Haverá seis Premios para se distribuírem: três 

para os Desenhadores de Historia, e outros três para os de Arquitectura. Depois de publicar o Professor na 

Aula o dia, em que se deve principiar o Concurso, deverá declarar quaes são os sujeitos, que os 

Concurrentes devem copiar: o primeiro dos quaes será algum sujeito de Historia, que comprehenda varias 

figuras; o segundo em que entrem poucas figuras; e o terceiro de huma só figura. […] Terminado o tempo 

do Concurso, julgarão os Professores, e Substitutos qual dos Desenhos merece o primeiro Premio, que 

será de trinta mil reis; qual o segundo, que será de vinte mil reis; qual o terceiro que será de dez mil reis. 

O mesmo se observara com o Concurso de Arquitectura. Depois que os Professores houverem approvado 

os Desenhos que mereceram os Premios, os submetterão á Meza com os nomes dos Premiados escritos 
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Na Colecção, damos conta da presença de 17 obras que apresentam em inscrição, 

para além data de execução e autoria, uma nota de classificação – “Não approvado” – o 

que nos leva a supor a hipótese destas obras se tratarem de exercícios de avaliação. São 

disto exemplo, os desenhos de Alexandre Baptista dos Santos Cadét (1813-?)
299

, Inv 

n.ºs: 23.2; Cândido Maria de Carvalho (1815-?)
300

, Inv.n.º 27.5; Domingos António de 

Carvalho (1811-?)
301

, Inv.n.º 28.5; João Maria de Castro (1815-?)
302

, Inv.n.º 31.3; 

Joaquim Marcelino Coelho (1815-?)
303

, Inv.n.º: 32.2; Raimundo António Correia 

(1812-?)
304

, Inv.n.º 35.12; António Lourenço Ferreira (1814-?)
305

, Inv.n.º 45.5; 

Francisco Manuel Laviega (1809-?)
306

, Inv.n.º 60.3; Francisco Maria Montano (1811-

?)
307

, Inv.n.º 67.1; José das Neves (1817-?)
308

, Inv.n.º 79.5, 79.6; Carlos João Pereira 

(?-?)
309

, Inv.n.º 84.6; Alexandre Pereira Cunha Leão Pignatelli (1813-?)
310

, Inv.n.ºs: 

88.2, 88.3, 88.8; José Nicolau Rodrigues (1818-?)
311

, Inv.n.º 100.5 e de António 

Bernardo da Silva (1813?)
312

, Inv.n.º 610.2. 

No Alvará vem referido que as folhas das provas de concurso seriam assinadas no 

reverso pelo professor
313

. Ao verificarmos o verso das 17 obras, não observamos 

quaisquer assinaturas ou rubricas dos professores desta aula. O que nos leva a excluir, 

por um lado, a hipótese de serem provas de concurso; por outro, a ponderar a 

possibilidade de se tratarem de exercícios de aula, executados com o objectivo de 

avaliar a progressão nos estudos.  

 

 

 

                                                                                                                                               
nos mesmos Desenhos, a qual não tendo duvida da approvação, lhes determinará o dia para irem receber 

os competentes Premios; e ordenará que os Desenhos fiquem expostos na Aula até ao fim do anno 

seguinte. […]”. Cf. Luís CHAVES - op. cit., pp. 101-102.     
299

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

84. 
300

 Idem, p. 96. 
301

 Idem, p. 97. 
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 Idem, p. 103. 
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 Idem, p. 110. 
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 Idem, p. 119. 
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 Idem, p. 143. 
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 Idem, p. 186. 
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 Idem, p. 226. 
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 Idem, p. 250. 
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 Idem, p. 267. 
310

 Idem, p. 275. 
311

 Idem, p. 316. 
312

 Idem, p. 354. 
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 “[…] Ainda que fique a arbítrio dos Discípulos o entrarem no Concurso, com tudo, os que entrarem 

serão obrigados a sujeitar-se á Matricula, que o Professor deve fazer dos Concurrentes, e a receberem 

sigillados pelo reverso os papeis em cada hum houver de fazer a cópia […] Cf. Luís CHAVES - op. cit., 

p. 101.  



 66 

2.4. Estudos das Cinco Ordens de Arquitectura  

 

No contexto da arquitectura clássica, a ideia de Ordens esteve sempre no cerne da 

linguagem arquitectónica, em virtude de constituírem um elemento ordenador 

fundamental para a definição do carácter de um edifício, das suas proporções e da sua 

estética. Esta importância conferiu ao estudo das Ordens um lugar de destaque no 

ensino da arquitectura e um tema recorrente na tratadística de arquitectura
314

.  

No Alvará de criação da Aula Pública de Desenho, na parte relativa ao plano de 

estudos da aula de desenho de arquitectura civil, é referido que o estudo das Cinco 

Ordens seria baseado no estudo das obras dos autores geralmente seguidos nesta 

matéria, não sendo contudo especificado nenhum em particular
315

.  

Ao observarmos o inventário de 6 de Dezembro de 1836
316

, na parte relativa aos 

livros, vemos referidos Tratados de alguns dos autores que trataram as Cinco Ordens, 

caso de: Vitrúvio (editado por Claude Perrault (1613-1688)) – Les diz livres 

d’architecture de Vitruve (1673)
317

; Sebastiano Serlio (1475-1553/55) – Libro primo 

d’Architettura (1517)
318

; Andrea Palladio (1508-1580) - I quattro libri 

dell’architecttura (1570)
319

; Giacomo B. Vignola (1507-1573) - Regolla delli cinque 
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 Sobre o estudo das Cinco Ordens na história e teoria da arquitectura vd. Erik FORSSMAN – Dórico, 

Jónico e Coríntio na arquitectura dos séculos XVI – XVIII. Tradução: Margarida CALADO. 

Colecção Dimensões, 1990; John SUMMERSON – A linguagem clássica da arquitectura. Tradução : 

Sylvia FICHER. 3.ª edição (1.ª edição: 1982), São Paulo : Martins Fontes. 2002; Ana Leonor M. Madeira 

RODRIGUES – O Desenho. Ordem do pensamento arquitectónico. Lisboa : Referencia/Editorial 

Estampa, 2000, pp. 218-223; Eduardo CÔRTE-REAL – O Triunfo da Virtude. Lisboa : Livros 

Horizonte, 2001, pp. 47-60; Bernd EVERS, Prefácio; Christof THOENES, introdução – Teoria da 

arquitectura do Renascimento até aos nossos dias. Köln : Taschen, 2003, pp.16-18. 
315

 “[…] o Professor […] nas outras duas oras os irá admittindo ao Desenho; mostrando lhes as 

proporções das sinco ordens de Arquitectura Toscana, Dórica, jónica, Corinthia, e Composta, pelos 

Autores geralmente mais seguidos; indicando-lhes o que esses mesmos tem de bom, ou de defeituozo; e 

como se poderá melhorar, seguindo nessa parte outro Autor; ou como se poderá melhorar, seguindo nessa 

parte outro Autor; ou como se poderá da combinação judicioza de diversas opiniões, produzir huma 

compozição menos defeituosa […]”. Cf. Luís CHAVES – op. cit., p.100.  
316

 Cf. Documento n.º 6 
317

 Escrito na Antiguidade por volta do século III ou II a. C, pelo engenheiro romano Vitrúvio, De 

architectuta libri decem (Dez Livros sobre a Arquitectura) é o mais antigo tratado de arquitectura. A 

importância desta obra motivou ao longo dos séculos a sua compilação para outras línguas. Cf. John 

SUMMERSON – op. cit., p. 141.  
318

 Pintor e arquitecto nascido em Bolonha, Serlio publicou ao longo da sua vida, seis livros, todos eles 

ilustrados. No ano de 1566, os cinco primeiros – Geometria (1545), Perspectiva (1545), Antiguidade 

(1537), As Ordens (1540), Igrejas (1547) - foram reunidos em um só livro. O sexto livro – Libro 

estraordinario – relativo ao estudo de arcos e portas, foi publicado em 1551. Os seus escritos foram 

adoptados como uma referência para a arquitectura na Europa de finais do século XVI e toda a centúria 

de seiscentos, principalmente, no que respeita à divulgação da linguagem clássica. Cf. John 

SUMMERSON – op. cit., p. 142; Bernd EVERS; Christof  THOENES – op. cit., pp. 76-78. 
319

 No primeiro livvro vemos abordado o estudo das Ordens; no segundo livro, uma análise aos edificios 

domésticos da época, palácio e villas projectados pelo próprio Palladio; no terceiro livro, o autor trata de 

expôr um estudo sobre os  edificios públicos, caso da Basílica de Vicenza, que o proprio desenhou;  por 

fim , no quatro, vemos apresentado uma abordagem aos templos romanos.  
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ordini d’Architettura (1562)
320

; Roland Fréart Chambray (1606-1676) – Parallèle de 

l’architecture...(1650)
321

; Jacques-François Blondel (1705/08-1774) – Cours 

d’Architecture… (1698(?))
322

 e do português Padre Inácio da Piedade Vasconcelos 

(1676-1752) – Artefactos Symetriacos e geométricos… (1733)
323

. A localização deste 

suporte bibliográfico na biblioteca da ANBA
324

, que como vimos no capítulo Origem e 

Formação da Colecção, é legatária “[…] a título definitivo, [da] biblioteca, os arquivos 

e colecções de arte e mobiliário da extinta Academia Real de Belas-Artes”
325

 e termos 

observado nos frontispícios das obras de Serlio e Blondel, inscrições manuscritas 

alusivas à Aula Pública de Desenho – “Aula Publica de Architectura Civil” (Figrs. 40 e 

41), vem atestar o trajecto destas obras, da Aula Pública para a ABAL, mas também 

sugerir o uso destes tratados na aula de desenho de arquitectura da Aula Pública de 

Desenho.  

                                                 
320

 Neste tratado, o autor expõe uma compilação de regras relativamente ao traçado das Cinco Ordens. 

Composto 32 chapas, complementado por um texto sucinto, este tratado distingue-se pelo facto de se 

encontrar profusamente ilustrado no sentido de ter uma aplicabilidade essencialmente prática. A sua 

tiragem, que ascendeu a mais 250 edições, confirma a receptividade desta obra que se tornou num dos 

manuais de arquitectura mais lidos. Cf. Bernd EVERS; Christof THOENES – op. cit., p.86.  
321

 Chambray defendia a observação directa das regras antigas da proporção, tal como tinham sido 

definidas por Vitruvio. Em 1650 publicou - Parallèlle de l’architecture antiqúe et de la moderne: avec 

um recueil des dix principaux autheurs qui ont écrit de cinq ordres – na qual faz uma análise comparativa 

e critica das proporções das Ordens, segundo diversos autores - Alberti, Palladio e Philibert de L’Orme. 

Cf. John SUMMERSON – op. cit., p. 143; Bernd EVERS; Christof THOENES – op. cit., pp. 240-242. 
322

 Apesar de se ter formado em arquitectura, foi como engenheiro militar que começou a sua carreira 

profissional. Em 1671, foi chamado para professor da Academia Real de Arquitectura de França. No 

âmbito da sua actividade pedagógica publicou em 1675, o Cours d’Architecture, que se impôs como um 

modelo dentro da formação académica da arquitectura francesa. Foi ainda autor de inúmeros escritos 

relacionados com a história da teoria da arquitectónica. Cf. John SUMMERSON – op. cit., pp. 143-144; 

Bernd EVERS; Christof THOENES – op. cit., pp. 296-298. 
323

  O Padre Inácio da Piedade Vasconcelos publicou em 1733, Artefactos Symmetriacos e Geométricos, 

que dedicou à Rainha D. Maria Ana de Áustria. Nesta obra, dividida em quatro livros, o cónego trata de 

expor no primeiro livro, uma abordagem às proporções do corpo humano; no segundo, uma compilação 

sobre as figuras mitológicas; no terceiro, uma abordagem à geometria euclidiana e no quarto, algumas 

considerações sobre a arquitectura, nomeadamente das Cinco Ordens.  
324

 Claude PERRAULT - Les diz livres d’architecture de Vitruve, corrigez et traduits nouvellement 

em François, avec des Notes & des Figures. Paris : Jean Baptiste Coignard, 1673. Existe um exemplar 

desta obra na Biblioteca da ANBA (cota: A-6-13); 

Sebastiano SERLIO – Libro Primo d’ Architecttura.Venetia, 1517. Biblioteca da ANBA, cota: L-4-39. 

Andrea PALLADIO – I quattro libri dell’architectura. Venetia : Appresso Dominico de Francheschi, 

1570. Biblioteca da ANBA, cota: L-4-37; 

Giacomo Barozzi VIGNOLA - Regola delli cinque ordini d’ architectura.  [Roma: 1562]. Biblioteca da 

ANBA, cota: FF-7-14; 

Roland Fréart de CHAMBRAY – Parallèlle de l’architecture antiqúe et de la moderne: avec um 

recueil des dix principaux autheurs qui ont écrit de cinq ordres. Paris : De l’Imprimerie d’Edme 

Martin, 1702. Biblioteca da ANBA, cota: P-6-25; 

Jacques-François BLONDEL – Cours d’architecture enseigné das l’Académie Royale d’Architecture. 

Paris: De le Imprimerie Lambert Rolland en la maison d’Antoine Vitré. 2.ª edição, Paris, 1698. Biblioteca 

da ANBA, cota : L-4-27/28;  

Padre Inácio da Piedade VASCONCELOS – Artefactos Symmetriacos e Geométricos, Advertidos e 

Descobertos pela Industriosa Perfeição das Artes Esculturária e da Pintura. Lisboa : Joseph António 

da Silva, 1733. Biblioteca da ANBA, cota: E-3-1; 
325

 Cf. Estatutos da Academia Nacional de Belas-Artes, Art.º 4.ª, 1978. Publicado em Diário da 

República, n.º 34, I série, de 10 de Fevereiro de 1978.  
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José Silvestre Ribeiro, no Jornal de Belas Artes de 1816, salienta que eram 

copiados pelos discípulos desta Aula, desenhos dos arquitectos Giacomo B. Vignola e 

Andrea Palladio
326

. 

A Regola delli cinque ordini d’ architectura, da autoria do arquitecto Giacomo 

Barozzio Vignola foi dos manuais de arquitectura mais lidos na Europa e uma 

referência incontornável no meio académico
327

. Foi também o único tratado que 

conheceu tradução portuguesa, tendo sido adoptado entre nós no ensino artístico 

superior até meados da década de 50 do século XX
328

.  

Relativamente ao tratado de Palladio, I quattro libri dell’architecttura, conhecido 

e referenciado entre nós, não alcançou o mesmo eco que a Regola de Vignola
329

.  

Ao olharmos para os desenhos da Colecção, encontramos registos de todas as 

Cinco Ordens, tal como previa o plano de estudos da aula de desenho de arquitectura, 

citado no Alvará (Quadro 2). Delineados a grafite e tinta sépia, estes desenhos 

apresentam semelhanças com os modelos apresentados nos compêndios de Vignola, 

Palladio e Blondel, sem no entanto reproduzirem de modo fiel nenhum em particular. 

Esta observação conduz-nos a admitir, que os manuais destes autores eram utilizados 

como princípio orientador, que aliás obedecia ao que estava estipulado no Alvará – “ 

[…] o Professor […] nas outras duas oras os irá admittindo ao Desenho; mostrando lhes 

as proporções das sinco ordens de Arquitectura Toscana, Dórica, jónica, Corinthia, e 

Composta, pelos Autores geralmente mais seguidos”
 330

.  

De entre os tratados de Palladio, Blondel e Vignola, verificamos que estes 

desenhos se aproximam mais dos exemplares reproduzidos no compêndio de Vignola 

do que dos outrs autores.  

Das 32 gravuras que compõem a primeira edição da Regola (1562) Vignola,  

identificamos afinidades dos desenhos da Colecção com 14 estampas do referido 

                                                 
326

 Cf. Curiosidades. In, Jornal de Bellas Artes ou Mnemoisine Lusitana. N.º 5 (1816), p. 81. 
327

 Cf. Richard TUTTLE - Vignola, Jacopo [Giacomo] (Barozzi da). In, Jane TURNER, Ed.- op. cit., vol. 

32, p. 508.  
328

 Cirilo Volkmar Machado informa-nos que no ano de 1787, José Carlos Binheti traduziu a Regola de 

Vignola. Cf. Cirilo Volkmar MACHADO – op. cit., p. 239. No mesmo ano, em Coimbra, José Calheiros 

de Magalhães e Andrade verteu para português o tratado de Vignola. No ano de 1839, depois da fundação 

da ABAL, é o professor substituto da aula de desenho de arquitectura civil, José da Costa Sequeira, que 

coloca o texto de Vignola disponível em português. Cf. José Fernandes PEREIRA – A Cultura Artística 

Portuguesa (Sistema Clássico). Lisboa : [s.n.], 1999, p. 87.  Para um conhecimento mais alargado das 

traduções para português do compêndio de Vignola, vd. Manuel J. GANDRA – Antelóquio. In, Giacomo 

Barrozio VIGNOLA – Breve Tratado das Cinco Ordens de Arquitectura. Traduzido, compilado e 

apresentado por José da Costa SEQUEIRA. Manuel J. GANDRA, Dir; Jorge M. Rodrigues FERREIRA, 

Ed. Vol. 2, Lisboa : Estar Editora, 2000, pp. 7-14.  
329

 Cf. José Fernandes PEREIRA – op. cit., pp. 87-88. 
330

 Cf. «Alvará de creação de huma nova aula de Desenho de História, ou Figuras, e de Arch. Civil – 

1781.». In, Luís CHAVES – op. cit, p. 100.  
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compêndio – estampas n.ºs: V, VI, X, XI, XVI, XVII, XIX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVII e XXVIII - cuja relação comparativa completa se apresenta em anexo 

(Quadro 3), seguido de alguns exemplos (ex: Figrs. 42 a 67).  

Mencione-se como exemplo, o desenho do medalhista e abridor de cunhos, 

Francisco de Borja Freire (1795-?)
331

, datado de 05/02/1833, que existe na Colecção 

com o Inv. n.º 50. Este desenho trata de um estudo da Ordem Toscana em grafite e tinta 

sobre papel (48 x 32,5 cm), do traçado de uma arcada decorada com a ordem toscana 

sem pedestal, que apresenta semelhanças com a estampa V da Regola (Fig.42). Outro 

exemplo, diz respeito ao desenho com o Inv. n.º 602.10, datado de 23/06/1832, da 

autoria do futuro escultor e actor, João Anastácio Rosa (1816-1844)
332

. Trata-se de um 

estudo em tinta-da-china, de um entablamento e capitel da Ordem Jónica, que segue o 

traçado apresentado por Vignola, na estampa XIX da sua Regola (Fig.54). 

 

2.5. Estudos de construção, geometria e perspectiva 

 

O Alvará refere que após os discípulos terem apreendido as proporções das Cinco 

Ordens obteriam noções de construção arquitectónica (casa, palácio, praça, templo) e 

Perspectiva
333

. Relativamente a esta parte do plano de estudos, a Colecção possui um 

conjunto diminuto de obras (em comparação com os estudos das Cinco Ordens). 

No inventário que descreve a relação dos objectos existentes nas extintas aulas de 

desenho, que pretendiam ser transferidos para a ABAL, é feita referência a “[…] 

projectos de diversos edifícios desenhados em concursos segun / do differentes 

Programas por Architectos Francezes […]”
334

.  

A influência de projectos de arquitectos franceses pode ser observado na 

Colecção, a partir  do desenho com o Inv. n.º 71.4,  da autoria de Ricardo Bibiano 

Morais (1821-?)
335

, datado de cerca de 1834, referente ao desenho da planta de uma 

casa (em forma de H). Esta obra possui semelhanças com alguns dos planos 

apresentados pelo arquitecto francês, Charles-Etienne Briseux (1680-1754), no seu 

                                                 
331

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

162. 
332

 Idem, pp. 319-320. 
333

 […] Passará depois á distribuição das peças de qualquer edifício, principiando por huma simples caza, 

da dali a huma grande, a hum Palácio, a huma Praça, hum Convento, hum templo, segundo a habilidade, 

que nelles achar […] Tão bem lhe ensinará a Perspectiva, fazendo-lhes pôr nella alguns dos Dezenhos, 

que geometricamente tiverem copiado.[…]”. Cf. Luís CHAVES – op. cit., p. 100. 
334

 Cf. Documento n.º 6 
335

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

237. 
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tratado - L´ Art de bâtir des maisons de campagne (1743)
336

 (Figrs. 68 e 69). A 

verosimilhança existente entre o desenho de Ricardo Bibiano Morais e as estampas do 

tratado de Briseux, leva-nos a ponderar a hipótese da obra deste arquitecto francês ter 

servido como possível modelo de ensino nesta aula, dentro do contexto dos programas 

de ensino de arquitectos franceses.  

Inscritos noutro sector, estão alguns desenhos que dizem respeito a esboços de 

construções geométricas, que podem ser observados no verso dos desenhos com os 

Inv.n.º s: 618.2, 618. 2v, 632 e 632v. O último destes desenhos, Inv. n.º 632v, diz 

respeito a um traçado de perspectiva de um quadrado, com uma construção linear 

inscrita no seu  interior.  

 

O conjunto de desenhos da Aula Pública de Desenho trata na sua maioria do 

estudo das Cinco Ordens. Relativamente a este estudo, os desenhos da Colecção 

sugerem que a Regola de Vignola era dos manuais mais seguidos, apesar de 

encontrarmos no inventário dos bens que foram transferidos para a ABAL, informações 

relativas à existência dos tratados de outros autores que abordaram o estudo das Cinco 

Ordens, caso de Serlio, Palladio ou do português Padre Inácio da Piedade Vasconcelos. 

No que respeita aos estudos de construção, foram seguidos os modelos ditados pelos 

arquitectos franceses dos séculos XVII e XVIII. Para isso contribui a informação 

constante no referido inventário, que faz menção a “[…] projectos de diversos edifícios 

desenhados em concursos segun / do differentes Programas por Architectos Francezes 

[…]”
337

 e dos tratados de Chambray e Blondel.  Ainda dentro dos autores franceses e 

dos estudos de construção, o desenho da Colecção de Ricardo Bibiano Morais, Inv. n.º 

71.4, sugere que a obra de Briseux - L´ Art de bâtir des maisons de campagne – foi 

também adoptada.  

Em virtude do que foi exposto, podemos dizer que o ensino da arquitectura nesta 

Aula se baseou em modelos retirados da tratadística de arquitectura italiana e francesa 

dos séculos XVI, XVII e XVIII, respectivamente. Modelos que viriam também a ser 

seguidos no ensino do desenho de arquitectura na Academia das Belas-Artes de Lisboa, 

como teremos oportunidade de constatar mais à frente no capítulo 3.1.1. 

Na sequência da supressão da Aula Pública de Desenho, por decreto de 25 de 

Outubro de 1836, os bens provenientes da extinta Aula Pública de Desenho foram 
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 Neste livro, o autor reproduz inúmeras variantes de plantas e alçados de casas de recreio. Cf. Charles-

Etienne BRISEUX - L´ Art de bâtir des maisons de campagne. 2 vols., Paris : Chez Prault, à l’entrée 

do Quay de Gévres, au Paradis, 1743. Biblioteca da ANBA, cota: M-3-39/40. 
337

 Cf. Documento n.º 6 
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transferidos para a ABAL, que se tornou assim herdeira do espólio material e gráfico da 

Aula Pública de Desenho. Relativamente ao destino dado aos desenhos procedentes 

desta Aula, após a sua incorporação na ABAL, não podemos asseverar nada de 

concreto, uma vez que não foram encontrados registos que nos permitem circunscrever 

uma hipótese consistente. No entanto, não excluímos a possibilidade destas obras terem 

sido utilizadas como exemplos de estudo para a primeira geração de discípulos da aula 

de desenho de arquitectura civil da ABAL.  

 

3. Desenhos da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa (1836-1935) 
 

O corpus de desenhos executados na Academia e Escola de Belas-Artes de 

Lisboa, num total 490 obras, datadas entre 1836 e 1935, documentam de forma sectorial 

o ensino e a prática do Desenho nesta instituição, desde a sua fundação em 1836 até às 

três primeiras décadas do século XX. Fazem parte deste conjunto de desenhos: provas 

de concurso e exercícios executados nas aulas de desenho de arquitectura civil, cópia de 

estampa, desenho de estátua, desenho de ornato, anatomia e modelo-vivo; provas de 

admissão ao professorado e trabalhos de professores. 

A ideia da fundação de uma Academia de Belas-Artes remonta ao século XVII, 

quando o pintor e teórico Félix da Costa Meesen (c.1639-1712) reconheceu no seu 

tratado, A Antiguidade da Arte da Pintura (1696), a necessidade de ver criada uma 

Academia em Portugal para o exercício da prática e do ensino da pintura
338

.  

No século XVIII, sabemos por intermédio do escultor Joaquim Machado de 

Castro, que o rei D. João V tentou estabelecer na capital uma Academia de Desenho, 

mas que não chegou a ser concretizada devido à morte do monarca
339

.  

Perto do final da centúria de setecentos, em 1791, a agremiação da Irmandade de 

S. Lucas, que fora fundada em 1602
340

, com propósitos exclusivamente religiosos, 

chegou a sugerir, na sequência da reforma dos seus estatutos, o desígnio de cumprir 

funções pedagógicas com interesses artísticos, no sentido de construir uma Academia. 

Contudo, as disputas internas entre os seus membros e a invasão francesa da capital 

(1807-1808) impediram a fundação desta Academia
341

. 
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 Cf. Joaquim de Oliveira CAETANO - Félix da Costa Meesen. In, José Fernandes PEREIRA, Dir. - 

Dicionário da Arte Barroca em Portugal. Lisboa : Editorial Presença, 1989, pp. 288-289. 
339

 Cf. Joaquim Machado de CASTRO - Discurso sobre as utilidades do Desenho, dedicado á Rainha 

N. Senhora. p. 12; José Fernandes PEREIRA – A Cultura Artística Portuguesa (Sistema Clássico). p. 

169. 
340

 Sobre a Irmandade de S. Lucas vd. Francisco A. Garcês TEIXEIRA – A Irmandade de S. Lucas. 

Lisboa : Imprensa Belga, 1931. 
341

 Cf. Luís Xavier da COSTA – As Belas-Artes Plásticas em Portugal durante o Século XVIII. 

Resumo Histórico. 1935, pp. 85-86.  
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Como tivemos ocasião de referir no capítulo 1.3 (Parte I) desta dissertação, ao 

longo do século XVIII e primeira metade da centúria de oitocentos, foram estabelecidas 

na capital inúmeras instituições de ensino artístico, todas elas nascidas de iniciativas 

privadas e a funcionar de modo independente. Com uma existência um tanto ou quanto 

efémera, estas instituições pouco contribuíram para a sistematização e centralização do 

ensino artístico, intento que só viria a ser efectivamente alcançado com a fundação da 

ABAL em 1836. 

A história da fundação da ABAL teve início em 1826
342

, quando o então 

Conselheiro de Estado, Francisco Manuel Trigoso de Aragão Morato (1777-1838) 

expôs o intento de reunir “[…] em um só instituto os espalhados elementos do ensino 

artístico”
343

. Esse pensamento adquiriu forma somente em 1835, por intermédio da 

portaria de 18 de Fevereiro do mesmo ano, assinado pelo então ministro do Estado, 

Agostinho José Freire (1780-1836), que referendou a nomeação de uma comissão 

encarregada de elaborar os Estatutos da futura Academia das Belas-Artes de Lisboa
344

.  

Finalmente, no ano de 1836, passado mais de um século depois da reivindicação 

de Félix da Costa Meesen e um conjunto de tentativas frustradas para o estabelecimento 

de uma Academia, era criada na cidade de Lisboa, por decreto de 25 de Outubro de 

1836, assinado por Manuel da Silva Passos, a Academia das Belas-Artes de Lisboa
345

.  

Em conformidade com o Artigo 1.º do referido decreto, “A Academia das Bellas-

Artes [foi] estabelecida em uma parte do edifício do extincto Convento de S. Francisco 

da mesma cidade”
346

. Criada com o intuito “[…] de promover a civilização geral dos 

Portugueses, diffundindo por todas as classes o gosto do Bello […]”
347

 o seu objectivo 

imediato visava  “[…] unir em só corpo de Escóla todas as Bellas Artes, com o fim de 

facilitar os seus progressos, de vulgarisar a sua pratica, e de a applicar ás Artes 

Fabriz”
348

.  
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 Cf. Luís Varela ALDEMIRA – Um ano trágico: Lisboa em 1836: a-propósito do centenário da 

Academia de Belas-Artes: impressões, comentários, documentos. Lisboa : Academia Nacional de 

Belas-Artes, 1937, p. 166. 
343

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op. cit., tomo III, p. 54. 
344

 Fizeram parte desta comissão: o director das aulas régias, João José Ferreira de Sousa; os pintores, 

Joaquim Rafael, José da Cunha Taborda e André Monteiro da Cruz; os professores de desenho da Aula 

Pública de Desenho, José António do Vale e Francisco Vasquez Martins; os arquitectos, João Maria 

Feijó, José da Costa Sequeira e João Pires da Fontes; o escultor, Francisco de Assis Rodrigues e os 

gravadores, João Vicente Priaz e Benjamin Comte. Cf. Luís Varela ALDEMIRA – op. cit, p. 169. 
345

 Os Estatutos foram publicados em Diário do Governo, n.º 257, de 29 de Outubro de 1836. Um mês 

depois, por decreto de 22 de Novembro foi fundada na cidade do Porto, a Academia Portuense das Belas-

Artes, cujos Estatutos foram publicados em Diário do Governo n.º 290 de 7 de Dezembro de 1836. 
346

 Cf. Diário do Governo n.º 290 de 7 de Dezembro de 1836. 
347

 Cf. Decreto de 25 de Outubro de 1836. 
348

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Cap. I, Art. 2.º, Lisboa : Na Imprensa 

Nacional, 1843, p. 6. 
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Para o aperfeiçoamento do conhecimento das Belas-Artes foi criada na Academia 

uma Biblioteca especializada, para onde afluíram, como vimos, algumas das obras 

provenientes da extinção dos conventos
349

 e obras das aulas extintas pelo decreto da 

fundação da ABAL.  

Passo Manuel propôs a instalação na ABAL, de uma Galeria, formada a partir das 

obras em depósito. No entanto, esta Galeria só abriu as suas portas em 1868
350

. 

Por decreto de 6 de Dezembro de 1836, instalou-se na Academia uma Oficina de 

Litografia, que ficou sob a sua administração. Nesta oficina fizeram-se reproduções em 

gravura e litografia dos quadros existentes em depósito na Academia e outros trabalhos 

em gravura entregues a esta Oficina
351

.  

A entrada na ABAL estava aberta a cidadãos nacionais e estrangeiros. Como 

condição de admissão era exigido aos candidatos possuírem a idade mínima de 10 anos, 

saberem ler, escrever, contar, serem possuidores de um atestado de bons costumes 

passado pelo pároco da freguesia onde residiam
352

 e procederem à execução de algumas 

provas em desenho
353

.  

Nos primórdios da fundação da ABAL, as suas instalações encontravam-se 

dispersas. Assim, sabe-se que a actividade lectiva das Aulas de Desenho e Arquitectura, 

que tiveram início em 9 de Novembro de 1836
354

 e  ficaram instaladas no Tesouro 

Velho, enquanto a Aula de Escultura se fixou no Convento dos Caetanos e a de 

Gravura, no seu antigo local, aos Buenos Aires
355

.  

Os discípulos dividiam-se em ordinários e voluntários, podendo este estatuto ser 

alterado com licença da Conferência Académica
356

. A Academia também contava no 
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 “É creada uma Bibliotheca especial de Bellas-Artes no referido Edifício, e o Encarregado do Deposito 
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seu quadro discente, com “[…] Aprendizes das Artes Fabris, mas também por algumas 

pessoas curiosas […]”
357

. 

A estrutura curricular da Academia estava organizada em cinco cursos, à 

semelhança do Ateneu de Domingos Sequeira
358

. O currículo da ABAL compunha-se 

assim de um curso de Desenho, Pintura, Escultura, Arquitectura e Gravura, distribuído 

por oito aulas, a saber: Desenho de História, Pintura de História, Pintura de Paisagem e 

Produtos Naturais, Arquitectura Civil, Escultura, Gravura de História, Gravura de 

Paisagem e Gravura de Cunhos e Medalhas
359

.  

A aprendizagem iniciava-se pela frequência do curso de Desenho, que tinha a 

duração de cinco anos e uma frequência obrigatória, pois “Nenhum discípulo [seria] 

admittido a matricular-se nas Aulas superiores de Pintura, Architectura, Gravura, ou 

Esculptura, sem mostra-se hábil no Desenho, ou pela frequência e exames respectivos 

na Aula da Academia […]”
360

. Relativamente ao tempo de frequência dos cursos de 

Pintura, Escultura, Arquitectura e Gravura, estes também tinham a duração de cinco 

anos
361

. 

O ensino estava a cargo de oito professores proprietários – Joaquim Rafael 

(Desenho de História), António Manuel da Fonseca (Pintura Histórica), André Monteiro 

da Cruz (Pintura de Paisagem e Produtos Naturais), Joaquim Pires da Fonte 

(Arquitectura Civil), Francisco de Assis Rodrigues (Escultura), Domingos José da Silva 

(Gravura Histórica), Bejamim Comte (Gravura de Paisagem) e José António do Vale 

(Gravura de Cunhos e Medalhas) – e seis professores substitutos
362

 – Caetano Aires de 

Andrade (Desenho Histórico), Máximo Paulino dos Reis (Pintura Histórica), José 

Francisco Ferreira Freitas (Pintura de Paisagem e Produtos Naturais), João Vicente 

Priaz (Gravura Histórica), José da Costa Sequeira (Arquitectura Civil) e Constantino 

José dos Reis (Escultura)
363

. Nascidos na sua maioria na segunda metade do século 

XVIII e inícios de Oitocentos, este corpo docente, com uma média de idades acima dos 

50 anos
364

 “[…] vinda em grande parte  da Ajuda […]obra paralisada, […]com 

excepção de António Manuel da Fonseca […]”
365

, trouxe para a Academia o ensino da 
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Ajuda, a que certamente vieram agregados os preceitos setecentistas de Cirilo e 

Machado de Castro, que trabalharam e formaram gente nessa obra
366

, ou as ideias de 

Winckelmann e Mengs, que inspiraram a decoração da obra da Ajuda.
367

 

Na ausência pontual dos professores proprietários ou substitutos, o ensino seria 

garantido por artistas agregados (quarenta e seis)
368

, que estavam distribuídos pelas 

diferentes aulas de Pintura, Escultura, Arquitectura e Gravura. Sem categoria definida 

nos Estatutos, vemos contemplado no orçamento da ABAL, uma verba destinada à 

contratação destes artistas, cuja iniciativa se ficou a dever a um acto piedoso de Passos 

Manuel, como forma destes os compensar, depois dos estabelecimentos de ensino onde 

estes artistas se encontravam a trabalhar ou a leccionar terem fechado por ocasião da 

criação da ABAL
369

.  

O cargo de Director da ABAL
370

 foi ocupado pelo Doutor Francisco de Sousa 

Loureiro (1772-1844), lente jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de 

Coimbra
371

; enquanto a função de Vice-inspector foi entregue ao Conde de Farrobo
372

. 

Prestando tributo ao génio e à experiência do pintor Domingos Sequeira, foi criado por 

decreto de 9 de Fevereiro de 1837
373

, o cargo de director honorário, oferecido ao pintor 

então exilado em Roma e que viria a falecer um mês após à sua nomeação
374

.  

Relativamente ao tempo lectivo, a aula de Desenho estaria aberta seis horas no 

verão; a aula de Arquitectura, entre três a quatro horas da parte da tarde, excepto nos 

meses de Novembro, Dezembro e Janeiro, que estaria aberta duas horas por dia; as aulas 

de Pintura, Escultura, Gravura Histórica e Paisagem, seis horas no verão e cinco no 

Inverno; enquanto a de Gravura de Cunhos de Medalhas funcionaria durante quatro 
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horas
375

. A diferença horária existente entre cada uma destas aulas teria certamente a ver 

com a situação da luz necessária, que os diferentes momentos do dia e as estações do 

ano proporcionariam para o desenvolvimento de cada um destes estudos.  

A progressão dos estudos na ABAL era feita a partir de um sistema de concursos 

anuais, em que eram adjudicados prémios pecuniários e menções aos melhores trabalhos 

presentes a concurso. Na sequência destes concursos e com fim de promover o estímulo 

entre os discípulos, os Estatutos previam a realização de exposições periódicas, na qual 

eram apresentados os trabalhos dos alunos aprovados
376

. Como teremos oportunidade de 

verificar mais adiante, no capítulo 3.2., dedicado ao estudo das obras da Colecção 

derivadas destes concursos e exposições, estes certames expuseram também obras dos 

professores e de indivíduos exteriores à Academia. Este modelo de dinamização da 

actividade académica não constituía novidade, pois o mesmo havia sido proposto e 

seguido no passado pelas antecessoras mais directas da ABAL – Aula Pública de 

Desenho, Academia da Ajuda (Academia de S. Miguel) e o Ateneu de Belas-Artes
377

.   

À semelhança do Ateneu, que previa a atribuição de bolsas aos alunos para estes 

irem estudar a Paris e Roma
378

, vemos regulamentado nos Estatutos fundadores da 

ABAL, a concessão de um complemento de formação para estudos no estrangeiro para 

três alunos, nas especialidades de Pintura, Arquitectura e Escultura
379

. Contudo, este 

desígnio só foi concretizado em 1865, como teremos oportunidade de ver mais à frente 

no capítulo 4. 

Desde 1836 até 1935, período na qual se insere o conjunto desenhos que passamos 

analisar em seguida, assistimos a um conjunto de Reformas que tiveram reflexos em 

vários aspectos da vida e do ensino na instituição, nomeadamente ao nível dos 

requisitos de admissão e estrutura curricular.  

A primeira remodelação deu-se em 1862, por decreto de 18 Setembro do mesmo 

ano, que conferiu à Academia o título de Academia Real das Belas-Artes de Lisboa. A 
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partir desse momento assistimos a um enriquecimento da instituição ao nível das suas 

colecções e biblioteca
380

, e por fim, regulamentado o sistema de atribuição de pensões 

para os artistas aperfeiçoaram a sua formação artística no estrangeiro.  

Em 1871 é feita uma nova Reforma
381

 e em 73, aprovado um regulamento que 

determinou a criação de um Curso Preparatório de Desenho
382

, que encurtou o curso de 

Desenho Histórico de cinco para quatro anos, sendo a sua frequência obrigatória para 

qualquer aluno destinado a prosseguir os seus estudos em Arquitectura Civil, Pintura 

(pintura histórica / pintura de paisagem), Escultura Estatuária e Gravura (gravura a talho 

doce / gravura sobre madeira). Assistimos também à introdução de disciplinas auxiliares 

de carácter teórico
383

.  

No ano de 1881, baseado nas propostas formuladas ao longo da década de 70 para 

o estabelecimento de uma nova reforma do ensino das Belas-Artes
384

 vemos autorizada 

pela carta de lei de 21 de Junho de 1880
385

, a mais importante reforma pedagógica do 

século XIX
386

. Na sequência desta reorganização, a ARBAL foi separada em dois 

organismos distintos – Academia e Escola. À primeira, coube a função de estimular o 

progresso das Belas-Artes e dos estudos arqueológicos, contribuir para a formação de 

um museu de belas-artes, promover exposições e administrar um orçamento destinado 
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para a aquisição de peças de arte; à segunda, competiu o exercício de funções 

exclusivamente didácticas
387

.  

O programa de estudos da EBAL dividiu-se em oito cursos
388

, sendo a sua 

frequência iniciada pelo Curso Geral de Desenho por um período de quatro anos. 

Depois dos discípulos mostrarem aproveitamento no estudo do Desenho, podiam 

matricular-se em qualquer um dos cursos especiais: Arquitectura Civil, Pintura 

Histórica, Pintura de Paisagem, Escultura Estatuária, Gravura a Talho-Doce e Gravura 

em Madeira. Foi também instituído um curso nocturno de desenho para operários e um 

Curso Industrial com aplicação às artes industriais e independentemente, uma Aula 

Nocturna de estudo do Modelo-Vivo, nu ou vestido, em desenho ou aguarela
389

.  

Por decreto de 14 de Novembro de 1901
390

, assistimos a uma nova Reforma, que 

procurou-se desenvolver o estudo do natural. Foi extinto o curso de gravura artística e 

gravura em madeira, assim como, o Curso de Belas-Artes com Aplicação às Artes 

Industriais
391

.  

Um ano após a implantação da República (1910), por decreto de 29 de Maio de 

1911, foi estabelecida uma reorganização das Escolas de Belas-Artes de Lisboa e do 

Porto
392

.  

Na sequência desta reforma, a ARBAL foi extinta e em sua substituição foram 

criados os Conselhos de Arte Arqueologia, que na sua essência procuravam 

desempenhar as mesmas funções da Academia, embora sob outra designação
393

. Para 

admissão à frequência dos estudos da EBAL, passou a ser exigido um exame de 

instrução primária superior e idade mínima de 12 anos
394

.  

No plano pedagógico, vemos implementado em substituição do antigo Curso 

Geral de Desenho, um Curso Preparatório com a duração de 3 anos. São extintas as 

cadeiras de Pintura Histórica, Desenho Histórico e o estudo a partir da cópia de 

estampa, apelando-se deste modo a um estudo a partir do Natural
395

.  
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O curso de gravura artística que havia sido extinto pela reforma de 1901 é 

reintroduzido. As pensões do Estado são substituídas por bolsas de viagem. A 

reorganização decretada pelo decreto de 26 de Maio de 1911, deu particular enfoque ao 

papel dos museus na educação dos artistas e do público em geral
396

.  

Em 1932, de acordo com o decreto de 20 de Maio de 1931, relativo à 

reorganização do ensino das Artes, assistimos a uma outra Reforma, que colocou a 

tónica no desenvolvimento da actividade criadora individualizada
397

.  

Foi criado um curso especial e superior para cada uma das artes (Arquitectura, 

Pintura e Escultura). Os alunos eram iniciados na frequência dos Cursos Especiais, onde 

tinham de demonstrar obrigatoriamente aproveitamento em todas as disciplinas, antes 

de frequentarem os Cursos Superiores de Arquitectura, Pintura ou Escultura. São 

exigidos exames de admissão à EBAL, através da prestação de provas literárias, 

científicas e artísticas, esta última, em Desenho – desenho do antigo: cabeça, torso, 

ornato e cópia de gesso
398

.  

Desde a fundação da ABAL em 1836 às suas sucessivas reformas, o Desenho 

assumiu desde o início um papel basilar no ensino das artes, na qual os alunos tinham 

que demonstrar aproveitamento obrigatório antes do seu ingresso na Academia/Escola 

de Belas-Artes de Lisboa e na altura de passarem à frequência dos estudos superiores 

(Pintura, Escultura, Arquitectura ou Gravura). 

 

3.1. Aula de Desenho 

 

O estudo do Desenho tinha como objectivo exercitar os discípulos na observação 

das dimensões e proporções de figuras (animais e humanas), plantas ou quaisquer outros 

seres produzidos pela natureza, acompanhado de algumas noções de anatomia aplicada 

ao Desenho, que seriam transmitidas pelo professor da Aula
399

. Esta aprendizagem era 

faseada e seguia uma ordem crescente de complexidade dos modelos
400

.  

Os alunos começavam pelo desenho linear, com o traçado de linhas rectas e 

figuras geométricas, com e sem o auxílio dos instrumentos técnicos de Desenho (régua, 

esquadro e compasso)
401

.  

                                                 
396

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., pp. 78-80. 
397

 Cf. Margarida CALADO  – op. cit., p.103. 
398

 Cf. Diário do Governo n.º 116, I série, de 30 de Maio de 1931; Diário do Governo n.º 214, I série, de 

12 de Setembro de 1932. 
399

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Art.º 48.º, p. 17. 
400

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 13. 
401

 Cf. Saulo ARAÚJO – op. cit., p. 170; Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 13. 



 80 

Posteriormente, aprendiam a contornar, copiando estampas de cabeças, narizes, 

bocas, olhos e extremidades do corpo humano (pés e mãos)
402

, seguido da cópia de 

“[…]estampas historiadas, tanto antigas como modernas […]”
403

, no sentido de notar as 

perfeições, defeitos, composição, postura das figuras, o seu contorno, atitudes corporais, 

efeitos de luz e outros atributos
404

.  

Instruídos os alunos no exercício da cópia a duas dimensões, passavam ao 

desenho de modelos em relevo e de objectos naturais
405

. A cópia do natural 

compreendia o desenho de estátuas, baixos-relevos e de gessos tirados a partir de 

originais de estátuas clássicas. Depois dos discípulos estarem familiarizados com os 

cânones da estatuária clássica passavam ao desenho de panejamentos e roupagens sobre 

um manequim, e por fim, ao estudo do modelo nu.  

Esta teoria de aprendizagem faseada seguia na sua essência, a metodologia 

advogada no passado por Leonardo da Vinci
406

; ou entre nós, por Machado de Castro
407

 

e manteve-se praticamente inalterável ao longo das sucessivas reformas da Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

Com a abordagem que se segue faz-se a apresentação e o estudo de alguns 

exemplos da Colecção que ilustram o tipo de provas e exercícios executados nas 

diferentes classes da Aula de Desenho da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

– arquitectura civil, cópia de estampa, desenho de estátua, desenho de ornato, 

anatomia e modelo-vivo.  

 

 

 

 

 

                                                 
402

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 13. 
403

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Art.º 49.º, p. 17. 
404

 Cf. Ibidem. 
405

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Art.º 50.º, p. 50. 
406

 Leonardo da Vinci no seu Tratado de Pintura refere que o jovem pintor deve começar pela cópia de 

desenhos dos grandes mestres, seguido do desenho de relevos, no qual se inclui o desenho de estátuas. 

Consolidada esta aprendizagem devia passar ao estudo no natural e ao desenho de figura humana. Cf. 

Leonardo da VINCI – op. cit., pp. 5-7. 
407

 No seu Dicionário de Escultura, Machado de Castro apresenta-nos um programa de aprendizagem da 

arte da escultura dividido em três fases – exercícios de desenhos; exercícios de modelação de barro; 

escultura em madeira, marfim, pedra e metal. Relativamente ao exercício do Desenho, Machado de 

Castro, depois de tecer algumas recomendações quanto às condições e materiais necessários para a prática 

do exercício do desenho, refere que o aluno devia começar pela cópia de estampas e desenhos, seguido do 

desenho de objectos de vulto para em seguida chegar ao desenho de figuras inteiras. Consolidada esta 

aprendizagem, o aluno podia então passar ao estudo do modelo-vivo. Cf. Joaquim Machado de CASTRO 

– Dicionário de Escultura. Lisboa: Depositário Livraria Coelho, 1937, pp. 13-20. Vd. também Eduardo 

Manuel Alves DUARTE – op. cit.,  pp. 365-366. 
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3.1.1. Aula de Desenho de Arquitectura Civil  

 
  O bloco temático da Colecção referente aos desenhos executados nas aulas de 

Desenho de Arquitectura da Academia e Escola de Belas-Artes compreende 17 

desenhos (Inv. n.ºs: 107, 455-459, 448.1 – 448.9 v, 465, 467), datados entre 1836 e 

1935, que nos dão a ver alguns dos motivos que eram tratados nesta classe de estudo. 

  A Aula de Desenho de Arquitectura Civil era de frequência obrigatória para 

qualquer aluno que iniciasse os seus estudos na ABAL, independentemente do curso 

que pretendesse cursar
408

.  

Segundo o programa de estudos da aula de Arquitectura, descrito nos Estatutos da 

ABAL, cumpria ao professor dar aos seus discípulos “[…] noções prévias mais 

necessárias de Aritmética, de Geometria teórica, pratica, e descritiva, de Perspectiva, de 

Mecânica, e de Química […]”
409

, bem como, dar a conhecer as “ […] diferentes 

espécies de Arquitectura usadas por diferentes povos especialmente as cinco Ordens 

Gregas e Romanas […]”
410

 e fornecer algumas “ […] noções elementares da Arte da 

construção […]”
411

. A instrução destes conteúdos era exercitada segundo uma ordem, 

que tinha início na cópia de estampas até ao desenho de invenção de “[…] casas 

rústicas, e urbanas, templos, palácios, praças, theatros, e toda a variedade de edifícios 

[…]”
412

. Esta aprendizagem tinha como objectivo dotar o aluno dos princípios 

fundamentais do desenho linear e da Arquitectura
413

.  

No curso de Desenho criado em 1873, os estudos em desenho de arquitectura são 

leccionados no 2.º ano, em paralelo com o Desenho do Antigo, desenho Anatómico e 

Desenho de Ornato
414

.  

No plano curriular do Curso Geral de Desenho de 1881, os estudos em desenho de 

arquitectura são integrados na primeira parte da 3.ª cadeira de Desenho Arquitectónico e 

Arquitectura Civil, sendo leccionado no 2.º 3.º e 4.º ano do respectivo Curso
415

.  

Na organização do currículo da reforma de 1901, a cadeira de desenho de 

arquitectura é leccionada no 3.º e 4.º ano e ocupa a 5.ª cadeira do Curso Geral de 

Desenho
416

. 

                                                 
408

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., pp. 9, 24. 
409

 Cf. Estatutos da Academia das Belas-Artes de Lisboa, Cap. III, Art. 53.º 
410

 Cf. Idem, Art. 54.º 
411

 Cf. Idem, Art 55. º 
412

 Cf. Idem, Art. 56.º 
413

 Cf Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 26. 
414

 Cf. Idem – op.cit., pp. 18-19. 
415

 Cf. Reforma da Academia Real das Bellas-Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). 

Art. 46.º , p. 14; ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Programma dos Cursos. Lisboa : 

Typographia Castro Irmão, 1882, pp. 4-6. 
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Com a reforma de 1911 o desenho arquitectónico fixa-se na 5.ª cadeira 

(arquitectura civil) do Curso Preparatório, sendo o seu estudo praticado no 3.º e ùltimo 

ano deste Curso
417

. 

No regulamento de estudos da reforma de 1932, as lições em desenho de 

arquitectura, ordens e trechos arquitectónicos (em desenho a traço e aguarela) são 

praticadas na 1.ª parte da 8.ºcadeira do ensino artístico – Desenho arquitectónico, 

construção e salubridade das edificações
418

.  

Em termos de docência, o cargo de professor proprietário e professor substituto da 

cadeira de desenho de arquitectura civil foi assumido no início da fundação da 

Academia por dois arquitectos formados na Ajuda, João Pires da Fonte e José da Costa 

Sequeira, respectivamente
419

. Depois da morte deste último em 1872, foi nomeado para 

o substituir, José António Gaspar (1842-1909), arquitecto formado na ABAL, que 

cumpriu o seu pensionato em Paris como discípulo de Charles Questel (1807-1888)
 420

. 

Em 1881, depois do falecimento de José António Gaspar, a docência da arquitectura foi 

entregue ao arquitecto José Luís Monteiro, que esteve a estudar em Paris e Roma como 

pensionista do Estado
421

. A partir de 1903, José Luís Monteiro passou a contar com o 

apoio de José Alexandre Soares (1873-1930) – ex-pensionista do Estado em Paris. José 

Luís Monteiro esteve à frente da cadeira de arquitectura até 1929, tendo formado ao 

longo de 40 anos sucessivas gerações de arquitectos na EBAL
422

.  

As edições das obras de Vitrúvio, Palladio, Serlio e Vignola, que como se disse no 

capítulo 2.4 (Parte II), vieram da Aula Pública de Desenho para ABAL, constituíram o 

suporte teórico para o ensino da arquitectura na Academia no seu período inicial, sendo 

que a partir 1880 a 1920, são os tratados de Blondel (Cours d´arquitecture)
423

, 

Francesco Milizia (1725-1798)
424

, Quartrèmere de Quincy (1755-1849) e Jean-Nicolas-

                                                                                                                                               
416

 Cf. Diário do Governo n.º 258, de 15 de Novembro de 1901. 
417

 Cf. Diário do Governo n.º 124, de 29 de Maio de 1911. 
418

 Cf. Diário do Governo n.º 214, 1.ª série, de 12 de Setembro de 1932. 
419

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 55. 
420

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

168-169. 
421

 Idem, pp. 231-233. 
422

 Para um conhecimento dos períodos em estes professores leccionaram na Academia e Escola de Belas-

Artes de Lisboa. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit.,  vol. 2, Anexo F – Biografias dos professores. 
423

 Vd. nota 324. 
424

 Autor de Principi di architteura civile (2 vols, 1781), esta obra foi uma das contribuições mais 

importantes para a teoria da arquitectura do neoclassicismo. Cf. Bernd EVERS, Prefácio; Christof 

THOENES, introdução – Teoria da arquitectura do Renascimento até aos nossos dias. Köln : 

Taschen, 2003, p. 184. Na biblioteca da ANBA existem 5 obras da autoria de Milizia. Cf. PERICÃO, 

Maria da Graça – Tratadística de Arte dos Séc. XVII e XVIII Existente da Biblioteca da Academia 

das Belas-Artes. [s.n.; s.d.], texto policopiado. 
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Louis Durand (1760-1834)
425

, os referentes teóricos mais utilizados no ensino da 

arquitectura na EBAL
426

.  

Paralelamente à tratadística, a formação dos alunos foi complementada com os 

manuais e desenhos produzidos pelos próprios professores. Um desses professores foi 

José da Costa Sequeira (1800-1872), que assumiu funções docentes na Academia após a 

sua fundação em 1836
427

.  

José da Costa Sequeira executou vários desenhos para funcionarem como material 

de apoio didactico às suas aulas, materiais estes que eram considerados como 

imprescindíveis ao estudo do desenho de arquitectura, conforme atesta uma entrada 

constante no catálogo da quarta exposição trienal da Academia (1856) –  “vários 

originaes desenhados em ponto grande, e alguns aguarellados a tinta de nankim, para 

servirem d’exemplares aos Alumnos, e sem os quaes era absolutamente impraticável a 

sua instrucção e aperfeiçoamento no desenho d’este género”
428

.  

Através de um ofício expedido pela Academia ao Ministério do Reino, datado de 

20 de Março de 1861, vemos descrita a relação dos manuais, colecções e programas 

adoptados em cada uma das aulas da Academia. Na secção relativa à aula de 

arquitectura, os compêndios elaborados por Sequeira
429

, assim como os seus desenhos, a 

par dos manuais de Blondel
430

 e Durand
431

, são mencionados como material de estudo 

essencial para a aula de arquitectura civil da ABAL
432

.  

                                                 
425

 Discípulo de Étienne Boullé (1728-1799), foi professor na École Polytechnique desde a sua fundação 

em 1796. Para Durand, a arquitectura tinha utilidade social. Foi autor de dois tratados: Recueil et 

parallèle des édifices de tout genre anciens et modernes (Paris, 1800) e Précis des leçons 

d’arquitecture (2 vols, Paris, 1802-1805). Sobre a obra tratadística de Durand, vd. Bernd EVERS, 

Prefácio; Christof THOENES, introdução – op. cit.,  pp. 328 – 335. 
426

 Cf. Maria CALADO – A cultura arquitectónica em Portugal (1880-1920): tradição e inovação. vol 

I, pp. 122-123. 
427

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

345-347. 
428

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Quarta exposição. Descripção das Obras 

de Bellas-Artes. Lisboa : Typographia de Castro & Irmão, 1856, Cat. n.º 114. 
429

 Surgem referências sumárias aos títulos dos compêndios por ele produzidos em 1839 e 1842 -  José da 

Costa SEQUEIRA – Noções téoricas de Architectura Civil seguidas de um breve tratado das Cinco 

Ordens de Architectura de J.B. Vignola. Lisboa: Typografia de A. S. Coelho, 1839; Idem – 

Compêndio de geometria pratica applicada às operações de Desenho para servir d’estudo 
preliminar a quem se dedica às Bellas Artes, ou às artes mechanicas. Lisboa: Typographia da 

Academia de Bellas Artes, 1839; Idem - Elementos de perspectiva theorica e practica para instrução 

preliminar dos architectos, pintores, escultores e de toda a classe de pessoas que se dedicam às 
Artes do Desenho. Lisboa: Typ. da Academia de Bellas Artes, 1842. Cf. Documento n.º 7 . 
430

 De Blondel é referido o “curso de arquitectura” de 1771. Trata-se possivelmente do Cours 

d’architecture enseigné dans l’Académie Royale d’Architecture, edição de 1771. Como foi referido 

do capítulo 2.4. desta dissertação, na Biblioteca da ANBA existe um exemplar desta obra de 1698, que 

está catalogado com a cota, L-4-27/28.   
431

 Da autoria de Jean-Nicolas-Louis Durand vemos mencionado – Lições d’Archª dadas na Escola 

Imperial Polytecnica, Pariz, 1813-1817. Trata-se possivelmente da obra, Précis des leçons 

d’arquitecture, que foi elaborado por Durand enquanto professor na École Polytechnique.  
432

 Cf. Documento n.º 7. 
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Como se disse atrás, as aulas de Desenho e Arquitectura da ABAL tiveram início 

em 9 de Novembro de 1836. Dos alvores do estabelecimento da Aula de Arquitectura 

Civil da ABAL, a Colecção possui quatro desenhos, todos datados de 1836 – Inv. n.ºs: 

1, 8.21, 21.6 e 612.  

O primeiro desenho, Inv. n.º 1, Ordem Toscana, datado de 14 de Dezembro de 

1836, da autoria de Henrique José de Abreu (?-?)
433

, diz respeito ao traçado em grafite e 

tinta preta sobre papel (46,5 x 32 cm), de um intercolúnio da Ordem Toscana.  

O segundo desenho, Inv. n.º 8.21, Planta de templo, datado de 7 de Dezembro de 

1836, da autoria de Victorino António Alves (1821-?)
434

, trata da representação de um 

templete, executado em grafite e tinta sobre papel (46,5 x 31,5 cm).  

O terceiro desenho, Inv. n.º 21.6, Ordem Jónica, datado de 26 de Dezembro, da 

autoria de Francisco Lopes Botelho (1821-?)
435

, diz respeito ao traçado em grafite e 

tinta sobre papel (47 x 32,5 cm), de um entablamento e capitel da Ordem Jónica, 

copiado a partir da estampa (chapa) XIX da Regola de Vignola.  

O quarto desenho, Inv. n.º 612,  Ordem Toscana, datado de 28 de Novembro de 

1836, da autoria de Wladislao Meceno Machado da Silva (?-?)
436

, trata do desenho 

executado em grafite e tinta sobre papel (46,5 x 31,5 cm), em simples linha, de um 

pedestal e base da Ordem Toscana. 

A partir deste conjunto de quatro desenhos ficamos com uma noção, ainda que 

parcelar, dos exercícios executados pelos primeiros alunos da ABAL na Aula de 

Desenho de Arquitectura Civil, que como se pode ver deu particular atenção ao estudo 

das Cinco Ordens, onde a Regola de Vignola constituiu uma referência incontornável. 

A par dos exemplares de Vignola e de outros modelos da Tratadística, os alunos 

da ABAL copiaram desenhos dos professores, nomeadamente os de José da Costa 

Sequeira, que como se disse, eram indispensáveis para o estudo da arquitectura na 

ABAL. A confirmar o uso dos desenhos de Sequeira nas aulas de arquitectura, existem 

na Colecção duas obras, ambas não datadas – Inv. n.ºs: 465 e 467.   

O primeiro desenho, Capitel Coríntio, Inv. n.º 465,  da autoria do discípulo fabril  

Francisco Maria de Pinto de Carvalho (?-?), diz respeito a uma representação em tinta-

da-china sobre papel (53,2 x 36 cm), em simples linha, do traçado de um alçado e planta 

de um capitel da Ordem Coríntia. No canto inferior direito deste desenho temos a 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

18. 
434

 Idem, p. 43. 
435

 Idem, p. 79. 
436

 Idem, p. 370.  
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seguinte inscrição: “Francisco Maria de Carvalho Alumno Fabril da Aula de / Desº 

Archª Civil copiou de um / Original do Snr Professor Substituto”. Pelo conhecimento do 

percurso académico de Francisco Maria Carvalho, é possível datar este desenho de 

1858-1862, datação que corresponde ao período em que Francisco Maria Carvalho foi 

admitido à frequência da aula de arquitectura civil da ABAL e concluiu o estudo das 

Cinco Ordens
437

.  

O segundo desenho, Capitel Compósito, Inv. n.º 467, da autoria do futuro 

arquitecto e professor da EBAL, José Luís Monteiro, refere-se a uma representação em 

tinta-da-china sobre papel (53,1 x 36,8 cm), em simples linha,  de um alçado e planta de 

um capitel da Ordem Compósita. No canto inferior direito desta obra lê-se: “José Luiz 

Monteiro, alumno voluntario da Aula de Des.º/ de Arch.ª copiou de um Original do 

Snr~ Professor Substituto”. Pelo conhecimento da biografia de José Luís Monteiro, em 

particular do seu percurso académico, sabe-se que Monteiro foi admitido na ABAL em 

29 de Outubro de 1859. No ano lectivo de 1860-61 iniciou o estudo das Cinco Ordens, 

sob a orientação de José da Costa Sequeira. Concluiu o estudo desta aula no ano escolar 

de 1861-62. Com base nesta informação é possível dizer que este desenho foi executado 

entre os anos de 1860 e 62, que corresponde ao período em que José Luís Monteiro 

frequentou o estudo das Cinco Ordens na Academia, enquanto discípulo de José da 

Costa Sequeira
438

.  

Com base nas inscrições dos dois desenhos acima estudados comprova-se a 

utilização e cópia dos desenhos de José da Costa Sequeira nas aulas de desenho de 

arquitectura civil da ABAL e ao mesmo tempo, a dominância do estudo das Cinco 

Ordens.   

Como tivemos ocasião de referir no capítulo 2.4, o estudo das Cinco Ordens 

tiveram um papel predominante no ensino arquitectura. No programa da aula de 

arquitectura descrito nos Estatutos, sabemos que cumpria ao professor desta aula 

instruir os seus discípulos no conhecimento das “[…] diferentes espécies de 

Arquitectura usadas por diferentes povos especialmente as cinco Ordens Gregas e 

Romanas […]”
439

. 

Em análise ao corpus de desenhos desta parcela da Colecção, verificamos que 

todas as obras executadas na aula de desenho de arquitectura dizem respeito ao estudo 

das Cinco Ordens.  
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 Idem, p. 98. 
438

 Idem, pp. 231-233. 
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 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Art. 54.º, p. 18. 
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O Capitel Coríntio, Inv. n.º 455, de autoria desconhecida, diz respeito ao traçado 

do alçado e planta de um capitel da Ordem Coríntia, visto pela face com metade da 

planta, em grafite, tinta-da-china e aguada cinza sobre papel (63,1 x 45,8 cm). No canto 

superior esquerdo da folha encontramos o carimbo da ABAL e por baixo deste, inscrito 

a tinta – “1837”. Trata-se de um desenho que nos surpreende pelo rigor e o tratamento 

aguarelado, em que os valores do claro-escuro são definidos por sucessivas e subtis 

aguadas. Este desenho sugere no nosso entender, que no estudo das Cinco Ordens não 

bastava apenas aprender a regra dos seus traçados, mas também, o domínio da 

representação técnica e pictórica. A precisão de que este desenho é portador, leva-nos a 

ponderar a possibilidade, em alternativa à situação desta obra ter sido executada no 

contexto da aula de desenho de arquitectura, de se tratar de um desenho que José da 

Costa Sequeira realizou para os seus alunos copiarem.   

Inserida noutra sequência do estudo das Cinco Ordens, estão os desenhos com os 

Inv. n.ºs: 457, 458 e 459. Não se encontrando datados ou assinados, estes desenhos têm 

como denominador comum, a presença no canto superior esquerdo da folha, do carimbo 

da ABAL. O estudo efectuado a este carimbo, que desenvolvemos no capítulo.8.1. - 

Marcas da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa - permite estabelecer um 

limite de datação para estas obras, que se situa entre os anos de 1836 e 1862. Período 

que corresponde à designação que a ABAL adoptou desde a sua fundação em 1836 até 

1862, pois a partir de 1862 foi investida com o título de Academia Real das Belas-Artes 

de Lisboa (por decreto de 18 de Setembro de 1862)
440

.  

O primeiro desenho, Ordem Toscana, Inv. n.º 457, trata do traçado em tinta-da-

china, aguada cinza e tinta vermelha sobre papel (51,6 x 32,8 cm), do alçado e planta de 

uma coluna da Ordem Toscana, legendado com as designações das diferentes parte 

coluna: capitel, fuste, corpo e base do pedestal.  

O desenho com o Inv. n.º 458, Capitel e entablamento Dórico, diz respeito ao 

delineamento  do alçado e planta de um capitel e entablamento da Ordem Dórica, em 

tinta-da-china, aguada e tinta vermelha sobre papel (50,5 x 32,5 cm). À semelhança do 

desenho anterior, esta obra também está acompanhada com legendas que identificam as 

diferentes partes do entablamento, friso, capitel e coluna.  

O terceiro desenho, Pedestal e base Dórica, Inv. n.º 459, diz respeito ao traçado 

de um pedestal e base da Ordem Dórica em tinta-da-china, aguada cinza e tinta 

vermelha sobre papel (51,5 x 33 cm).  

                                                 
440

 Cf. Diário do Governo n.º 218, de 26 de Setembro de 1862. 
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Em todos os três desenhos (Inv. n.ºs: 457-459) verificamos um domínio expedito 

da técnica da aguada. O facto destas obras apresentarem legendas, que identificam as 

diferentes partes da coluna, capitel e friso, leva-nos a admitir que o aluno, a par do 

conhecimento gráfico do traçado das Ordens tinha que possuir conhecimento da 

terminologia das partes e secções dos edifícios.  

O estudo das Cinco Ordens continuou a marcar o programa das aulas de desenho 

de arquitectura na EBAL pelo século XIX adentro, pelo menos até às três primeiras 

décadas do século XIX. São disso exemplo, os desenhos da Colecção da autoria de 

António do Couto Martins, Inv. n.º 107, datado de 1916 e de Mário Gonçalves, Inv. 

n.ºs: 448.3, 448.8, ambos datados de 1935.   

O desenho de António do Couto Martins (?-?)
441

, Capitel Jónico, Inv. n.º 107 

corresponde ao traçado em grafite, tinta-da-china e aguada cinza sobre papel (42,8 x 

53,5 cm), do alçado e planta de um capitel da Ordem Jónica, executado  na 3.º cadeira 

(1.ª parte) do Curso Geral de Desenho –  desenho arquitectónico
442

. Neste desenho só o 

alçado se encontra colorido com uma aguada cinza, enquanto a planta está delineada em 

simples linha. Na cadeira de desenho arquitectónico, António do Couto Martins foi 

discípulo de José Luís Monteiro, podendo a assinatura deste último ser observada no 

canto superior esquerdo– “Monteiro/Março de 1916”. Na Colecção esta é a única obra 

que exemplifica as lições do mestre Monteiro, que leccionou a cadeira de arquitectura 

desde 1881 – pouco tempo depois do seu regresso como pensionista do Estado em 

arquitectura – até 1929, altura em que se aposentou das suas funções académicas
443

.  

Os últimos desenhos executados na aula de desenho de arquitectura na Colecção 

datam de 1935 e são da autoria de Mário Gonçalves (?-?)
444

. Das obras deste discipulo 

destacamos dois desenhos da Coelcção.  

O primeiro, Capitel e entablamento Dórico, Inv. n.ºs: 448.3, datado de 8 de 

Fevereiro de 1935, descreve o traçado de um capitel e entablamento da Ordem Dórica 

em grafite sobre papel (58,7 x 44,1 cm), que apresenta semelhanças com a estampa XIV 

da Regola de Vignola (Figrs. 70 e 71).  

O segundo desenho, Inv. n.º 448.8, datado de 27 de Maio de 1935, trata da 

representação do alçado e planta de um capitel da Ordem Jónica, em tinta-da-china e 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

214. 
442

 Com a reforma de 1881, a cadeira de desenho de arquitectura civil passou a ser designada por desenho 

arquitectónico.  
443
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aguada cinza sobre papel (71,5 x 58,2 cm). Trata-se de um desenho que exibe no plano 

do traçado das Cinco Ordens, a continuação dos modelos e modos de representação da 

antiga ABAL: a Regola de Vignola e o desenho a tinta e aguada sobre papel.  

 

O estudo insistente das Cinco Ordens presente nos desenhos da Colecção 

executados nas aulas de desenho arquitectura, datados entre 1836 e 1935, sugere que o 

gosto pela teoria clássica da arquitectura e o estudo das Cinco Ordens manteve-se activo 

no sistema de ensino da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa durante quase um 

século. 

  

3.1.2. Aula de Desenho de Cópia a partir de Estampa  

 
O exercício do desenho a partir da cópia de estampas seria desenvolvido depois 

dos alunos demonstrarem domínio no uso dos instrumentos auxiliares de desenho 

(compasso, régua e esquadro) e no desenho linear e geométrico, e tinha como objectivo 

exercitar a observação das “[…] perfeições, ou defeitos da Invenção, e Composição; a 

boa ou má postura relativa das figuras, ou seus contornos, as suas attitudes, as suas 

côres, trajos, e mais accidentes com relação aos tempos e logares; a direcção e effeitos 

da luz sobre o quadro; os seus ornatos, etc.”
445

.  

A cópia de estampas tinha início no contorno de bocas, narizes, olhos, cabeças e 

estampas historiadas, e constituía a fase prévia de aprendizagem antes do desenho a 

partir do natural ou do modelo-vivo. Esta didáctica era semelhante aquela praticada em 

outros estabelecimentos artísticos europeus, conforme foi notado pelo professor de 

Escultura e Director da ABAL, Francisco de Assis Rodrigues, que em viagem pela 

Europa em 1867, observou que as academias de San Fernando (Madrid) e de S. Lucas 

(Roma) formavam os discípulos da Aula de Desenho, através da cópia de estampas de 

olhos, narizes bocas e cabeças antes de se instruírem no desenho a partir do modelo-

vivo
446

.   

O desenho a partir de estampa compreendia os primeiros níveis de aprendizagem 

da aula de Desenho Histórico da ABAL. Inicialmente, após a fundação da Academia, a 

Aula de Desenho Histórico e o estudo da cópia a partir de estampas foi conduzido por 

Joaquim Rafael, professor proprietário da referida Aula e pelo seu substituto, Caetano 

Aires de Andrade. Depois da morte de Caetano Aires de Andrade em 52 e da jubilação 
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de Joaquim Rafael em 1856, a Aula de Desenho Histórico e o estudo da cópia de 

estampas foi dirigido, entre os anos de 1855 e 1860, por Francisco Vasquez Martins 

(1804-1863). Depois do falecimento deste último, os estudos desta Aula foram 

entregues, de forma interina, ao escultor Vítor Bastos e aos artistas agregados José 

Maria Franco e Joaquim Pedro e Aragão (1802-1880). Em 1864, Miguel Ângelo Lupi, 

recém-chegado de Roma, assumiu o magistério da Aula de Desenho Histórico da 

Academia e teve substituto, o artista agregado José Maria Franco
447

. Entre 1899 e 1904, 

o gravador António José Nunes Júnior e antigo pensionista do Estado, foi incumbido de 

dirigir o estudo da cópia a partir de estampa
448

.    

Até 1881, o estudo da cópia de estampa estava integrado na Aula de Desenho 

Histórico, sendo leccionado no primeiro ano. Com a reforma de 1881, o seu estudo foi 

praticado na 2.ª cadeira (1.ª parte) do 1.º ano do Curso Geral de Desenho – Desenho de 

Figura por Estampa. No programa curricular instituído pela reforma de 1901, o estudo 

da cópia de estampas passou a ocupar a 3.ª cadeira do 1.º ano do Curso de Desenho. A 

necessidade de ver desenvolvido um estudo a partir de modelos do natural ditou, pela 

Reforma de 1911, a supressão dos estudos a partir da cópia de estampas do currículo da 

da EBAL
449

.  

O desenho a partir da cópia de estampas encontra-se representado na Colecção por 

139 obras, datadas entre 1845 e 1903, alusivas a desenhos de estampas historiadas, 

cabeças, extremidades do corpo humano, estátuas e desenho de figura humana (Inv. 

n.ºs: 108, 113-124, 146-155, 173, 177-184, 189-192, 201-207, 211, 223, 224, 226-234, 

247, 248, 253-282, 290, 374, 375, 387,450, 451, 454, 469, 493-496, 500, 503, 512, 515, 

516, 518-521, 523, 525, 527, 540-546, 555-566, 571-574, 579, 580, 583, 585-587).  

Em consulta aos arquivos do Ministério do Reino no Arquivos da Torre do 

Tombo, fomos encontrar o “Inventário Geral das Estampas da Academia das Belas 

Artes de Lisboa”, datado de Agosto de 1838 e assinado pelo Director Geral (D.G.) da 

Academia, o Doutor Francisco de Sousa Loureiro, o secretário, José Costa Sequeira e o 

fiel da Academia, Cristóvão Leandro de Mello. No “Inventário Geral das Estampas da 

Academia das Belas Artes de Lisboa ” vemos descritos os assuntos, autores, 

quantidades e proveniência das estampas existentes nas aulas de Pintura de Paisagem, 

Pintura Histórica, Gravura Histórica, Gravura de Paisagem Escultura e Desenho 

Histórico da ABAL. Num total de 4845 exemplares, onde também se incluem desenhos 

(da autoria de José da Cunha Taborda e Caetano Aires de Andrade), este conjunto foi 
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formado a partir dos espólios existentes nas instituições sob a dependência da 

Repartição das Obras Públicas, de obras provenientes da Aula Pública de Desenho – 

extintas pelo decreto da fundação da ABAL; obras reunidas pela Comissão dos 

Depósitos das Livrarias dos Extintos Conventos, aquisições da própria ABAL e ofertas 

do professor de Gravura, Benjamim Comte
450

. 

Pela quantidade e distribuição das estampas pelas várias aulas da Academia, é de 

alguma forma assinalada a dominância do exercicio da cópia a partir estampas no 

sistema de ensino da ABAL.  

A insistência por parte da ABAL em colocar os seus alunos a copiar estampas em 

vez de desenhar modelos tirados a partir do natural, conduziu um grupo de discípulos da 

Academia, no ano de 1844/46
451

, a revoltar-se contra o ensino feito a partir da cópia de 

estampas.  

A revolta, liderada por Tomás da Anunciação (1818-1879)
452

, então discípulo 

Academia, surgiu na sequência do concurso da Aula de Pintura Histórica que deu 

preferência a António Tomás da Fonseca (1822-1894), filho do professor e regente 

desta Aula, António Manuel da Fonseca. Em sinal de protesto, os alunos decidiram 

boicotar a frequência das aulas
453

, reclamando ao mesmo tempo a abolição do ensino 

feito a partir da cópia de estampas praticado pelo mestre Fonseca, em prol de uma 

aprendizagem feita a partir de modelos do natural e da prática da pintura ao livre
454

.  

Em termos estatutários, a abolição do ensino feito a partir da cópia de estampas 

foi alcançado somente com a reforma de 1911, que retirou as cadeiras de Desenho 

Histórico e Cópia de Estampa do plano de estudos da EBAL
455

.     

Conforme foi exposto e documentado nos capítulos 1 e 2 (Parte II) desta 

dissertação, os bens artísticos (livros, estátuas, desenhos e estampas), da Aula Pública 
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de Desenho de Figura, Arquitectura Civil e de Gravura, das aulas de escultura e Casas 

do Risco adstritas à repartição das Obras Públicas, extintas pelo decreto de 25 de 

Outubro foram transferidos para a ABAL
456

. O facto de se saber que estas instituições 

nasceram na sua maioria na centúria de setecentos, leva-nos a admitir, que no início da 

actividade da ABAL, o material didáctico colocado ao dispôr dos seus alunos estava 

limitado aos exemplares que tinham servido de modelo para formar as gerações de 

artistas do século XVIII.  

Para além dos exemplares provindos das extintas aulas, a Academia contou com 

as obras provenites dos extintos conventos, que foram colocadas nas diferentes aulas
457

, 

certamente para servirem como exemplo de estudo para os discípulos da Academia.  

Pelos assuntos e nomes dos autores das composições pictóricas das estampas 

descritas no “Inventário Geral das Estampas da Academia das Belas Artes de 

Lisboa”
458

, ficamos a saber que os artistas dos séculos XVI, XVII e XVIII, como 

Leonardo da Vinci, Rafael (1483-1520), Miguel Ângelo (1475-1564), Guercino (1591-

1666), Guido Reni (1575-1642), Poussin (1594-1665), Rubens (1577-1640), Rembrandt 

(1606-1664), Le Brun (1619-1690), Vanloo (1719-1795), Batoni (1708-1787), 

Benjamin West (1738-1820) e mesmo Vieira Lusitano, para citar alguns, constituíram 

os referentes visuais para os discípulos da Academia formarem o seu gosto.  

Em 1860, o crítico José Maria de Andrade Ferreira informa-nos que os discípulos 

da Academia eram instruídos através da cópia de litografias francesas da autoria de 

Julien, que eram exemplares “[…] incapazes para dirigirem nos preceitos rudimentares 

[do desenho]”
459

. Porém, na opinião do gravador e bibliotecário da ABAL, João José 

dos Santos (1806-1892)
460

, estas litografias “[…] são as que se  usam em todos os 

estabelecimentos d’esta ordem […]”
461

.  

Os primeiros exemplares de desenhos executados na classe de cópia por estampa 

da ABAL, datam das décadas de 40 e 50 do século XIX e dizem respeito à cópia de 

estampas historiadas de episódios mitológicos, bíblicos e da história da antiguidade 

(Inv.n.ºs: 469, 493-496, 500, 518, 520, 521, 523, 527, 541, 543, 545, 557- 564, 566), 
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copiados a partir de composições pictóricas de alguns dos artistas atrás referidos 

(Rafael, Guido Reni, Le Brun, Vanloo, Batoni, Benjamin West entre outros).  

O exercício de aprendizagem através da cópia de obras dos grandes mestres era 

bastante comum no ensino das belas-artes e tinha como objectivo familiarizar os alunos 

com a pintura do passado e a maneira dos grandes mestres
462

. A este respeito, refira-se 

que o pintor e Director da Académie Royale de Peinture et Sculpture de Paris, Charles 

Le Brun (1619-1690), aconselhava os seus alunos a consultarem as obras de Miguel 

Ângelo, Rafael de Sanzio, Giulio Romano e outros pintores do classicismo, no sentido 

destes aprenderem a desenhar conforme os grandes mestres
463

. 

No plano das composições mitológicas
464

 seleccionamos um conjunto de três 

desenhos, que reproduzem pinturas que interpretaram alguns episódios da obra clássica 

de Ovídio (43 a.C. – 17 d. C) – As Metamorfoses
465

.  

O primeiro destes desenhos, Inv. n.º 543, Vénus e Adónis, datado de 1846-47, da 

autoria de João Lopes Saraiva (1832-?)
466

, trata da representação em lápis negro sobre 

papel (50,6 x 66,6 cm), da composição pictórica do episódio mitológico de Vénus e 

Adónis (Ovídio, Livro 10) de Benjamin West, cuja gravura da obra aparece mencionada 

no referido inventário das estampas da ABAL
467

. Este desenho de João Lopes Saraiva 

foi premiado em 1847 com a hora do Accessit, no concurso anual da Aula de Desenho 

Histórico do ano lectivo de 1846-47
468

.  

O segundo desenho, Inv n.ºs: 561, Rapto de Dejanira pelo Centauro Nessus 

(Ovídio, Livro 9), datado de 1848-49, da autoria de Eduardo José Fernandes (1831-

1914)
469

, refere-se a um desenho em lápis negro sobre papel (50,1 x 64,2 cm), da cópia 

do quadro com o mesmo título do desenho, da autoria de Guido Reni (1575-1642) 
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(Figrs. 72 e 73). Trata-se de um desenho que foi premiado no concurso anual da Aula 

de Desenho Histórico, do ano lectivo de 1848-49
470

, com o partido de 20$000 réis
471

. 

A terceira obra, Inv. n.º 545, Píramo e Thisbe (Ovídio, Livro 4), datado de 1850-

51, da autoria de Joaquim José dos Santos (1836-?)
472

, diz respeito a uma representação 

em lápis negro sobre papel (51,7 x 64,7), da composição pictórica de Píramo e Thisbe, 

da autoria de Guido Reni. No concurso anual da Aula de Desenho de Histórico de 1851, 

este desenho de Joaquim J. dos Santos foi distinguido com a honra do Accessit
473

e 

posteriormente apresentado na 3.ª Exposição trienal da ABAL em 1852
474

 

Relativamente aos episódios bíblicos
475

 destacamos o desenho com o Inv. n.º 496, 

Sagrada Família, datado de 1848-49, de autoria desconhecida, alusivo a uma 

representação em lápis negro sobre papel (62,2 x 48,7 cm), da composição pictórica 

com o mesmo título (1517-18)  da autoria de Rafael de Urbino (Figrs. 74  e 75). À 

semelhança com o que se verificou com o caso da estampa de Vénus e Adónis de 

Benjamin West, também encontramos referência à estampa da composição de Rafael no 

inventário das estampas da ABAL
476

.  

Exemplificando o desenho de cópia de estampas de episódios históricos, temos 

dois desenhos, da autoria de Duarte César da Silveira Lopes (1839-?)
477

 – Inv. n.ºs: 

494, 560 – datados de 1852-53, relativos à representação da Morte de Marco António, 

segundo o quadro a óleo de 1763 de Pompeo Batoni (Figrs. 76 a 78). Ambas as obras 

de Duarte da Silveira Lopes foram premiadas em 1853, com o partido de 20$000 réis, 

no âmbito do concurso anual da Aula de Desenho Histórico, tendo sido posteriormente 

exibidas na 4.ª Trienal da ABAL, em 1856
478

.  

A primeira obra, Inv.n.º 494, refere-se a um desenho em simples contorno, a 

grafite sobre papel (48,3 x 63,8 cm); a segunda, Inv.n.º 560, reproduz a mesma cena do 

desenho anterior, em lápis negro sobre papel (49 x 63,9 cm), mas resolvida em claro-
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escuro. Com estes dois desenhos fica de alguma forma demonstrado que a cópia de 

estampas de composições pictóricas compreendia dois níveis de execução. O primeiro 

nível visava exercitar o aluno no contorno das formas, enquanto que o segundo 

compreendia o desenvolvimento na reprodução dos valores tonais e distribuição do 

claro-escuro.  

Em Janeiro de 2007, a FBAUL adquiriu uma gravura alusiva à Morte de António, 

segundo a composição pictórica de Batoni, aberta em buril por J.G. Wille
479

 (Fig. 79). O 

confronto desta gravura com os dois desenhos da Colecção acima enunciados (Inv.n.ºs: 

494 e 560), permitiu observar que as dimensões da mancha da gravura (33 x 45,5 cm) 

são idênticas às do rectângulo em que cena se encontra inscrita nos dois desenhos da 

Colecção. Verificando-se o mesmo nível de analogia com as proporções das figuras.  

A relação de afinidade traçada entre a gravura J.G. Wille e os dois desenhos de 

Duarte César da Silveira Lopes, Inv. n.º s: 494 e 560, leva-nos a considerar a hipótese 

que o método da cópia de estampas poderia ser auxiliado pelo decalque. A este respeito, 

refira-se que o processo de decalque já tinha sido adoptado no passado em algumas das 

nossas Academias do século XVIII, conforme nos mostra Ayres de Carvalho, a partir de 

algumas académias datadas de inícios de 700 existentes na Colecção de Desenhos da 

Biblioteca Nacional, que foram decalcadas a partir de outros estudos do nu, alguns dos 

quais executados em Roma
480

. Como teremos oportunidade de mostrar mais adiante, no 

capítulo 3.3., dedicado ao exame dos desenhos de provas de concurso de admissão ao 

professorado, a técnica do decalque foi também utilizada pelos candidatos ao 

professorado, para estes extraírem as linhas principais do esboço da composição que iria 

servir de guia para execução da prova final.  

A comparação do desenho com o Inv. n.º 560, que se encontra resolvido em 

claro-escuro com a referida gravura, demosntra que o exercício da cópia não 

compreendia somente a captação dos contornos das figuras, sua proporção e sombras, 

mas também visava a reprodução da expressão técnica da gravura. Este último aspecto é 
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visível neste desenho, pela presença de uma trama de linhas cruzadas, que se assemelha 

ao trabalho e textura de um buril de ponta estriada (velo estriado)
481

 (Figrs. 80 e 81).  

Na Colecção, o estudo de cabeças efectuado na Aula de Cópia de estampa divide-

se em dois grupos. O primeiro grupo, diz respeito ao desenho de cabeças em simples 

contorno (Inv. n.ºs: 115,253-259, 261, 262, 266, 267, 273, 275, 276, 280-282, 454); o 

segundo, ao estudo das expressões, com aplicação de sombras e modelação em claro-

escuro (Inv n.ºs: 116-122, 189, 190, 201, 203, 204, 206, 211, 224, 226, 227, 228, 232, 

233, 234). Datados entre 1854 e 1869, todos estes desenhos foram premiados nos 

respectivos concursos anuais da Aula de Desenho Histórico.  

Como exemplo do estudo de cabeças na classe de cópia de estampa escolhemos o 

desenho com o Inv. n.º254, Cabeça de figura masculina, da autoria do futuro arquitecto 

e autor da Praça de Touros do Campo Pequeno, António José Dias da Silva (1848 - 

1909)
482

. Este desenho de António José Dias da Silva foi premiado com a honra do 

Accessit no concurso anual de 1865, na classe de discípulos do 1.º ano, conforme prova 

a inscrição a grafite na margem superior da folha – “Nº. 2 1 anno. accessit. Antonio J
e
. 

Dias da S.ª 1864-65”. Trata-se de uma representação em lápis negro sobre papel (65,3 x 

50 cm), da cabeça de um velho de barbas a olhar para baixo, virado ¾ para a sua direita. 

Sem qualquer representação de claro-escuro, é um desenho em que o contorno assume o 

primado na definição da figura.  

O estudo da representação das expressões da paixão e sua teoria foi introduzido 

pela primeira vez no ensino artístico em 1668, por Charles Le Brun. Segundo Le Brun 

era possível conhecer e representar os estados anímicos pelas expressões e movimentos 

faciais do rosto
483

. A propósito da expressão, refira-se que um dos critérios de avaliação 

propostos para as provas de admissão ao professorado da cadeira de Desenho Histórico 

da ARBAL em 1865, foi a expressão do assunto
484

. Francisco de Assis Rodrigues no 

                                                 
481

 Sobre a técnica da gravura a buril, vd. Alice JORGE; Maria GABRIEL – Técnicas da Gravura 

Artística. Lisboa, Livros Horizonte, 2000, pp. 49-55.  
482

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção vd. Vol. III desta dissertação p. 

356. 
483

 Le Brun pronunciou as suas teorias sobre as expressões da paixão nas conferências da Académie 

Royale de Peinture et de Sculpture entre os anos de 1668 e 1671 (Conférence sur l’expression). Porém, as 

lições de Le Brun só foram publicadas depois da sua morte, em 1690, por Testelin, Le Clerc, Bernard 

Picard e Jean Audran. Sobre o Tratado das Expressões das Paixões de Le Brun vd. Jennifer MONTAGU 

– The Expression of the Passions : the origin and influence of Charles le Brun’s ‘Conférence sur 

l’expression générale et particulière’. New Haven & London : Yale University Press, 1994; Juan 

BORDES – Historia de las teorias de Figuras Humana. El disegno, la anatomia, la proporcíon, la 

fisiognomía. Madrid : Cátedra, 2003, pp. 302-305. 
484

  Os outros critérios diziam respeito à correcção do desenho, composição, distribuição do claro-escuro e 

perspectiva linear e aérea. Cf. “Auto do concurso público para o provimento da propriedade da cadeira de 

desenho histórico da Academia Real das Bellas Artes […]” – apresentado por Maria Helena LISBOA – 

op.cit., anexo G, vol. II. 
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seu dicionário refere “[…]que o desenho e o colorido são o corpo da pintura, e a 

expressão é a alma[…]”
485

. Pelo que acabou de ser apresentado, verificamos que o 

conhecimento das expressões assumia um papel de relevo não só no estudo da Pintura 

mas também do Desenho.  

O estudo das expressões na Colecção pode ser observado em 18 desenhos da 

Colecção (Inv n.ºs: 116-122, 189, 190, 201, 203, 204, 206, 211, 224, 226, 227, 228, 

232-234).  

Um dos primeiros estudos de expressão na Colecção é da autoria de José Ferreira 

Chaves, Inv. n.º 122, Cabeça de Expressão, datado de 1854-55, premiado no concurso 

anual da Aula de Desenho Histórico de 1855
486

. Este desenho foi depois apresentado na 

4.ª Exposição Trienal da ABAL, em 1856
487

. Neste estudo de expressão de Ferreira 

Chaves, executado em lápis negro sobre papel (63,8 x 49 cm), vemos representado o 

busto de uma figura masculina vista de perfil, com bigode, e cabelos esvoaçantes; 

voltado para o lado esquerdo do observador, com expressão de espanto – evidenciado 

pelas sobrancelhas levantadas e boca semi-aberta.  

O estudo das extremidades visava exercitar os alunos no desenho e compreensão 

das formas do corpo. Deste estudo a Colecção possui 9 desenhos, datados entre 1865 e 

1869 (Inv. n.ºs: 114, 268, 270, 258, 260, 265, 274, 277, 278) e do qual realçamos o 

desenho, Extremidades do corpo humano, Inv. n.º 278, da autoria de José Malhoa 

(1855-1933)
488

, datado de 1868-69, premiado em 1869, com a honra do Accessit no 

concurso anual da Aula de Desenho Histórico e foi exposto em 71, na Exposição trienal 

da ARBAL
489

. Trata-se de um desenho onde vemos representado em simples linha, a 

lápis negro sobre papel (49,7 x 64,2 cm), duas vistas das extremidades inferiores do 

corpo humano; do nosso lado esquerdo, temos desenhado dois pés cruzados; do lado 

direito, um pé esquerdo visto perfil. Sem grandes manifestações de virtuosismo, 

observa-se alguma incorrecção anatómica, sendo este último aspecto notório em outros 

desenhos da Colecção relativos ao estudo das extremidades. A este respeito, convêm 

referir observação proferida por Andrade Ferreira em 1860 no Diário de Lisboa: “Na 

Academia deram sempre e dão ainda a copiar aos alunos bustos e estátuas barbaras, 

                                                 
485

 Cf. Francisco de Assis RODRIGUES – Diccionario Technico e Histórico : de pintura, escultura e 

gravura. Lisboa : Imprensa Nacional, 1875, p. 179.  
486

 Cf. Acta n.º 423, da Conferência extraordinária do corpo Académico da Academia das Belas Artes de 

Lisboa de 30 de Agosto de 1855, in Actas da Academia de B.Artes de Lisboa- 1851 a 1856. 
487

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Quarta Exposição. Anno de 1856. 

Descripção das Obras de Bellas-Artes. Cat. n.º 20, p. 4. 
488

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

204-206. 
489

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição em 1871 dos Trabalhos 

Escolares e Provas dos Concursos de 1868 a 1870. Lisboa : Imprensa Litteraria, 1871, Cat. n.º 11, p. 5. 
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gravuras incorrectíssimas […] que ofendem evidentemente a anatomia e as regras do 

claro-escuro”
490

. Pelo que acabou de ser exposto, podemos dizer que não havia uma 

selecção cuidada na escolha das estampas e que cópia de figuras não atendia à correcção 

anatómica. 

Depois dos alunos se terem exercitado no estudo e contorno de cabeças e 

extremidades passariam à “[…] cópia por desenhos ou exemplares das melhores 

estátuas antigas […]”
491

.  

São 16 os desenhos da Colecção que tratam o desenho de estátuas a partir de 

estampa (Inv. n.ºs: 108, 192, 247, 248, 271, 272, 290, 503, 515, 516, 519, 252, 572, 

573, 579, 586). O estudo de estátuas a partir de estampas compreendia tanto o desenho 

de figuras inteiras como de cabeças.  

O desenho de Augusto Valeriano da Paixão Gameiro (?-?)
492

, Estátua, Inv. n.º 

108, executado a carvão sobre papel (64 x 49,2 cm), datado de 1868-69, foi premiado 

com o partido de 20$000 réis no concurso anual da Aula de Desenho do ano lectivo de 

1868-69
493

. Tendo sido depois apresentado em 1871, na Exposição Trienal da 

ARBAL
494

. Trata-se de uma representação em carvão de uma estátua em vulto pleno, 

visto a 3/4, voltado para o seu lado esquerdo. É uma obra que evidencia um domínio na 

modelação dos valores do claro-escuro e um cuidado na representação do cânone da 

estatuária clássica, que certamente era requerido aos alunos antes destes passarem ao 

estudo de estátuas a partir do natural.  

No plano das cabeças de estátua temos como exemplo, o desenho com o Inv.n.º 

290, Vénus de Médicis, datado de 8 de Julho de 1903, da autoria de Abel Raul Antunes 

dos Santos (1889-?)
495

, executado em carvão sobre papel (62,3 x 47,8 cm), classificado 

com 18 valores no Exame Final da 3.º cadeira da EBAL – Desenho de Figura por 

Estampa. Neste desenho verificamos uma tentativa de aproximação à representação do 

modelo do natural, visível na exploração acentuada da gama de cinzentos e reprodução 

dos contrastes lumínicos, que tendem no sentido de conferir uma credibilidade 

tridimensional ao modelo representado.  
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 Cf. Diário de Lisboa n.º 23 de 27 de Janeiro de 1860. 
491

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 14. 
492

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

167. 
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 Cf. Acta da Conferência ordinária de 1 de Outubro de 1869. In, Actas da Academia Real de Bellas 

Artes - 1869 a 1881.  Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 17. 
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 Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição em 1871 dos Trabalhos 

Escolares e Provas dos Concursos de 1868 a 1870. Cat. n.º 6, p. 4. 
495

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

331 



 98 

Paralelamente ao desenho da cópia de estátuas, os alunos eram instruídos na cópia 

de exemplares de actos de modelo-vivo. Na Colecção, este género de exercício 

encontra-se representado por 35 desenhos, datados entre 1854-70 (Inv. n.ºs: 113, 146-

155, 177-184, 191, 202, 205, 207, 223, 229-231, 263, 264, 269, 450, 451).  

Constituem exemplos de estudo do exercício da cópia de actos de modelo-vivo na 

Colecção os desenhos da autoria de Alfredo Maria Carmona
496

, Inv. n.º 173 e de 

Eudóxio César Azevedo Greco (?-?)
497

, Inv. n.º 450.   

O desenho de Alfredo Carmona, Figura de nu masculino, datado de 1868-69, diz 

respeito a uma representação em simples contorno, em lápis negro sobre papel (64 x 

49,4 cm), da figura de um nu masculino de pé, visto a ¾, com os braços esticados 

puxando uma corda; perna direita em posição de avanço, enquanto a perna esquerda 

encontra-se esticada para trás com o calcanhar perto do chão. Este desenho foi premiado 

com uma menção honrosa no concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano 

escolar 1868-69
498

, tendo sido posteriormente apresentado na trienal da 1871
499

.  

A mesma figura do desenho de Carmona é representada no desenho de Eudóxio 

Greco, Figura de nu masculino, datado de 1863-64, embora resolvido em claro-escuro. 

Este desenho de Eudóxio Greco foi premiado com a honra do Accessit no concurso 

anual da Aula de Desenho Histórico do ano de 1864
500

. A leitura do programa deste 

concurso, que surge grafado na acta de 2 de Julho de 1864, informa-nos que as provas 

da secção de estampa eram duas, uma delas em simples contorno e a outra em claro-

escuro, que os candidatos tinham que realizaram no prazo de dez e vinte dias 

respectivamente
501

.  

Através da observação dos dois desenhos de Alfredo de Carmona e Eudóxio 

Greco, fica mais uma vez demonstrado que o exercício da cópia de estampas 

compreendia dois níveis: o primeiro dedicado a exercitar o aluno no contorno das 

formas; o segundo, voltado para o registo dos efeitos de luz e sombra.  

Em outros dois desenhos da Colecção, Inv. n.ºs: 171 e 172, da autoria de 

Francisco Baptista dos Santos (1844-?)
502

 e Luís Domingues de Almeida (1850-
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 Idem, p. 95. 
497

 Idem, p. 177. 
498

 Acta da Conferência ordinária de 1 de Outubro de 1869, in Actas da Academia Real de Bellas Artes 

- 1869 a 1881. 
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 Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – op. cit., Cat. n.º 2, p. 3. 
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 Cf. Acta da Conferência geral de 29 de Agosto de 1864, in Actas da Academia Real de Bellas Artes 

- 1863 a 1868. Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 16 
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 Cf. Documento n.º 22 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 
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1898)
503

, ambos premiados com o partido de 20$000 réis, no concurso anual do ano 

lectivo de 1868-69, na classe de desenho do modelo vivo
504

, vemos reproduzido o 

mesmo acto de modelo dos desenhos com os Inv. n.ºs 173 e 450. Esta observação 

permite supor que a cópia de estampas de modelo vivo mantinha uma relação de 

proximidade com o desenho do nu a partir do natural. 

 

O estudo do desenho a partir da cópia de estampas visava desenvolver o sentido 

da representação a duas dimensões, cuja prática antecedia o desenho do natural. Esta 

aprendizagem, que era exercitada no primeiro ano de frequência da Aula ou Curso de 

Desenho, compreendia dois níveis de execução. O primeiro tinha como objectivo 

exercitar o aluno no domínio do contorno e da linha; o segundo, na apreensão das 

sombras e do claro-escuro. Esta didáctica era desenvolvida na cópia de olhos, narizes, 

bocas, cabeças, olhos extremidades, estampas historiadas, estátuas e actos de modelo 

vivo.  

Pela observação dos desenhos da Colecção realizados partir da cópia de estampas, 

concluímos que a preocupação central nesta classe de estudo visava a cópia fiel da 

imagem, podendo este aspecto ser observado no desenho da autoria de Duarte César da 

Silveira Lopes, Inv. n.º 560,  e o confronto com gravura de J.G. Wille, que 

supostamente serviu de modelo para este desenho.  

A comparação do desenho de Duarte C.S. Lopes com a gravura que lhe serviu de 

modelo, permite observar que o artista foi ao ponto de copiar a textura da técnica da 

gravura. Esta abordagem mimética, insensível à expressão, vai ao encontro das 

afirmações proferidas por Andrade Ferreira em 1860, quando este referiu que “N’ 

aquelle estabelecimento – [a ABAL] – prepara-se unicamente o copista automático 

[…]”
505

. 

 

3.1.3. Aula de Desenho de Ornato  

 

O estudo de ornatos e relevos seria exercitado depois dos alunos demonstrarem 

conhecimento no desenho de contorno e cópia de estampas, e constituía a primeira 

abordagem ao desenho de modelos tridimensionais antes do estudo de estátuas.  
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 Idem, pp. 38-39. 
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 Cf. Acta da Conferência ordinária de 1 de Outubro de 1869. In, Actas da Academia Real de Bellas 

Artes - 1869 a 1881. 
505

 Cf. José Maria Andrade FERREIRA – op. cit., p. 29. 
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Como se disse no início do capítulo 3, a ABAL tinha como objectivo reunir em 

um só corpo todos os estudos de belas-artes, facilitando a sua prática e sua aplicação às 

artes fabris
506

. O estudo do desenho de ornamentos tinha uma atenção especial no plano 

de formação dos alunos fabris, apesar de ser frequentado por todos aqueles que 

ingressassem no estudo das Belas-Artes.  

A ligação dos estudos de ornato com as artes fabris e a importância em ver 

aprofundada a preparação dos alunos nesta área, fez com que em 1868 fosse nomeado 

para leccionar esta cadeira, António Tomás da Fonseca, que era professor de desenho no 

Instituto Industrial de Lisboa
507

.  

Até 1868, o desenho de Ornato era ensinado na Aula de Pintura de Paisagem e 

Produtos Naturais
508

. Os primeiros professores desta classe de estudo foram: José 

Francisco Ferreirra de Freitas (1776-1857) e ao seu substituto, André Monteiro Cruz 

(1770-1851)
509

. Após a morte do primeiro, foi nomeado para o substituir através de 

concurso, Tomás da Anunciação
510

, que em 1860 foi revezado por João Cristino da 

Silva
511

. Em 1868, Cristino da Silva recusou-se a ministrar este estudo na Aula de 

Pintura de Paisagem, uma vez que entendia que os estudos em ornato nada tinham haver 

com a sua especialização em Pintura de Paisagem
512

.  

No plano curricular do curso de Desenho de 1873, os estudos em desenho do 

ornato são distribuídos ao longo do 1.º e 2.º ano, sendo no primeiro ano leccionados a 

partir da cópia de estampas e no segundo, a partir de modelos do relevo
513

.  

No texto da reforma de 1881, verificamos que os estudos de ornato e relevo, que 

ocupavam a 9.ª cadeira, são leccionados em todos os cursos
514

.  

A Reforma de 1901 determinou que os discípulos deveriam ser instruídos nos 

estudos de ornato na 2.ª cadeira do primeiro ano – Desenho e Modelação de Ornato. 

Esta cadeira estava dividida em três partes. A 1.ª parte compreendia o desenho 

                                                 
506

Cf. Estatutos da Academia das Belas-Artes de Lisboa, cap. I, Art. 4.º, p. 6. 
507

Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 42.  
508

 Cf. Idem – op. cit., pp. 22-23 
509

 Cf. Idem – op. cit., vol. 2, Anexo F – Biografias dos professores. 
510

 Diogo Macedo refere que Anunciação passou a lente proprietário no ano de 1857. Contudo, no Livro 

de Registos dos Professores, vem referido que Anunciação tomou posse do cargo por decreto de 7 de 

Abril de 1858. Cf. Registos dos Professores e mais empregados da Academia Real das Bellas Artes 

de Lisboa. fl. 23, Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota : 2-B-SEC. 147 A.N.B.A; Diogo de 

MACEDO- Os Românticos Portugueses. [Lisboa]: Artis, [1961], pp. 71-72. 
511

 Cf. Registo dos Professores e mais empregados da Academia Real de Belas Artes de Lisboa. fl. 

25, Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 2-B-SEC. 147 A.N.B.A; José-Augusto FRANÇA – A arte em 

Portugal no século XIX. 3.ª edição, vol. I, Venda Nova : Livraria Bertrand Editora, 1990, p. 266; Maria 

Helena LISBOA – op. cit., p. 40. 
512

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 42. 
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 Cf. Idem – op. cit., p. 19. 
514

Cf. Reforma da Academias de Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881), Art. 48., 
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ornamental a partir de estampa e do relevo; a 2.ª parte, o estudo dos estilos e o desenho 

a partir de relevos e a 3.ª parte, a modelação de ornato com aplicação à decoração 

arquitectónica e artes industriais
515

.  

Com a Reforma de 1911 estudos em ornato são inscritos no primeiro ano do 

Curso Preparatório (3 anos)
516

.  

A ABAL contou no início da sua fundação com diversos exemplares (estampas e 

modelos em gesso) provenientes das aulas extintas pelo decreto da sua fundação. 

Relativamente aos elementos de ornato encontramos registo de gessos de “[…]Baixos 

Relevos Grandes [...]” e  diversas colecções de estampas, relativos a “[…] Ornatos e 

Arabescos[…] Estampas de Dezenhos d’Architectura e Ornatos[…]”
517

,  provenientes 

da Casa do Risco; da Aula e Laboratório de Escultura – “[…] Relevos [e] Vasos 

d’ornatos […]”
518

; ao passo que da aula de Desenho de História e Figura e Arquitectura 

Civil, temos informações de terem sido depositados na Academia, bustos, cabeças e 

figuras, gessos de “[…]Baixos Relevos[…]”
519

. 

Em 1867, a Academia adquiriu modelos em gesso de mísulas, pilastras, modelos 

dos capitéis dos conventos da Batalha, Alcobaça e Santa Cruz de Coimbra, enquanto 

que em Novembro desse ano, os franceses Mayne (arquitecto) e Bloche (escultor), 

fizeram a oferta de 14 exemplares de modelos arquitectónicos (capiteis, cornijas e 

consolas) à Academia. No ano de 1869, a Academia adquiriu em França, vários ornatos 

em gesso
520

.  

Em Junho de 1871, o governo espanhol ofereceu a alguns estabelecimentos 

públicos portugueses, várias colecções de livros, músicas, estampas, modelos de 

estátuas, gravuras de quadros do Museu Nacional de Pintura e Escultura de Madrid, 

reducções de ornato, livros, mapas e objectos de arte e arqueologia daquela nação. 

Relativamente aos elementos de ornato, sabe-se que a Academia de Lisboa recebeu 

algumas reduções de ornato da Alhambra, feitas pelo conservador do mesmo edifício, 

D. Rafael Contreras
521

.   

O desenho de ornato encontra-se representada na Colecção com trinta e uma 

obras, datadas entre 1862 e 1900, alusivas ao desenho de baixos-relevos, frisos, ornatos 
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arquitectónicos e objectos, executados em carvão ou em aguarela, nas cadeiras de 

Desenho de Ornato por Estampa, Desenho de Ornato do Relevo, Desenho de Ornato do 

Relevo a Aguarela e Composição de Ornato (Inv.n.ºs:101-106, 282, 323, 382, 383, 387, 

392, 394, 468, 470, 473, 474, 478-480, 485, 486, 489, 497, 504, 552-555, 582,584).  

O desenho de ornato e relevos tinha início na cópia de estampas. Exemplificando 

esta primeira abordagem ao desenho de ornato, temos na Colecção três exemplares - 

Inv. n.ºs:, 583, 470, 555, da autoria de Joaquim Porfírio (1874-1948)
522

, Ezequiel 

Bandeira (1876-1917)
523

 e Manuel Joaquim Norte Júnior (1878-1962), respectivamente.  

O primeiro desenho, Inv. n.º 583, Capitel e Pilastra Compósita, datado de 13 de 

Julho de 1891, trata da representação em carvão e giz branco sobre papel (52,5 x 45, 3 

cm) de um capitel da Ordem Compósita. Este desenho, que está assinado e datado – “13 

-7-91 N.º 6 J.Porphirio” (a carvão, junto ao canto superior direito) – foi classificado 

com 17 valores no exame da 9.ª cadeira do Curso Geral de Desenho da EBAL – 

Desenho de Ornato por Estampa, então leccionado por António Tomás da Fonseca
524

. É 

um desenho que demonstra um registo cuidado no contorno das formas e uma atenção 

particular em realçar os valores lumínicos, no sentido de conferir volumetria ao motivo 

representado.  

O mesmo nível de representatividade do desenho Joaquim Porfírio pode ser 

observado no Capitel Fitomórfico, Inv. n.º 555, da autoria de Ezequiel Bandeira.  Este 

desenho executado em carvão e giz branco sobre papel (55,5 x 44, 2 cm), está assinado 

e datado – “N 15 E. Bandeira/ 12-7-94” (a carvão, no canto inferior direito do desenho). 

Trata-se de um desenho que foi copiado a partir da estampa n.º 50, do compêndio 

litografado de J. Carot, Le Portefeuille des ornamentistes; como resposta ao exame de 

passagem da cadeira de Desenho de Ornato por Estampa, onde foi classificado com 18 

valores
525

 e posteriormente apresentado na exposição anual da EBAL em 1895
526

.  

O desenho de Norte Júnior, Inv. n.º 470, Capitel Jónico, executado em carvão e 

giz branco sobre papel (64,2 x 50 cm), que  está assinado e datado – “Norte J.
or

/ Lisboa 

9-8-92” (a giz branco, junto ao canto inferior direito) - demonstra uma estilização das 

                                                 
522

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

289-290. 
523

 Idem, p. 63. 
524

Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. 114, Ms. Biblioteca da FBAUL – Arquivo Histórico. 
525

Cf. Idem, fl. [165 v.º]. 
526

Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da 

Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados No anno lectivo de 1893-1894  e dos pensionarios do 
Estado  em paiz estrangeiro no mesmo periodo. Lisboa: Typographia Castro Irmão, 1885, Cat n.º 4, p. 

3. 
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formas. Na Colecção, este desenho constitui a única obra deste autor, que viria a ser um 

dos arquitectos mais importantes do dealbar da centúria de novecentos
527

. 

O desenho de ornato a partir do relevo constituía a fase seguinte ao desenho de 

ornato por estampa. Desta fase de aprendizagem a Colecção regista no seu inventário 12 

obras (Inv. n.ºs: 323, 473, 474, 479, 486, 489, 497, 552, 553, 554, 582, 584).  

Um dos primeiros exemplares de baixos-relevos, Inv. n.º 323, diz respeito a um 

desenho de Veloso Salgado, datado de 1882, que se encontra abatido no Inventário da 

Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, diz respeito a uma representação em carvão 

sobre papel (65,1 x 50,3 cm.), de um baixo-relevo de uma folha de nespereira, vista de 

cima. O único registo visual que possuímos desta obra, refere-se a uma reprodução 

fotográfica a preto e branco do Inventário que se realizou no ano de 1986. Pela data do 

desenho (1882) e do conhecimento da biografia de Veloso Salgado, este desenho 

constitui um raro testemunho da sua prestação enquanto discípulo do Curso de Desenho 

EBAL, que frequentou entre os anos de 78 e 83
528

. No contexto da aula de Desenho do 

Ornato, este desenho demonstra que os discípulos também tinham que se familiarizar 

com as formas naturais.  

Outro exemplo que carece de destaque na Coleccão, no plano dos estudos de 

ornato do relevo, diz respeito ao desenho com o Inv. n.º 554, Baixo-relevo, da autoria 

de Ângelo Coelho de Magalhães Vidal (1860 - ?)
529

, datado de 5 Agosto de 1884. Trata-

se de um desenho executado em carvão sobre papel (42,3 x 57,5 cm), que foi 

apresentado no exame de passagem da cadeira de Desenho do Ornato do Relevo, do 2.º 

ano, do Curso Geral de Desenho, então leccionado por António Tomás da Fonseca, 

onde foi classificado com 20 valores, com a qualificação de Distinto
530

 e posteriormente 

exposto na exposição anual da EBAL de 1885
531

. O facto deste desenho ter sido 

aprovado com qualificação máxima, permite notar as qualidades que um bom desenho 

de ornato devia ser portador – rigor na estruturação das formas e sua geometria, e uma 

definição cuidada dos valores de escuro. 

Para além da técnica do carvão, a cadeira de desenho de ornato compreendia o 

desenvolvimento da aplicação da técnica a aguarela. Desta secção de estudo, a Colecção 

                                                 
527

Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

253-254. 
528

 Idem, pp.325-327. 
529

 Idem, p. 393. 
530

 Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. 30. 
531

Cf. ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA – Exposição dos Trabalhos Escolares approvados 

no anno lectivo de 1883-1884 na Escola de Bellas Artes de Lisboa assim, como dos trabalhos dos 
pensionarios do estado no mesmo periodo. Lisboa: Typographia de Adolpho, Modesto e C.ª, 1885, Cat 

n.º 70, p. 10. 
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possui cinco desenhos, datados entre 1887 e 1901, executados na cadeira de Desenho do 

Ornato de Relevo a Aguarela, então leccionada pelo escultor António Alberto Nunes 

(1838-1912)
532

 e o pintor Luciano Freire (1864-1934)
533

 (Inv. n.ºs: 382, 392, 394, 480, 

504). Como exemplos de estudo para este ramo de aplicação, seleccionámos os 

desenhos da Colecção com os Inv. n.ºs: 382 e 392, da autoria de João Eugénio Duarte 

Castro (1881-?)
534

 e de José António Fernandes Piloto (1881-?)
535

, respectivamente.  

O primeiro desenho, Friso, trata de representação em aguada sobre papel (23,4 x 

41,7 cm), de um pequeno friso horizontal. Este desenho que está datado e assinado -

1900/ J.Castro/ 27” – foi classificado, com 15 valores no exame de passagem da cadeira 

de Desenho do Ornato de Relevo a Aguarela
536

.  

A segunda obra, Baixo-relevo, datado de 18 de Agosto de 1897, diz respeito a um 

desenho em aguada sobre papel (48,6 x 39,2 cm), de um baixo-relevo de uma ramagem 

inserida num rectângulo vertical. À semelhança do desenho anterior, esta obra também 

foi executada como resposta ao exame de passagem da referida cadeira, mas do ano 

lectivo de 1896-97, onde foi aprovado com 18 valores, com a qualificação de distinto
537

.  

O estudo de ornamentos passava pela representação de objectos ornados – jarras, 

candelabros, terrinas e cofres. Constituem exemplos de estudo deste exercício, as obras 

da Colecção com os Inv. n.ºs: 101 a 106. Deste conjunto seleccionámos três obras para 

análise, da autoria de Domingos da Costa, Inv. n.º 101; Constantino Fernandes, Inv. n.º 

102 e de António Augusto da Costa Mota (sobrinho), Inv. n.º 106. 

O primeiro desenho, Gomil, Inv. n.º 101, diz respeito a um desenho em aguarela e 

grafite sobre papel (52,8 x 35,9 cm), de um gomil visto de perfil. A pega do jarro está 

adornada com uma ninfa reclinada para trás; do lado oposto, encontra-se outra ninfa, 

sentada com o braço esquerdo levantado sobre a cabeça a segurar uma taça; ao centro, 

inscrito num medalhão em forma de coração, temos a representação do episódio 

mitológico da Leda e o Cisne. Da autoria de Domingos Costa (1867-1954)
538

, este 

desenho está datado de 30 de Junho de 1894 e  foi executado como resposta ao exame 

                                                 
532

 Foi professor desta cadeira entre os anos de 1881 e 1904. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit.,  vol. 2, 

Anexo F – Biografias dos professores. 
533

 Foi professor da cadeira de Figura e Modelação do Ornato entre 1896 e 1904. Cf. Ibidem. 
534

Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

102. 
535

Idem, pp. 276-277. 
536

Cf. Livro dos Exames curso Preparatório [1898- 1911], fl.38, Ms. Arquivo morto da secretaria da 

FBAUL.  
537

Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. [233 v.º]. 
538

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

124. 
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de frequência da cadeira de Composição do Ornato do 4.º ano, do ano lectivo de 1893-

94, onde foi classificado com 18 valores
539

.  

O segundo desenho, Terrina, Inv. n.º 102, da autoria de Constantino Fernandes 

(1878-1920)
540

, datado de 22 de Julho de 1895, trata da representação em aguarela sobre 

papel (43 x 54,5 cm), de uma terrina adornada com motivos vegetalistas e dois putti, 

aprovado com 18 valores no exame de passagem da cadeira de Composição do Ornato 

do ano lectivo de 1894-95
541

.  

O terceiro desenho, Candelabro, Inv.n.º106, da autoria de António da Costa Mota 

(sobrinho) (1877-1956)
542

, que datamos de 1896-97, diz respeito a um desenho em 

grafite e aguarela sobre papel (52,2 x 74 cm) de um candelabro de 9 luzes, decorado 

com motivos vegetalistas e dois putti, executado no âmbito do exame de frequência da 

cadeira de Composição de Ornato, onde foi aprovado com 18 valores
543

.  

A observação destes três desenhos sugere, que no desenho de ornato a partir de 

objectos, os discípulos tinham que estar familiarizados com a geometria das formas 

naturais e artificiais e serem possuidores de sólidos conhecimentos no desenho de figura 

e da técnica a aguarela. 

 

3.1.4. Aula de Desenho do Antigo 

 

O desenho de estátuas constituía o primeiro momento de confronto com o desenho 

a três dimensões em vulto pleno. Este estudo tinha como objectivo familiarizar o aluno 

com a representação das proporções do corpo à luz dos cânones da estatuária clássica, 

bem como, desenvolver a compreensão dos efeitos de luz e sombra no desenho do corpo 

humano
544

.  

Segundo o discurso proferido por Giovanni Pietro Bellori (1613-1696) na 

Academia de S. Lucas em 1664, a ideia de perfeição era alcançada no estudo da 

escultura antiga
545

. Este louvor pelo estudo do Antigo adquiriu outra dimensão no plano 

da teoria académica, com o historiador de arte alemão, Johann Winckelmann (1717-
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Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. [164 v.º]. 
540

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

135-137. 
541

Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. [184 v.º]. 
542

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

242-243. 
543

Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. 224.  
544

 Cf. Geneviève MONNIER; Bernice ROSE; Jean LEYMARIE - History of an art: Drawing. Geneva :  

Skira, 1979, p. 36; AA.VV. – La formacion del Artista de Leonardo a Picasso. Aproximacíon al 

estudio  de la enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. Madrid : Real Academia de Bellas Artes 

de San Fernando. Calcografia Nacional, 1989, pp. 20, 23; Juan BORDÉS – op. cit., p. 64. 
545

 Cf. Carl GOLDSTEIN – op. cit., p. 140. 
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1768), que defendia que o cultivo do bom gosto devia começar no estudo das formas 

(escultura) gregas, cuja superioridade se caracterizava por uma simplicidade nobre
546

. 

Esta apologia pelo estudo do antigo teve repercussão entre nós através de Machado de 

Castro, quando este, citando Du Fresnoy (1611-1665), refere que “A Escolha da 

Natureza, deve ser conforme ao Gosto dos Antigos Gregos, e Romanos”
547

; mas 

também, por Cirilo Volkmar Machado, que dizia que “[…] he preciso desenhar o 

Antigo até se ter familiarisado bem com elle […]”
548

.  

Nos Estatutos da ABAL, o estudo das estátuas estava inserido no espaço dos 

Estudos do Antigo e do Natural, ou do Nú. A classe do Antigo contemplava o Estudo 

das Estátuas, baixos-relevos clássicos e o estudo dos gessos tirados sobre os melhores 

originais
549

. 

Em observação ao regulamento da Aula de Desenho Histórico aprovado em 

Janeiro de 1860, o desenho de estátua seria praticado a partir do terceiro ano, depois dos 

alunos terem aprendido a copiar estampas e desenhar relevos, sendo o seu estudo 

continuado no quarto e quinto ano, em paralelo com os estudos de anatomia e 

proporções do corpo humano, que visavam servir o estudo do nu
550

.  

A estrutura de aprendizagem fixada pelo regulamento da Aula de Desenho 

Histórico de 1860 foi seguida no Curso Preparatório de Desenho de 1873, adaptando-a 

no entanto para um período de quatro anos. Assim, vemos o Desenho do Antigo 

leccionado no segundo e terceiro ano, como fase preparatória ao estudo do modelo-vivo, 

cuja prática seria exercitada no quarto e último ano
551

.  

No Curso Geral de Desenho criado pela reforma de 1881, os estudos do Antigo 

são leccionados na 2.ª cadeira – Desenho de Figura do Antigo – nos três últimos anos do 

Curso
552

. Verificando-se o mesmo na Reforma de 1901, onde o estudo Antigo ocupou a 

3.ª cadeira do Curso de Desenho
553

. No Curso Preparatório instituído pela reforma de 

1911, as lições do Antigo seriam praticadas nos dois últimos anos
554

. 
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 Cf. J.J. WINCKELMANN – Refléxions sur l’imitation des oeuvres grecques en peinture et en 

sculpture. Aubier : Editions Montaigne, 1954, p. 10. 
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 Cf. Joaquim Machado de CASTRO – op. cit., p. 21. 
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 Cf. Cirilo Volkmar MACHADO – Tratado de Arquitectura & Pintura. Reprodução fac-simile da 

edição de 1823. Paleografia de Ana Calado Inácio; Transcrição, Prefácio e Notas de Francisco Gentil 

Berger; Nota de Abertura de Augusto Pereira Brandão. Lisboa : Fundação Calouste Gulbenkian. Serviço 

de Educação e Bolsas, 2002, Fl. 153, p. 332. 
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 Cf. Estatutos da Academia de Belas-Artes de Lisboa, Art. 62.º, p. 20. 
550

 Regulamento da Academia das Belas Artes de Lisboa – Aula de desenho Histórico (aprovado em 

Janeiro de 1860). Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 14. 
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 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 19. 
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 Cf. Diário do Governo n.º 67 de 26 de Março de 1881. 
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 Cf. Diário do Governo n.º 258, de 15 de Novembro de 1901. 
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 Cf. Diário do Governo n.º 124, de 29 de Maio de 1911. 
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A importância dada ao estudo do Antigo no sistema de ensino a realização nos 

exames de admissão à EBAL, fixados pela reforma de 1932
555

, uma prova em Desenho 

do Antigo, com a representação de uma cabeça de estátua, um torso, um exemplo de 

ornato e uma cópia de gesso
556

. O facto de vermos contemplado o desenho de estátua 

nestes exames, vem mostrar que os futuros alunos tinham que demonstrar aptidão para a 

compreensão das formas do antigo.  

Os modelos que auxiliaram a instrução do desenho de estátua na Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa tiveram a sua origem em exemplos provindos da Casa 

do Risco, Colégio Português de Belas-Artes de Roma, Aula Laboratório de Escultura, 

Academia do Nu de 1780, Aula Pública de Desenho, Academia da Ajuda, Ateneu de 

Belas-Artes, de aquisições da Academia em Roma e Paris e de ofertas do Governo 

espanhol, como será mostrado em seguida.  

Em 1861, João José dos Santos, no Exame crítico do opúsculo: Reforma 

d’Academia de Bellas Artes de Lisboa, informa-nos que as estátuas existentes na ABAL 

vieram de Roma em 1782, por ordem da Rainha D. Maria I, que incumbiu Nicola 

Paligrini, agente de Portugal nessa cidade italiana no reinado de D. João VI, para trazer 

para Portugal, bustos e estátuas para servirem de material didáctico para uma Academia, 

que se pretendia fundar (Academia da Ajuda), da qual seriam directores, os pintores 

Vieira Portuense e Domingos Sequeira
557

. Contudo, estes modelos foram entregues à 

Casa Pia de Lisboa, que os utilizou como material de apoio para a sua Aula de 

Desenho
558

. Estes modelos foram depois requisitadas pela Academia, após a sua 

fundação em 1836, como trataremos de ver mais à frente.  

No seu texto, João José dos Santos descreve com pormenor os nomes das estátuas 

existentes na Academia
559

, do qual fazemos questão em destacar os modelos do 
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 O desenho de estátua foi também considerado na Reforma de 1957, para os exames de admissão à 

ESBAL. Cf. Margarida CALADO – O corpo Humano na perspectiva do ensino artístico. In, Maria João 

GAMITO; Pedro SARAIVA, Coord - A Permanência do Corpo. Academias da Escola de Lisboa. 

Exposição do Património Artístico da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa., Lisboa : Faculdade de 

Belas-Artes de Lisboa, 1999, p. 26 [exposição patente na Reitoria da Universidade de Lisboa em 

Novembro de 1999].      
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 Cf. Diário do Governo n.º 214, I série, de 12 de Setembro de 1932. 
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 Segundo o Dr. Luís Xavier da Costa, Vieira Portuense e Domingos Sequeira estavam indicados para 

assumir a leccionação de uma aula que se pretendia estabelecer junto às obras do Real Palácio da Ajuda. 

Cf. Luíz Xavier da COSTA – O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da Ajuda (1802 a 

1833). 1936, p. 89. 
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 Cf. João José dos SANTOS – op. cit., p. 29; Eduardo Alves DUARTE – op. cit., p. 408. 
559

 Os modelos referidos por João José dos Santos são: Cleópatra do Vaticano, Epicuro, Biante, 

Periandro, Laocoonte, Diógenes, Platão, Fauno della Capretta, Gladiador moribundo, Eschine, Séneca; 

baixos relevos Putti di Fammingo da Vila Borghese, máscara de Hércules de Farnesio, torso pequeno de 

Belvedere, a poetisa Sapho, torso do Apolo, Moisés de Miguel Ângelo, S. Jerónimo, a cabeça de Vénus de 

Medicis, busto de Aquiles de Borghese, Ajax e Heitor e as estátuas do Antinoo, Gladiador combatendo, 
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Laocoonte, cabeça da Vénus de Medicis e as estátuas do Antinoo, Gladiador 

combatendo e o Discóbolo, uma vez que na Colecção existem representações destas 

figuras. 

Sabe-se que da Casa do Risco vieram para a ABAL, os modelos referentes a 

“Gessos Cabeças colocaes, Cabeças em baixo Relevo, Mãos e Braços de diverços 

tamanhos, Troços dos Corpo Humano […]”
560

 entre outros.  

Da Aula e Laboratório de Escultura, a ABAL pôde contar com “[…] Esqueletos 

[…]Leões […] Estatuas do tamanho natural[…] Gruppos de Reis do Presépio[…] 

Gruppo de três pastores de adoração[…] Modelo da Estatua de D. M. 1.ª[…] Retrato do 

Marquez de Pompal em baixo / relevo
 
[…]”

561
 e outros exemplos. A respeito desta 

Aula, recorde-se que Machado de Castro mandou vir alguns modelos em gesso de 

Roma para auxiliar a sua actividade didáctica
562

. É sabido que também que foram parar 

ao seu atelier, colecções de gesso de estátuas clássicas da Vénus de Medicis, Hércules 

de Farnésio, Laocoonte e o Apolo de Belvédere, adquiridas em Itália por ordem de D. 

João V, por ocasião da fundação de uma Academia de Desenho na capital
563

. No 

inventário dos bens que transitaram do Laborátorio para a ABAL
564

, não encontramos 

nenhum registo que nos confirme a presença na Academia dos modelos de origem 

italiana do provenientes do Laboratório quando se deu a transição do seu recheio para a 

Academia. Fica assim uma incógnita relativamente à situação da Academia ter 

beneficiado destes modelos italianos pertencentes a Machado de Castro.  

Em observação à lista dos objectos que vieram da Aula de Desenho de Figura, 

História e Arquitectura Civil (1781) para a Academia, temos noticia de terem sido 

transferidos, entre estampas, livros e outros utensílios, modelos em gesso de 

“[…]Bustos […] Cabeças […] Baixos Relevos […]Pés [e] Mãos”
565

. 

Um mês após a fundação da ABAL, em sessão académica de 27 de Novembro de 

1836, o professor de Escultura, Francisco de Assis Rodrigues avançou com a proposta, 

de pedir ao Governo para que fossem entregues à Academia, os gessos e outros 

apetrechos didácticos que tinham pertencido à Academia do Nu e ao Ateneu de Belas-

                                                                                                                                               
discóbolo, Apolo Saturno, Laocoonte do Vaticano e Germanicus. Cf. João José dos SANTOS – op. cit., 

pp.29-30.   
560

 Cf. Documento n.º 1, fl. 1; Documento n.º 2, fl. [1]. 
561

 Cf. Documento n.º 3 
562

 Cf. Ana Margarida Neto Aurélio Duarte RODRIGUES – op. cit., vol. 1, pp. 66-68; vol. II, documentos 

n.ºs: 31 e 32.  
563

 Cf. José Fernandes PEREIRA – Teoria do Desenho Português. O Modelo Clássico. In, Francisco 

Vieira Lusitano (1699-1783). O Desenho. 2000, p. 27; Eduardo Manuel Alves DUARTE – op. cit., p. 

408. 
564

 Cf. Documento n.º 3 
565

 Cf. Documento n.º 5 
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Artes, que se encontravam então em poder da Casa Pia de Lisboa
566

. Esta proposta foi 

oficializada num requerimento enviado ao Governo com data de 5 de Dezembro de 

1836
567

.  

A instituição casapiana também tinha em sua posse, modelos em gesso e outros 

objectos didácticos provenientes do Colégio Português de Belas-Artes de Roma, extinto 

em 1802, cujo material chegou a Portugal por intermédio do pintor José Vialli, que  os 

distribuiu depois pela Casa Pia e a Academia da Ajuda
568

. Sabe-se que esta última fez 

posteriormente um empréstimo do seu material para a Casa Pia, que assim passou a ter 

em sua posse uma valiosa colecção de modelos clássicos e outros objectos didácticos
569

.  

O requerimento da ABAL de 5 de Dezembro de 1836, foi atendido pela portaria 

do Ministério do Reino, datado de 15 de Março de 1837, que ordenou a entrega dos 

gessos e outros utensílios artísticos em posse da Casa Pia, à ABAL
570

, do qual faziam 

parte “[…] oito Estatuas grandes, em cujo numero entraõ, o Gladiador combatendo, o 

Antinu-o, a Venos de Medicis, o Discóbolo.&. – Oito ditas pequenas, comprehendendo 

uma Anatomia, Onze Bustos, uma Cabeça, um Meio-Corpo de menino, três pernas, 

duas mãos, quatro Pés, vintes e seis medalhas, um Manequim, sete cavalletes de Pintor 

Histórico […]”
571

.  

O Dr. Luís Xavier da Costa informa-nos que a contenda entre a Casa Pia e a 

Academia, relativo ao processo de transferência dos modelos de estátua se arrastou por 

mais dois anos, vindo a ser encerrada em Julho de 1839
572

. Assim, os alunos da 

Academia somente nos princípios do ano lectivo de 1839-40, é que tiveram a 

possibilidade de estudar o Antigo, a partir de “obras de perfil genuinamente romano”
573

.  

Varela Aldemira refere que a Academia só em 1856 é que “[…] pôde obter para 

serviço das aulas os gessos das obras Clássicas: Vénus de Milo, grupo do Laocoonte, 

Apolo de Belvédere e outros”
574

. Este grupo de obras provenientes de Paris e Roma
575

, 

no qual constavam modelos das estátuas do Apolino, Vénus de Medicis, Fauno e o 
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 Cf. Luíz XAVIER DA COSTA - op. cit, p. 92. 
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 Cf. Saulo ARAÚJO – op. cit., p. 156.  
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 Cf. Luís Varela ALDEMIRA – op. cit., p. 240. 
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 Esta encomenda de gessos chegou a Lisboa em Fevereiro de 1856. Cf. Eduardo Manuel Alves 

DUARTE – op. cit., p. 410. 
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pequeno Baco e outros já referidos
576

, foram adquiridos pela ABAL, pela Carta de Lei 

de 23 de Abril de 1850, por intermédio do escultor e Director da Academia de S. Lucas, 

D. António Solá
577

. O crítico Andrade Ferreira informa-nos que estes modelos não eram 

os mais perfeitos e que vieram mutilados de Roma. Apesar das críticas, Andrade 

Ferreira não deixa de enaltecer estas obras, dizendo que se referem a modelos de 

“alguns dos monumentos que nos deixou o cinzel grego e italiano […]”
578

.    

Como foi referido atrás, no capítulo 3.1.3, em Junho de 1871, a Academia 

recebeu do governo espanhol objectos de arte e arqueologia e várias colecções, 

designadamente, estátuas em gesso do Gladiador combatendo, Discóbolo, Fauno do 

Cabrito, Fauno dos Pratos entre outros modelos
579

. 

Depois de sabermos as origens dos modelos que assistiram o estudo do desenho 

de estátua na Academia, importa conhecer as suas representações e a forma como o 

estudo do Antigo foi visto e tratado pelos alunos da Academia e Escola de Belas-Artes 

de Lisboa.  

A classe de desenho do Antigo encontra-se representada na Colecção com 68 

obras, datadas entre 1838 e 1915 (Inv. n.ºs: 109-111, 200, 235-238, 240, 242-245, 249, 

250-252, 291, 294, 311-315, 317-319, 322, 335, 340, 405-408, 411, 412, 449, 452, 471, 

477, 481, 484, 488, 491, 499, 501, 502, 510, 513, 514, 517, 522, 524, 547-549, 565, 

567, 568-570, 575-578, 590, 591 e 599), referentes a desenhos de torsos de estátua, 

bustos e figuras em vulto pleno de algumas das grandes obras da estatuária greco-

romana – Vénus de Milo, Antinoo, Gladiador, Discóbolo, Laocoonte, Fauno do Cabrito, 

Apolino entre outros.  

A primeira representação na Colecção de estátuas clássicas, diz respeito a um 

desenho em carvão e esfuminho sobre papel (64 x 48 cm), da autoria de José Joaquim 
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 José Silvestre Ribeiro informa-nos que da cidade de Roma vieram as estátuas do Grupo de Laocoonte, 

Apolo de Belvedere, Mercúrio do Vaticano, Apolino, Vénus de Medicis, Fauno e o pequeno Baco, Vénus 
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cabeça do cavalo da Estátua equestre de Marco António e uma parte do friso do Fórum de Trajano, com 
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José Silvestre RIBEIRO- op. cit., tomo VI, pp. 112-113. 
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ABAL vd. também, Saulo ARAUJO – op. cit., p. 174; Eduardo Manuel Alves DUARTE – op. cit., pp. 

410-411. 
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 Cf. José Maria de Andrade FERREIRA – op. cit., p. 55. 
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 No catálogo dos objectos que foram oferecidos à ARBAL pelo Governo espanhol, na parte relativa às 

esculturas, a Academia recebeu os modelos das estátuas de Ganimedes, Castor e Polux, Diana a 

Caçadora, Gladiador ferido, Luta de gladiadores, o Strigilador, Mercúrio, Germânico, Baco do Estipite, 

Amor Conjugal, Hymeneo, dois cães, dois leões, Murillo, fauno de Fidias; um fragmento de estátua de 

mulher e outro de um original de Sepúlveda; Carlos V, Juanelo, seis cabeças, uma Máscara, 26 

extremidades e uma estatueta de Biscuit. Cf. Catalogo dos objectos offerecidos pelo Governo 

Hespanhol á academia Real das Bellas Artes de Lisboa e a outros estabelecimentos de Portugal em 
1871. Lisboa : Typographia Universal, 1871, pp. 5-6. 
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de Abreu Menezes (1838-?)
580

 – Torso da Vénus de Milo, Inv. n.º 549, datado de 1854-

55. Trata-se de um desenho premiado com o partido pecuniário de 20$000 réis, no 

concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano escolar, 1854-55
581

. O torso da 

estátua de Vénus de Milo
582

, encontra-se representado sobre um fundo que foi 

escurecido como forma de realçar a brancura do gesso, mas também, os contrastes 

lumínicos sobre o modelo. Face à data do desenho -1854-55 – somos levados pensar 

que este torso de estátua se refere ao conjunto de modelos que vieram da Casa Pia para 

a Academia, em conformidade com a portaria do Ministério do Reino de 15 de Março 

de 1837.  

Da estátua do Antinoo, […] huma das peças mais admiráveis dos antigos 

Romanos […]”
583

 segundo Cirilo Volkmar Machado, a colecção possui 10 desenhos,  

datados entre 1862 e 1900 (Inv. n.ºs: 109,110, 235, 240, 242, 243, 311, 312, 340, 471). 

A predominância da representação desta estátua, sugere a importância e influência deste 

modelo no estudo do desenho de estátua. Deste modelo temos a destacar na Colecção, 

os desenhos com os Inv. n.ºs :  110, 311 e 312.  

O primeiro desenho, Inv. n.º 110, de autoria desconhecida e não datado, trata da 

representação em carvão e esfuminho sobre papel (63,8 x 49,3 cm), da estátua de 

Antínoo, em vulto pleno, sobre um fundo escuro. Por afinidade técnica e formal com o 

desenho com o Inv. n.º 235, datado de 1862-63, da autoria de António Félix da Costa 

(1845-?)
584

, que trata da representação da referida estátua sobre um fundo escuro, é 

possível datar o desenho com o Inv. n.º 110, de  1862-63.  

O segundo desenho, Inv. n.º 311, datado de 13 de Abril de 1897, da autoria do 

futuro escultor Artur Gaspar dos Anjos Teixeira
585

, refere-se a uma representação em 

carvão e esfuminho sobre papel (62,4 x 47,4 cm), do torso da estátua de Antínoo. Da 

autoria do mesmo artista, é o desenho com o Inv. n.ºs: 312, executado em carvão e 

esfuminho sobre papel (62 x 47,7 cm), da figura inteira da estátua de Antínoo. Dotados 

de uma segurança no desenho, estas obras expressam uma singeleza na representação, 

que não podemos deixar de associar à ideia de simplicidade advogada por Winckelmann 

relativamente ao estudo da estatuária clássica. Ambos os desenhos foram realizados no 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

223. 
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 Cf. Acta 423 A, da Conferência Extraordinária da Academia das Belas Artes de Lisboa de 30 de 

Agosto de 1855. In, Actas da Academia de B.Artes de Lisboa – 1851 a 1856.  
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 Cf. Cirilo Volkmar MACHADO – op. cit.,, Fl. 146,  p. 318. 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 
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 Idem, pp. 385-387. 
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âmbito dos exames de frequência da cadeira de Desenho do Antigo, do 2.º ano e 3.º ano, 

respectivamente, onde foram classificados com 17 valores, conforme sugerem as 

inscrições constantes na parte da frente das respectivas folhas. Estes desenhos foram 

posteriormente apresentados na 15.ª e 16.ª exposição anual de trabalhos dos alunos da 

EBAL, nos anos de 1898
586

 e 1899
587

, respectivamente. Nestes desenhos de Anjos 

Teixeira verificamos que o artifício de escurecer o fundo não é utilizado. O que do 

ponto de vista técnico requer uma maior atenção na representação dos valores da luz e 

sombra e confere ao desenho uma sinceridade no plano representativo.  

 Cirilo V. Machado diz-nos que a estátua do Gladiador combatendo, também 

intitulada de Gladiador Borghése “[…] he o melhor modello para estudar o homem tal 

qual nós o conhecemos na idade mais favorável (na adolescência e virilidade […]”
588

.  

O único exemplar existente na Colecção da representação da estátua do Gladiador, 

diz respeito a um desenho em lápis negro sobre papel (116,9 x 91,5 cm), datado de 

1871, da autoria de Augusto Valeriano da Paixão Gameiro (?-?)
589

 -  Gladiador 

Borghese Inv. n.º 335, premiado no concurso da Aula de Desenho Histórico com a 

honra do Accessit, na classe de Desenho do Antigo - propriedade do escultor Vítor 

Bastos
590

. Desenhado em simples contorno, vemos destacadas as linhas principais da 

musculatura da figura do gladiador, indicando desta forma que no desenho de estátua 

também era exercitado o conhecimento da anatomia e com grande rigor, o domínio da 

linha, cujo exercício antecedia a representação da luz e da sombra.  

O desenho de estátua de Augusto Gameiro destaca-se também, pelo facto de 

constituir uma das primeiras obras que exemplifica as lições do escultor Vítor Bastos na 

classe de desenho de estátua.  

Vítor Bastos é um dos primeiros escultores a desempenhar funções lectivas na 

classe de desenho do Antigo. Até 1868, o estudo do Desenho Antigo foi lecionado por 

Joaquim Rafael, Caetano Aires de Andrade e Francisco Vasquez Martins. Em 1872, 

Vítor Bastos teve como assistente na cadeira de Desenho do Antigo, o escultor Simões 

de Almeida Júnior, antigo pensionista do Estado e recém-chegado de Roma. Em 1881, 
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 Cf. ESCOLA DE BELAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos 

Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados no anno lectivo de 1896-1897 - 15.ª 
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167. 
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 Cf. Acta da Conferência ordinária de 21 de Agosto de 1871. In, Actas da Academia Real de Bellas 
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Simões de Almeida assumiu o magistério da cadeira de Desenho do Antigo e teve como 

substituto, o pintor Luciano Freire. No ano de 1896, Simões de Almeida passou a reger 

a cadeira de Escultura. Em 1899, Luciano Freire foi substituído pelo gravador e antigo 

pensionista do Estado em Gravura, António José Nunes Júnior, que em 1905 foi 

revezado por Ernesto Condeixa, antigo pensionista em Paris, na especialidade de 

Pintura Histórica. Na sequência da aposentação de Luciano Freire em inícios da década 

de 30 do século XX, os estudos em Desenho do Antigo foram dirigidos pelo escultor 

Leopoldo de Almeida
591

.  

O Discóbolo representa outro exemplo onde a compleição atlética do modelo 

constitui uma lição de anatomia
592

 Da estátua do Discóbolo, a Colecção possui três 

desenhos de torso (Inv. n.º 236, 477, 522) e uma de corpo inteiro (Inv. n.º 517).  

Relativamente aos desenhos de torso, refira-se a obra com o Inv. n.º 477, Torso 

de Díscobolo, da autoria de Adolfo de Sousa Rodrigues (1867-1908)
593

. Este desenho, 

executado em carvão e esfuminho sobre papel (55,2 x 44,1 cm), datado de 21 de Julho 

de 1885, foi executado como resposta ao exame de passagem da cadeira de Desenho do 

Antigo, aprovado com 20 valores, pelo seguinte Júri: José Simões de Almeida, 

(Professor da cadeira), António Vítor de Figueiredo Bastos (1830-1894)
594

 e António 

José Nunes Júnior (vogais do júrí)
595

. É uma obra que se destaca pela simplicidade e 

correcção no desenho, produto de uma compreensão elevada dos cânones da estatuária 

clássica.  

Da figura do Discóbolo de corpo inteiro, a Colecção possui o desenho da autoria 

de Simões Saúl da Cruz (1877-?)
596

, Inv. n.º 517,  executado em carvão e esfuminho 

sobre papel (60,9 x 39 cm), datada de 22 de Dezembro de 1892, que diz respeito a um 

exame de frequência classificado com 20 valores, na cadeira de Desenho do Antigo. É 

um desenho que regista a perfeição do cânone e a anatomia do Discóbolo. 

O Grupo do Laocoonte, formado por três figuras – o pai Laocoonte e os seus dois 

filhos que o ladeiam – foi considerado por Miguel Ângelo o milagre da Arte, conforme 
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 Para um conhecimentos dos períodos em que estes professores leccionaram na Academia vd. Maria 
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nos diz Cirilo
597

. Segundo Winckelmann, o Laocoonte (pai) constituía a regra perfeita 

da arte
598

. Na Colecção, não existe nenhum desenho que represente o grupo inteiro, mas 

somente representações do torso do Laocoonte (Inv. n.ºs: 237, 238, 250, 252) e uma 

figura inteira de um dos seus filhos (Inv. n.ºs: 315 e 513). 

 Como exemplo de estudo do modelo do Laooconte destaque-se o desenho com o 

Inv. n.ºs 252, Torso de Laocoonte, da autoria de João  dos Santos Lopes (?-?)
599

, 

executado em carvão e esfuminho sobre papel (61,8 x 47,1 cm). Este desenho de torso 

estátua, datado de 12 de Julho de 1895, foi classificado com 16 valores no exame de 

passagem da cadeira de Desenho do Antigo do 2.º ano do Curso Geral de Desenho, 

então leccionado por José Simões de Almeida Júnior
600

. Ao olharmos para este desenho 

verificamos que foi dada grande evidência à estrutura anatómica da figura, que aparece 

definida através de uma observação atenta do jogo de musculatura do modelo.  

Relativamente aos filhos de Laocoonte, refira-se o desenho com o Inv. n.º 513, 

Filho de Laocoonte, datado de 22 de Dezembro de 1892, da autoria do futuro azulejista 

do Animatógrafo do Rossio, Miguel Queriol (1873-?)
601

. Este desenho executado em 

carvão e esfuminho sobre papel (58,2 x 43,8 cm), foi apresentando como resposta ao 

exame de frequência da cadeira de Desenho do Antigo do Curso Geral de Desenho, 

onde foi aprovado com a classificação máxima de 20 valores. Sendo por isso um 

modelo de estudo para perceber as qualidades principais de um bom desenho de estátua.  

O desenho de estátua não se deteve somente na representação dos modelos da 

estátuaria clássica. É disso exemplo, o desenho do busto de Anton Rafael Mengs, Inv. 

n.º 319, da autoria de Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929)
602

, datado de 1875, 

realizado em carvão e esfuminho sobre papel (62,4 x 44,7 cm). Este desenho de 

Columbano foi aprovado com distinção no concurso da Aula de Desenho Histórico do 

ano lectivo de 1874-75
603

, na classe de Desenho do Antigo, leccionada por José Simões 

de Almeida Júnior, que conheceu de perto os exemplos da estátua clássica em Roma
604

. 
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A escolha do busto do pintor e escritor Rafael Mengs (1728-1779) - fiel seguidor 

das teorias de Winckelmann - como modelo para a Aula de Desenho do Antigo, denota 

uma espécie de homenagem à teoria e ao modelo representativo do neoclassicismo, que 

elegeu a antiguidade greco-romana como bastião do bom gosto.    

Os últimos desenhos de estátua da Colecção, datados de 1916 e 1917, são da 

autoria de Luís Varela Aldemira (1895-1975)
605

 e Severo Portela Júnior (1898–1985)
606

, 

respectivamente.  

O primeiro desenho, Inv. n.º 599, da autoria de Varela Aldemira, discípulo de 

Luciano Freire na Aula de Desenho do Antigo,  trata da representação em carvão e 

esfuminho sobre papel (47 x 62,4 cm), da estátua de Apolino, vista de corpo inteiro, 

sobre um fundo escurecido a carvão.  

A obra de Severo Portela, Inv. n.º 510, refere-se a um desenho em carvão e 

esfuminho sobre papel (55,7 x 47,7 cm), da estátua do Fauno do Cabrito, modelo este 

que como vimos, foi oferecido à Academia pelo Governo espanhol em 1871.  

Ao compararmos estas obras da primeira década do século XX, com os primeiros 

desenhos de estátua executados na ABAL, anteriormente vistos, verificamos que as 

orientações representativas em relação ao desenho de estátua, assim como os modelos 

se mantiveram praticamente inalteráveis. 

 

Desde a fundação da Academia em 1836 até cerca de 1839, o estudo do desenho 

de estátua foi desenvolvido em torno dos modelos provindos das aulas extintas - Casa 

do Risco, Aula Pública de Desenho e da Aula e Laboratório de Escultura de Machado 

de Castro. No ano lectivo de 1839-40, a ABAL pôde contar com os gessos do Colégio 

Português de Belas-Artes de Roma, que até aí se encontravam em posse da Casa Pia. 

Este foi por assim dizer o primeiro contacto dos discípulos da Academia com modelos 

da estatuária clássica. Esta situação viria a ser melhorada a partir de 1856 e 1871, depois 

da ABAL ter feito uma aquisição de modelos das principais estátuas clássicas em Paris 

e Roma e do Governo espanhol ter oferecido uma valiosa colecção de gessos, 

respectivamente. 

Ao observarmos os desenhos de estátua aqui analisados, verificamos que foram 

desenhados os grandes modelos da estatuária greco-romana. O estudo destes modelos 

                                                                                                                                               
depois, incumbido de leccionar a cadeira de Desenho do Antigo, que viria a ocupar de forma efectiva por 

decreto de 23 de Junho de 1881. Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, 
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606
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do antigo visava conduzir os alunos ao entendimento dos cânones da estatuária clássica 

e sua aplicação ao desenho do modelo-vivo, que se pretendia corrigir de acordo com 

Ideal da beleza clássica. Para além desta aprendizagem, o desenho de estátua seria 

igualmente útil para exercitar os conhecimentos de anatomia. A análise e observação 

deste corpus de desenhos, que se refere na sua maioria a obras premiadas ou 

distinguidas com a qualificação máxima no estudo do desenho do antigo, permitiu 

especular quais seriam as qualidades principais de um bom desenho de estátua. No 

nosso entender, estas qualidades seriam a simplicidade na representação, reprodução 

correcta da anatomia e musculatura do corpo, visão atenta à distribuição do claro-escuro 

e sobretudo a captação das medidas e dos cânones da estatuária clássica. 

 

3.1.5. Aula de Desenho de Anatomia 

 

A partir do Renascimento, o estudo do corpo humano, das suas proporções e 

anatomia, foi reconhecido pelos primeiros tratadistas do Renascimento, como Leon 

Batista Alberti (1404-1472), Leonardo Da Vinci e entre nós por Francisco de Holanda, 

como princípio fundamental para a formação de qualquer artista
607

.  

Alberti, no seu tratado Da Pintura (1435-36) advogava, que na pintura do nu o 

artista necessitava de partir do estudo do interior do corpo para o exterior. Isto é, 

começar pelo desenho dos ossos, seguido dos músculos e finalmente a pele que veste o 

corpo. Segundo o tratadista italiano, só desta forma o pintor conseguiria atingir a 

perfeição
608

.  

Leonardo, no seu Trattato della Pittura aconselhava o artista a tomar 

conhecimento dos músculos, ossos e tendões, no sentido deste conseguir perceber e 

representar todas as posições, gestos e movimentos do corpo
609

.  

Francisco de Holanda no seu tratado Da Pintura Antigua, realça a importância do 

estudo da anatomia para os artistas, dizendo que “[…] o pintor muito fielmente ha de 

entender de natumia, se quer seguir os preceitos dos antigos na perfeição da pintura 

[…]”
610

. Inspirado nas teorias de Alberti, Francisco de Holanda aconselha os artistas no 

seu tratado Do Tirar Polo Natural (1549), a desenharem as figuras nuas, devendo estes 
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começar pelo desenho dos ossos, carne, e por fim as vestes e ornamentos
611

. Pois de 

outra forma a “verdade natural” não seria alcançada
612

. 

Já perto do final do século XVIII, Cirilo Volkmar Machado nas suas 

Conversações sobre a pintura, escultura e architectura diz-nos que “[…] o Pintor he 

obrigado a saber Anatomia […] porque […] he o fundamento do desenho[…]”
613

, e sem 

o qual o estudo Natural não podia ter lugar, pois “[…] o Natural […] não pode, nem se 

deve fazer, sem conhecer os músculos, e entender os esforços […]”
614

. 

A importância dada ao estudo da anatomia na actividade e formação artística 

conduziu à sua integração no complexo de estudos essenciais das primeiras academias 

europeias, caso da Accademia del Disegno (Florença, 1563), Académie Royal de 

Peinture et de Sculpture (Paris, 1648) e a Bristish Royal Academy of Arts (Londres, 

1768))
615

.  

Não constituindo excepção às suas congéneres europeias, vemos contemplado nos 

Estatutos fundadores da ABAL (Art. 48.º) um espaço dedicado à aprendizagem da 

anatomia : “[…] o Professor  da Aula de Desenho terá particular cuidado de fazer 

observar a seus Discípulos as dimensões, e proporções regulares das figuras, ou sejam 

humanas, ou de animais, ou plantas […] e lhes dará opportunamente algumas noções de 

anatomia applicada ao Desenho[…]”
616

. Por estas palavras deduz-se, que o estudo da 

anatomia na Academia, pelo menos na sua fase inicial, tinha uma abordagem superficial 

e complementar aos estudos em Desenho. 

Através da consulta dos livros de contas da ABAL, ficamos a saber que a 

Academia adoptou inicialmente para o estudo da Anatomia, o compêndio litografado do 

físico e cirurgião francês, Jules Cloquet (1790-1883) – Anatomie de 

l’Homme…(1821)
617

, cuja compra foi efectuada em 11 de Março de 1837 pela soma de 

48$000 réis
618

. No ano seguinte, a Academia adquiriu pelo valor de 24$000 réis, 50 
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exemplares do Método das Proporções…(1836)
619

, da autoria do professor de escultura 

e futuro Director Geral da ABAL (1845), Francisco de Assis Rodrigues
620

.  

Pela observação do regulamento da Aula de Desenho Histórico de 1860, sabemos 

que o estudo da anatomia era leccionado no 3.º ano, no qual o aluno aprendia a teoria 

das proporções do corpo humano e noções de osteologia
621

 e miologia
622

 segundo os 

compêndios aprovados em conferência académica
623

.  

Seguindo o ofício expedido pela Academia ao Ministério do Reino, datado de 20 

de Março de 1861, que contém a relação das colecções e compêndios seguidos em cada 

uma das aulas da Academia, verificamos que para a Aula de Desenho Histórico, existe 

menção ao “[…] Methodo das Proporções e Anatomia do / corpo humano, por 

Francisco de  / Assis Rodrigues, Professor proprie / tario da aula d’Esculptura- / Lisbôa 

– 1836[…]”
624

.  

O Methodo das Proporções de Assis Rodrigues surge como uma ampliação de 

uma obra do mesmo género anteriormente realizada por si – As proporções do corpo 

humano…(1830)
625

 - e como resposta, à inexistência de um compêndio desta natureza 

escrito em português, conforme Assis Rodrigues trata de expôr na “Advertência” do seu 

Methodo
626

.  

No Methodo das Proporções, Assis Rodrigues faz um resumo das proporções 

gerais do corpo humano, acompanhado de algumas noções de osteologia e miologia 

aplicadas ao desenho. No fim deste tratado, o autor faz uma adverte, dizendo que não 

basta saber os nomes dos ossos, músculos, tendões e memorizar as proporções do corpo 

humano, se este conhecimento não for acompanhado pelo estudo dos originais dos 

autores clássicos e sua aplicação ao estudo do modelo-vivo
627

:  

 

 “Devemos por ultimo advertir á Mocidade, que é inútil a sciencia dos nomes, quando della se não 

faz uma conveniente applicação ao objecto a se refere. Deste modo pouco aproveitará aquelle, que 
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contendando-se unicamente de saber de memoria as medidas, e proporções do corpo humano, os nomes 

dos ossos, músculos, e veias dos mesmo corpo se não exercitar no estudo dos originaes de authores 

clássicos, fazendo uma apllicação contínua desses conhecimentos, principalmente sobre o modélo natural 

[…]”
628

. 

 

Em 1856, Assis Rodrigues, no discurso proferido por ocasião da 4.ª Exposição 

Trienal da ABAL e na qualidade de Director Geral da ABAL dava a conhecer a sua 

opinião relativamente à importncia para o estudo da anatomia dizendo o seguinte: “[…] 

o estudo mais digno do homem é o próprio homem, esta obra primorosa, que sahio das 

mãos do Creador [cuja forma se deve conhecer], a proporção, a harmonia e o effeito que 

produz, ou póde produzir em cada uma das muitas diversas partes que entram na sua 

organização estructural […]”
629

.  

Para além do Methodo das Proporções de Assis Rodrigues, que vemos indicado 

no referido ofício de 20 Março de 1861, surge referência a um outro manual a ser 

seguido no estudo da Aula de Desenho Histórico da Academia – “Elementos de 

Desenho, por Joaq
m

 / Rafael, Professor proprietario da dita / aula – Lisbôa 1840”
630

.  

Os Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas 

Artes de Lisboa para uso dos seus discipulos
631

, da autoria de Joaquim Rafael, foi 

mandado executar pelo então Vice-Inspector da ABAL, Conde Mello, como resposta à 

inexistência de uma colecção de princípios de desenho de autoria nacional. Criado com 

o objectivo apoiar o ensino do Desenho dos alunos da Academia, este manual composto 
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por 18 estampas litografadas
632

, expunha sob a forma de lições, a natureza das linhas, a 

geometria das formas geralmente usadas no Desenho, a figura humana segundo o 

modelo do Antigo e dos clássicos, como Rafael, Dominiquino, Poussin, seguido de 

algumas noções sobre a anatomia e as proporções de cada uma das partes do corpo 

humano
633

. Exemplificando esta última abordagem, encontramos na Lição n.º 13 deste 

compêndio, o desenho de um crânio e face. Na qual se observa, de um lado da folha, o 

traçado do crânio com a identificação dos ossos; do outro, a face desenhada por cima do 

crânio, dando desta ver forma a estrutura óssea da cabeça (Fig. 82). 

O facto de vermos escrito nos Estatutos da ABAL uma alínea dedicada ao estudo 

da Anatomia, demonstra que este estudo foi reconhecido desde cedo pela Academia. As 

propostas para leccionar a cadeira de Anatomia na ABAL começaram logo em 1837, 

com a apresentação de candidaturas por parte de vários diplomados pela Escola Médico-

Cirúrgica de Lisboa, para ocuparem o cargo de demonstrador de Anatomia. Um desses 

pretendentes foi José Magalhães Coutinho (1815-1895), que em 1841 foi indicado pela 

Academia ao Governo para ocupar o lugar de demonstrador de Anatomia na Aula de 

Pintura Histórica, embora sem sucesso
634

.  

Em 1857, Magalhães Coutinho, já exercer funções docentes na instituição em que 

se diplomou, apresentou à Academia uma proposta para a criação de um curso de 

anatomia aplicado à Pintura e Escultura. Porém, esta proposta não foi levada adiante
635

. 

No mesmo ano, o médico publicou no Jornal de Bellas-Artes, um Curso de Anatomia 

aplicado às Belas Artes
636

. O que de certa forma vem mostrar a preocupação deste 

médico com a formação dos alunos da Academia, mas sobretudo, a importância deste 

estudo ser conduzido por um profissional formado em Medicina.      

A criação da disciplina de Anatomia como cadeira autónoma e exterior à Aula de 

Desenho foi alcançada só em 1865, por portaria do Ministério do Reino de 25 de Maio 

do mesmo ano
637

. Foi chamado para leccionar esta cadeira na Academia de Lisboa, o 

médico Dr. José Maria Alves Branco (1825-1885), que ministrou as suas lições no 

Hospital de S. José (Lisboa)
638

, para onde os alunos eram conduzidos por recomendação 

                                                 
632

 Cf. Joaquim de VASCONCELOS – op. cit., p. 128. 
633

 Cf. Prefacão dos Elementos de Desenho Colligidos e Adoptados pela Academia das Bellas Artes de 

Lisboa para uso dos seus discípulos. 
634

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 16. 
635

 Cf. Ibidem. 
636

 Cf. José Eduardo de Magalhães COUTINHO – Introdução a um curso de anatomia applicado às Bellas 

Artes. Jornal das Bellas-Artes, Lisboa : Typ. Progresso , 1.º ano, 1.ª série, N.ºs: 1 – 4, 1.º ano, (Janeiro a 

Abril  de 1857). 
637

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 17. 
638

 Em 1825, foi criado no Hospital de S. José, a Real Escola Cirúrgica, que em 1836 tomou a designação 

de Escola Médico-cirúrgica. Com a reforma do ensino de 1911, esta Escola transformou-se em Faculdade 



 121

dos professores
639

. Sabe-se em 1866, estas lições de anatomia dadas no Hospital de S. 

José incluíam a observação de cadáveres
640

. Esta observação in loco de modelos 

anatómicos naturais, dotou os alunos de um conhecimento teórico que ia certamente 

mais além daquele contido nos manuais, permitindo-lhes compreender com mais 

exactidão a organização e disposição dos diferentes ossos, músculos e tendões do corpo, 

cuja aplicação prática seria exercitada nas aulas de Desenho.  

A partir de 1873, com a criação do Curso Preparatório de Desenho, os alunos são 

instruídos no estudo da Anatomia no 2.º ano, em conjunto com os estudos em Desenho 

Anatómico e Proporções, praticados na classe de Desenho do Antigo
641

.  

Até 1881, o estudo da Anatomia na Academia não era sistemático e estava numa 

situação pouco legal, encontrando-se o seu ensino dependente da disponibilidade do 

professor que ministrava este estudo. Com a reforma de 1881 esta situação foi corrigida, 

com a nomeação oficial de um professor para conduzir o estudo da Anatomia na EBAL 

– José António Serrano (1851-1904)
642

. Este assumiu funções só em 1885, após a morte 

de José Maria Alves Branco
643

.  

No plano curricular do Curso Geral de Desenho de 1881, os estudos em Desenho 

Anatómico e Proporções do Corpo Humano aparecem inscritos na 2.ª cadeira do 2.ºano 

(2.ª parte), no seguimento do Desenho de Figura do Antigo, sendo o estudo teórico da 

Anatomia exercitado na 1.ª cadeira auxiliar (2.ª parte) – Anatomia do corpo humano 

applicada ás artes
644

. 

Com a reforma de 1901, os estudos em Desenho Anatómico e Proporções do 

Corpo aparecem insertos na 3.ª cadeira (2.ª parte) do 2.º ano, Desenho de Figura do 

Antigo, do Curso Geral de Desenho. O estudo teórico da anatomia foi leccionado no 3.º 

ano, na 10.ª cadeira auxiliar – Anatomia Artística e Higiene dos Edifícios
645

.  

Pela reforma de 1911, o estudo da Anatomia passou a ser leccionado no 3.º e 

último ano do Curso Preparatório, na cadeira de Anatomia Artística, sendo a sua 

frequência obrigatória para todos aqueles que se destinassem à frequência dos cursos 

especiais de Escultura, Pintura e Gravura
646

. A direcção desta cadeira foi assumida pelo 

então lente da Faculdade de Medicina de Lisboa, Dr. Henrique Jardim Vilhena (1879-
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1958), que estava à frente do ensino da Anatomia na EBAL desde o ano de 1904, altura 

em que faleceu o Dr. José António Serrano
647

.  

No regulamento de estudos da reforma de 1932, a cadeira de Anatomia Artística 

ocupou a 12.ª cadeira do grupo das cadeiras do ensino literário e cientifico, sendo os 

conhecimentos em Osteologia e Miologia leccionados no 2.º ano dos cursos de 

Escultura e Pintura
648

.  

O estudo do desenho anatómico encontra-se representado em 92 desenhos da 

Colecção, datados entre 1857 e 1911 (Inv n.ºs: 358-373, 388, 389, 393, 395-449, 452, 

453, 506, 528-539, 594 – 598), que nos dão a ver como foi abordada esta classe de 

estudo nas aulas de desenho da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa. Fazem 

parte deste conjunto de desenhos, estudos de osteologia e miologia feitos a partir de 

estampa, modelos anatómicos (esfolados e esqueletos) e estátuas.  

Uma das primeiras obras da Colecção em Desenho Anatómico, Inv. n.º 366, 

Modelo Anatómico – esqueleto, datado de 1857-58, da autoria de José Ferreira Chaves 

(1838-1899)
649

, diz respeito ao desenho de um esqueleto, premiado com partido de 

20$000 réis no concurso anual da Aula de Histórico do ano lectivo de 1857-58, na 

classe de Desenho do Modelo-Vivo
650

. Este desenho trata da representação em grafite, 

tinta vermelha e sépia sobre papel (91,2 x 58 cm), de um esqueleto de corpo inteiro, 

visto de perfil, voltado para a esquerda do observador, acompanhado com as legendas 

dos ossos escritas em tinta ao lado do modelo. É um desenho que demonstra o estudo 

essencial da estrutura osteológica do corpo humano de um adulto. Verificamos no 

entanto, que o artista se escusou em desenhar a vista do braço direito, que nesta vista 

perfil daria pelo para ver os ossos da mão direita. Esta omissão demonstra que no 

desenho anatómico era privilegida uma visão seleccionada do modelo, que no nosso 

entender tinha como objectivo clarificar a leitura do desenho. 

Os desenhos com os Inv. n.ºs : 367 e 396, da autoria de José Augusto de 

Figueiredo (1850-?)
651

 e Acácio Correia de Sá (1844-)
652

, datados de 1864-65 e 1863-64 

respectivamente, sugerem a influência do compêndio de Cloquet na escolha da atitude 

do esqueleto.  
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No desenho de José Augusto de Figueiredo, Inv. n.º 367, observa-se um esqueleto 

visto de costas, desenhado em lápis negro sobre papel (74 x 56 cm). O esqueleto 

apresenta o braço esquerdo afastado do tronco. A mesma atitude do esqueleto é 

reproduzida na estampa n.º LIII, Tomo I, do compêndio de Cloquet (Figrs. 83 e 84). 

Esta obra de José Figueiredo foi distinguida com a honra do Accessit, na secção de 

gessos (2.º classe), do concurso anual da Aula de Desenho Histórico em 1865
653

. 

Na obra de Acácio Correia de Sá, Inv. n.º 396, executado em lápis negro sobre 

papel (74 x 55,5 cm), com legendas dos ossos escritas em tinta sépia, o esqueleto é 

representado de frente, com o braço esquerdo afastado do tronco. A mesma posição 

pode ser observada na estampa n.º LIV do Tomo I da Anatomie de l’Homme de Cloquet 

(Figrs. 85 e 86 ).  Este desenho de Acácio Correia de Sá foi premiado com o partido de 

20$000 réis, na secção de gessos (2.ª classe), do concurso anual de Desenho Histórico 

do ano lectivo de 1863-64
654

.  

Em observação ao programa do concurso anual da Aula de Desenho Histórico do 

ano lectivo de 1863-64, ficamos a saber que o desenho de Acácio Correia de Sá, 

constitui um dos exercícios pedidos para a 2.ª prova da secção de gessos (2.ª classe), em 

que os discípulos que tinham que apresentar, o desenho “[…]em simples contorno e na 

grandesa de 66 /  cent [do] esqueleto completo: e tudo a nomenclatura ao lado tan / to 

dos muscolos e tendões, como dos ossos […]”
655

 no prazo de doze dias.  

Pela leitura das actas da ABAL e a correspondência trocada entre a Academia e o 

Governo, conseguimos saber que os esqueletos que serviam de modelo aos discípulos 

da Academia eram pedidos por empréstimo à Escola Médico-cirúrgica de Lisboa
656

.   

Para além do desenho do esqueleto de corpo inteiro, fez-se o estudo de partes do 

esqueleto. Esta abordagem do fragmento anatómico tinha como objectivo exercitar o 

aluno no estudo e representação do detalhe. É disso exemplo, o desenho com o Inv. n.º 

403, datado de 1863-64, da autoria de José Luís Monteiro, premiado com o partido 

20$000 réis, no concurso anual da Aula de Desenho Histórico de 1864. Neste desenho 

de José Luís Monteiro vemos representado em simples contorno, a lápis negro sobre 

papel (73,9 x 55,5 cm), duas vistas dos membros inferiores do esqueleto, acompanhado 

com as respectivas legendas dos nomes dos ossos. Se admitirmos que o esqueleto teria 

uma altura próxima de 1.80 cm, os ossos da parte inferior da perna (tíbia, perónio, tarso 
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e metatarso), que representam cerca de 1/3 do corpo, mediriam no seu conjunto 

aproximadamente 60 cm (Figrs. 87 e 88). Ao observarmos o desenho de José Luís 

Monteiro verificamos, que os ossos medem cerca de 66 cm (tal como o programa do 

concurso sugere)
657

. Através desta relação métrica somos levados a supor, que no estudo 

dos pormenores osteológicos, os alunos eram conduzidos a representar estes a uma 

escala próxima do natural. 

Paralelamente ao estudo e desenho de esqueletos, os alunos eram exercitados na 

representação da estrutura miológica do corpo humano. Na Academia, este estudo foi 

desenvolvido a partir do desenho da estátua do L’Ecorché ou esfolado, da autoria do 

escultor francês, Jean Antoine Houdon (1741-1828) (Fig. 89).  

O L’Ecorché, executado por Houdon, provavelmente em Roma, no ano de 1767, 

foi considerado pelo Director da Academia francesa de Roma, Charles Natoire (1700-

1777), como exemplo didáctico perfeito para o estudo da anatomia
658

. O carácter 

exemplificativo deste modelo de estátua em relação ao estudo do corpo humano fez com 

que fosse adoptado em praticamente todas as academias europeias
659

, incluindo a 

Academia das Belas-Artes de Lisboa, como se verá de seguida. Em termos anatómicos, 

o esfolado constituía o modelo mais próximo do corpo humano dissecado, o que 

permitia ao aluno tomar conhecimento dos músculos e tendões.  

O estudo miológico segundo o Ecorché de Houdon pode ser observado em 26 

desenhos da Colecção, datados entre 1857 e 1864 (Inv. n.ºs: 358, 368, 393, 395, 401, 

402, 413, 414, 417, 418-422, 424, 425, 427, 428, 434-436, 442-446).  

Um dos primeiros exemplos de estudo do desenho deste modelo de estátua diz 

respeito a dois desenhos de José Ferreira Chaves, premiados no concurso anual da Aula 

de Desenho do ano escolar de 1857-58, na classe de Desenho do Modelo-Vivo
660

 – Inv. 

n.ºs: 368 e 442.  
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658

 O L’Écorché de Houdon surgiu como estudo preparatório para uma outra estátua de Houdon - S. João 

Baptista (1766-67). Cf. Anne L. POULET; NATIONAL GALLERY OF ART (WASHINGTON D. C.), 

ed. lit.; J. PAUL GETTY MUSEUM (Los Angeles, Estados Unidos), ed. lit.; MUSÉE NATIONAL DES 

CHÂTEAUX DE VERSAILLES ET DE TRIANON, ed. lit.; Guilhem SCHERF, co-aut. - Jean-Antoine 

Houdon : sculptor of the enlightenment. Washington : National Gallery of Art Washington ; Chicago ; 
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National Gallery of Art, Washington, 4 de Maio a 7 de Setembro de 2003, no J. Paul Getty Museum, los 

Angeles, de 4 de Novembro de 2003 a 25 de Janeiro de 2004 e no Musée et domaine National du Château 

de Versailles, Versailles, de 1 de Março a 30 de Maio de 2004]. 
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 Cf. AA.VV. – La formacion del Artista de Leonardo a Picasso. Aproximacíon al estudio  de la 

enseñanza y el aprendizaje de las Bellas Artes. pp. 35-36. 
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 Cf. Acta n.º 474, da Conferência extraordinária do corpo Académico da Academia das Belas Artes de 

Lisboa de 1 de Setembro de 1858. In, Actas da Academia de B.Artes de Lisboa - 1857 a 1862. 
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O primeiro desenho, Inv. n.º 368, Modelo Anatómico – esfolado, executado em 

grafite e tinta vermelha sobre papel (91 x 58,6 cm), trata do desenho da estátua do 

esfolado visto a ¾, voltado para a sua direita, acompanhado com as legendas dos  

músculos. Neste modelo de estátua verificamos que está em falta o braço direito, que no 

original de Houdon aparece esticado para frente. Porém, no segundo desenho de 

Ferreira Chaves, Inv. n.º 442,  Modelo Anatómico – esfolado, realizado em grafite e 

tinta sobre papel (91 x 58 cm), vemos representado o modelo de esfolado com o braço 

direito esticado. A observação destes dois desenhos leva-nos a ponderar a hipótese de 

que a Academia possuía dois modelos desta estátua – um com e outro sem o braço 

direito; ou então, de um só modelo, em que o braço direito podia ser removido. 

Inclinamo-nos para esta segunda hipótese, uma vez que no modelo que não possui o 

braço é possível observar uma cavidade, onde supostamente encaixaria o braço em falta.  

O modelo de esfolado de Houdon permitia estudar e representar os músculos de 

um corpo em repouso. Na Colecção verificamos a existência do desenho de um outro 

modelo anatómico de esfolado, que representa um corpo em esforço físico, o que 

permitia aos alunos conhecere a aparência dos músculos de um corpo em esforço ou em 

movimento.  

Como exemplo da representação deste modelo de esfolado em movimento, temos 

o desenho da Colecção com o Inv. n.ºs 426, Modelo Anatómico – esfolado, da autoria 

de José Luís Monteiro
661

, premiado com o partido de 20$000 réis, na secção de gessos, 

do concurso anual da aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1864-65
662

. Este 

desenho trata da realização em lápis negro sobre papel (73,9 x 56 cm), da figura de um 

esfolado que apresenta o braço esquerdo flectido à frente da cabeça, enquanto o braço 

direito está esticado na vertical com a mão fechada. A postura deste modelo apresenta 

algumas semelhanças com a atitude da estátua do Gladiador combatendo, o que permite 

realçar a relação do desenho anatómico com o estudo do Antigo (Figrs. 90 e 91). 

O desenho com o Inv. n.º 405, Modelo Anatómico – esfolado, datado de 1862-63, 

da autoria de António Félix da Costa
663

, trata da representação em simples contorno, em 

lápis negro sobre papel (91,5 x 58 cm), do torso de um esfolado visto de costas, voltado 

ligeiramente a ¾ para a esquerda, sem cabeça e braços. Na margem superior da folha 

encontramos a seguinte inscrição a grafite: “N.º 1, Ord.º 3.º anno A.F da Costa, Prem.do 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

231-233. 
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 Cf. Acta da Conferência ordinária de 30 de Agosto de 1865. In, Actas da Academia Real de Bellas 

Artes - 1863 a 1868. 
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1862 a 63.”. Procedendo à leitura da acta da sessão académica convocada para a votação 

e distribuição dos prémios do concurso anual de 1863, ficamos a saber que o desenho 

executado na “1.ª Turma – cópia de estátua de Antinoo” marcado com o “N.1” foi 

aprovado com onze votos para o prémio de 20$000 réis
664

. O facto de se saber que este 

desenho de Félix da Costa foi executado como um estudo anatómico para a estátua do 

Antinoo, demonstra mais uma vez a influência do Antigo no estudo da Anatomia.  

A par da representação de figuras de corpo inteiro e troncos de estátuas de 

esfolado, o estudo miológico compreendeu também o desenho de partes do corpo, 

nomeadamente dos membros superiores e inferiores. Em 1845 o professor substituto de 

Escultura, Francisco de Paula Araújo Cerqueira, fez a proposta para a Academia 

adquirir modelos em gessos tirados do corpo humano. A verdade é que no ano seguinte, 

há notícias de terem sido formados no teatro anatómico do Hospital de S. José, pelo 

demonstrador anatómico, J. Mendes Arnaut, algumas partes do corpo humano para 

serem formados (em gesso) para estudo dos alunos na ABAL
665

.  

Constituem exemplos para demonstrar o exercício do desenho anatómico de 

partes do corpo feitos a partir de modelos em gesso, as obras com os Inv. n.º s: 447 e 

449, datados de 1863-64 e 1869-70, da autoria de António Joaquim de Matos (1849-

?)
666

 e José Malhoa, respectivamente.  

No desenho de António de Matos, Modelo Anatómico – esfolado, premiado com a 

honra do Accessit no concurso anual da Aula de Desenho Histórico – classe de Estudo 

do gesso (1.ª classe) – do ano lectivo de 1863-64
667

, vemos contornado em lápis negro 

sobre papel (73,7 x 55,9 cm), duas vistas dos músculos dos membros inferiores de um 

modelo de esfolado.  

O desenho de Malhoa, Modelo Anatómico – esfolado, executado em lápis negro 

sobre papel (73,5 x 55 cm), diz respeito à representação em simples contorno de três 

vistas da estrutura miológica do braço direito de um modelo de esfolado. Trata-se de um 

desenho que foi premiado em 1870 com a honra do Accessit, no concurso anual da Aula 

de Desenho – classe de cópia de estátua
668

. Como se disse, a partir do ano de 1865, com 

a criação da cadeira de Anatomia, os alunos da Academia passaram a beneficiar de um 
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conhecimento especializado em Anatomia, cuja leccionação estava a cargo de um 

médico, cujas lições eram ministradas no Hospital de S. José, onde os alunos eram 

confrontados com a observação de cadáveres. No plano do ensino, essas melhorias 

podem de alguma forma ser notadas neste desenho de Malhoa, que demonstra maior 

correcção anatómica e pormenor no desenho das formas, que é produto no nosso 

entender de um conhecimento que vai para além da simples representação mimética do 

modelo.  

Todos os modelos de esfolados e esqueleto até aqui analisados foram executados 

em simples contorno. Esta abordagem pelo desenho linear tinha como objectivo 

exercitar os alunos na compreensão do contorno das formas dos ossos e músculos. 

Depois dos alunos dominarem o exercício da linha e do contorno passavam à 

representação dos modelos em claro-escuro, através do recurso ao carvão e esfuminho. 

Um desses exemplos na Colecção pode ser apreciado pela observação do desenho com 

o Inv. n.º 539, datado de 1861-62, da autoria de José Casimiro de Lima (1843-?)
669

, que 

trata da representação do braço direito de um modelo de esfolado, executado em carvão 

e esfuminho sobre papel (92,5 x 54,5 cm). Este desenho foi premiado em 1862, com a 

honra do Accessit no concurso anual da Aula de desenho histórico
670

.   

Como se disse, a partir de 1901, a cadeira de Anatomia passou a designar-se por 

Anatomia Artística e Higiene dos Edifícios. Um dos primeiros exemplos na Colecção de 

exercícios executados nesta cadeira, diz respeito a um desenho em carvão sobre papel 

(59 x 42,3 cm), datado de 9 de Janeiro de 1909, Inv. n.º 506, da autoria de Alfredo 

Lopo (1888-?)
671

, referente ao desenho de um modelo do esterno, visto de frente, 

legendando com o  nome dos ossos.  

Outro exemplo que merece ser destacado na Colecção para demonstrar o tipo de 

exercícios efectuados na cadeira de Anatomia Artística, diz respeito ao desenho com o 

Inv. n.º 598, Estudos de cabeça e braço, da autoria de Carlos Augusto Bonvalot (1893 

– 1934)
672

. Trata-se de um desenho datado de 1910, relativo a quatro estudos em tinta-

da-china preta e lápis negro sobre papel
673

, de três vistas dos músculos da cabeça e uma 
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do braço direito, executados por Bonvalot no 3.º ano da cadeira de Anatomia Artística, 

então regida pelo Dr. Henrique Vilhena.  

Juan Bordes, na sua Historia de las teorias de Figuras Humana… (2003), 

reproduz três desenhos dos músculos da cabeça e tronco, executados pelo pintor 

espanhol Martinez Cubells, para um manual de anatomia
674

. Segundo Bordes, estes 

desenhos foram realizados a partir do compêndio litografado – Traitée complet de 

l’anatomie de l´homme (1831-54) – da autoria dos franceses, Marc Bourgery (1797-

1849) e Nicola-Henri Jacob (1782-1871). Ao confrontarmos os estudos de Bonvalot 

com as imagens apresentadas por Bordes, são visíveis analogias entre ambas as imagens 

(Figrs. 92 e 93). Esta relação de semelhança permite sugerir a hipótese destes estudos 

de Bonvalot terem sido executados a partir do manual do pintor espanhol ou então, 

segundo o Traitée complet de l’anatomie de l´homme de Bourgery e Nicola-Henri Jacob  

A admissão desta hipótese, vem sugerir  que o estudo da anatomia a partir de estampas 

foi praticado  até muito tarde no sistema de ensino da Academia e Escola de Belas-Artes 

de Lisboa.  

De volta aos desenhos de Bonvalot, são estudos que revelam uma predisposição 

particular pelo registo do pormenor e do desenho anatómico em geral. Refira-se que 

Bonvalot ficou conhecido como aquele “que fez bons desenhos anatómicos” enquanto 

aluno do Dr. Henrique Vilhena
675

. Tendo-se destacado mais tarde como um hábil 

desenhador científico de Anatomia, o que lhe valeu em 1914, o diploma de mérito 

concedido pelo Ministro da Instrução Pública, Dr. Sobral Cid Santos, e a consequente 

exposição das suas obras na Exposition de l’Education Physique et dês Sports (Paris)
676

. 

No Instituto de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa 

encontramos vários desenhos anatómicos de Bonvalot, datados de 1910, que este 

executou enquanto aluno de Henrique Vilhena. São estudos referentes ao desenho dos 

ossos do ilíaco, crânio e músculos da perna, tronco e cabeça, onde não podemos deixar 

de realçar, o rigor e minúcia na representação destes elementos anatómicos (Figrs. 94 - 

100).  

Para além Bonvalot, o acervo do Instituto de Anatomia apresenta desenhos 

anatómicos de outros artistas representados na Colecção, que frequentaram a cadeira de 
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Anatomia Artística do Dr. Henrique Vilhena, caso de Alfredo Lopo, Leopoldo de 

Almeida, Adelina Berta de Oliveira (1911-?) e Américo Marinho (1913-1997).  

Da autoria de Alfredo Lopo
677

, existem duas obras datadas de 1908, referentes ao 

desenho do osso ilíaco e fémur esquerdo (Figrs. 101 e 102 ).  

Leopoldo de Almeida
678

 encontra-se representado com dois desenhos em grafite – 

um datado de 1915, referente ao desenho do osso occipital e outro de um crânio, que 

não se encontra datado (Figrs. 103 e 104 ).  

Da autoria de Adelina Berta de Oliveira
679

, encontramos 17 desenhos, datados 

entre 1929 e 1930, relativos ao desenho de ossos e músculos do corpo humano (Figrs. 

105 -121). 

 Finalmente, de Américo Marinho
680

, encontramos 10 desenhos datados entre 

1929 e 1930, referentes à representação de diversos pormenores anatómicos (Figrs. 122 

- 131). Entre estes desenhos, destacamos três estudos, dois de cabeça não datados, 

executados em grafite, que parecem ter sido realizados a partir de um cadáver (Figrs. 

130 e 131) e outro, executado em aguarela, datado de 1929, relativo ao desenho de um 

pé, que parece ter sido decepado de um corpo (Fig. 122). Estes três desenhos de 

Américo Marinho demonstram em parte, que o desenho de cadáveres foi praticado na 

cadeira de Anatomia Artística da EBAL. 

Pela observação de outros desenhos existentes no acervo deste Instituto ficamos a 

conhecer com mais pormenor a natureza dos exercícios executados na cadeira de 

Anatomia Artística, onde mais uma vez se destaca a ligação do estudo da anatomia com 

a estatuária clássica. Constituem exemplo desta relação da anatomia com o estudo do 

Antigo, dois desenhos datados de 1924, da autoria do futuro arquitecto, Adães 

Bermudes (1864-1948).  

O primeiro desenho diz respeito ao estudo miológico da estátua do Grupo de 

Laocoonte (Fig. 132) e o segundo, do Fauno do Pratos (Fig. 133). Este exercício de 

estudar Anatomia a partir de modelos de estátua, encontra-se bem expresso no desenho 

anatómico da estátua de Perseus, onde vemos lado a lado, na mesma folha, uma 

fotografia da estátua e uma representação da estrutura miológica da figura (Fig.134).  

Noutro desenho, de autoria desconhecida, vemos representada uma académia de 

nu masculino de costas, executada a carvão sobre papel (62 x 48 cm), onde vemos 
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representado de ambos os lados da figura, uma representação dos músculos dorsais e do 

outro, da perna direita do modelo. A partir deste desenho fica de alguma demonstrado 

que os desenhos de modelo-vivo também serviam para exercitar o estudo da Anatomia 

(Fig. 135).  

 

O exercício do desenho anatómico foi praticado nas classes de Desenho do Antigo 

e desenho do Modelo-vivo. Os compêndios de Cloquet, Assis Rodrigues (e 

provavelmente de Joaquim Rafael) constituíram os primeiros manuais para o ensino da 

Anatomia na ABAL. A informação de terem sido comprados 50 exemplares do Método 

das Proporções de Assis Rodrigues em 1838, revela a difusão desta obra, que viria ser 

adoptada como manual didáctico de eleição pela Academia para o estudo da Anatomia.  

Para além dos manuais, os alunos desenvolveram os seus estudos em desenho 

anatómico através da cópia de estampas, representação de modelos anatómicos de 

esqueletos, estes provenientes da Escola Médico-cirúrgica de Lisboa; modelos em 

gessos tirados do corpo humano e a estátua do L’Ecorché de Houdon, considerado pela 

Academia francesa em Roma, como um dos exemplos mais perfeitos para o estudo da 

Anatomia. Este estudo também incluiu a observação e o desenho de cadáveres. Prática 

esta que continuou a ser seguida nos inícios da década de XX, conforme pode ser 

verificado pela observação dos dois desenhos de Américo Marinho do acervo do 

Instituto de Anatomia. 

Através da observação dos desenhos de esfolado e algumas obras do acervo 

referido Instituto, verificamos que o estudo da Anatomia manteve uma relação de 

grande proximidade com o estudo do Antigo. Julgamos que essa ligação com a 

estatuária clássica se deveu em grande parte por influência de Assis Rodrigues e do seu 

Methodo das Proporções. Recorde-se que Assis Rodrigues no final do seu Methodo 

advertia a “mocidade” que não bastava conhecer os nomes dos ossos, músculos e veias, 

se este conhecimento não fosse acompanhado pelo estudo dos originais clássicos e sua 

relação com o modelo natural681. Importa referir que o médico Magalhães Coutinho, 

também defendia no seu curso de anatomia publicado no Jornal de Bellas-Artes, que o 

estudo da anatomia também se devia basear na análise anatómica das estátuas do Apolo 

de Belvédere, do Gladiador, da Vénus de Médicis e do Laocoonte
682

.  

O estudo da Anatomia completava-se pelo estudo do antigo e os grandes 

exemplos da estatuária clássica, onde importava apreender a proporção, o jogo de 
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musculatura e a pose. Esta aprendizagem tinha como fim, servir o desenho do modelo – 

vivo ou do Nu.  

 

3.1.6. Aula de Desenho do Modelo-Vivo: nu, panejamento e cabeça 

 

 
Depois de os alunos terem mostrado proficiência na cópia de desenhos, estampas 

e o estudo do antigo, passavam ao desenho do modelo-vivo, que dentro do sistema de 

estudos académicos constituía a etapa final de aprendizagem.  

O desenho a partir do modelo-vivo ou do natural pressupunha o estudo de 

panejamentos, e a cópia do modelo Nu – paradigma do estudo da natureza e um dos 

aspectos mais distintos dentro do programa formativo das primeiras academias
683

 desde 

o Renascimento
684

.  

Nos Estatutos fundadores da ABAL, o desenho do nu e o estudo de panejamentos, 

são parte integrante dos Estudos do Antigo e do Natural
685

. Em observação ao 

regulamento de estudos da ABAL, ficamos a saber que o estudo do modelo-vivo 

mantinha uma relação de grande proximidade com os estudos do Antigo, conforme 

pode ser lido no artigo 67.º dos Estatutos: “Será de grande utilidade, que tendo os 

Discípulos feito algum desenho sobre o Antigo […] o Director lhes faça pôr á vista, em 

outro dia, o modelo-vivo da mesma attitude, para que os Discípulos observem a 

conformidade do Antigo com o Natural […]”
686

. 

No programa de estudos da Aula de Desenho Histórico, a cópia do modelo-vivo e 

os estudos de panejamentos eram exercitados no quinto e último ano, depois dos alunos 

terem passado pelo desenho de figuras a partir de estampas, gessos e baixos-relevos 

retirados do antigo
687

. A mesma disposição foi adoptada no plano curricular do Curso 

Preparatório de Desenho de 1873
688

.  

Com a reforma de 81, os estudos em desenho do modelo-vivo ou do natural – 

panejamento e nu – ocupam a terceira parte da 2.ª cadeira do Curso Geral de 
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Desenho
689

. Independente do Curso Geral de Desenho e dos cursos superiores 

(Arquitectura, Pintura, Escultura e Gravura), foi instituída “[…] uma aula nocturna para 

o estudo de modelo-vivo e figura humana, nú ou vestido, em desenho ou aguarella”
690

.   

No plano curricular da reforma de 1901, que conferiu primazia ao estudo natural, 

os estudos em desenho do nu e do panejamento são integrados na 4.ª cadeira do Curso 

Geral de Desenho – Desenho de figura do natural e panejamentos
691

.  

Na estrutura do Curso Preparatório criado pela reforma de 1911, os estudos em 

desenho de figura e cópia do modelo-vivo são praticados no terceiro e último ano, sendo 

a sua frequência obrigatória para todos os alunos que se destinem aos cursos especiais 

de Escultura, Pintura e Gravura
692

.  

Com a reforma de 1932, o desenho do modelo passou a ser leccionado no 2.º ano 

de frequência dos cursos de Arquitectura, Pintura e Escultura
693

.  

A classe de desenho modelo vivo, na qual se incluem exercícios em desenho a 

partir do modelo nu, estudos de panejamentos e o desenho de cabeças, encontra-se 

representada na Colecção por 145 obras, datadas entre 1840 e 1930, que nos dão a ver 

como foi abordada esta classe de estudo na Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

ao longo de quase um século. 

 

3.1.6.1. Nu  

 

A aceitação do desenho do nu entre nós foi aquisição lenta, que se ficou sobretudo 

a dever ao espírito conservador e ao preconceito popular de um Portugal herdeiro dos 

modelos éticos e figurativos impostos pelo Concílio de Trento
694

.  

Como vimos atrás, ao longo dos séculos XVIII e inícios da segunda década de 

oitocentos, assistiu-se a um conjunto de ensaios para o estabelecimento de uma Aula do 

Nu na capital. Recordemos em seguida essas tentativas. 

Logo na década de 30, os pintores Vieira Lusitano e André Gonçalves 

experimentaram abrir uma Aula Desenho na capital, onde se incluía o desenho a partir 

do modelo nu. No entanto, esta aula foi obrigada a fechar, depois dos populares terem 

                                                 
689

 Cf. Reforma da Academias de Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881), Art. 46.º, 

p. 14. 
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ARRUDA; José Alberto Seabra CARVALHO, Coord; Nuno Daupiás d’ ALCOCHETE, …[et. al.] textos 
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apedrejado as janelas desta academia em consequência de saberem que ali iria pousar 

um homem nu
695

.  

Ayres de Carvalho no seu trabalho relativo à biografia do pintor Cirilo Volkmar 

Machado, e seguindo as notícias deste último, informa-nos que no complexo de Mafra 

fez-se o estudo do nu
696

.  

No ano de 1780, Cirilo, influenciado pelas academias que tinha visto em Sevilha e 

Roma, onde o estudo do nu era praticado, decidiu com o apoio de Vieira Lusitano, 

André Gonçalves, Inácio de Oliveira Bernardes e Simão Caetano Nunes abrir uma 

Academia do Nu na capital portuguesa, que ficou instalada em quatro salas do Palácio 

de Gregório de Barros e Vasconcelos. Esta Academia abriu portas em 16 de Maio de 

1780, vindo a encerrar pouco tempo depois, em virtude da morte do dono e benemérito 

deste Palácio, Gregório de Barros e Vasconcelos. Em 1787 os estudos desta Academia 

foram integrados na Aula de Desenho da Casa Pia do Castelo, fundada pelo Intendente 

Diogo Inácio de Pina Manique (1780). O ensino do desenho do nu foi entregue a 

Joaquim Manuel da Rocha, Pedro Alexandrino e Machado de Castro
697

.  

Em Abril de 1823 foi criado o Ateneu de Belas-Artes, cuja direcção foi assumida 

pelo pintor Domingos Sequeira. Divida em cinco Aulas
698

, o ensino neste Ateneu foi 

assegurado pelo próprio Sequeira, que foi coadjuvado pelo pintor Caetano Aires de 

Andrade (futuro professor substituto da Aula de Desenho Histórico da ABAL). Nos 

Estatutos do Ateneu, os estudos do nu aparecem integrados no programa da 1.ª Aula, 

que contemplava o estudo do natural a partir de modelos de homens, mulheres, jovens e 

pessoas mais velhas
699

, acompanhado do desenho de esqueletos e de um manequim 

vestido para o estudo das pregas
700

. A duração efémera desta academia de filiação 

liberal, que foi fechada em consequência da Vilafrancada (27 de Maio de 1823), deixa 

uma incógnita sobre como seria conduzido e praticado o estudo a partir do modelo-vivo 

nesta Academia.  
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Com a fundação da Academia das Belas-Artes de Lisboa, vemos finalmente 

institucionalizado a aprendizagem a partir do modelo nu, que nos Estatutos aparecem 

grafados como “parte essencial da Escóla Academica”
701

.  

A aula de modelo-vivo, segundo nos informa o professor substituto de 

arquitectura da ABAL, José da Costa Sequeira, num relatório elaborado em 1840, 

começou a laborar dois anos após a fundação da Academia, durante alguns meses dos 

anos de 1838 e 1839, em virtude da ausência de um local apropriado para o seu 

funcionamento
702

. A este facto acresce-se a falta de homens-modelo, que segundo os 

Estatutos deviam ser “[…] de boa figura, e bem proporcionados […]”
703

.  

As diligências por parte da Academia em escolher um homem para servir de 

modelo datam de Agosto de 1838, num ofício dirigido ao Ministério da Guerra, datado 

de 21 de Agosto desse ano, na qual é pedida uma autorização para escolher um soldado 

que pudesse servir de modelo na ABAL. Através da leitura deste ofício conseguimos 

saber que a ideia de optar por escolher um homem soldado para servir de modelo foi 

inspirado em Domingos Sequeira. Segundo a informação constante neste documento, 

quando Domingos Sequeira fundou o Ateneu, foi “[…] pedir superiormente, a ne/ 

cessaria  authorisação para escolher  nos Cor-/pos de linha de Guarnição da Capital,/ 

algum Soldado  que tivesse  as precisas  for / mas, e proporções, [….]”
704

 para servir a 

Aula do Nu estabelecida no Ateneu.  

Em Outubro de 1838 era anunciado, em novo comunicado dirigido ao Ministério 

da Guerra, a propósito do pedido de dispensa de três homens para servirem de 

modelo
705

, que a Aula do Nu iria começar a funcionar no princípio do mês de 

Novembro do mesmo ano
706

.  

Em observação ao Livro de contas n.º 2 da ABAL, que inclui a actividade 

contabilística da ABAL de 1837 a 1844, sabemos que os primeiros homens-modelos 

foram os soldados, José Martins e José Rosa, que foram pagos pela Academia no início 

do ano de 1840
707

.  
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A leitura dos livros de contas da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

permitiu elaborar uma relação com os nomes dos modelos e os períodos em que estes 

serviram a Academia. Esta listagem revelou-se útil para a identificação dos modelos 

representados em alguns desenhos de modelo nu da Colecção, pelo menos para o 

periodo compreendido entre os anos de 1840 e 1882
708

 (Quadro n.º 4 ). 

Conforme referido no capítulo 1.2.1 (Parte II), apontámos um conjunto de 14 

académias de nu masculino, datadas entre 19 de Novembro de 1838 e Julho de 1848 

existentes no Gabinete de Desenhos do MNAA, que utilizámos para reconstruir a 

dimensão original desta Colecção e mostrar a sua dispersão pelas diversas instituições 

que no passado se ligaram à estrutura da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

(Firgs. 136 - 149).   

Do grupo das 14 académias do MNAA, realce-se o desenho mais antigo, datado 

de 19 de Novembro de 1838, executado em carvão e giz branco sobre papel (59 x 45,3 

cm), referente à representação de um nu masculino em pé, a segurar uma vara 

posicionada na vertical (Fig. 136 ). No canto inferior esquerdo da folha existe a seguinte 

inscrição: “Assis des. 3 n 
tês

; 3.º acto posto pelo prof 
or

 Fonseca, em 19 de Nov.º de 

1838”. Face ao conhecimento da data do início da Aula do Nu na ABAL – Novembro 

de 1838 – acreditamos que este desenho do MNAA diga respeito aos primeiros ensaios 

do estudo do nu que se realizaram na Academia das Belas-Artes de Lisboa após a 

abertura da sua Aula do Nu.   

Pela leitura da inscrição da académia do MNAA, datada de 19 de Novembro de 

1838, ficamos a saber que foi executado em “3 n 
tês” 

(três noites). Os Estatutos 

estabeleceram que o estudo do modelo-vivo seria leccionado no período nocturno, entre 

os meses de Outubro até meados de Abril, sendo o regime diurno reservado para o meio 

do mês de Abril até ao fim de Setembro
709

. Como dissemos atrás, esta divisão estava 

certamente relacionada com a situação da iluminação que os diferentes meses do ano 

proporcionariam. No caso do desenho do nu, a sua prática em regime nocturno, 

certamente com recurso à iluminação artificial, beneficiava um contraste maior na 

captação dos jogos de luz e sombras; enquanto a iluminação natural, que o período 

diurno oferecia, possibilitava os alunos exercitar a sua visão para um registo mais subtil 

dos valores lumínicos na representação do corpo.   

Depois do conhecimento do período de execução, temos informação que a 

referida académia do MNAA resulta do 3.º acto posto pelo professor Fonseca, entenda-
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se: António Manuel da Fonseca – professor proprietário da Aula de Pintura Histórica. 

Seguindo o texto dos Estatutos, é referido que na Aula de Estudo do Natural “[…] 

Haverá um Director sempre presente a estes Estudos o qual será algum dos Professores 

das Aulas Académicas nomeado de mez em mez, pela Conferencia”
710

. Também 

denominado como Director do Acto
711

, caberia a este escolher a atitude e pose do 

modelo para os discípulos desenharem, bem como, a quantidade de luz que devia incidir 

sobre a figura
712

.  

A correcção anatómica desta académia e a solidez do desenho leva-nos a supor 

que se trata de uma obra que não foi executada por um aluno, mas sim, por um 

professor. Esta suposição adquire outra consistência quando verificamos que esta obra 

foi assinada por “Assis”, que julgamos tratar-se de Francisco de Assis Rodrigues – 

professor da Aula de Escultura da ABAL. O facto de este desenho apresentar uma data 

muito próxima do início da Aula do Nu na Academia, é mais um dado para afastarmos a 

possibilidade de ter sido executado por um aluno. Pois parece-nos muito difícil e um 

pouco prematuro um discípulo da Academia demonstrar tanto conhecimento no 

exercício do desenho do nu, quando a Aula do Nu da Academia tinha na altura da 

execução deste desenho, pouco mais de duas semanas de existência.  

Face ao que foi exposto, acreditamos que os primeiros desenhos de Nu na 

Academia foram executados por professores. Esta prática visava no nosso entender 

ensaiar os actos de modelo vivo e ao mesmo tempo, produzir exemplos para mostrar aos 

alunos como devia ser tratado o desenho do modelo nu. 

Outro desenho que carece de destaque do conjunto das 14 académias do MNAA, 

diz respeito ao desenho de um nu masculino, datado de 1844, executada em carvão e giz 

branco sobre papel (65 x 48 cm) (Fig. 140 ). Na margem inferior desta obra observa-se 

a seguinte inscrição: “acto do Prof.º Fonseca, em 6 de Maio de 44 – o 1.º q se fez de 

manhã, depois do estabelecim 
to

 da Acadª”. Através desta inscrição fica de alguma 

forma sugerida que a Aula do Nu da Academia começou a laborar no período diurno, 

somente no ano de 1844.  

Na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL encontramos 93 desenhos referentes 

ao estudo do nu, datados entre 1842 e 1930 (Inv. n.ºs: 156 172, 174-176, 185-188, 196, 

198, 209, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220-222, 283-285, 287, 289, 292-308, 310, 
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316, 320, 321, 324, 328, 331, 334, 337-339, 342, 345, 349, 350-355, 386, 483, 487, 490, 

498, 507-509, 526, 550, 551, 581, 588, 600), na qual se incluem provas de 

concurso/exame e remessas de alguns dos nossos artistas enquanto pensionários do 

Estado ou do Legado Valmor. Deste corpus de desenhos só serão objecto de análise 

neste capítulo, a parcela dos desenhos executados na Academia e Escola de Belas-Artes, 

sendo que os desenhos executados no estrangeiro serão tratados mais à frente, na secção 

dedicada aos desenhos dos pensionistas (Capitulo 4).  

Antes de iniciarmos o estudo dos desenhos do nu da Colecção importa esclarecer 

alguns aspectos relativamente à terminologia por nós utilizada para designar este 

conjunto de obras. Como se viu até aqui, temos vindo a chamar os desenhos de nu por 

académias. O escultor e professor da Academia, Assis Rodrigues no seu Dicionário 

Técnico diz-nos que“[…] Dá-se o nome de Académia a uma figura desenhada, 

modelada, ou pintada do natural ou pelo vivo, na aula ou escola da academia d’onde 

parece que tomou o nome, por serem ahi feitos e expostos estes estudos”
713

. Assim, 

optámos por utilizar a nomenclatura da epoca definida pelo escultor e professor da 

Academia, para designar o conjunto de desenhos de nu feitos a partir do natural 

O mais antigo desenho de nu da Colecção, Académia de nu masculino, datado e 

assinado – “Luppi 42 a 43” (verso: a grafite, na margem esquerda da folha), é da autoria 

de Miguel Ângelo Lupi (1826-1883)
714

. Este desenho refere-se a uma representação em 

carvão com realces a giz branco sobre papel (75,8 x 53,5 cm), de um nu masculino de 

pé, que se encontra a segurar uma vara. Esta obra de Lupi foi premiada com o partido 

pecuniário de 20$000 réis, no concurso anual da Aula de desenho Histórico – classe de 

modelo vivo, então dirigida por Joaquim Rafael e o seu substituto, Caetano Aires de 

Andrade, que leccionaram o estudo do modelo-vivo na Aula de Desenho Histórico até 

1856 e 1852, respectivamente
715

. Este desenho foi posteriormente apresentado na 2.ª 

Exposição Trienal da ABAL, em 1843
716

. Observando a atitude corporal e a fisionomia 

do modelo, notamos semelhanças com a estátua do Antínoo (Figrs. 150 e 151). 

Recorde-se que o artigo 67.º dos Estatutos da Academia, sugeria ao Director do Acto, 

para este ter cuidado em colocar o modelo de acordo com a atitude das estátuas que os 
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alunos haviam desenhado previamente – “Será de grande utilidade, que tendo os Discípulos 

feito algum desenho sobre o Antigo, por exemplo, sobre Estatua ou Grupo, o Director lhes faça 

pôr á vista, em outro dia, o modelo vivo da mesma attitude, para que os discípulos observem a 

conformidade do Antigo com o Natural […]”
717

. 

No plano representativo, a académia de Lupi, demonstra um certo amaneiramento 

das proporções e um desenho que não pretende investigar a anatomia do corpo.  

Outra obra da Colecção onde essa aproximação do estudo do modelo-vivo com os 

grandes modelos da estatuária clássica se erevela, pode ser observado no desenho com o 

Inv. n.º 217,  Académia de nu masculino, datado de 1849, da autoria do futuro escultor 

e professor da cadeira de desenho de modelo vivo da Academia, António Vítor de 

Figueiredo Bastos
718

. Este desenho de Vítor Bastos, executado em carvão e giz branco 

sobre papel (71 x 55,3 cm), premiado em 1849 com o prémio de 20$000 réis
719

, tem 

sido comparada com a figura do Laocoonte
720

, que certamente se deve ao facto do 

modelo apresentar os músculos abdominais acentuados e uma torção do tronco 

semelhante ao da estátua helénica de Laocconte. Para além deste modelo de estátua 

julgamos pertinente comparar a atitude corporal desta académia de Vítor Bastos, com o 

Torso de Belvédere, tendo em conta o jogo de musculatura e a posição das pernas 

(Figrs. 152 - 154). À semelhança da académia de Lupi, este desenho de Bastos procura 

também corrigir a figura com base num ideal de proporções, que conduz por sua vez a 

uma certa afectação da anatomia e proporções da figura. 

A partir de 1865 assiste-se a uma reformulação no ensino do Desenho Histórico, 

em particular do desenho do modelo-vivo, que se ficou a dever por acção de Miguel 

Ângelo Lupi, recém-chegado de Roma, que assumiu o ensino do desenho do modelo-

vivo na Academia, entre os anos de 1864 e 1868
721

. 

A partir do estudo dos exemplos da Colecção verificamos que as modificações de 

fundo no desenho do modelo-vivo se tornam mais evidentes após o regresso dos 

primeiros pensionistas do Estado e a sua chegada ao professorado da Academia, que 

aconteceu em meados da década de 70 do XIX. Essas alterações, vão no sentido de uma 
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melhoria em termos representativos e reflectem-se não só no plano gráfico, mas também 

ao nível da postura do próprio modelo.  

Uma das primeiras académias na Colecção que reflecte esses adiantamentos 

provindos com chegada dos primeiros pensionários, diz respeito ao desenho com o Inv 

n.º 334, Académia de nu masculino, datado de 1874-75, da autoria de Columbano 

Bordalo Pinheiro, discípulo José Simões de Almeida Júnior (na cadeira de Desenho do 

Antigo) -  um dos primeiros pensionistas do Estado em Escultura, que assumiu funções 

docentes na Academia após o seu regresso do estrangeiro
722

.  

Na altura em que Columbano executou esta académia, o estudo do modelo-vivo 

na Academia estava a cargo do artista agregado José Maria Franco, que em 1875 foi 

substituído pelo escultor António Alberto Nunes. Este último foi sucedido em 1881, por 

Simões de Almeida, que permaneceu à frente desta cadeira até ao ano de 1896
723

. 

 Nesta académia de Columbano, executada em carvão sobre papel (59 x 41,4 cm), 

aprovada com 18 valores, com a qualificação de distinto, no concurso da Aula de 

Desenho do ano lectivo de 1874-75
724

, vemos representado um modelo nu masculino 

em pé, em posição frontal, com a cabeça voltada a 3/4 para a sua esquerda, a olhar para 

um objecto que segura na mão esquerda; enquanto o braço direito se encontra apoiado 

sobre um plinto vertical e a segurar uma espécie de flauta. Este desenho de Columbano 

distingue-se pelo seu realismo, correcção do desenho e rigor na representação anatómica 

do modelo. Outro aspecto que não podemos deixar de salientar nesta obra, diz respeito 

ao tratamento pormenorizado da fisionomia do modelo, que transforma este desenho 

num exercício também de retrato, género artístico onde Columbano se viria a 

especializar.   

A académia de Columbano é também uma das primeiras obras da Colecção, 

dentro do grupo de desenhos da aula de desenho nu da Academia, onde se nota que a 

zona púbica não é encoberta e em que os órgãos sexuais do modelo são representados; 

ao contrário de outros desenhos de nu aqui tratados, anteriores a 1872, que apresentam a 

zona púbica coberta, caso da académia de Vítor Bastos (Inv. n.º 217). Através desta 

observação e este desenho de Columbano, somos levados a crer que o nu integral na 

Academia foi assumido somente a partir de 1872, altura em que chegaram ao 
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professorado da Academia, os primeiros pensionistas do Estado, caso de José Simões de 

Almeida Júnior.  

O desenho de João António Xafredo Júnior (1860-?)
725

, Académia de nu 

masculino Inv. n.º 287, datado de 1879-80, regista a mesma aproximação realista que a 

académia de Columbano. Nesta obra de Xafredo Júnior vemos representado em carvão 

sobre papel (57,5 x 43 cm), um modelo masculino em pé, visto de frente, com o tronco 

voltado ligeiramente a ¾, com o braço direito apoiado sobre um plinto e perna direita 

cruzada sobre a tíbia da perna esquerda. A posição elegante do modelo, aproxima-se em 

muito da cópia escultura romana do Sátiro em Repouso – original do escultor grego 

Praxíteles (Figrs. 155 e 156 ).  

Nos desenhos de nu da Colecção, executados na Academia e Escola de Belas-

Artes de Lisboa, datados a partir de 1870, verificamos que o modelo mostra maior 

decoro na forma como posa, em comparação com obras anteriores a esta data, onde a 

postura é algo descuidada e o perfil físico longe de preencher as proporções ideais. 

Relativamente a esta última observação, refira-se como exemplo os desenhos com os 

Inv. n.ºs: 156 e 158, ambos datados de 1864-65, da autoria de Gustavo Adolfo Lincoln 

Esteves (1845-?)
726

 e João Francisco da Silva (1846-?)
727

, respectivamente. No desenho 

destes dois discípulos da Academia, verificamos que o modelo não constitui um 

exemplo físico de boas proporções, ao que se acrescenta a forma um pouco desleixada 

como se coloca para ser desenhado posa – em pé, com os olhos fechados, cabeça 

inclinada para o seu lado esquerdo a descansar sobre a mão esquerda e o cotovelo 

apoiado sobre um plinto.   

Segundo nos diz o professor de Gravura Histórica, João José dos Santos, a falta de 

preparação dos modelos não se cingia só à Academia, mas estava também relacionada 

“[…] com a falta de educação que ha nas classes onde estes modelos se podem 

encontrar […]”
728

.  

Na opinião de João José dos Santos, o modelo devia ser educado para cumprir a 

sua função, à semelhança de outros países europeus (Paris, Itália, Prússia, e Alemanha) 

onde isso acontece
729

. No entanto, o professor de Gravura reconhece que a […] tal 
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respeito ainda está o nosso povo muito atrazado […]”
730

. Outro ponto abordado por este 

artista prende-se com a situação dos modelos femininos, que na Itália eram formados 

para esse efeito
731

. Como trataremos de mostrar em seguida, o modelo feminino fez a 

sua entrada tardiamente na Academia.  

Antes do modelo feminino ter sido introduzido verificamos, pela leitura dos livros 

de contas do ano de 1877, que Academia fez questão que os seus alunos também 

tomassem contacto com estudo de jovens menores, conforme pode ser comprovado a 

partir da ordem de pagamento efectuada em Dezembro de 1877 a “[…] António Pedro 

por seu filho ser me/ nor, este servir de modélo aos alumnos/do 4.º anno, no 1º concurso 

trimestral do na/no lectivo de 1877 a 1878[…]”
732

. Recorde-se que Domingos Sequeira 

propôs para a aula do nu do seu Ateneu, que se fizesse o estudo do nu de modelos 

jovens, para além de pessoas mais velhas e mulheres.  

Nos Estatutos da ABAL não é feita menção a modelos femininos
733

. Porém, José-

Augusto França diz-nos que estes se encontram referidos de forma dissimulada no 

orçamento da ABAL: “[o] nu que, embora discretamente escondido numa alínea do 

orçamento, podia ser feminino[…]”
734

.    

 Na conferência académica de 1 de Dezembro de 1856, Francisco Metrass 

apresentou uma proposta para que fosse aumentado o número de modelos e se incluísse 

o desenho de um modelo feminino. Contudo, esta proposta não teve qualquer 

continuidade
735

.  

 Em observação aos livros de contas da ABAL, sabe-se que foi pago em Agosto 

de 1879, 2$400 réis a Joana da Anunciação para “[…]servir de modélo vestida na 

respectiva aula para o concurso anual[…]
736

. Esta constitui primeira notícia da 

contratação de um modelo feminino para as aulas da Academia. O facto de vermos 

especificado que a modelo se apresentaria vestida, mostra que o pudor em relação ao nu 

não estava totalmente ultrapassado.  

 Os únicos exemplares de desenho de modelo nu feminino na Colecção, datados 

entre 1881 e 1903, Inv. n.ºs: 337, 350, 351, 352, 354, 355, 386, dizem respeito a obras 
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executadas pelos nossos artistas enquanto pensionários do Estado, na École dês Beaux-

Arts e Académie Julien, em Paris. 

Como trataremos de mostrar em momento próprio (Capitulo 4), os desenhos 

executados pelos nossos pensionistas eram remetidos anualmente à Academia como 

forma destes mostrarem o seu aproveitamento e justificarem a sua pensão. 

Posteriormente, estas obras eram apresentadas nas exposições anuais da Escola de 

Belas-Artes de Lisboa. 

O desenho do modelo feminino na École dês Beaux-Arts de Paris começou a ser 

praticado no ano de 1863
737

. As primeiras remessas de obras dos nossos pensionistas 

começam a marcar presença nos salões de exposição da Academia a partir do ano de 

1871, com obras de José António Gaspar (pensionista em arquitectura), José Simões de 

Almeida Júnior (pensionista em Escultura) e António Rodrigues da Silva (pensionista 

em pintura histórica)
738

. Não sendo especificado no catálogo das exposições, se os 

estudos de figuras académicas seriam de modelos masculinos ou femininos, acreditamos 

que os nossos pensionários desenharam ambas.  

Se o desenho do modelo feminino na Academia começou a ser praticado somente 

em finais 79 e as primeiras remessas dos nossos pensionistas começam a ser exibidas 

em 71, acreditamos que os discípulos da Academia contactaram com o desenho do nu 

feminino, numa primeira fase, através dos exemplares remetidos pelos artistas 

pensionários.  

Em virtude das académias femininas da Colecção fazerem parte do conjunto de 

obras dos pensionistas, remetemos o leitor para o capítulo 4 desta dissertação, que trata 

do estudo das obras executadas no estrangeiro pelos pensionários. 

 

3.1.6.2. Panejamentos 

 

Paralelamente ao estudo do nu fazia-se o desenho de panejamentos ou 

roupagens, que tinha como objectivo exercitar o estudo da figura vestida, em particular 

a observação das dinâmicas das pregas, volumes e as diferenças de luminosidade nos 

diferentes tipos de tecidos.  

O exercício do desenho de panejamentos pode ser observado em 46 obras da 

Colecção, datadas de 1840 a 1900 (Inv. n.ºs: 125 - 145, 193 - 195, 197, 199, 208, 210, 

                                                 
737

 Cf., Geneviève MONNIER;, Bernice ROSE, Textos; Jean LEYMARIE, Introdução - History of an 

art: Drawing. Geneva :  Skira, 1979, p. 31. 
738

 Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA –  Exposição em 1871 dos Trabalhos 

escolares e provas dos concursos de 1868 a 1870. Lisboa : Imprensa Litteraria, 1871, pp. 28-31. 



 143

212, 225, 239, 241, 246, 286, 288, 325, 330, 336, 472, 475, 476, 482, 492, 511, 589, 

593).  

O desenho de panejamentos na Academia foi praticado com auxílio de um 

manequim articulado, que segundo consta, pertencia a Joaquim Rafael e foi adquirido 

pela ABAL no ano de 1850
739

.  

Conforme pudemos observar pelos desenhos da Colecção, o manequim assumia 

uma posição de pé ou sentado e sobre ele era colocado um panejamento, ficando a sua 

fisionomia ao critério dos discípulos.  

No desenho com o Inv. n.º 589, Estudo de  panejamento, datado de 1843, da 

autoria de Miguel Ângelo Lupi, vemos representado em carvão e esfuminho sobre papel 

(72,5 x 54,7 cm), uma figura drapejada, vista de frente, com a mão direita levantada; 

enquanto a outra está apoiada sobre um plinto situado à esquerda. Ao olharmos para a 

face do manequim, verificamos que houve uma tentativa clara de conferir uma 

fisionomia humana à figura. A modelação do panejamento é quase escultórica e o 

registo dos jogos de luz e sombra bastante cuidados, permitindo vislumbrar o brilho do 

tecido e mesmo a sua textura. Este desenho de Lupi foi distinguido no concurso anual 

da Aula de Desenho Histórico de 1843, com o prémio de 20$000 réis, tendo sido 

posteriormente apresentado na 2.ª exposição trienal da ABAL
740

.  

A humanização do manequim ia ao ponto de conferir expressão facial, conforme 

pode ser observado no desenho com o Inv. n.º 212, datado de 1858-59, da autoria de 

Augusto Barradas, que obteve o prémio de 20$000 réis
741

, com esta obra no concurso da 

Aula de Desenho de 1859
742

.  

A partir de outros estudos de panejamento da Colecção, verificamos que os 

discípulos representavam o manequim como se de um modelo nu se tratasse, embora 

vestido ou coberto com roupagens. É disso exemplo, o desenho com o Inv. n.º 286, 

Estudo de panejamento, datado de 1876-77, da autoria de Tomás dos Santos Júnior 

(1859-?)
743

. Nesta obra o artista representa uma figura masculina semi-nua, coberta com 

uma espécie de toga, que deixa a descoberto uma parte do tronco. Notamos que o artista 

empenhou-se em humanizar o manequim, conferido-lhe um rosto e definido um corpo e 
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sua estrutura muscular humana. Este desenho de Santos Júnior foi condecorado com um 

prémio pecuniário no valor de 20$000 réis, no último ano do Curso de Desenho
744

.  

O estudo de panejamento foi também praticado em modelos-vivos, ou seja, em 

figuras humanas. Nesta variante do estudo de panejamentos, a preocupação também 

estava voltada para a representação pormenorizada da cabeça e fisionomia do modelo, 

numa abordagem que se aproximava do retrato. Constitui exemplo desta abordagem, o 

desenho de Aníbal Cyro (1846-?)
745

, Inv. n.º 123, Estudo de panejamento, datado de 

1863-64, premiado com 20$000 réis, no concurso da Aula de Desenho Histórico em 

1864
746

.  

 

3.1.6.3. Cabeça 

 

O estudo da cabeça faz parte de um conjunto de três provas da classe de desenho 

do modelo vivo: cabeça, panejamento e nu
747

. Na Colecção este estudo encontra-se 

representado por seis desenhos datados entre 1877 e 1899 (Inv. n.ºs: 293, 309, 332, 

333, 336, 344).  

Um dos primeiros exemplos na Colecção de estudos da cabeça, executados na 

classe de modelo vivo, é da autoria de António Ramalho (1859-1916)
748

, Inv. n.º 336, 

datado de 1877-78. Neste desenho de António Ramalho, executado em carvão sobre 

papel (56 x 41,3 cm), vemos representado a cabeça de um homem, visto a ¾, com barba 

e um lenço na cabeça, a olhar ligeiramente para baixo. É um desenho que se destaca 

pelo pormenor na representação dos adereços e da expressão facial do modelo. Trata-se 

de um desenho aprovado com 16 valores, no concurso anual da Aula de desenho do ano 

lectivo de 1876-77 e que posteriormente foi mostrado na exposição anual da ARBAL 

em 1879
749

.  

O mesmo nível de representação pode ser observado no desenho com o Inv. n.º 

309, datado de 18 e Julho de 1899, da autoria do futuro arquitecto Frederico Evaristo da 
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Silva Gomes (1879-?)
750

. Nesta obra vemos representado em carvão sobre papel (61,3 x 

46,6 cm), o busto de um velho, calvo, com barbas, com a cabeça inclinada e apoiada 

sobre a mão do braço esquerdo, que por sua vez está encostada sobre uma espécie de 

plinto. Na altura da execução deste desenho, era professor da cadeira de desenho do 

modelo-vivo, o pintor e teórico de arte, Luciano Freire, que exerceu funções de 1896 até 

1931, altura em que se aposentou, até que em 1934 foi sucedido por Leopoldo de 

Almeida
751

.  

Outro desenho que merece ser desctacado do conjunto de estudos de cabeças 

existentes na Colecção, diz respeito ao desenho com o Inv. n.º 344, da autoria do futuro 

arquitecto, Adolfo Marques da Silva (1876-1939)
752

. Datado de 27 de Julho de 1894, 

este desenho de Adolfo Marques da Silva, trata da representação de um busto feminino 

em carvão sobre papel (57 x 43,5 cm), aprovado com 18 valores, no exame de passagem 

da 2.ª cadeira (Desenho de Modelo Vivo) do 4.º ano do Curso Geral de Desenho
753

. Esta 

obra é um raro testemunho da representação do modelo feminino nas classes de desenho 

da EBAL, que como se disse, começou a ser praticado em finais da década de 70 do 

século XIX.  

 

 Parte essencial da Escola Académica, o Desenho do Modelo Vivo previa o 

estudo do modelo nu, o desenho de panejamentos e o estudo de cabeças.  

A aula de desenho do Nu na ABAL começou a laborar em Novembro de 1838, 

dois anos após a fundação da Academia das Belas-Artes de Lisboa. Foram escolhidos 

para servirem como modelos, soldados da guarda, ideia inspirada em Domingos 

Sequeira e o seu Ateneu de Belas-Artes.  

O desenho do nu integral foi assumido na Academia somente na década de 70, 

talvez por influência dos artistas regressados de Paris e Roma. Esta afirmação tardia do 

nu, vem mostrar no nosso entender, que o preconceito em relação a este estudo, que 

impediu o funcionamento da Academia criada por Vieira Lusitano e André Gonçalves, 

vigorou até muito tarde na consciência portuguesa.  

A década de 70 assinala também os primeiros contactos dos alunos da Academia 

com o desenho do modelo feminino nu, cujos primeiros exemplos foram dados a 
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conhecer através das obras remetidas pelos nossos pensionários, que posteriormente 

eram exibidas nos salões anuais da Academia. A primeira notícia da contratação de um 

modelo feminino por parte da Academia data de 1879, altura em que foi pago a Joana 

de Anunciação para servir como “[…] modélo vestida na respectiva  au/ la para o 

concurso annual[…]”
754

.  

No plano da representação, o estudo do modelo vivo foi regido pelo estudo do 

Antigo, sendo os modelos conduzidos pelo Director do acto a assumir as atitudes dos 

grandes modelos da estatuária clássica.  

Nos primeiros desenhos de modelo vivo da Colecção, datados da década de 40, da 

autoria de Lupi e Vítor Bastos, verificamos que existe uma preocupação em corrigir a 

figura tendo em conta as proporções do antigo, conforme estipulado pelo artigo 67.º dos 

Estatutos. A partir da década de 70 e tomando como exemplos as académias de 

Columbano e Xafredo Júnior, notamos que o desenho do modelo-vivo liberta-se da 

figuração idealista, para se aproximar de uma representação realista, mas sem nunca 

esquecer os modelos da estatuária clássica. 

 

3.2. Desenhos dos concursos, exames, prémios e exposições  

 

Quase todas as obras até aqui estudadas dizem respeito a desenhos premiados no 

âmbito dos concursos anuais ou exames das aulas de Desenho da Academia e Escola de 

Belas-Artes de Lisboa, tendo a maioria sido objecto de exposição nos certames trienais 

ou anuais da instituição.  

Um exame estatístico ao grupo de desenhos executados na Academia e Escola de 

Belas-Artes de Lisboa revela, que dos 514 desenhos, mais de metade foram realizados 

no contexto dos concursos anuais ou provas de exame da Aula de Desenho, enquanto 

uma segunda análise demonstra que a maioria foi distinguida e apresentada ao público 

nas exposições trienais e anuais promovidas por esta instituição no passado (Gráfico 1).  

No artigo 85.º dos Estatutos fundadores da ABAL (1836), vemos determinada a 

realização de concursos anuais, com “[o] fim de excitar , e entreter útil emulação entre 

os Discípulos da Aula de Desenho […]”
755

, enquanto os discípulos dos cursos de 

Pintura, Arquitectura e Escultura, exceptuando os de Pintura de Paisagem e Gravura 

Histórica
756

, contavam com um concurso trienal
757

, cuja realização foi mantida até à 
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reforma de 1881
758

. Estes sistemas de emulação inscrevem-se na tradição instituída em 

outras academias europeias, caso da Academia de S. Lucas ou a Academia de Francesa 

de Roma
759

, mas também, de outras aulas e academias da capital – Ateneu de Belas-

Artes, Aula Pública de Desenho ou a Academia da Ajuda – que como vimos, atribuíram 

prémios aos melhores alunos classificados no âmbito dos concursos promovidos por 

estas insituições
760

.  

O enunciado ou programa das provas de concurso da Academia e Escola de Belas-

Artes de Lisboa eram preparados pelos professores responsáveis por cada uma das 

aulas, que após a sua execução os submetiam para discussão e aprovação em sessão 

académica. É quase certo que os exercícios considerados para estas provas eram 

semelhantes aos das aulas, embora o nível de exigência fosse maior, na medida em que 

se pretendia avaliar os conhecimentos adquiridos ao longo do ano pelo aluno.  

A partir de 1843, com vista a sistematizar a realização destas provas, foi feita uma 

divisão segundo uma lógica de progressão nos estudos, com diferentes níveis de 

dificuldade, ordenada de forma decrescente, em quatro classes: 1.ª classe- desenho do 

modelo-vivo, anatomia e estudo do panejamento; 2.ª classe – desenho de cópia de 

estátua de vulto reduzido; 3.ª classe – desenho de cópia de baixo-relevo em vulto; 

4.ª classe – desenho de cópia a partir de estampa
761

.  

A leitura do programa do concurso anual do ano lectivo de 1863-64, constante no 

livro de actas da ARBAL
762

 e de outros publicados em trabalhos académicos
763

, 

permitiu verificar, que o tempo de execução fixado para a realização das provas em 

cada uma destas classes não excedia em média os 30 dias úteis e as 6 horas diárias de 

trabalho. Esta informação pode ser utilizada para termos uma ideia do tempo que os 

desenhos da Colecção procedentes destes concursos levaram a ser executados. 

Relativamente à escolha dos modelos, sabe-se que cabia ao júri do concurso 

distribuir as estampas, colocar as estátuas e escolher o acto do modelo vivo. Por norma, 

as provas da 2.ª, 3.ª e 4.ª classe eram executadas a dois lápis (lápis negro/carvão e giz 

branco), em papel de cor, e contemplavam a realização de um desenho em simples 

contorno e de outro sombreado em claro-escuro; enquanto as provas da 4.ª classe eram 
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 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Cap. V, Art. 91.º, p. 26. 
758

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., pp. 152-153. 
759

 Cf. Carl GOLSDTEIN – op. cit., p. 204 – 206. 
760

 Vd. Capítulos 2 e 3 desta dissertação. 
761

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 138. 
762

 Cf. Documento n.º 22 
763

 Sobre a estrutura dos programas destes concursos e exames vd. Saulo ARAÚJO – op. cit., vol II, pp. 

189-191; Mário Jorge Fernandes Janeiro SILVA – op. cit., vol I, pp. 41-44; vol II, documentos n.ºs: 7 e 8.  
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resolvidas em claro-escuro
764

. Quanto às provas em desenho do ornato, desenho de 

paisagem e arquitectura, estas eram executadas em aguarela. Todos os alunos eram 

obrigados a concorrer, sob pena de serem reprovados e assim impedidos de aceder à 

classe seguinte.  

A progressão nos estudos era assim acompanhada pela participação nestes 

concursos, que se realizavam no final de cada ano lectivo em cada uma das respectivas 

aulas
765

. Para além destes concursos servirem como momento de avaliação para testar 

os conhecimentos apreendidos ao longo do ano pelos discípulos, visavam também 

distinguir os melhores alunos, a quem eram adjudicados prémios (partidos) pecuniários 

(30$000 réis)
766

 e menções honrosas (Honra do Accessit)
767

, em conformidade com os 

artigos 85.º, 88.º e 89.º dos Estatutos da ABAL. Aos alunos premiados nos concursos 

trienais das aulas de Pintura, Escultura e Arquitectura, era lhes atribuídos medalhas de 

ouro e prata
768

.  

Através da leitura das actas da Academia e a observação dos desenhos da 

Colecção, datados entre 1838 e 1873, conseguimos saber que as obras a concurso eram 

examinadas em conferência geral da Academia convocada para o efeito, sendo a 

votação das obras feita por escrutínio secreto
769

. Esta votação acontecia por meio de 

esferas brancas e pretas, que eram em número dos vogais do júri, correspondendo as 

esferas pretas aos votos contra e as brancas aos votos a favor. Porém, antes das obras 

serem examinadas eram marcadas com um número, de forma a preservar o seu 

anonimato, sendo este o único meio de serem distinguidas no processo de exame e 

votação. Decorrido o escrutínio, este era registado em acta
770

 e o resultado da distinção 

atribuída, bem como, o nome do discípulo, inscritos na superfície das obras (a grafite, 

na frente ou no verso da folha). 

A partir de 1872, assistimos à introdução de um novo modelo de classificação, 

baseado numa escala quantitativa, situada entre 0 a 20 valores, que por sua vez 

                                                 
764

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit.,  p. 138. 
765

 Cf. Mário Jorge Fernandes Janeiro SILVA – op. cit , vol, I, p. 41; Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 

135. 
766

 Em conformidade com o artigo 88.º dos Estatutos, quatro destes partidos eram adjudicados na classe 

de discípulos ordinários e dois na classe de discípulos voluntários. Em consulta às actas da ABAL 

verificamos que o valor destes partidos estava dependente do orçamento disponibilizado pelo Governo. A 

partir da segunda metade da década de 40, vemos o valor de 30$000 réis descer para 20$000 réis. 
767

 Atribuído às obras votadas com classificação imediatamente inferior aos trabalhos premiados com o 

partido pecuniário.   
768

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Cap. V, Art. 90.º e 91.º p. 26. 
769

 Cf. Idem – op. cit, Cap. V, Art. 87.º, p. 25. 
770

 Verificámos que a partir de Reforma de 1881, os resultados destas votações deixam gradualmente de 

ser registados em acta para serem lançados em Livros de Exame. Actualmente, estes livros encontram-se 

guardados no arquivo morto da secretaria e Arquivo Histórico da Biblioteca da FBAUL.  
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correspondia a uma gradação qualitativa. Os alunos que obtivessem entre 18 e 20 

valores seriam distinguidos com um prémio pecuniário de 20$000 réis; entre 16 ou 17 

valores, com a Honra do Accessit; com 15 valores, aprovados com distinção e aqueles 

que obtivessem uma classificação entre 10 a 14 valores seriam simplesmente 

aprovados
771

. Este modelo tornou a avaliação não só mais rigorosa, como também mais 

exigente e justa, na medida em que todos os alunos eram classificados com base numa 

escala quantitativa, que por sua vez tinha uma correspondência qualitativa. 

Com a reforma pedagógica de 1881, vemos introduzidas algumas modificações ao 

nível dos sistemas de avaliação e emulação. Os concursos anuais são substituídos por 

exames de frequência, exames de passagem e exames finais, expondo desta forma os 

alunos a uma avaliação periódica mais regular. Passam a ser adjudicados partidos 

pecuniários no valor de 30$000 réis, como primeiro prémio e medalhas de prata e 

bronze aos discípulos classificados em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A 

atribuição de medalhas, que anteriormente estava destinado exclusivamente aos alunos 

de Pintura, Escultura e Arquitectura, passam a partir de agora a ser conferidos aos 

alunos premiados em qualquer um dos cursos.  

A eliminação dos concursos trienais, que como vimos estavam destinados somente 

aos alunos dos cursos superiores, ditou a criação de outros sistemas de emulação, como 

o «Prémio Anunciação»
772

, «Prémio Lupi»
773

 e o «Prémio Ferreira Chaves»
774

, 

                                                 
771

 Esta alteração foi instituída depois do professor substituto da cadeira de arquitectura civil, José da 

Costa Sequeira ter observado em sessão de 21 de Agosto de 1872, convocada para a votação dos 

trabalhos do concurso anual da Aula de Desenho desse ano, que pouca diferença havia entre os trabalhos 

não premiados na classe de modelo vivo e aqueles propostos para receberem o prémio de 20$000 réis na 

mesma classe. Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, p. 152. 
772

 Instituído no ano de 1884, em memória do pintor e professor de Pintura de Paisagem, Tomás da 

Anunciação, este prémio foi distribuído anualmente até ao ano de 1930. Da lista de artistas representados 

na Colecção, foram contemplados com este prémio: José Veloso Salgado (1885), Francisco Baeta (1889), 

Adolfo de Sousa Rodrigues (1890), Pedro Guedes (1896), Joaquim Porfírio (1897), José Nunes Ribeiro 

Júnior (1901), Adriano de Sousa Lopes (1900), Artur Miguel Severino (1902), Miguel Queriol (1903), 

Constâncio Gabriel da Silva (1905), Henrique Franco (1908) e Abel Raul dos Santos (1909). Para um 

conhecimento completo da relação de artistas que foram distinguidos com este Prémio, vd. Carta 

Corrente Premio “Annunciação”. Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 2-B-SEC 123 A.N.B.A; 

Maria Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, pp. 162-163. Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do 

Governo n.º 291, de 24 de Dezembro de 1902. 
773

 Criado no ano de 1896, em memória do pintor de história e professor de Pintura da Academia, Miguel 

Ângelo Lupi, este galardão foi distribuído até ao ano de 1931. Dos artistas que figuram na Colecção, 

receberam este Prémio: Constantino Fernandes (1896, 1898), José Nunes Ribeiro Júnior (1899), Adriano 

de Sousa Lopes (1900), Artur M. Severino (1901), Constâncio Gabriel da Silva (1904, 1905), José Isidoro 

Ferreira Lobo (1906), Carlos Bonvalot (1912, 1913). Para uma relação completa dos artistas que foram 

premiados com este galardão vd. Carta Corrente “Prémios Lupi e “Ferreira Chaves”. Ms. Arquivos 

da secretaria da ANBA, cota: 2-B-SEC 124 A.N.B.A; Maria Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, p. 164. 

Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo, n.º 291, de 24 de Dezembro de 1902. 
774

 Este Prémio foi instituído no ano de 1900, um ano após a morte do pintor e professor de Pintura 

Histórica, José Ferreira Chaves. Dos artistas representados na Colecção foram distinguidos com este 

prémio: Bernardino Chagas (1902), Ricardo Ruivo Júnior (1905), José Isidoro Ferreira Lobo (1906, 

1909), Henrique Franco (1910), Carlos Bonvalot (1914) e Américo Marinho (1931). Sobre este Prémio 
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curiosamente, todos destinados aos alunos dos cursos de Pintura e em memória de 

pintores da geração romântica, que também tinham sido professores na Academia
775

. 

Relativamente aos alunos de escultura, só em inícios da década do século XX é que 

viram estabelecida uma distinção exclusiva para a sua classe – «Prémio Alberto Nunes» 

– instituído em memória do escultor e professor da Academia, António Alberto Nunes 

(1838-1912)
776

.  

Em larga desvantagem estavam os alunos do curso de Arquitectura, que só com a 

reforma de 1932 viram criado o “Premio José Luís Monteiro”
777

, destinado a premiar o 

melhor aluno do curso de arquitectura da EBAL. 

Com a criação da ANBA em 1932
778

, coube a esta instituição, em cumprimento do 

Decreto-Lei n.º 28003, de 31 de Agosto de 1937, a função de depositária destes prémios 

(«Anunciação», «Lupi» e «Ferreira Chaves»), que a partir de 1983 foram combinados 

com outras distinções («Prémio Luciano Freire»
779

, «Prémio Rocha Cabral»
780

, «Prémio 

Soares dos Reis»
781

, «Prémio Barão de Castelo de Paiva»
782

, «Prémio Júlio Mardel»
783

 e 

subsídio de viagem do legado dos Viscondes de Valmor)
784

, em dois prémios anuais 

conferidos pela ANBA: Prémio Investigação e o Prémio Aquisição
785

.  

 

                                                                                                                                               
vd. Diário do Governo n.º 291, de 24 de Dezembro de 1902. Para um conhecimento mais detalhado dos 

artistas que receberam este Prémio, vd. Carta Corrente “Prémios Lupi” e “Ferreira Chaves”; Maria 

Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, p. 165. Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo, n.º 

291, de 24 de Dezembro de 1902. 
775

 Pela reforma de 1932 é criado o “Prémio Malhoa”, destinado exclusivamente aos alunos de Pintura. 

Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo n.º 214, 1.ª série, de 12 de Setembro de 1932. 
776

 O Prémio Alberto Nunes foi instituído no ano de 1913, por D. Josefina Adelaide, irmã do falecido 

escultor António Alberto Nunes. Este galardão visava distinguir anualmente o aluno de Escultura que 

reunisse a melhor classificação nas suas provas de exame. Na Colecção, o único artista que recebeu este 

prémio foi Leopoldo de Almeida, nos anos de 1917 a 1920. Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário 

do Governo n.º 214, 1.ª série, de 12 de Setembro de 1932. 
777

 Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo n.º 214, 1.ª série, de 12 de Setembro de 

1932. 
778

 Criada pelo decreto n.º 20:977 de 5 de Março de 1932. Cf. Diário do Governo n.º 55, I.ª série, de 5 de 

Março de 1932. 
779

 Destinado a premiar o melhor artista em desenho pelas obras apresentadas nas exposições de arte 

nacionais. Sobre este prémio vd. Diário do Governo n.º 203, I.ª série, de 3 de Agosto de 1937. 
780

 Criado no ano de 1926, este galardão estava destinado a premiar os artistas que obtivessem as mais 

elevadas distinções nos certames artísticos oficiais ou exposições anuais da SNBA. Sobre o regulamento 

deste Prémio, vd. Diário do Governo n.º 2, I.ª série, de 4 de Janeiro de 1927. Na Colecção, o único artista 

que recebeu este prémio foi Severo Portela Júnior, nos anos de 1930 e 1931. 
781

 Este Prémio pretendia distinguir os alunos da Academia Portuense de Belas-Artes que mais se 

tivessem distinguido em trabalhos de esboço ou composição em Pintura, Escultura ou Arquitectura. 
782

 Prémio destinado a premiar o aluno da Academia portuense pelo melhor quadro a óleo sobre um 

assunto bíblico. Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo n.º 203, I.ª série, de 3 de 

Agosto de 1937. 
783

 Sobre o regulamento deste Prémio, vd. Diário do Governo n.º 147, I.ª série, de 28 de Junho de 1957. 
784

 Estes prémios foram extintos pelo decreto-lei n.º 42783 de 25 de Janeiro de 1983. 
785

 Sobre a história e os regulamentos destes prémios vd. ACADEMIA NACIONAL DE BELAS-ARTES 

– Compilação de Legislação. Lisboa: ANBA, 1960; Diário da República, I série, n.º 20, de 25 de Janeiro 

de 1983. 
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3.2.1. Provas dos concursos anuais  

 

Conforme tivemos ocasião de referir, após as obras terem sido apreciadas e 

votadas pelo júri, a classificação atribuída por este último era inscrita na superfície do 

desenho. Foi precisamente pela constatação destes registos de avaliação nos desenhos 

que nos foi possível identificar e separar na Colecção as obras procedentes destes 

concursos. 

Como foi referido atrás (capítulo 3), as aulas da ABAL tiveram início entre 

Novembro de 1836 e Fevereiro de 1837. Pela leitura das actas da ABAL, conseguimos 

saber que o primeiro concurso anual realizou-se no ano de 1838
786

, enquanto o último 

foi celebrado no final do ano lectivo de 1879-1880, pois com a reforma de 81 estes 

concursos foram substituídos por exames periódicos (exames de frequência, exames de 

passagem e exames finais).  

Dos quarenta dois concursos anuais que se realizaram entre os anos de 1838 e 

1881, a Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, possui 273 desenhos, apresentados 

em trinta e sete destes concursos, cuja relação apresentamos em anexo (Quadro 5).  

Como exemplo de estudo das provas apresentadas na 1.ª classe – estudo do 

panejamento, desenho de modelo vivo e anatomia, focamos os desenhos de Tomás da 

Anunciação, Inv. n.º  593; Miguel Ângelo Lupi, Inv. n.º 174 e de José Ferreira Chaves 

Inv. n.º 358, respectivamente.  

Tomás da Anunciação fez parte da primeira vaga de discípulos da ABAL. Depois 

de ter prestado provas de admissão em 5 de Maio de 1837, foi matriculado em 21 de 

Outubro do mesmo ano, na qualidade de discípulo voluntário da Aula de Desenho 

Histórico e Desenho de Arquitectura Civil da ABAL. Discípulo de Joaquim Rafael e 

Caetano Aires de Andrade na Aula de Desenho Histórico, Anunciação mereceu sempre 

os mais altos louvores, tendo sido premiado com o partido de 30$000 réis nos concursos 

anuais da Aula de Desenho dos anos de 1838, 1839 e 1841, nas secções de desenho a 

partir de estampa, desenho de baixo-relevo e modelo vivo, respectivamente
787

.  

Dos concursos em que Anunciação foi premiado, a Colecção possui o Estudo de 

panejamento, Inv. n.º 593, executado em carvão, giz branco e esfuminho sobre papel 

                                                 
786

 Neste primeiro concurso foram premiados na classe dos discípulos ordinários: João Victorino Severo 

Sampaio, Valentim José Correia, João Pedro Monteiro e Carlos Henrique da Costa; na classe de 

discípulos voluntários: Tomás da Anunciação e José Maria Caggiani. Cf. Acta n.º 107 da conferência 

ordinária de 7 de Setembro de 1838, in Actas da Academia de B.Artes de Lisboa - 1838 a 1843. 
787

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp 

46-48. 
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creme (72 x 54 cm). Datado e assinado no verso do suporte – “Anunciação/ 1840 a 

1841” (a grafite, no canto superior direito); na parte da frente da folha, no canto superior 

direito, vemos escrito a grafite – “Nº 7” – o que nos informa do número com que foi 

marcada a obra de Anunciação aquando da votação dos prémios. Seguindo a acta da 

sessão convocada para o exame e votação das obras apresentadas no concurso anual da 

Aula de Desenho Histórico do ano escolar de 1840-41, ficamos a saber, que o “[…] 

Desenho Nº7 [obteve] Dez votos [sendo assim] approvado por maioria […]” para a 

obtenção do partido pecuniário de 30$000 réis
788

. No contexto da biografia de 

Anunciação, este desenho é um dos primeiros exemplares da sua prestação como 

discípulo da ABAL, onde não podemos deixar de observar as suas capacidades de 

desenhador, que o conde prussiano, Atanásio Raczynski (1788-1874) fez questão em 

salientar aquando da sua visita ao nosso país em missão diplomática
789

, entre os anos 

1842 e 1845
790

.  

Em 4 de Fevereiro de 1841, com a idade de 14 anos, Miguel Ângelo Lupi era 

matriculado na Aula de Desenho Histórico da ABAL, então regida por Joaquim Rafael. 

Em 1842, no concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1841-

1842, foi-lhe adjudicado um prémio pecuniário no valor de 30$000 réis, na secção de 

cópia por estampa, distinção que voltou a alcançar no concurso do ano escolar de 1842-

1843, na secção de desenho do modelo vivo e de panejamento
791

. Procedente deste 

último concurso, a colecção de Desenho Antigo da FBAUL possui o Estudo de 

panejamento, Inv.n.º 589 e a Académia de nu masculino, Inv. n.º 174, ambos 

aprovados com o prémio de 30$000 réis
792

.  

Como exemplo para os estudos de modelo vivo – desenho do nu – executados no 

âmbito das provas da 1.ª classe, realce-se mais uma vez a académia de nu masculino 

desenhada em carvão, com realces em giz branco sobre papel de cor (75,8 x 53,5 cm), 

datada de 1838. No contexto da Colecção e destes concursos, esta obra representa o 

primeiro exemplo de desenho de modelo vivo a partir do natural, premiado nos 

concursos da Aula de Desenho Histórico da ABAL.  

                                                 
788

 Cf. Documento n.º23 
789

 Cf. Joaquim de VASCONCELOS – Conde de Raczynski (Athanasius). Esboço Biographico. Porto : 

Imprensa Portugueza, 1875, pp.9, 26; Henrique de Campos Ferreira LIMA (Prefaciadas e anotadas por) – 

Cartas Dirigidas pelo Conde de Raczynski a Ferdinand Denis. Lisboa : José Fernandes Júnior, 1932. 

[Separata da Revista História], p.8. 
790

 Cf. Conte A. RACZYNSKI – Les Arts en Portugal. p.115; Idem – Dictionnaire Historico-

Artistique du Portugal. Paris: Jules Renouard et C
ie
, Libraires-Éditeurs, 1847, p. 11.  

791
 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp 

200-202. 
792

 Cf. Documento n.º24 
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  José Ferreira Chaves foi matriculado na ABAL em 5 de Outubro de 1854, na 

qualidade de discípulo voluntário. Começou por frequentar o estudo da Aula de 

Desenho Histórico, então leccionada por Joaquim Rafael e Francisco Vasquez Martins. 

Enquanto discípulo da Aula de Desenho Histórico, foi premiado nos anos de 1855, 1856 

e 1857, com a Honra do Accessit, nas secções de desenho de cópia a partir de estampa, 

cópia de estátua de dorso de Vénus e cópia de estátua, e no ano de 58, com o partido de 

20$000 réis, na secção de desenho do modelo vivo
793

. Dos concursos em que Ferreira 

Chaves foi premiado, a Colecção possui uma Cabeça de expressão, Inv. º 122, 

apresentada no concurso de 1855 e do concurso de 1858, Estudo panejamento, Inv. n.º 

134, Académia de nu masculino, Inv. n.º 170 e cinco estudos de anatomia, três dos 

quais referentes ao desenho de um esfolado, Inv. n.ºs: 358, 368, 442 e os outros dois de 

um esqueleto, Inv. n.ºs: 359, 366.  

Na Colecção, os últimos cinco desenhos Ferreira Chaves (Inv. n.ºs: 358, 368, 

442, 359, 366), constituem as primeiras provas de concurso do estudo da Anatomia na 

classe de modelo-vivo. Todos apresentam na margem superior uma inscrição a grafite, 

que nos informa do número que foi atribuído às obras de Ferreira Chaves na altura da 

votação, a classe em que se encontrava matriculado (voluntário), seu nome, situação 

após a votação e o ano lectivo em que estes desenhos foram executados e apresentados a 

concurso – ex: “N.º 2 Vol.º 4 annos J
e
. Ferrª Chaves. Prem.

do
 57 a 58.”. Em consulta à 

acta da sessão de votação do concurso de 1858, ficamos a saber que as obras marcadas 

com o “N.º 2” na secção de Modelo Vivo, obtiveram 12 esferas brancas e uma preta, o 

que levou o júri a propôr José Ferreira Chaves, cujas obras estavam marcadas com o 

“Nº 2”, para a obtenção do partido de 20$000 réis
794

.  

No âmbito das provas apresentadas na 2.ª classe – cópia de estátua de vulto 

reduzido, a primeira obra na Colecção é da autoria de José Joaquim de Abreu Menezes 

(1838-?), que foi matriculado na ABAL em 11 de Outubro de 1851, na qualidade de 

discípulo ordinário.  

José J. de Abreu Menezes deu sempre mostras de grande habilidade, facto que se 

reflectiu nos partidos pecuniários de 20$000 réis que alcançou nos concursos anuais da 

Aula de Desenho Histórico dos anos de 1853, 1854 e 1855, nas classes de desenho 

cópia a partir de estampa, cópia de baixo-relevo em vulto e cópia de estátua (vulto 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

107-108. 
794

 Cf. Documento n.º 25  
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reduzido)
795

. A obra de sua autoria constante na Colecção, Inv. n.º 549, trata da 

representação do Torso da Vénus de Milo, em carvão sobre papel (64 x 48 cm), 

executado para o concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1854-

55, onde foi premiado com o partido 20$000 réis, na classe da cópia de estátua
796

.  

A obra representativa das provas executadas na 3.ª classe – cópia em baixo-

relevo, é da autoria de João Pedro Monteiro, que foi matriculado na ABAL em 13 de 

Outubro de 1837, na qualidade de discípulo ordinário. João Pedro Monteiro fez parte da 

primeira vaga de discípulos da Academia. Condiscípulo de Anunciação, discípulo de 

Joaquim Rafael e Caetano Aires de Andrade em Desenho Histórico e de João Pires da 

Fonte e José da Costa Sequeira em Desenho de Arquitectura Civil, obteve ao longo seu 

percurso académico e enquanto aluno do curso de Desenho, as mais altas distinções – 

prémio de 30$000 réis, nos anos de 1838, 1839, 1840 e 1841, nas classes de cópia por 

estampa, cópia de estátua (baixo-relevo) e desenho do modelo vivo, respectivamente
797

.  

O baixo-relevo de sua autoria existente na Colecção, Inv. n.º 505, que está 

assinado e datado – “Monteiro-38-39” (verso: a grafite, na margem superior) - diz 

respeito, a uma representação em giz branco e lápis negro sobre papel (58,5 x 71 cm) 

preparado  com aguada cinza, de um baixo-relevo com dois putti. Esta obra foi 

executada para o concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1838-

39, onde foi premiada com o partido pecuniário de 30$000 réis
798

. Executado a dois 

lápis (branco e negro), do ponto de vista técnico, este desenho revela fortes semelhanças 

com a gravura segundo o processo da «maneira negra» ou «mezzotint», na qual o 

gravador “[…] parte do negro passando por todos os valores até ao branco.”
799

. O 

modelado seguro, seguido de um domínio perfeito dos meios de expressão, denota uma 

aprendizagem sólida ao nível do Desenho, mas também, uma visão sensível à escultura. 

A este respeito, refira-se que João Pedro Monteiro depois de ter concluído o curso de 

desenho e ter passado pela Aula de Pintura Histórica do mestre Fonseca, foi admitido 

por despacho de 17 de Dezembro de 1844, ao estudo da Aula de Escultura para adquirir 

prática na modelação.  

Seguindo o programa do referido concurso anual da Aula de Desenho Histórico 

do ano lectivo de 1838-39, que foi discutido em conferência ordinária da Academia, de 

                                                 
795

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p 

223. 
796

 Cf. Documento n.º 26 
797

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

228-229. 
798

 Cf. Documento n.º27 
799

 Sobre esta técnica de gravura vd. Alice JORGE; Maria GABRIEL – op. cit, pp. 63-67. 
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1 de Agosto de 1838, sabemos que foi determinada a execução de um “[…] Desenho  a 

dois lapis de um / Baixo-relevo […]”
800

 a par de outras duas provas, que teriam de ser 

executadas pelos candidatos no prazo de “[…] 3 horas por / dia, contadas das 9 ao meio 

dia […]”
801

 em gabinete fechado. Como podemos ver, a realização destas provas 

obedecia a uma disciplina rigorosa, que ia deste o respeito pelo programa, passando 

pelas condições em que eram realizadas (gabinete fechado), ao seu prazo de execução.  

Os primeiros exemplares na Colecção de provas executadas na 4.ª classe – cópia 

de estampa – são da autoria de José Daniel Colaço, Inv. n.º 523 e de Vítor Bastos, Inv. 

n.º 521, premiados com o partido de 20$000 réis nos concursos anuais dos anos de 1846 

e 1847, respectivamente.   

Daniel Colaço (1831-1907) foi admitido como discípulo ordinário da ABAL em 8 

de Março de 1846, depois de ter prestado provas de admissão em 1 de Outubro de 1845. 

Foi premiado com o partido de 20$000 réis nos concursos anuais da Aula de Desenho 

dos anos de 1846, 1847 e 1849, nas classes de cópia por estampa, cópia de estátua e 

cópia do modelo vivo, respectivamente
802

.  

O desenho de Daniel Colaço, Inv. n.º 523, datado de 1846-47, diz respeito a uma 

representação em lápis negro sobre papel (60,4 x 49,2 cm), do episódio bíblico de São 

Paulo e São Ananias. No canto inferior esquerdo da folha observamos a seguinte 

inscrição: “José Daniel Collaço, Prem.
do

 – 1846 a 47.” (a grafite, na margem inferior da 

folha), o que indica que esta obra foi premiada no concurso de 1846-47, na classe de 

cópia por estampa. Seguindo o seu registo biográfico, constante no livro de matrículas 

dos anos de 1845 -1849, vem referido que Daniel Colaço foi premiado com o partido de 

20$000 réis nos concursos dos anos lectivos de 1845-46, 1846-47 e 1848-49, não sendo 

contudo referido as classes em que foi condecorado
803

. Pela lógica de progressão dos 

estudos, os discípulos da ABAL começavam pela cópia de estampa e só depois de 

aprovados neste estudo é que passavam gradualmente para as outras classes – cópia de 

estátua do relevo, cópia de estátua de vulto e cópia do modelo vivo. Assim, somos 

tentados em supor que a data que aparece no desenho de Daniel Colaço – “1846-47” – 

foi inscrita de forma errónea
804

, uma vez que nesse ano lectivo e pela lógica de 

                                                 
800

 Cf. Documento n.º28 
801

 Cf. Documento n.º29 
802

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

112-113. 
803

 Cf. Livro 2.º das Matrículas Anno Lectivo de 1845 a 1846 – de 1846 – a 1849. fls. 6-[6 v.º], Ms. 

Biblioteca da FBAUL – Arquivo Histórico.   
804

 Na Colecção existem outras obras com lapsos semelhantes. Refira-se o caso do desenho com o Inv. n.º 

255, da autoria de António José Dias da Silva. Neste desenho, o ano lectivo aparece repetido: “Nº. 2, 1 

anno. accessit. Antonio J
e
. Dias da S.ª 1865-65” (a grafite, na margem superior da folha). 
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aprendizagem, Daniel Colaço estaria a frequentar o estudo da cópia de estátua. Deste 

modo, julgamos que São Paulo e S. Ananias, foi apresentado no concurso anual do ano 

de 1845-46, onde foi aprovada com 12 votos de aprovação e 1 de reprovação para a 

obtenção do partido de 20$000 réis, conforme pode ser confirmado pela leitura da acta 

da conferência académica de 17 de Dezembro de 1846
805

.  

Vítor Bastos foi matriculado como discípulo ordinário da ABAL em 9 de Outubro 

de 1845. Começou por frequentar a Aula de Desenho Histórico, então leccionada por 

Joaquim Rafael e Caetano Aires de Andrade. Nesta aula foi premiado sucessivamente 

com o prémio pecuniário de 20$000 réis, nos concursos anuais da Aula de Desenho dos 

anos lectivos de 1846-47, 1847-48 e 1848-49, nas classes de cópia de estampa, desenho 

do antigo e desenho de modelo vivo, respectivamente
806

.   

A Colecção possui as provas de Vítor Bastos premiadas nas classes de cópia de 

estampa, Inv. n.º 521, e modelo vivo, Inv. n.º 176. Deixando de parte as provas da 

classe de modelo vivo, uma vez foram objecto de análise no capítulo 3.1.6, debrucemo-

nos sobre a prova distinguida na classe de cópia de estampa, referente a uma 

representação em lápis negro, sobre papel (60,2 x 46,5 cm) de São Miguel o Arcanjo, 

Inv. n.º 521 - tema da estampa copiada, segundo a composição pictórica com o mesmo 

título (c.1626-27) da autoria de Guido Reni (1575-1642) (Figrs. 157 e 158). Datado e 

assinado – “Antonio Vítor Fig.
do

 de Bastos, Prem.
do

 – 1846 a 47” (a grafite, na margem 

inferior da folha) - este desenho de Vítor Bastos foi aprovado com 10 votos para a 

obtenção do partido de 20$000 réis, no concurso anual da Aula de Desenho Histórico do 

ano lectivo de 1846-47
807

. Sem grandes manifestações de expressão, uma vez que os 

candidatos eram obrigados reproduzir de forma fiel a estampa designada, não podemos 

deixar de notar neste desenho de Vítor Bastos, uma tendência particular para uma 

modelação acentuada dos valores do claro-escuro, que tendem a realçar as formas e os 

volumes da composição no sentido de uma definição tridimensional, como seria de 

esperar no desenho de um futuro escultor
808

.  

A obtenção de um prémio nas provas desta classe de estudo, que era por sinal a 

primeira no currículo da Aula de Desenho Histórico, representava para os discípulos 

premiados um forte incentivo para a continuidade dos estudos, mas também, a 

responsabilidade em manter essa reputação ao longo do curso. 
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 Cf. Documento n.º 30 
806

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

71-73. 
807

 Cf. Documento n.º 31 
808

 A respeito do desenho dos escultores vd. Eduardo DUARTE – Desenho. In, José Fernandes PEREIRA 

- Dicionário de Escultura Portuguesa. pp. 191-196.  
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Em termos curriculares, estes prémios constituíam uma mais-valia que podia 

contribuir no acesso aos cursos superiores, obtenção de bolsas no estrangeiro ou cargos 

docentes na Academia
809

. Tomás da Anunciação e Vítor Bastos podem ser apontados 

como exemplos de alunos que conseguiram manter esta reputação sucessivamente ao 

longo dos seus cursos e que depois chegaram ao professorado da Academia. 

Anunciação chegou ao professorado da Academia em 1853, como substituto da cadeira 

de Pintura de Paisagem
810

 e Vítor Bastos, em 1860, como professor substituto da 

cadeira de Escultura
811

.  

 

3.2.2. Três desenhos do primeiro concurso trienal da Aula de Pintura de Paisagem 

 

Os concursos trienais foram instituídos no sentido de despertar a emulação entre 

os discípulos dos cursos superiores, exceptuando no entanto, numa primeira fase, os 

cursos de Pintura de Paisagem e Gravura Histórica, que somente em 1868 viram abertos 

os primeiros concursos pela Academia
812

. É precisamente do primeiro concurso trienal 

da Aula de Pintura de Paisagem, aberto em 1868 pela ARBAL, que derivam os três 

desenhos da Colecção, da autoria de António Joaquim Gonçalves Pereira, Inv. n.º 285, 

Isaías Newton, Inv. n.º 283 e de Ciprião, Inv. n.º 284.  

O programa do primeiro concurso trienal da Aula de Pintura de Paisagem 

estabeleceu a realização de três provas: um quadro de paisagem; um desenho de uma 

academia e um esboço.  

Deste conjunto de provas, a Colecção possui apenas os desenhos de académia. 

Seguindo a acta da sessão em que se deu o exame e votação das obras apresentadas 

neste concurso, as provas do primeiro candidato, António Joaquim G. Pereira (1839-

1878), foram marcadas com o número 1; do segundo candidato, Isaías Newton (1838-

1921), com o número 3 e do último candidato, com o número 2. Examinadas as provas, 

o júri exarou a seguinte votação:  

 

 

 

 

                                                 
809

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, p. 152-153. 
810

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

46-48. 
811

 Idem, pp. 71-73. 
812

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., Vol. I, pp. 136-137. 

 

Provas 

N.º1 
(António J.G. Pereira) 

N.º 2 
(Ciprião) 

N.º 3 
(Isaías Newton) 

Quadro 1 voto - 19 votos 

Académia 11 votos 1 voto 8 votos 

Esboço 13 votos - 7 votos 
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Face ao resultado do escrutínio, o júri do concurso adjudicou a medalha de ouro a 

Isaías Newton, que dos três candidatos foi o que obteve maior número de votos; 

enquanto a medalha de prata foi atribuída a António Joaquim Gonçalves Pereira, 

classificado em segundo lugar, como se pode depreender pelo quadro classificativo 

acima exposto
813

. Relativamente ao terceiro candidato, cujo nome é omitido na acta da 

sessão de votação, supomos que se trate de um tal de “Ciprião”(?)
814

, conforme sugere a 

assinatura pouco legível constante no canto inferior esquerdo da sua prova de académia. 

Este último candidato, ao contrário dos seus opositores, só apresentou a prova de 

académia. Não sendo feita qualquer referência na acta às duas outras obras que 

supostamente apresentou, pensamos que não chegou a conclui-las dentro do prazo 

estipulado, facto que motivou o júri a excluí-las da sessão convocada para o exame e 

votação das provas.  

Na altura em que se realizou este concurso, os dois artistas laureados concorreram 

na qualidade de artistas já diplomados pela ARBAL.  

Isaías Newton, que se matriculara na Academia como discípulo voluntário em 10 

de Outubro de 1850, começou por frequentar as aulas de Desenho Histórico e Desenho 

de Arquitectura Civil, tendo passado depois, para o estudo da Aula de Pintura de 

Paisagem, onde recebeu lições de Anunciação. Iniciou a sua carreira expositiva na 4.ª 

exposição trienal da ABAL em 1856, e como artista diplomado, na exposição da SPBA, 

em 1863, onde obteve uma medalha de ouro. Em 1891 apresentou obras de sua autoria 

no Grémio Artístico e no início da centúria de novecentos (1903 e 1905), na SNBA, 

onde conseguiu arrecadar uma medalha de prata. Podemos dizer que depois de Newton 

ter arrecadado a medalha de ouro pela Academia, o seu percurso artístico teve um 

sentido ascendente, que conduziram ao seu reconhecimento e presença cada vez mais 

assídua nos certames artísticos da capital, como os do  Grémio Artístico ou da SNBA
815

.  

António Joaquim Gonçalves Pereira, foi admitido como discípulo voluntário da 

Aula de Desenho Histórico da ABAL em 20 de Outubro de 1852 e por despacho de 8 de 

Outubro de 1853, passou ao estudo da Aula de Pintura de Paisagem, então regida por 

Anunciação. À semelhança de Newton, também António J. G. Pereira começou a expôr 

como artista na SPBA (1862)
816

.  
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 Cf. Documento n.º 32 
814

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

109. 
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Idem, pp. 251-252. 
816

 Idem, p. 268. 
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Mais uma vez, notamos que a obtenção destes prémios pela Academia tinha a sua 

quota-parte de influência na consolidação do percurso artístico dos discípulos ou artistas 

com eles distinguidos. 

 

3.2.3. Provas de exame  

 

Como referimos, a Reforma de 1881 instituiu uma série de alterações ao nível dos 

sistemas de avaliação e emulação. Uma dessas modificações resultou na eliminação dos 

concursos anuais que foram substituídos por exames de frequência, exames de 

passagem e exames finais, que eram realizados de forma ordinária ou extraordinária em 

todas as disciplinas professadas na EBAL, expondo desta forma os alunos a uma 

avaliação periódica
817

, em detrimento dos concursos anuais estabelecidos pelos estatutos 

fundadores da ABAL
818

. A realização destes exames manteve-se inalterável ao longo da 

reforma de 1901
819

 e com exclusão dos exames de frequência na reforma de 1911
820

. 

Contudo, em 1932 vemos de novo introduzidos os exames de frequência e eliminados 

os de passagem
821

.  

Os exames de frequência eram realizados no decurso do ano lectivo, com uma 

periodicidade mensal para as disciplinas do 1.º ano; bimensal para os do 2.º, 3.º ano e 

trimestral para as disciplinas do 4.ºano.  

Os exames de passagem realizavam-se no final de cada ano lectivo, encontrando-

se a sua execução dependente dos resultados obtidos nos exames de frequência, na qual 

os alunos tinham de obter nota de suficiente (entre 10 a 14 valores) em pelo menos em 

dois terços para serem admitidos a exame.  

Os exames finais destinavam-se aos alunos em situação de concluírem qualquer 

um dos cursos ou que possuíssem disciplinas em atraso para terminarem os seus 

estudos
822

.  

Relativamente aos sistemas de emulação, os alunos que fossem premiados em 

todos os anos de frequência do curso e no exame final obtivessem a qualificação de 

distinto (20 valores), receberiam uma medalha de prata e um prémio no valor de 30$000 

réis. Aos discípulos com classificação imediatamente inferior aos alunos anteriormente 
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 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Regulamento provisório dos Estudos. Lisboa : 

Adolpho, Modesto & C.ª – Impressores, 1882, Cap. 5.º, Art. 32.º, p. 11. 
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 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 152. 
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 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Regulamento provisório dos Estudos. Cap. 5.º,  
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referidos, seria adjudicada uma medalha de prata, verificando-se o mesmo para os 

alunos que registassem a qualificação de bom (15 a 19 valores) e distinto nos exames de 

passagem e em dois terços dos exames de frequência. Os discípulos que obtivessem 

somente a qualificação de distinto nos exames frequência receberiam uma medalha de 

bronze
823

.  

Na Colecção as obras procedentes destes exames perfazem um total de 95 

desenhos, datados entre 1882-1906, com classificações situadas entre os 11 e 20 

valores. À semelhança dos desenhos procedentes dos concursos anuais e trienais, 

verificamos que os desenhos executados como exames se referem a obras premiadas 

(Quadro 6).  

A identificação destas provas de exame na Colecção foi feita a partir da presença 

de dois indicadores nos desenhos: 1) registos de classificação escritos em grafite na 

parte frente das folhas; 2) carimbos com indicação do tipo de exame. 

O primeiro desenho na Colecção procedente destes exames é da autoria de 

Luciano Freire e diz respeito a uma Académia de nu masculino, Inv. n.º 299,  executado 

em carvão e esfuminho sobre papel (58 x 42,7 cm). Datado de 1882, esta académia foi 

classificada com 14 valores, com a qualificação de suficiente, no Exame de Passagem 

da cadeira de Desenho de Figura do Natural do ano lectivo de 1881-82
824

.  

Luciano Freire foi matriculado ARBAL em Outubro de 1878, onde começou por 

frequentar o curso de Desenho. Foi discípulo de António Alberto Nunes, Miguel Ângelo 

Lupi, António Tomás da Fonseca, José António Gaspar e António da Silva Porto, estes 

dois últimos, antigos pensionários do Estado, nas especialidades de Arquitectura e 

Pintura de Paisagem, respectivamente
825

.  

O desenho de modelo vivo de Luciano Freire é revelador de uma aprendizagem 

atenta à estrutura anatómica e um domínio exemplar da técnica a carvão, que no nosso 

entender é devedor ao modelo de ensino francês, introduzido na Academia com a 

chegada ao professorado dos primeiros pensionistas do Estado, como trataremos de 

discutir mais à frente (ver Capitulo 4).   

Veloso Salgado é o primeiro artista na Colecção que alcançou no contexto destes 

exames, o prémio de 30$000 réis e a medalha de prata, que como foi referido, era 

adjudicado aos alunos premiados em todos os anos do curso e que no exame final 

obtivessem a qualificação de distinto (20 valores).  
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 Cf. Idem – op. cit., Cap. 6.º, pp. 14-15. 
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 Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. 5, Ms. Biblioteca da FBAUL - Arquivo Histórico. 
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

163-164. 
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A prova de exame final de Veloso Salgado refere-se a um Busto de mulher, Inv. 

n.º 333, executado em carvão sobre papel (57,5 x 43,3 cm), datado de 30 de Julho de 

1883, classificado com 20 valores, com a qualificação de distinto. Este busto ou estudo 

de cabeça foi uma das três provas do Exame Final da cadeira de Desenho do Natural, 

referindo-se as outras duas provas, a um desenho de panejamento e uma académia, 

classificadas com 20 valores
826

, mas cujo paradeiro é desconhecido.  

A atribuição destes prémios a Veloso Salgado, que foi avaliado por Simões de 

Almeida Júnior (Professor da cadeira), António José Nunes Júnior (vogal do júri) – 

antigos pensionários do Estado – e Vítor Bastos (vogal do júri) – antigo discípulo da 

Academia que fora premiado consecutivamente em todos os anos do curso - denota que 

Veloso Salgado foi avaliado por um júri bastante exigente e competente. A avaliação 

conferida a Veloso Salgado revela que este era possuidor de elevadas qualidades ao 

nível do desenho, e que viria aperfeiçoar, à luz do academismo francês, enquanto 

pensionário do Estado em Pintura Histórica na Ècole de Beaux-Arts de Paris. 

Relativamente às obras dos artistas premiados somente com a medalha de prata, 

apresentamos como exemplo, o exame de passagem de António Francisco Baeta (1861-

?) - Baixo-relevo, Inv. n.º 480, executado em aguarela sobre papel (61,2 x 49,3 cm), 

datado de 20 de Julho de 1887. Esta prova foi classificada com 20 valores, no exame da 

cadeira de Desenho de Ornato do Relevo a Aguarela, do ano escolar de 1886-87
827

, 

onde foi avaliado por António Tomás da Fonseca (Professor da cadeira), José António 

Gaspar e José Luís Monteiro (vogais do júri). Discípulo do Curso Geral de Desenho da 

EBAL, entre os anos de 1886 e 1888, o Exame de Passagem de Francisco Baeta que 

aqui destacámos, diz respeito ao único testemunho da sua frequência enquanto discípulo 

da EBAL e representa uma antevisão das suas qualidades como pintor de aguarela, 

técnica que cultivou com grande primor ao longo da carreira artística
828

. 

A medalha de bronze era atribuída aos alunos que obtivessem a qualificação de 

distinto nos exames de frequência. O primeiro Exame de Frequência contemplado com 

a medalha de bronze na Colecção, data do ano de 1890, da autoria de Hermenegildo 

Pereira Simões Júnior (1872-?), que foi matriculado no Curso Geral de Desenho da 

EBAL em 19 de Outubro de 1887 e finalizou-o no ano de 1891. Hermenegildo Pereira 

Simões Júnior foi discípulo de Luciano Freire, José Luís Monteiro e António Alberto 

Nunes. No último ano do curso foi premiado em sessão do Conselho Escolar de 14 de 

Agosto de 1891, com uma medalha de bronze, em virtude das classificações obtidas 
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 Cf. Livro dos Exames 1 [1882-1898]. fl. 13. 
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 Cf. Idem, fl. [66 v.º].  
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 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p.62. 
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nos seus exames de frequência
829

. Um desses exames, que consta na Colecção com o 

Inv. n.º 568, datado de 23 de Dezembro de 1890, trata da representação em carvão e 

esfuminho sobre papel (58 x 42,7 cm), da estátua de Sileno e Baco, Inv. n.º 568, 

aprovado com 20 valores (conforme atesta o registo de classificação presente junto ao 

canto inferior direito da folha), no exame da cadeira de Desenho do Antigo, então 

leccionada por Simões de Almeida Júnior.  

 

3.2.4. Os desenhos nas exposições trienais, anuais e universais 

 

Após distribuição dos prémios e em conformidade com o artigo 100.º dos 

Estatutos seria organizada uma exposição trienal, na qual seriam expostas as obras de 

alunos, professores
830

, académicos de mérito, artistas agregados da Academia, mas 

também de pessoas exteriores ao círculo académico que quisessem submeter para 

apreciação pública os seus trabalhos
831

. José Silvestre Ribeiro informa-nos que estas 

exposições estavam abertas ao público
832

.   

Em consulta às actas da ARBAL ficámos a saber que era da responsabilidade dos 

professores das respectivas aulas elaborarem uma relação dos trabalhos que deveriam 

ser objecto de exposição
833

. 

A primeira exposição trienal da ABAL realizou-se no ano de 1840. Estas 

exposições não mantiveram no entanto uma periodicidade regular, conforme estipulado 

pelos Estatutos. Depois da primeira exposição trienal, há notícia de se terem realizado 

exposições trienais nos anos de 1843, 1852, 1856 e 1861. Na origem desta 

irregularidade estiveram “[…] as revoluções politicas [que] tinham causado grande 

transtorno na vida da academia”
834

, conforme nos informa José Silvestre Ribeiro, 

citando o secretario da Academia, Francisco Vasquez Martins, que  refere que «por duas 

vezes obrigaram [a Academia] a interromper os seus trabalhos fechando as suas aulas», 

ao que se sucedeu « a occupação das suas mais importantes casas de estudo por dois 

                                                 
829

 Cf. Idem, p. 372.  
830

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Art. 24.º, p. 11.  
831

 Cf. Idem, Art. 100.º, p. 27. Nos Estatutos é omitida a informação que os académicos de mérito e 

artistas agregados tomavam parte nestas exposições. No entanto, a participação desta classe de artistas e 

académicos pode ser confirmada pela observação dos catálogos de algumas destas exposições. A título de 

exemplo vd. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Descripção das Obras apresentadas 

na primeira Exposição trienal da Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Lisboa: [s.n], 1840, p. 1; 

Idem - Exposição do anno de 1843. Lisboa: [s.n.], p.1.   
832

 Cf. José Silvestre RIBEIRO- op. cit., Vol. X, p. 8. 
833

 Cf. Documento n.º 33 
834

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op. cit., tomo X, p. 20. 
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corpos militares»
835

. Esta falta de regularidade foi no entanto colmatada pelas 

exposições da Sociedade Promotora de Belas-Artes
836

 “[…]cujas exposições, de resto, 

substituíram as da Academia, reduzidas a partir de então ao âmbito escolar que lhes era 

próprio”
837

.   

Com a reforma pedagógica de 1881, a ARBAL ficou responsável pelo 

desenvolvimento das Belas-Artes e de promover estas exposições, que passaram a ser 

anuais e a servir como meio para a selecção de obras que deveriam ser adquiridas pelo 

futuro Museu (MNBA), que também passaria a disponibilizar um espaço para a 

realização destes certames
838

.   

Em respeito ao artigo 101.º dos Estatutos da ABAL, a relação das obras expostas 

seria então impressa e publicada num folheto (catálogo)
839

. Em consulta aos folhetos ou 

catálogos produzidos por ocasião das exposições da Academia e Escola, que do ponto 

vista documental constituem a fortuna crítica da época relativa a estes desenhos
840

, 

conseguimos determinar com algum rigor quais as obras da Colecção que foram 

efectivamente expostas. Assim, sabemos que da Colecção foram expostos 217 

desenhos, cuja relação se apresenta em anexo (Quadro 7). Um exame estatístico a esta 

tabela revela que mais de metade destas obras dizem respeito a desenhos premiados ou 

aprovados com distinção nos concursos ou exames da Aula de Desenho (Gráfico 2).  

No artigo 100.º dos Estatutos, vemos indicado que nas exposições seriam 

presentes em “1.º as obras que tiverem sido executadas na Academia: 2.º as dos 

alumnos que por ella houverem sido approvadas […]”
841

.  

Dos desenhos que foram aqui tratados como estudos de caso para os concursos 

anuais e exames, foram expostos, a título de exemplo, na 2.ª exposição trienal ABAL 

em 1843, as provas de concurso de Miguel Ângelo Lupi – Académia de nu masculino, 

Inv. n.º 174 e Estudo de Panejamento, Inv. n.º 589 - ambos distiguidos com o prémio 

de 30$000 réis no concurso anual de 1843
842

.   

Na quarta exposição trienal, em 1856, os desenhos de Ferreira Chaves, 

condecoradas com a Honra do Accessit e o prémio de 20$000 réis nos concursos de 

                                                 
835

 Cf. Ibidem. 
836

 Sobre a Sociedade Promotora de Belas-Artes, vd. José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no 

século XIX. Vol. I., pp. 430-435; Eduardo Manuel Alves DUARTE  - Desenho romântico português. 

Cinco artistas desenham em Sintra. 2006, pp. 588-613. 
837

 Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. I, p. 431. 
838

 Cf. Reforma da Academias de Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). Cap. I, 

Art. 1.º e 2.º; Cap. III, Art. 19.º- 22.º. 
839

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Cap. V, Art. 101.º, p. 27. 
840

 Vd. Bibliografia e Fontes: E-Catálogos 
841

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Cap. V, Art. 100.º, p. 27. 
842

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA - Exposição do anno de 1843. Lisboa : 

Academia das Belas-Artes de Lisboa, S/n.º Cat., p. 3. 
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1855 e 1858, nas classes de cópia de estampa -  Inv. n.º 122 e de modelo vivo - Inv. 

n.ºs: 134, 358, 359, 366, 368, 442, respectivamente
843

.  

Na exposição anual de 1883, o Busto de mulher, Inv. n.º 333, de Veloso Salgado, 

aprovado com 20 valores, com a qualificação de distinto no Exame Final da cadeira de 

Desenho do Natural
844

.  

Com uma presença mais escassa nestas exposições, estão as obras de professores. 

O único exemplo na Colecção, diz respeito a dois desenhos de José da Costa Sequeira, 

datados de 1851 e 52 – Pedestal e base da Ordem Toscana, Inv. n.º 461 e Base da 

Ordem Toscana, Inv. n.º 464 - que como referimos no capítulo 3.4, julgamos terem 

sido apresentados na trienal de 1852, na secção de arquitectura civil
845

.  

Depois da trienal 1861 passaram a ser exibidos somente trabalhos de alunos, que 

incluíram a partir de 1871, obras enviadas pelos alunos pensionários. As provas de 

pensionato remetidas por António José Nunes Júnior, entre 1873 e 1877 – Inv. n.ºs: 

305, 326, 327, 342, 346, 347, 349 – dizem respeito aos primeiros exemplares na 

Colecção, que foram apresentados nas exposições da Academia nos anos de 1877 e 

1879
846

; em 1882, temos notícia da apresentação das provas de pensionato de Ernesto 

Condeixa
847

 – Inv. n.ºs: 331, 337; na exposição de 1891, dos desenhos de Veloso 

Salgado
848

 – Inv. n.º 354; em 1899, das provas de Adolfo de Sousa Rodrigues
849

 – Inv. 

n.º s: 351, 352; por fim, na exposição de 1905, das académias executadas por Sousa 

Lopes em Paris
850

 – Inv. n.ºs: 298, 339, 348, 350, 355, 386. 

                                                 
843

 Cf. Idem - Quarta Exposição. Anno de 1856. Descripção das Obras de Bellas-Artes. Lisboa : 

Typographia de Castro & Irmão,1856, Cat. n.º 20, p. 4; Idem - Quinta exposição 1861- Descripção das 

Obras de Bellas-Artes. Lisboa : Typographia de José Baptista Morando,1862, Cat. n.º 11, p. 2.   
844

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA - Exposição dos trabalhos escolares do anno 

lectivo de 1882-1883. Lisboa : Typographia de Adolpho Modesto & C.ª, 1883, Cat. n.º 87, p. 13. 
845

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição do anno de 1852. Lisboa : Na 

Typographia de José Baptista Morando, 1852, Cat. n.º 4, p. 18; Idem – Quarta exposição. Descripção 

das Obras de Bellas-Artes. Lisboa: Typographia de Castro & Irmão, 1856, Cat. n.º 113, p. 13. 
846

 Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição em 1877 dos Trabalhos 

Escolares e Provas dos Concursos de 1874 a 1876. Lisboa : Typographia das Horas Românticas, 1877, 

Cat. nºs: 185, 186, 188, 189, 191, 192, p. 34; Idem – Exposição em 1879 dos Trabalhos Escolares e 

Provas dos Concursos de 1876 a 1879. Lisboa : Typographia das Horas Românticas, 1879, Cat. nºs: 

164, 165, 167, 168, p. 29.   
847

 Cf. Idem – Catalogo da Exposição trienal de 1879 a 1882. Lisboa : Typographia Castro Irmão, 

1882., Cat. n.ºs: 118-119, p. 15; Idem –  Catalogo da exposição dos trabalhos escolares do anno 

lectivo de 1882-1883. Lisboa : Typ. De Adolpho, Modesto & C.ª, 1883, Cat. n.º 102, p. 15.    
848

 Cf. Idem – Exposição dos Trabalhos Escolares Approvados no anno lectivo de 1889-1890 na 

Escola de Bellas Artes de Lisboa. Lisboa : Typographia Castro Irmão, 1890, Cat. n.ºs: 92-94, p. 21.  
849

Cf. Idem – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de 

Lisboa Approvados no anno lectivo de 1897-1898. 16.ª Exposição Annual. Lisboa: Typographia do 

Commercio, 1899, p. 34. 
850

 Cf. Idem – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de 

Lisboa approvados No anno Lectivo de 1903-1904 – 22.ª Exposição Annual. Lisboa : Imprensa 

Nacional, 1905, Cat. n.º 114, p. 18. 
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Um estudo às Marcas de Colecção revelou que algumas das obras presentes na 

Colecção, da autoria de Anjos Teixeira, Inv. n.º 330; Artur Severino, Inv. n.º 383 e 

João António Fernandes Piloto, Inv. n.º 478, foram apresentadas na Exposição 

Universal de Paris de 1900, na secção de obras escolares da EBAL que estiveram aí 

expostas
851

. Em virtude desta revelação ter decorrido do estudo às marcas de colecção, 

remetemos o leitor para o capítulo 8.5. no qual são apresentados os argumentos que 

sustentam esta nossa proposição.  

 

No artigo que regulamenta a realização das exposições ABAL – art. 100.º dos 

Estatutos – não vemos descrito o motivo pela qual se devem realizar. Em 1883, o Conde 

de Almedina, inspector e presidente da ARBAL, diz-nos o seguinte a respeito destas 

exposições:  

 

“[…]as exposições periódicas de bellas-artes e artes industriais organisadas pelas academias com o 

auxilio do governo e patrocínio particular, são um poderoso e proficuo elemento para a obra da educação 

artística do povo. Essas exposições, quando convenientemente galadardoadas, são um dos pricipaes meios 

de crear e desenvolver o gosto publico pelo bello e de estimular os artistas ao trabalho”
852

.  

 

Estas exposições para além de servirem como uma forma de dinamizar a 

actividade académica, propunham também divulgar os resultados do ensino praticado na 

Academia/Escola de Belas-Artes de Lisboa e dentro desta, as tendências artísticas e os 

exemplos premiados pelo seu sistema de ensino, mas também visavam no nosso 

entender contribuir para formar o gosto dos discípulos e do público que afluía a estas 

exposições.   

 

Em resultado do que acabou de ser apresentado, podemos dizer que os desenhos 

da Colecção que foram objecto de exposição nos certames trienais e anuais da 

instituição, dizem respeito a obras que foram eleitas como modelos a seguir na prática 

do Desenho na Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa.  

Atendendo aos dados estatísticos apresentados, julgamos que as obras premiadas 

no contexto dos concursos e exames das aulas de Desenho constituíram a base para a 

formação desta Colecção. O facto de estas obras terem sido realizadas a partir de um 

                                                 
851

 Cf. Exposition Universelle de 1900 – Portugal – Catalogue Officiel. Paris / Lisbonne : Aillaud & 

Cie, S/d., Cat. n.º 1, p. 6. 
852

 Cf. Conde de ALMEDINA - Catálogo Provisório do Museu Nacional de Bellas-Artes – secção de 

Pintura. Lisboa : Imprensa Nacional, 1883, p. VI.  
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enunciado ou programa imposto pelo júri de avaliação, que determinava os modelos ou 

temas a serem copiados, as dimensões dos suportes, técnicas e materiais a serem 

utilizados e o seu tempo de execução, torna admissível qualificarmos estilisticamente 

estas obras como realizadas segundo um “estilo concurso”
853

. 

Nos Estatutos fundadores da ABAL não encontrámos nenhum artigo que nos 

esclareça sobre a situação de incorporação das obras premiadas pela Academia.  

Na acta da conferência académica de 27 de Fevereiro de 1850, a Academia 

discute se deve ou não entregar as obras aos alunos premiados no concurso do ano 

lectivo de 1849-1850. Esta polémica surgiu, depois de um pedido feito por um grupo de 

discípulos que participaram na referida competição. Depois de alguma discussão “[…] 

decidiu a Conferencia que não deviam entre- / gar-se as referidas Obras por deverem ser 

es- / tas propriedade da Academia […]”
854

.  

Num ofício datado de 26 de Março de 1850, a Academia informa o Ministério 

do Reino, de um pedido feito por parte do pai do aluno Zeferino Augusto Teixeira 

(1828-?)
855

 que reclama, à luz do Art. 102.º dos Estatutos
856

, para que sejam entregues 

as provas do seu filho, premiadas com as honras do accessit no ano lectivo de 1847-

1848, nas classes de modelo vivo
857

, anatomia, e desenho de panejamento. Em resposta, 

a Academia faz saber o seguinte: 

 

 “[…] as obras dos discípulos, logo q.’ são votadas / nos concursos com os partidos e premios, 

ficam pertencendo á Academia , q.’
 
as guarda  e conserva / como outros tantos testemunhos da justiça q.’ 

faz o / mérito  dos estudantes […]”. E que tem competência para “[…] guardar as obras / dos disc.
os

  q.’ 

premeia com os partidos, com as / medalhas, ou com os diplomas das honras do / accessit […]” 
858

.  

 

Em Abril de 1850, Zeferino Teixeira, inconformado com a decisão da Academia 

faz um novo apelo. Desta vez, a Academia refere que “[…] seguindo o exemplo de 

outros Esta- / belecim.
tos

, guarda os trabalhos dos disc.
os

 q.’ pre- / meia com os partidos , 

                                                 
853

 Esta terminologia foi usada por Emma Chambers, a respeito da descrição de um dos quadros mais 

antigos da Colecção da Slade School of Fine Art em Londres – Moses and the Brazen Serpent. O facto 

deste quadro ter sido realizado como resposta a um concurso, leva a autora a classificar a sua execução 

segundo um “estilo concurso”. Cf. Emma CHAMBERS – As Colecções das escolas artísticas como arte 

ou como testemunho histórico: o caso da Slade School of Fine Art. Apontamentos. Porto : Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade do Porto, n,º 3, (2005) p. 65.  Sobre esta questão veja-se também – Carl 

GOLDSTEIN – op. cit., pp. 204-206. 
854

 Cf. Documento n.º 34 
855

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, p. 

389. 
856

 “Art. 102.º A Exposição durará por dous meses os quaes as obras recolhidas, e entregues a seus donos, 

ou a quem competir a sua guarda.”. Cf. Estatutos da Academia das Bellas-Artes de Lisboa, p. 28. 
857

 Esta obra pode ser encontrada na na Colecção da FBAUL com o Inv. n.º 215. 
858

 Cf. Documento n.º 35 
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com as medalhas, ou com / as honras do accessit., e só entrega as obras re- / provadas 

[…]”
859

.  

  Pelo acabou de ser apontado verificamos, que a Academia, no que toca às obras 

premiadas e seguindo o exemplo de outros estabelecimentos, entendia ficar com o 

direito de propriedade sobre as obras por ela premiadas, apesar desta condição não estar 

grafada nos seus Estatutos.  

Somente em 1859, na sequência do regulamento da ABAL aprovado em 24 de 

Dezembro desse ano, é que vemos estabelecido um artigo – artigo 32.º do capítulo IV – 

que legisla o direito da Academia ficar com obras por ela premiadas – “[…] os trabalhos 

dos que forem propos / tos para obterem os partidos, os prémios / e a honra do accessit 

serão guardados / na Academia[…]”
860

. A mesma disposição regulamentar aparece 

registada nos programas dos concursos. A este respeito, refira-se o artigo 5.º do 

programa para o concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1863-

1864 – “As obras votadas para prémios ficarão sendo propriedade da / Academia”
861

.  

Ficam assim demonstrados os fundamentos que comprovam a presença deste 

grupo de obras na Colecção, mas também sugerida a altura e as circunstâncias em que 

estes desenhos foram incorporados, que no nosso entender, acontecia logo depois do 

júri pronunciar a sua decisão de premiar os desenhos dos candidatos/examinandos aos 

concursos ou exames da Aula de Desenho. 

    Relativamente ao destino dado a estas obras após a sua incorporação na 

Academia/Escola, confrontamo-nos com várias fontes, que sugerem que as obras 

premiadas eram expostas nas salas de aula ou guardadas em pastas de desenho.  

Nos livros de contas da Academia, registamos a notícia do pagamento em 

Outubro de 1840 a um carpinteiro, pela execução de “4 molduras/ para 4 desenhos dos 

Concorrentes/ da respectiva Aula [Desenho Histórico] premiados no / anno lectivo de 

1838 a 1839” e de “3 vidros grandes para as mold / uras que resguardão os originais que 

/ servem na Aula de Desenho Históri/co […]”
862

. 

Em 1860, no Exame critico do opúsculo: Reforma d’Academia de Bellas Artes de 

Lisboa, João José dos Santos (1806-1892), a respeito das aulas de desenho da Academia 

refere o seguinte: “Quem quizer verificar entre nas aulas de desenho e gesso da 

academia e verá pendurados nas suas paredes os desenhos a claro-escuro, de todas as 

                                                 
859

 Cf. Documento n.º 36 
860

 Regulamento publicado na íntegra por Maria Helena LISBOA – op, cit., vol II, Anexo C.   
861

 Cf. Documento n.º 22 
862

 Cf. Livro da Receita e Despesa da Academia das Bellas-Artes de Lisboa para ter principio no 1º 

de Março de 1837. fl. 7 , Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 1-A-SEC. 038 A.N.B.A. 
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estátuas clássicas pelos alumnos premiados nos concursos annuaes”
863

. Ilustrando esta 

observação de João José dos Santos, temos como exemplo uma reprodução fotográfica 

de inícios do século XX, apresentada no periódico Illustração Portuguesa, que 

representa o interior de uma Aula de Desenho do Antigo da EBAL (aula de José Simões 

de Almeida Júnior (?)). Nas paredes desta aula, vemos expostos cinco desenhos de um 

torso de estátua, que provavelmente dizem respeito a desenhos premiados (Fig. 159).  

De regresso aos livros de contas, vemos inscrito na folha de despesas do mês de 

Junho de 1880, um pagamento “[…] a António José Nunes Júnior, pelo traba / lho de 

assentar em passe-partouts, emoldu / rar e collocar em diversas salas 216 desenhos / e 

phototografias e gravuras […]”
864

.  

Pelas informações contidas nos livros de conta de 1840 e pelas noticias de João 

José dos Santos e da fotografia na Illustração Portuguesa, somos levados a pensar, que 

a exposição dos desenhos premiados nas salas de aula foi uma prática seguida pela 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, desde a sua fundação em 1836 até meados 

do século XX. 

É quase certo que nem todas as obras premiadas e recolhidas pela 

Academia/Escola eram exibidas nas paredes. No decurso da nossa investigação, 

encontrámos na sala do redondo da Faculdade (piso 1), quatro pastas de desenho, com 

tamanhos aproximados entre os 76 x 63,5 e 64,5 x 63,5 cm, com etiquetas alusivas ao 

seu suposto conteúdo.  

Na primeira pasta, deparamos com uma etiqueta onde se lê: “Desenhos 

architectonicos / com classificação de hon[ra] e distinção / 1882 a” (Figrs. 160, 160a); 

na etiqueta da segunda pasta: “Desenho de ornato / com classificação de hon[ra]  e 

distinção / 1882 a” (Figrs. 161 e 161a); na etiqueta da terceira: “Desenho de figura / 

com classificação de hon[ra]  e distinção / 1882 a” (Figrs. 162 e 162a); enquanto que na 

quarta pasta vemos escrito directamente sobre a sua superfície, em lápis vermelho, o 

seguinte: “Desenho de / Figura /1917” (Fig. 163). Dado o teor das descrições nas 

etiquetas destas pastas, somos levados a admitir que seriam aqui guardadas as obras 

premiadas nas diferentes classes de Desenho (Arquitectura, Ornato e Figura).  

Estamos em crer que após os desenhos premiados serem recolhidos, uma parte 

seria emoldurada e exposta nas paredes das salas de aula, juntamente com fotografias e 

gravuras, para servirem como material de apoio visual aos alunos, mas sobretudo, para 
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 Cf. João José dos SANTOS – Exame critico do opúsculo: Reforma d’Academia de Bellas Artes de 

Lisboa, 1860.p. 48.  
864

 Cf. Livro da Receita e Despeza da Academia das Bellas de Lisboa para ter principio no 1º de 

Abril de 1878. fl. 132, Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 1-B-SEC. 047 A.N.B.A. 
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serem vistos como modelos a serem seguidos no sistema de ensino da Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa; enquanto uma outra parte, seria arquivada em pastas e 

guardada nas salas de aula, onde possivelmente seriam aproveitados como instrumento 

de estudo.  

3.3. Desenhos das provas de admissão ao professorado  

 

Como se disse no capítulo 3, a primeira geração de docentes da ABAL foi 

recrutada por nomeação, depois das instituições de ensino onde se encontravam a 

trabalhar ou a leccionar terem encerrado por força do decreto da fundação da ABAL 

(decreto 25 de Outubro de 1836)
865

.  

A partir das décadas de 50 e 60 da centúria de oitocentos assistimos à jubilação e 

morte gradual desta primeira geração de professores, facto que ditou a necessidade de se 

recrutarem novos professores, desta vez não por nomeação ou antiguidade, mas através 

da abertura de concursos públicos.  

O grupo de desenhos que passamos analisar em seguida, derivam de alguns desses 

concursos, que tiveram lugar na Academia e Escola de Belas Artes de Lisboa entre os 

anos de 1856 e 1934. São estes desenhos da autoria de João Cristino da Silva – Inv. n.º 

385; José Rodrigues – Inv. n.º 391; Augusto César de Sousa e Castro Barradas – Inv. 

n.º 384; Leopoldo de Almeida – Inv. n.º 356; e de Francisco Franco – Inv. n.º357.  

Antes de passarmos ao exame destas obras, parece-nos instrutivo enunciar alguns 

aspectos ligados ao funcionamento destes concursos, com vista a uma identificação e 

compreensão mais clara deste conjunto de obras.  

Quase todos os programas dos concursos aqui analisados compreendiam a 

execução de três provas, podendo em casos excepcionais implicar a realização de mais 

uma.  

Por norma, embora houvesse excepções
866

, a primeira prova do concurso 

contemplava a realização de um imprompto
867

, desenhado em simples linha ou a claro-
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 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa, Art. 4.º, p. 5. 
866

 Foi excepção o concurso de admissão ao professorado da cadeira de Desenho, anexa à Faculdade de 

Matemática da Universidade de Coimbra, cuja prova de imprompto foi realizada em segundo lugar e sem 

qualquer relação sequência com as provas subsequentes. 
867

 “[…] borrão ou bosquejo feito de improviso, desenho improvisado ou repentino, primeiro modelo ou 

pensamento da figura ou de alguma obra d’arte […]
”
. Cf. Francisco de Assis RODRIGUES – Diccionario 

Technico e Histórico..., 1875. p. 224.  

A realização de impromptos não era um exercício exclusivo das provas de admissão ao professorado, 

constituía aliás um tipo de exercício comum executado pelos alunos da ABAL, conforme nos informa o 

primeiro Director da ABAL, Doutor Francisco de Sousa Loureiro no Discurso proferido por ocasião da 

realização da 2.ª exposição Trienal da ABAL (1843) -  “[…]os Alumnos, moços de tenros annos, 

concorrêram aos seus prémios com producções, ou de impromptos, ou de estudo, que bem deixam ver o 

Génio portuguez, e attingencia lusitana, chega a tudo, he própria para tudo. […]”. Cf. Francisco de Sousa 
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escuro, sobre um tema da história sagrada, profana ou mitológica, previamente 

seleccionado pelo júri do concurso. O prazo de realização dos impromptos era 

improrrogável, sendo entregues ao secretário do júri na forma como estavam até à 

conclusão do tempo determinado para a sua realização.  

Após a execução do imprompto era tirado o seu lúcido
868

 em papel vegetal, que 

seria utilizado como guia para segunda prova, ficando o imprompto guardado no cofre 

da Academia.  

A realização dos impromptos tinha como objectivo avaliar as capacidades de 

invenção e composição dos candidatos, como também atestar a autenticidade 

compositiva da prova subsequente
869

, para o qual o impromto servia como estudo
870

.  

O terceiro ponto dizia respeito à elaboração de uma lição ou dissertação escrita
871

 

sobre um assunto das matérias do lugar a concurso.  

Todos os suportes onde as obras deviam de ser executadas eram rubricadas pelo 

Director Geral da Academia e assinadas pelos candidatos na parte da frente ou canto da 

folha, que depois seria dobrado ou encoberto com um papel e lacrado com o selo da 

Academia. Antes das obras serem apreciadas pelo júri, eram marcadas com um número 

ou letra, como forma a ser preservado o anonimato dos candidatos e ser garantida a 

imparcialidade na sessão votação, sendo este o único meio das obras serem distinguidos 

e referidas no relatório do júri. Finda a apreciação prévia dos trabalhos pelo júri do 

concurso e redigido o respectivo relatório para ser presente na sessão de votação final, 

as obras eram expostas ao público no recinto da Academia. A votação final acontecia 

por meio de escrutínio secreto, com o recurso a esferas brancas e pretas, que eram em 

número dos vogais do júri, correspondendo as esferas pretas aos votos contra e as 

brancas aos votos a favor. Exaradas as votações, procedia-se ao rompimento dos lacres 

e à descoberta das assinaturas e nomes dos candidatos vencedores e preteridos
872

. 

 

                                                                                                                                               
LOUREIRO - Na sessão publica triennal e distribuição de Prémios, na Presença de Suas Majestades 

Fidelíssimas em 22 de Dezembro de 1843. Discurso pronunciado pelo Director Francisco de Sousa 

Loureiro. Lisboa : Typographia da gazeta dos Tribunaes, 1844, p. 28. Fonte : Francisco de Assis 

RODRIGUES – op. cit., 224. 
868

 “[…] desenho ou quadro lucidado, ou tirado á luz […]”. Cf. Francisco de Assis RODRIGUES – op. 

cit., 243. 
869

 Cf. Maria Helena LISBOA – op.cit., pp. 253-254.  
870

 Para os candidatos à cadeira de Escultura da ABAL e ARBAL, a prova de imprompto era constituída 

pela realização de um modelo em barro feito de improviso. 
871

 A introdução de lições escritas nas provas de admissão professorado verificou-se a partir de 1850. Cf. 

Maria Helena LISBOA – op.cit., p. 248.  
872

 Leitura resultante da observação aos programas e relatórios dos concursos de admissão ao 

professorado, que decorreram sob a supervisão da ABAL e ARBAL e que constam no composto 

documental - Relatórios e Programas de Concursos para Professores [1834-1897]. Ms. Arquivos da 

secretaria da ANBA, cota: 1-C-SEC. 073 A.N.B.A 
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3.3.1. João Cristino da Silva e o Rapto das Sabinas 

 

O Rapto das Sabinas foi tema extraído por sorteio para a prova de imprompto do 

concurso para o lugar de professor proprietário da cadeira de Desenho anexa à 

Faculdade da Universidade de Coimbra
873

, aberto em 1856
874

, na sequência da vaga 

criada pela saída do escultor Vítor Bastos (1830-1894)
875

 do cargo, que foi ocupar o 

lugar de professor substituto da cadeira de Escultura na ABAL
876

. Foram candidatos a 

este concurso de 1856, Francisco Adelino de Andrade Pacheco, Luís Augusto Pereira 

Bastos, Joaquim Lopes da Cruz (1829-?) e João Cristino da Silva (1829-1877)
877

 – 

antigo discípulo da Academia e candidato preterido no concurso anterior (1855) que 

nomeou Vítor Bastos
878

.  

O programa do concurso decretou a realização de cinco provas singulares em: 1) 

Desenho Histórico; 2) Desenho de Arquitectura Civil; 3) Desenho de Paisagem e 

Produtos Naturais; 4) uma prova de imprompto; 5) uma lição escrita. O prazo de 

realização destas provas foi fixado em seis meses para as três primeiras e de três horas 

para as duas últimas
879

. 

 Em 17 de Abril de 1857, volvidos seis meses após a realização das provas em 

Desenho Histórico
880

, Desenho de Arquitectura Civil
881

 e Desenho de Paisagem e 

Produtos Naturais
882

, os concorrentes foram chamados para conhecerem o tema do 

imprompto. Compareceram apenas Luís Augusto Pereira Bastos e João Cristino da 

                                                 
873

 No ano de 1772, pela reforma do Marquês do Pombal dos estudos maiores, foi fundada na cidade de 

Coimbra, uma aula de desenho e arquitectura, anexa à Faculdade de Matemática da Universidade de 

Coimbra. Sobre a fundação desta aula, vd. Carlos Antero FERREIRA - A Reforma Setecentista da 

Universidade e o Ensino da Arquitectura em Portugal no Século XVIII.. Lisboa : [s.n.], 1991, pp. 

8,15-26. [Comunicação apresentada ao Congresso de História da Universidade no 7.º Centenário da sua 

fundação. Universidade de Coimbra 6 de Março de 1990]. 
874

 Publicado em Diário do Governo n.º 179, de 31 de Julho de 1856. 
875

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

71-73. 
876

 Sobre os sucessivos concursos que se abriram no século XIX para a admissão ao professorado da 

cadeira de Desenho anexa à Faculdade de Matemática da Universidade Coimbra, vd. Maria Helena 

LISBOA – op. cit., pp. 267-268. 
877

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

362-363. 
878

 Concurso publicado em Diário do Governo n.º 36 de 10 de Fevereiro de 1855. 
879

 Cf. Documento n.º 37  
880

 Para a prova de Desenho Histórico, foi sorteado o tema bíblico de Jesus Cristo orando no horto 

quando lhe aparece um anjo (Novo Testamento : São Lucas, Cap. XXII, n.º 39). 
881

 Para a prova de Desenho de Arquitectura Civil foi considerada a realização de uma casa de campo para 

habitação de um Lavrador, em aguarela e tinta de Nanquim sobre papel branco, contendo duas plantas, 

alçado e a secção longitudinal.  
882

 Para a prova de Desenho de Paisagem e Produtos naturais (paisagem, ornato e flores): 1) Uma 

paisagem copiada de algum ponto de Lisboa, ou seus subúrbios, colorido a aguarela, em que entrem 

alguns animais; 2) ornamento próprio para encher um rectângulo em lápis preto sobre papel branco; 3) 

um estudo de flores, copiadas do natural, coloridas em papel branco.  
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Silva, em virtude dos outros concorrentes não terem concluído os seus trabalhos. Foram 

lançados na urna cinco temas
883

, tendo sido escolhido o tema da história romana – 

“roubo das Sabinas” – que teria de ser executado em lápis preto, num papel branco, com 

dimensões de “3 palmos por 2 e ¼”
884

, num prazo de três horas, em gabinete fechado. 

Porém, antes dos concorrentes entrarem no respectivo gabinete foi-lhes proporcionado, 

caso necessitassem de ser esclarecidos sobre mais pormenores do assunto extraído, 

dispor da “ […] bibliotheca da Academia, [e] os livros de hist- / toria que precisassem 

[…]”
885

. 

O imprompto de João Cristino da Silva – Rapto das Sabinas, Inv. n.º 385, 

constitui até à data o único testemunho deste concurso, uma vez que não há notícias do 

paradeiro das obras apresentadas pelos outros candidatos. O desenho de Cristino está 

assinado a grafite – “Christino” – no canto superior esquerdo da folha, que está vincado, 

com vestígios de lacre, evidenciado que foi dobrado e lacrado para ocultar a assinatura. 

Não se econtrando datado, é possível datar este desenho, de 17 de Abril de 1857, que 

corresponde ao dia em que se deu a extracção do assunto do imprompto e consequente 

realização
886

.  

A composição representada por Cristino está desenhada em lápis negro, num 

suporte branco com as dimensões de 47 x 60,2 cm. Cristino da Silva concentra a acção 

da narrativa do tema proposto, em quatro figuras, situadas em primeiro plano, que se 

dividem em dois grupos.  

No grupo mais à esquerda, vemos um soldado de punhal na mão a agarrar o braço 

de uma mulher, que está semi-levantada, de costas para o observador, a tentar defender-

se do soldado que a prende.  

No segundo grupo, que está ao centro da composição, observa-se outra mulher, 

com o braço esquerdo erguido a ser capturada por um soldado romano. Em segundo 

plano, do lado esquerdo, vemos esboçado um grupo de sete figuras, em que se observa 

num plano mais aproximado, um soldado apontar um punhal a um velho, que por sua 

vez ampara uma jovem ajoelhada; por detrás deste grupo vê-se outro soldado montado a 

                                                 
883

 Foram lançados na urna os seguintes temas: três da história sagrada: Dilúvio Universal; Fuga para o 

Egipto (S Mateus, Cap.II); Degolação dos inocentes; um da mitologia: Vénus despedindo-se de Adónis 

para ir à caça do javali; outro da história romana: roubo das Sabinas.  
884

 1 palmo = 8 polegadas ou 22 cm. Cf. AA.VV – Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. Vol. 

20, Lisboa; Rio do Janeiro: Editorial Enciclopédia Limitada, [195-?], p. 133. Assim, as dimensões do 

suporte estabelecidas seriam de 49,5 x 66 cm. Ao verificarmos as dimensões do Rapto das Sabinas de 

Cristino da Silva, verificamos que o desenho mede 47 x 60,2 cm. A situação de discrepância verificada 

entre as dimensões exigidas pelo júri e aquelas expressas que o desenho apresenta sugere que que não 

havia um rigor extremo nestas provas, pelo menos no que toca à dimensão dos suportes das provas.  
885

 Cf. Documento n.º 38 
886

 Cf. Idem. 
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cavalo a segurar uma jovem e do lado oposto, num plano mais distante, esboçado outro 

grupo de figuras (seis ou sete), na qual se vislumbra um soldado em cima de um cavalo 

e outros em pé agarrarem em mulheres e afastarem-se da cena, representando assim o 

rapto consumado.   

Após os candidatos terem entregue os seus impromptos, foi-lhes dado a conhecer 

o assunto da dissertação escrita, que teria de ser realizado em três horas
887

. Em 23 de 

Abril de 1857, o júri do concurso foi conduzido à sala de sessões da Academia onde as 

obras se achavam expostas para serem apreciadas e examinadas. Sendo dois os 

candidatos, vemos atribuído para o conjunto de trabalhos de cada um dos concorrentes, 

um número – n.º 1 e n.º 2 – que foi inscrito nas respectivas obras. Não sendo o nome 

dos candidatos mencionado em momento algum da sessão de votação, conseguimos 

perceber que as obras de João Cristino da Silva seriam aquelas marcadas com o número 

dois, em virtude de encontrarmos escrito a tinta sépia, no canto superior direito do seu 

desenho - “Nº 2”. Observadas as obras, o júri do concurso exarou o seguinte quadro de 

votações
888

: 

 

 

Cristino obteve aprovação por unanimidade nas provas de Desenho Histórico e 

Desenho de Paisagem e Produtos Naturais (à excepção do estudo de flores que mereceu 

a classificação de suficiente) e foi reprovado na prova de Desenho de Arquitectura, lição 

escrita e na prova de imprompto, podendo a classificação desta última ser confirmada no 

verso do seu Rapto das Sabinas – “Mediocre-por unamidade.- / Academia das Bellas 

Artes de / Lisboa em 23 de Abril de 1857 / Assis, Presid.
te
 / Fonseca vogal / 

Annunciação / José da Costa Sequeira/ Secre 
to

 do Jury” (tinta sépia, no canto superior 

esquerdo) – onde também é possível ver a rubrica do Director Geral da Academia, 

Francisco de Assis Rodrigues – “Assis” (ao centro, na margem inferior da folha).  

                                                 
887

 Primeiro tema: 1.ª Proposição – Utilidade do Desenho, e suas aplicações; 2.ª  Proposição - Qual o 

melhor método de ensinar a arquitectura civil; 3.ª Proposição -  Regras de Perspectiva necessárias para se 

desenhar uma paisagem; Segundo tema: 1.ª Proposição – Método de ensinar os diferentes ramos do 

Desenho e quais as proporções mais regulares do corpo humano; 2ª Proposição - juízo sobre o bom gosto 

em arquitectura civil; 3.ª Proposição -  Quais os estudos para se formar um bom paisagista. De entre os 

três temas metidos dentro da urna, foi seleccionado o 3.º ponto. Cf. Documento n.º 39 
888

 Cf. Documento n.º 40 
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Formado o parecer final do júri
889

 em 27 de Abril de 1857, ficou apurado com os 

votos de todos os membros do jurado para o lugar de professor proprietário da cadeira 

de Desenho anexa à Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, João 

Cristino da Silva, cujas obras estavam marcadas com o número dois
890

.  

É preciso dizer que Cristino da Silva era aquele que estava em melhores 

condições de ser provido, pois estava familiarizado com o programa de trabalhos do 

concurso de 1855
891

, onde ficou em segundo lugar, a seguir a Vítor Bastos, que foi o 

candidato vencedor
892

.  

Dois anos depois, Cristino da Silva demitia-se das suas funções como professor na 

instituição coimbrã, para se candidatar ao lugar de Professor Substituto da cadeira de 

Pintura de Paisagem e Produtos Naturais da ABAL, para o qual foi provido
893

, tendo 

sido nomeado para o cargo, por decreto de 29 de Agosto de 1860
894

. Substituindo assim 

o pintor Anunciação, que assumira em 58 a propriedade da dita cadeira
895

. 

 

3.3.2. José Rodrigues e Salomão recebendo a visita da rainha de Sabá   

 

Em virtude da morte do Professor Substituto da cadeira de Pintura Histórica da 

ABAL, Francisco Augusto Metrass (1825-1861)
896

, foi aberto em 17 de Junho de 1861 

um concurso para a sua substituição
897

. Foram candidatos a este concurso, José 

Rodrigues (1828-1887), José Inácio Novais (1824-?) e Joaquim António Marques 

(1821-1885)
 898

, todos antigos discípulos da ABAL. 

O programa do concurso compreendeu a execução de três provas: 1) um esboço 

(entenda-se imprompto) em simples linha ou claro-escuro de um tema da história 

sagrada, profana ou mitológica, a ser executado em oito horas; 2) um quadro a óleo, 

segundo tema acima extraído, a ser realizado no prazo de seis meses; 3) uma lição 

                                                 
889

 José da Costa Sequeira, Francisco de Assis Rodrigues, António Manuel da Fonseca, Francisco 

Augusto Metrass e Tomas José de Anunciação. 
890

 Cf. Documento n.º 41 
891

 Concurso publicado em Diário do Governo n.º 36 de 10 de Fevereiro de 1855. 
892

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 268. 
893

 Concurso publicado em Diário do Governo de 9 de Fevereiro de 1859. Foram opositores entre si a este 

concurso, Leonel Marques Pereira e Cristino da Silva, este último aprovado por maioria dos votos.  
894

 Registo dos Professores e mais empregados da Academia Real de Belas Artes de Lisboa. fl. 25, 

Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 2-B-SEC. 147 A.N.B.A. 
895

 Cf. Diogo de MACEDO- Os Românticos Portugueses. [Lisboa]: Artis, [1961], pp. 71-72; José-

Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. vol. I, p. 266. 
896

 Desde a fundação da ABAL em 1836, a propriedade da cadeira de Pintura Histórica foi entregue a 

António Manuel da Fonseca, que a regeu até ao ano de 1863. Esta aula teve como substitutos, logo em 

1836, o pintor Máximo Paulino dos Reis e em 1842, Francisco Vasques Martins, que faleceu em 1863, 

tendo o seu lugar sido ocupado por Francisco Metrass, após este ter regressado de Roma. 
897

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op.cit., vol. X, 1882, p. 16.
  

898
 Cf. Maria Helena Lisboa – op.cit., p. 251.  
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escrita sobre um tema extraído à sorte pelo júri do concurso
899

, a ser elaborado em seis 

horas
900

.  

Deste concurso, existe na Colecção a prova de imprompto, Inv. n.º 391, 

apresentada por José Rodrigues, que versa o tema bíblico de Salomão recebendo a 

visita da rainha de Sabá 
901

, que foi dado ao conhecer aos candidatos em sessão de 24 

de Outubro de 1861, juntamente com indicação das dimensões  do imprompto (65 x 50 

cm) e do quadro a óleo (1,24 x 1,56 cm)
 902

.  

A composição de José Rodrigues está assinada a grafite no canto inferior direito 

do desenho – “J. Rodrigues” – mas não datada. Pelo conhecimento do programa do 

concurso, é possível datar este desenho de José Rodrigues, de 24 de Outubro de 1861, 

que corresponde ao dia em que o júri convocou os candidatos para conhecerem o tema e 

de seguida darem início à prova de imprompto.  

A composição de José Rodrigues, executada em grafite sobre papel (64,8 x 49,1 

cm), apresenta cerca de treze figuras (detectadas pelas respectivas cabeças) num cenário 

interior arcado (palacete). Ao centro, temos a cena principal – Salomão recebendo a 

rainha de Sabá. A figura do Rei é identificada pela barba e a coroa que tem na cabeça; 

ao lado do Rei, também com uma coroa na cabeça, encontra-se outra figura – o sumo-

sacerdote dos hebreus. O Rei levanta-se do trono e estende os seus braços em sinal de 

acolhimento à Rainha de Sabá (identificada pela coroa) que, em sinal de respeito se 

curva ligeiramente perante o Rei Salomão; do lado esquerdo da composição, temos duas 

figuras masculinas, uma vista de perfil (mais à esquerda) e outra de costas para 

observador, ambas olham atentamente a cena da recepção; do lado oposto, em primeiro 

plano, vemos uma figura que segura uma cesta e que está a olhar para o observador; por 

detrás deste, vemos outra figura, que está ajoelhada junto a um cesto pousado no chão, 

seguem-se outras figuras que estão de pé, algumas a conversar entre si, enquanto outras 

assistem à recepção do Rei
903

. Toda a cena encontra-se inscrita num rectângulo situado 

ao centro da folha, com as dimensões de 33 x 34 cm, que julgamos tinha intenções de 

ser quadrado, visto que em termos perceptivos aponta mais para um quadrado do que 

para um rectângulo. Contudo, atendendo ao facto deste desenho ter sido executado à 

mão levantada, é aceitável que se verifique essa discrepância, que só medição exacta 

contraria. O facto do candidato ter optado por delimitar a cena em vez de utilizar a folha 

                                                 
899

 O júri do concurso foi composto por Francisco de Assis Rodrigues, António Manuel da Fonseca, 

Domingos José da Silva e João Pires da Fonte. 
900

 Cf. Diário de Lisboa n.º 135, de 19 de Julho de 1861. 
901

 Antigo Testamento, Primeiro Livro dos Reis, Cap. 10. 
902

 Cf. Documento n.º 42 
903

 Baseámo-nos na descrição feita por José Rodrigues, da sua lição escrita. Cf. Documento n.º 46. 
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toda, como sucedeu com a composição de João Cristino da Silva, denota uma intenção 

clara de estudo e antevisão da composição do quadro final. A este respeito, refira-se que 

as dimensões definidas para a composição pictórica apontavam para um rectângulo com 

1,24 x 1,56 cm e não para um quadrado.  

 No dia seguinte ao da entrega dos impromptos, os candidatos foram chamados 

para executarem os lúcidos que iriam servir de guia para a execução da composição a 

óleo
904

.  

Na biografia que Júlio de Castilho elaborou sobre o pintor José Rodrigues, vemos 

reproduzido um quadro do pintor com mesmo título do desenho da Colecção (Figrs. 

164 e 165)
905

. Apesar de não serem facultadas informações relativamente às dimensões 

e data da obra, supomos que se trate da composição pictórica que o imprompto da 

Colecção serviu como estudo. Esta hipótese, para além de se basear no título, que 

constitui um bom indicador, assenta principalmente na composição do quadro. Recorde-

se que o imprompto tinha como função servir de guia para a composição pictórica, 

ficando os candidatos obrigados a obedecer à sua composição para a elaboração do 

quadro, sob pena de serem excluídos do concurso. Castilho não faz nenhuma referência 

ao facto deste quadro derivar do referido concurso nem à candidatura de José 

Rodrigues. A única informação relativa a esta pintura
906

 diz respeito ao seu 

coleccionador – Francisco Parente da Silva – sendo também essa a notícia apresentada 

por Fernando de Pamplona (1909-1989), no seu Dicionário de Pintores e Escultores 

Portugueses, na entrada dedicada ao pintor José Rodrigues
907

. A admissão da 

possibilidade deste quadro tratar-se da composição a óleo que José Rodrigues 

apresentou no concurso para professor substituto de Pintura Histórica da ABAL, vem 

contribuir para completar o conhecimento das provas que apresentou neste concurso.  

Decorrido o prazo de seis meses e no dia seguinte ao da entrega dos quadros – 7 

de Julho de 1862 – foi dado a conhecer aos concorrentes, o ponto da lição escrita
908

.  

                                                 
904

 Cf. Documento n.º 43 
905

 Cf. Júlio de CASTILHO – José Rodrigues Pintor Portuguez. Estudos artísticos e biographicos. 

Lisboa : Livraria Moderna Editora, 1909, Estampa 14.  
906

 Com vista situar o paradeiro actual desta pintura, foi consultado o trabalho de Eduardo Manuel Alves 

DUARTE – Cinco Artistas desenham em Sintra. Tese de Doutoramento apresentado à FBAUL, 2006. 

Na medida em que este autor fez uma pesquisa sobre a obra gráfica do pintor José Rodrigues e em certa 

medida da sua obra pictórica. Contudo, não conseguimos encontrar notícias do quadro da Rainha de 

Sabá. Foi igualmente feita uma tentativa junto do Museu Malhoa (Caldas da Rainha) e do Museu do 

Chiado. Na primeira, fomos informados que deste artista apenas existia naquele Museu um desenho, com 

Inv n.º 63. Relativamente ao Museu do Chiado, não obtivemos qualquer resposta.  
907

 Cf. Fernando de PAMPLONA – Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses…,Vol. V, p. 84.  
908

 1.º Descrição estética do quadro composto e executado pelos candidato, segundo o programma que lhe 

saiu por sorte; 2º Qual o método e ordem que se deve seguir no estudo das Bellas Artes; 3º Quais os 

melhores meios de generalizar no nosso país o gosto das Bellas Artes. Cf. Documento n.º 44 
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A 10 de Julho procedeu-se à avaliação prévia das obras e discussão dos critérios 

que haviam de ser considerados para a sua análise. O júri decidiu que devia analisar as 

provas tendo em conta a Composição, o Desenho e o Colorido, embora o professor de 

Pintura Histórica, António Manuel da Fonseca tenha sugerido considerar a Perspectiva, 

o que não foi aceite pelos membros do júri
909

.  

Em de 11 de Julho de 1862 foram exaradas as qualificações finais dos trabalhos 

de apenas dois dos candidatos, visto que o terceiro não chegou a concluir as provas, pois 

na acta da sessão de votação vemos registada a apreciação das obras de apenas dois 

candidatos. A presença da inscrição – “Nº2” – no imprompto de José Rodrigues (na 

frente, a tinta sépia, em cima, ao centro folha) leva-nos a supor, que José Rodrigues 

tinha sido designado como o candidato n.º2. O facto de sabermos que as provas de José 

Rodrigues estavam marcadas com o “N.º 2”, levou-nos ao encontro da sua lição escrita, 

que se encontra no composto documental – Relatórios e Programas de Concursos para 

Professores [1834-1897] – existente na secretaria da ANBA, que optámos por 

transcrever na íntegra
910

, dando desta forma a conhecer todas as provas por ele 

apresentadas no concurso – quadro a óleo, imprompto e lição escrita. 

Após a observação dos trabalhos, o júri deliberou o seguinte quadro 

classificativo
911

: 

 

 

 

 

                                                 
909

 Cf. Documento n.º 45 
910

 Cf. Documento n.º 46  
911

 Cf. Documento n.º 47 

Candidato n.º 1 

(Joaquim António Marques (?) / José 

Inácio Novais (?)) 

 
Candidato n.º 2 (José Rodrigues) 

Quadro n.º 1 Classificações Quadro n.º 2 Classificações 

Composição 
Medíocre – 4 votos; 

Mais que medíocre – 1 voto 
Composição 

Bom – 4 votos; 

Medíocre – 1 voto 

Desenho 
Medíocre – 4 votos; 

Suficiente – 1 voto 
Desenho 

Bom – 4 votos; 

Menos que 

medíocre -1 voto 

Colorido 
Medíocre – 3 votos; 

Mais que medíocre – 2 votos 
Colorido 

Bom – 4 votos; 

Medíocre – 1 voto 

Lição escrita 

 

Muito Bom – 2 votos 

Bom – 1 voto 

Suficiente – 2 votos 
Lição escrita 

Muito bom – 2 

votos 

Bom – 1 voto 

Suficiente – 1 voto 

Menos que 

medíocre – 1 voto 
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O facto de não vermos mencionados os nomes dos candidatos nas actas das 

sessões de votação, deixa uma incógnita relativamente à identidade do opositor que não 

chegou a concluir os seus trabalhos, assim como daquele que chegou a sessão de 

votação juntamente com José Rodrigues.  

Relativamente ao imprompto de José Rodrigues, que é a única obra em desenho 

do concurso, inclinamo-nos em considerar as votações contidas no parâmetro – 

Desenho. Em observação ao quadro classificativo acima apresentado verificamos, que 

José Rodrigues foi qualificado com “Bom” por 4 votos e “Menos que medíocre” por 1 

voto.  

 Em 17 de Julho de 1862, foi feita a votação conclusiva e proferidos os 

comentários finais do júri. Foi reprovado por unanimidade, o candidato número um, que 

obteve 16 esferas pretas, enquanto o candidato número dois – José Rodrigues - obteve 7 

esferas brancas e 9 pretas. Apesar de José Rodrigues ter merecido uma aprovação 

relativa, que o colocava em vantagem em relação ao seu opositor, não foi escolhido para 

o lugar a concurso
912

.  

A exclusão de José Rodrigues, que como vimos mereceu uma aprovação relativa 

do júri, que o colocava em vantagem ao seu opositor revela, que a admissão ao 

professorado na ABAL não se resumia a uma questão quantitativa, mas regia-se 

também por uma avaliação qualitativa dos candidatos. 

Não tendo sido apurado pelo referido concurso um sucedâneo à altura, o cargo de 

professor substituto de Pintura Histórica da ABAL foi assegurado de forma interina por 

Tomás de Anunciação, professor de Pintura de Paisagem e pelo artista agregado, José 

Maria Franco (1804 -1882)
913

.  

A cadeira de Pintura Histórica viria a conhecer um substituto à altura somente em 

1867, com Miguel Ângelo Lupi (1826-1883)
914

, recém-chegado de Roma, que viria a 

ocupar o cargo de forma efectiva em 1868, depois de prestar no concurso aberto para 

                                                 
912

 Cf. Documento n.º 48  
913

 Cf. Documento n.º 49  
914

 Cf. Maria de Aires SILVEIRA; Cristina de Azevedo TAVARES – Miguel Ângelo Lupi 1826 – 1883. 

Lisboa : Museu do Chiado – Instituto Português de Museus, 2002, p. 240 [Catálogo da Exposição - 

Miguel Ângelo Lupi 1826-1883 – que esteve patente no Museu do Chiado, Lisboa, entre 28 de Fevereiro a 

26 de Maio de 2002]. 
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esse cargo
915

. No entanto, nesse ano, José Rodrigues exerceu fugazmente as funções de 

professor de Pintura História, em virtude da doença de Lupi
916

.  

 

3.3.3. Augusto Barradas e Lot fugindo de Sodoma com as suas filhas  

 

 Depois da jubilação do professor proprietário da cadeira de Desenho Histórico 

da ABAL, Joaquim Rafael (1783-1864), sucedeu-lhe, Francisco Vasquez Martins 

(1804-1863), que passados dois anos faleceu. A leccionação da referida cadeira foi 

então entregue de forma interina, numa primeira fase, a Vítor Bastos e aos artistas 

agregados, José Maria Franco e Joaquim Pedro e Aragão e numa segunda fase, em 

1864, a Miguel Ângelo Lupi
917

.  

Com vista a suprir a situação de precariedade em que se encontrava o ensino da 

Aula de Desenho Histórico na Academia, foi publicado em 9 de Janeiro de 1865, o 

programa do concurso para professor proprietário da referida cadeira
918

, que em termos 

históricos corresponde ao primeiro concurso aberto para esta cadeira desde a fundação 

da ABAL
919

.  

 Apresentaram os requerimentos a este concurso, Augusto de César de Sousa e 

Castro Barradas (1840-?)
920

, Joaquim António Marques, que tinha concorrido ao lugar 

de professor substituto de Pintura Histórica em 1861 e o pintor histórico italiano, 

Gaetano Marmocchi, cujo requerimento não foi aceite em virtude deste não ter 

apresentado dentro do prazo estipulado os documentos requeridos para o sobredito 

concurso
921

.  

 O programa do concurso compreendeu a realização de três provas: 1) realização 

de um imprompto, sobre um assunto da história sagrada, profana ou mitológica, num 

prazo de oito horas, e no dia imediato ao da sua entrega, a execução do lúcido, que iria 

servir de base para a segunda prova: 2) cartão em desenho, em claro escuro, num prazo 

                                                 
915

 Publicado em Diário de Lisboa de 7 de Fevereiro de 1867. 
916

 Cf. Armando de LUCENA – Pintores Portugueses do Romantismo. Lisboa, 1943,  p. 79. 
917

 Cf. Documento n.º 49  
918

 Cf. Diário de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865.  
919

 Como referimos, a primeira geração de professores da ABAL foi recrutada por nomeação. Joaquim 

Rafael fez parte dessa primeira vaga. Professor na Academia de S. Miguel, instalada nas obras do Real 

Palácio da Ajuda, após o seu fecho em 1833, foi nomeado professor da ABAL, pelo decreto de 25 de 

Outubro de 1836, vindo a jubilar-se por decreto de 23 de Maio de 1861. Sobre o seu percurso académico 

vd. Matricula dos professores e Artistas. fl. 8. Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota : 2-C-SEC. 

146 A.N.B.A ; Luís Varela ALDEMIRA – Um ano trágico…, pp. 207 – 209; Maria Helena LISBOA – 

op.cit., pp. 228, 248. 
920

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

67-68. 
921

 Cf. Documento n.º 50 e  Documento n.º 51 
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de noventa dias, versando o tema do imprompto; 3) lição escrita sobre um assunto 

escolhido pelo júri
922

.   

Em 12 de Maio de 1865 foi dado a conhecer aos dois candidatos, o assunto do 

imprompto – Lot fugindo de Sodoma com as suas filhas – que foi extraído por sorteio de 

entre seis temas
923

 que foram à urna
924

. No dia seguinte, os candidatos foram chamados 

para tirarem os lúcidos dos seus impromptos, que após terem sido rubricados e lacrados 

pelo Director da Academia, foram de novo entregues aos seus autores para lhes servir 

de orientação para o desenho a claro-escuro, ficando os impromptos guardados na 

Academia
925

.  

A respeito do lúcido de Augusto Barradas, importa referir que o localizámos, 

conforme referido no capítulo 1.3 (Parte II) nos Relatórios e Programas de Concursos 

para Professores [1834-1897] existente, nos arquivos da secretaria ANBA (Figrs. 166 e 

167); enquanto o imprompto acha-se na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, com 

o Inv. n.º 384.  

O imprompto encontra-se assinado no canto superior esquerdo – “Augusto Cesar 

de Sousa e Castro Barradas” – mas não se encontra datado. No entanto, é possível datar 

esta obra de 12 de Maio de 1865, que corresponde ao dia em que foi dado ao conhecer 

aos candidatos o tema do imprompto
926

. Em redor da assinatura notamos vestígios de 

lacre e papel e do lado oposto, só de lacre com o selo da ARBAL, enquanto no verso, 

temos a rubrica do Director Geral da Academia – “Assis” (a tinta sépia, no canto 

inferior esquerdo). A confirmar o tema da composição e o tempo de realização do 

mesmo, encontramos ao centro do desenho, fixo à margem superior, uma folha azul 

pautada onde se lê a tinta sépia: “Lot fugindo de Sodoma com / suas filhas / Assumpto 

extrahido à sorte e / executado em 8 horas”.  

 A composição é constituída por oito figuras numa paisagem algo escarpada, 

desenhadas em lápis negro, com realces a giz branco sobre papel castanho, com as 

dimensões de 48 x 63 cm. Em primeiro plano, observa-se um velho trajado com um 

panejamento (Lot) amparado por uma jovem (filha de Lot) situada em segundo plano, 

também ela vestida com um panejamento que lhe atravessa o corpo, mas deixa a 

                                                 
922

 Cf. Diário de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865.  
923

 Foram seis temas que foram à urna: 1) Agar no Deserto (Antigo Testamento, Génesis, Cap. XVI); 2) 

Abraão sacrificando seu filho Isacc (Antigo Testamento, Génesis, Cap. XXIII); 3) Lot fugindo de 

Sodoma com as suas filhas (Antigo Testamento, Génesis, Cap. XIX); 4) Martírio de Freitas entregado as 

chaves de Lisboa a Afonso III (História portuguesa século XIII); 5) Os últimos momentos de Camões 

(História portuguesa); 6) Jesus Cristo em casa de Marta (Novo Testamento, Evangelho de S. Lucas, Cap. 

X). Cf. Documento n.º 52 
924

 Cf. Documento n.º 53 
925

 Cf. Documento n.º 54 
926

 Cf. Documento n.º 53 
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descoberto o seio direito. Esta figura tem a mão esquerda junto ao peito, como que em 

sinal de dor interior. A outra filha de Lot, que está em terceiro plano, tem a mão direita 

a tapar o rosto, enquanto a outra segura a rédea de um camelo que vai carregado. A 

quinta figura, é a de um cão, que assume a dianteira do grupo. Num plano mais 

afastado, do lado esquerdo do observador, vemos a silhueta de uma figura com os 

braços levantados, trata-se possivelmente da mulher de Lot, que foi transformada em 

estátua por ter desobedecido à ordem dos Anjos; do lado esquerdo do observador, estão 

esboçadas alguns edifícios (Sodoma (?)) e do lado oposto, no céu, duas aves
927

.  

Apesar de não termos informação do aspecto do cartão, em virtude de 

desconhecermos o seu paradeiro, o imprompto dá-nos uma ideia do seu aspecto, visto 

que o cartão teria de ser executado com base no lúcido traçado a partir do imprompto
928

. 

O programa do concurso tinha fixado o prazo de realização do cartão em 90 

dias
929

. No entanto, verificamos que a sua entrega foi feita somente em 12 de Outubro 

de 1865, ou seja, passados seis meses, por apenas um dos candidatos – Augusto 

Barradas. No mesmo dia da entrega do imprompto foi dado a conhecer ao único 

candidato ao concurso para o lugar de professor proprietário da cadeira de Desenho 

Histórico da ARBAL, o tema da lição escrita
930

.   

O exame das provas de Augusto Barradas teve início em 15 de Outubro de 

1865
931

. Para avaliação das provas, o júri considerou cinco pontos que entendeu serem 

as “qualidades principais que deve ter um bom desenho de género histórico”
932

 são: 

expressão
933

 do assunto, correcção do desenho
934

, composição
935

, distribuição do claro-

                                                 
927

 Baseamo-nos na descrição constante no auto do concurso, datado de 25 de Outubro de 1865. Este 

documento foi apresentado por Maria Helena LISBOA - op.cit., anexo G, vol. II. 
928

 Cf. Documento n.º 54 
929

 Cf. Diário de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865 
930

 Tema da lição escrita: “Meios de ensinar Desenho e exemplos de alguns artistas que se ocuparam de 

imitar a natureza com maior perfeição e se esses artistas compreenderam o verdadeiro fim da arte, e as 

razões”. Cf. Documento n.º55 
931

 Cf. Documento n.º 56 
932

 Cf. Cf. “Auto do concurso público para o provimento da propriedade da cadeira de desenho histórico 

da Academia Real das Bellas Artes […]” – apresentado por Maria Helena LISBOA – op.cit., vol. II, 

anexo G,. 
933

 “[…] todas as bellas artes dependem da verdade e do sentimento, principalmente a pintura e a 

esculptura. […] Expressão é a representação verdadeira e natural das cousas, sobretudo dos movimentos 

da alma e das paixões. Diz-se comummente que o desenho e o colorido são o corpo da pintura, e a 

expressão é a alma[…]”. Cf. Francisco de Assis RODRIGUES –  op.cit., p. 179.  
934

 “[…] A correcção do desenho depende do conhecimento das proporções e das formas, e estas do 

estudo da anatomia […]”. Cf. Idem, p. 125.  
935

 “[…] boa escolha das partes, e discreto modo de as reunir, para formarem um todo completo e 

perfeito. Em bellas artes é a combinação dos pensamentos que concorrem para a composição de qualquer 

assumpto: - é a poesia da pintura, e a parte mais própria para descobrir o talento do artista[…]”.Cf. Idem, 

p. 117. 
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escuro
936

 e perspectiva linear e aérea
937

. Foram vários os aspectos negativos focados 

pelo júri.  

Em relação à expressão do assunto, foi apontada a desadequação na escolha do 

momento e a falta de correspondência das expressões das figuras com acontecimento a 

que o tema se refere.  

No que respeita à correcção do desenho, o júri absteve-se de enumerar todos os 

defeitos visto que eram tantos, mas não se deteve em evidenciar a falta de rigor na 

representação anatómica.  

Relativamente à composição, foi considerada a falta de unidade e coerência e na 

distribuição do claro-escuro, foi censurado o desajuste na distribuição da luz.  

No plano da perspectiva, foi criticado a forma como o autor relacionou a escala 

das figuras com a perspectiva, embora tenha sido admitido que o candidato manifestava 

domínio na sua representaçao.  

No que respeita à lição escrita
938

, o candidato foi acusado de superficialidade e 

incompletude na abordagem e apresentação das matérias a considerar. Porém, o júri 

realçou que a lição não era totalmente destituída de mérito, visto que o candidato dava 

mostras de ter conhecimento dos autores
939

, em particular dos antigos
940

. 

O predomínio de juízos negativos deixa antever a deliberação final do júri, que 

depois de ter concluído a leitura do programa passou à votação, que teve como resultado 

a atribuição de“ […] treze espheras pretas: em vista pois do resultado desta votação 

ficou o concorrente excluído do professorado neste concurso […]”
941

. 

Este é o único concurso onde a documentação existente permite-nos aceder aos 

pontos onde o candidato errou, possibilitando assim conhecer as razões da votação e o 

nível de exigência requerido, sobretudo no que respeita às qualidades que um bom 

desenho histórico deveria ter, segundo o sistema de ensino da ARBAL. Assim, ficamos 

                                                 
936

 “[…] chama-se desenhos ou quadros a claro-escuro os que só constam de preto e  branco; (des. e pint) 

nas artes plásticas, e principalmente em desenho e pintura, dá-se este nome à imitação do efeito que 

produz a luz espalhando os claros sobre as superficies que ella toca, deixando em sombra aquelles que 

não chegou a tocar […]”. Cf. Idem, p. 110.  
937

 “[…] a perspectiva divide-se em especulativa e pratica, e esta em linear e aérea: a lenear tem por fim 

representar as formas dos objectos, e a aéreas as degradações das cores nas suas superfícies. Uma e outra 

são indispensáveis aos artistas, principalmente aos pintores e architectos […]”. Cf.  Idem, p. 293 
938

 A lição escrita de Augusto Barradas encontra-se encadernada nos Relatórios dos Concursos para 

Professores. Existe uma cópia deste documento no IAN / TT, que foi transcrita e apresentada por Maria 

Helena LISBOA - op.cit., anexo G, vol. II.  
939

 Na lição de Augusto Barradas, foram mencionados os nomes de Le Batteaux, Leonardo da Vinci, 

Rafael, Dürer, Ticiano, Dacier, Montabert, Míron, Fídias, Praxíteles, Apelles e Protógenes.  
940

 Cf. “Auto do concurso público para o provimento da propriedade da cadeira de desenho histórico da 

Academia Real das Bellas Artes […]” – Documento apresentado por Maria Helena LISBOA – op.cit., 

anexo G, vol. II. 
941

 Cf. Idem. 
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a saber que o desenhador histórico deveria possuir um domínio da expressão do assunto, 

correcção no desenho, composição, distribuição adequada do claro-escuro e uma 

execução correcta da perspectiva linear e aérea, mas também um conhecimento dos 

autores clássicos.  

A leccionação da cadeira continuou a cargo de José Maria Franco e Miguel 

Ângelo Lupi. Em 67, Lupi foi nomeado para reger interinamente a cadeira de Pintura 

Histórica, que como vimos, veio a ocupar de forma efectiva em 68. Em inícios da 

década de 70, assiste-se a uma reestruturação do ensino, que culminou com a criação de 

um curso preparatório de Desenho
942

. Com esta reforma, as secções da Aula de Desenho 

Histórico foram distribuídas por diferentes professores, no sentido de reforçar o 

aperfeiçoamento do estudo do Desenho
943

.   

 

3.3.4. O Infante Dom Henrique desenhado por Francisco Franco e Leopoldo de 

Almeida 

   

 O Infante Dom Henrique contemplando, em Sagres, num terraço da sua vila, a 

vastidão do mar, foi o tema extraído por sorteio para o lugar de professor da 3ª cadeira 

da EBAL – Desenho do Antigo e do Modelo Vivo – aberto em 20 de Maio de 1931
944

, 

em virtude da aposentação do pintor Luciano Freire (1864-1934)
945

.  

Foram quatro os candidatos a este concurso - os escultores Francisco Franco 

(1855-1955)
946

 e Leopoldo Neves de Almeida (1898-1975)
947

 e os pintores Mário 

Alberto de Sousa Gomes (1899-?) e João Garcia da Fonseca (1909-?), que desistiu 

ainda antes de as provas terem iniciado
948

. 

 Em conformidade com o texto da reforma de 1932, o programa de trabalhos para 

as provas de admissão ao professorado da EBAL contemplava a realização de quatro 

provas práticas e uma oral, para a 3.ª cadeira – Desenho do Antigo e do Modelo Vivo
949

. 

A primeira prova, que decorreu entre 13 a 18 de Agosto de 1934, consistiu na 

execução de um desenho em carvão sobre papel Ingres branco, de um acto de modelo 

vivo feito do natural no prazo de três horas
950

. 

                                                 
942

 Cf. Maria Helena LISBOA – op.cit., p. 18. 
943

 Cf. Idem – op.cit., pp. 22, 235-237.  
944

 Publicado em Diário do Governo, 2.ª série, de 21 de Junho de 1933. 
945

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

pp. 163-164. 
946

 Idem, pp. 156-157 
947

 Idem, pp. 35-37. 
948

 Este concurso foi tratado sumariamente por Eduardo DUARTE – Desenho. In, José Fernandes 

PEREIRA, Dir. - Dicionário de Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial: Caminho, 2005, pp. 194-195.  
949

 Cf. Diário do Governo n.º 214, 1.ª série, de 12 de Setembro de 1932, Parte II, Capitulo V, I secção 
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 A segunda prova, que teve lugar a 20 de Outubro de 1934, baseou-se na 

execução, em gabinete fechado, de um esboço a carvão em papel, com as dimensões 

superiores a 40 cm, sobre o tema do Infante Dom Henrique contemplando, em Sagres, 

num terraço da sua vila, a vastidão do mar
951

. 

A terceira prova consistiu na produção de uma composição gráfica mais 

elaborada, a partir do esboço da prova anterior, num suporte com dimensões superiores 

a 1,50 cm, que foi realizado entre os dias 21 de Agosto e 24 de Setembro de 1934, e a 

que os dois desenhos da Colecção dizem respeito - Inv. n.ºs: 356 e 357.  

A quarta prova, que decorreu entre 8 a 10 de Outubro de 1934, incidiu numa 

abordagem anatómica, relativa à “Musculatura superficial (esfolado do tronco, cabeça e 

membros superiores) a partir de uma linha horizontal, passando pelo meio púbis” do 

modelo vivo desenhado na primeira prova
952

.  

A última prova consistiu na defesa pública dos trabalhos a partir de questões 

colocadas pelos arguentes nomeados para as provas de modelo vivo – José Simões de 

Almeida e composição – Acácio Lino de Magalhães
953

.  

Para além do juízo elaborado a partir dos trabalhos e consequente defesa, o 

conselho do júri
954

 procedeu ao exame da documentação fotográfica apresentada pelos 

dois escultores aquando da sua candidatura.  

 Após o período de observação das provas e consequente defesa pública, passou-

se à votação final, que ocorreu em 20 de Outubro de 1934. Decorrido o escrutínio, ficou 

apurado por maioria absoluta, com oito esferas brancas e duas pretas, Leopoldo de 

Almeida; enquanto Francisco Franco, obteve duas esferas brancas e oito pretas e o 

                                                                                                                                               
950

 Cf. Documento n.º 57 
951

 Idem. 
952

 Idem. 

;Documento n.º 58 
953

 Cf. Documento n.º 57 
954

 O painel do júri foi composto por: Dom José Maria da Silva Pessanha ((1865- 1939), Director da 

EBAL), Acácio Lino Magalhães ((1878-1956), professor da cadeira de Desenho de Figura do Antigo e do 

Modelo Vivo da Escola de Belas-Artes do Porto), Dr. João Barreira ((1866 – 1961), professor da cadeira 

de História da Arte na Antiguidade da EBAL), José Jerónimo Cabral de Lacerda ((1876-?), professor da 

cadeira de gravura artística da EBAL), José Simões de Almeida, Sobrinho ((1880- 1950), professor da 

cadeira de Desenho de Figura da EBAL), Dom Henrique Jardim de Vilhena (professor da cadeira de 

Anatomia Artística da EBAL), João António Piloto ((1880 – 1956), professor da cadeira de Geometria 

Descritiva da EBAL), João Pereira Martins de Lemos (professor da cadeira de Matemática da EBAL), 

Virgílio César Antunes de Lemos (professor da cadeira de Resistência de Materiais e Construção da 

EBAL) e  Joaquim Mário de Macedo Mendes (professor da cadeira de Geografia, Historia e Literatura da 

EBAL).  
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pintor, Mário Alberto de Sousa Gomes, dez esferas pretas
955

. Leopoldo de Almeida 

tomou posse do cargo em 5 de Dezembro de 1934
956

. 

 Deste concurso apenas conhecemos os dois quadros de composição da autoria 

dos escultores, Leopoldo de Almeida e Francisco Franco, que existem na Colecção com 

os Inv. n.ºs: 356 e 357. Ambos os desenhos estão assinados (no canto inferior direito) e 

datados de 21 de Agosto 1934 (no canto superior esquerdo da folha), que corresponde à 

data em que provas de composição tiveram início.  

 A composição de Leopoldo, Inv. n.º 356, executada em grafite, num suporte 

com as dimensões de 155,7 x 125,3 cm, reveste-se de um rigor académico, visível no 

tratamento anatómico cuidado da figura do Infante, modelação suave do claro-escuro e 

uma visão clássica do espaço, determinada pelo recurso à perspectiva linear plana e o 

sfumato leordanesco, que define a gradação de planos. O Infante está representado de 

chapéu mantado, da mesma forma que aparece retratado na iluminura das Crónicas da 

Guiné de Azurara e no políptico de S.Vicente
957

 de Nuno Gonçalves (actividade 

conhecida:1459-92)
958

. Sentado, com a cabeça vista de perfil, o Infante apresenta o 

tronco virado a ¾, com o braço direito flectido, com a mão apoiada sobre um quadrante 

náutico, que se encontra por cima do seu joelho direito; enquanto o outro braço, também 

flectido, tem a mão sobre o joelho esquerdo. A dividir o primeiro plano do fundo, existe 

uma espécie de muralha com uma ameia em que na parte superior existe um relógio de 

sol. O Infante fixa o seu olhar em frente, dando noção que se encontra a contemplar o 

horizonte. A serenidade da pose, o desenho seguro e a modelação suave do claro-escuro 

transformam esta composição de Leopoldo num momento de admiração, em que 

facilmente vemos o Infante D. Henrique contemplando o mar
959

.    

O desenho de Francisco Franco, Inv. n.º 357, também executado a grafite, num 

papel com 152 x 150 cm, representa a figura do Infante com cabeça vista de perfil, 

ajoelhado num oratório, com as mãos unidas em posição de reza, num cenário de 

interior, que é rasgado por um vão separado por uma coluna, que se abre para o exterior, 

donde se observa o mar e uma porção do céu. Do lado direito, observa-se uma prateleira 

onde existe um livro (?), um quadrante e uma ampulheta (da esquerda para a direita); 

                                                 
955

 Cf. Documento n.º 59 
956

 Cf. «Leopoldo Neves de Almeida – Processo individual de Professor». Arquivo morto da secretaria da 

FBAUL. 
957

 Inv. n.ºs: 1361-1366, Óleo e têmpera s/ madeira, 20,7 x 5,12 cm (dimensão total das seis tábuas que 

compõem o painel de S. Vicente), c. 1450-1490, MNAA, Lisboa.  
958

 Cf. Eduardo DUARTE, in José Fernandes PEREIRA – op. cit., p. 195.  
959

 A representação deste desenho de Leopoldo foi retomada por ele mais tarde, em 1967, na estátua de 

bronze do Infante, que executou para a cidade de Lagos. Cf., José TEIXEIRA – A Imagem do Infante. 

Arte Teoria. Revista do Mestrado de Teorias de Arte da Faculdade de Belas-Artes da Universidade 
de Lisboa. Lisboa : Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, n.º 11, (2008), p. 183. 
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por baixo da prateleira, ao centro, encontra-se um astrolábio náutico. Junto à margem 

direita, no canto superior, encontramos um nicho com uma estátua e um pouco mais 

abaixo, uma lamparina acesa, a evocar talvez a fé. O recurso a esta iconografia religiosa 

conota a representação do Infante de um carácter algo beato, mas onde não deixa de ser 

entendida a visão contemplativa do Infante que o tema da composição reclama. 

 Se na composição de Leopoldo o espaço é definido pelo uso de um único 

sistema de representação – perspectiva linear plana
960

 (Fig. 168). Na obra de Franco 

assistimos à presença de dois sistemas de projecção ou representação do espaço: 1) 

perspectiva linear plana – visível nas linhas de fuga do aparelho rusticado, que 

convergem respectivamente para dois pontos de fuga, do qual apenas o segundo (P.F. 2) 

se encontra dentro dos limites do desenho; 2) representação axonométrica oblíqua (com 

ângulo de fuga de 53º) – notória na direcção oblíqua e paralela do pavimento (Fig. 169). 

A opção por este tipo de tratamento espacial, em que coexistem dois sistemas de 

representação, subverte a regra clássica de representação do espaço. Conferindo à 

composição um carácter anguloso e rígido, que faz lembrar a iluminura medieval, ao 

que se alia um tratamento gráfico expressivo, que no seu todo, tendem no sentido de um 

rompimento com a norma académica, em direcção a valores modernistas, que a sua 

escultura de Franco já pronunciava
961

. 

Este concurso criou a oportunidade de se colocarem frente a frente dois dos 

maiores escultores da época, que em vez de expressarem a sua virtuo pelo cinzel, a 

exibiram pelo domínio arte do Desenho.  

A preferência por Leopoldo neste concurso torna evidente a defesa dos valores 

clássicos e do método académico no ensino do Desenho na EBAL, a que Leopoldo e as 

suas lições se mantiveram fiéis nos cerca de 15 anos em que regeu a cadeira de Desenho  

na EBAL (1934-1950)
962

.  

  

                                                 
960

 “A perspectiva rigorosa é a modalidade de perspectiva mais perfeita, pois a representação obtida 

identifica-se com a impressão visual recebida pelo observador. Coincide com a representação que se 

consegue por meio de uma fotografia, tirada do ponto onde se encontra o observador.” Cf. Luís Veiga da 

CUNHA – Desenho Técnico. 10.ª edição, Lisboa : Serviço de Educação da Fundação Calouste 

Gulbenkian, p. 265.  
961

 “[…] Em 1919 recebe outra pensão com qual empreende novo ciclo parisiense[…] É uma época de 

fecunda e de intensa actividade, caracterizada por uma pesquisa informada e actualizada com as mais 

recentes expressões plásticas europeias da qual se destacam os expressivos e tensos Busto de polaca e 

busto do pintor Manuel Jardim (ambos de 1921) obras que podemos considerar inaugurais do 

Modernismo escultórico português. […] Noutras obras experimenta uma tendência mais lírica e uma 

plástica algo expressionista […] Trata-se de todo um ciclo de obras que evidencia a modernidade da sua 

pesquisa e a emergência de uma linguagem que não se compadecia com a norma académica […]”. Cf. 

Paulo Simões NUNES – Francisco Franco. In, José Fernandes PEREIRA – op. cit., pp. 310-311.  
962

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

35-37. 
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Nos concursos de admissão ao professorado aqui analisados, verificamos que os 

imprompto eram uma constante no conjunto de provas que os candidatos ao 

professorado tinham que realizar. A sua execução comprometia aliás a realização das 

provas subsequentes, que eram de composição e para o qual o imprompto servia como 

primeiro e único estudo. Nos programas dos concursos promovidos pela Academia, vem 

referido que “[…] os quadros, provas, e mais trabalhos do concorrente approvado, serão 

propriedade da academia[…]”
963

. O único caso que obedece a esta condição é o Rapto 

das Sabinas, da autoria de João Cristino da Silva, que foi candidato vencendor no 

concurso para professor da cadeira de Desenho anexa à Faculdade de Matemática da 

Universidade de Coimbra, com maioria dos votos do júri. Como é que se explica a 

existência na Colecção dos impromptos de José Rodrigues e Augusto Barradas, quando 

estes não foram aprovados nos respectivos concursos? 

 Nos livros de propostas e ofícios da Academia ao Governo e nas actas da 

Academia, encontramos registos de requerimentos de artistas preteridos nos concursos 

de admissão ao professorado que pedem para que lhes sejam entregues as obras por eles 

executadas. Foi o caso do pintor Leonel Marques Pereira (1828-1892), preterido no 

concurso de 1859
964

 para o lugar de professor substituto da cadeira de Pintura de 

Paisagem
965

. 

Em resposta a um requerimento de Leonel Marques Pereira, em que este pede 

para que lhe sejam devolvidas as provas do concurso em que foi preterido, a Academia 

declara o seguinte: “[…] tem sido praxe observada nesta Academia / entregarem-se aos 

oppositores quando não são providos nos logares, as obras de pensado, que / apresentam 

ao concurso, ficando na Acadª […] guardadas as provas ou improm- / tos.”
966

.  

Pelo que acabou de ser exposto, ficamos a saber que a Academia reclamava o 

direito de propriedade sobre as provas e mais trabalhos dos candidatos aprovados, e sem 

distinção, sobre as provas de imprompto. Ficam assim expostos os fundamentos para a 

existência das obras de José Rodrigues e Augusto Barradas na Colecção.  

A Academia não refere as razões que fundamentam a sua pretensão de posse sobre 

os impromptos. Sabe-se contudo, que as provas de concurso de admissão ao 

professorado eram utilizadas como material de apoio didáctico
967

.  

                                                 
963

 Cf. Programa dos concursos publicados em: Diário de Lisboa n.º 135, de 19 de Julho de 1861; Diário 

de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865.  
964

 Cf. Documento n.º60 
965

 Cf. nota 25. 
966

 Cf. Documento n.º  60. 
967

 Cf. Saulo ARAÚJO – op. cit., vol. 1, p. 180. 
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Ao preferirem-se os impromptos, em vez das obras finais do artista, julgamos que 

a Academia expunha o desejo em querer conservar o primeiro modelo ou pensamento 

do artista
968

, na medida em que o imprompto encerra o ímpeto criativo e os primeiros 

traços do artista relativamente à criação de uma dada obra. A importância dada a esta 

tipologia gráfica torna evidente a sobrevalorização do Desenho sobre as outras artes – 

percepção que vai ao encontro da concepção vasariana do Desenho como matriz 

fundadora das três artes – “Perché il disegno, padre delle tre Arti nostre, Architectura, 

Scultura e Pittura […]
”969

 – mas também, evidencia a centralidade do Desenho no corpo 

instrutivo das Belas-Artes.  

Relativamente aos desenhos de Leopoldo de Almeida e Francisco Franco, o 

programa não faz menção à situação das provas após o concurso. A presença da obra de 

Leopoldo na Colecção é compreensível, dado que foi o candidato vencedor, mas o 

mesmo não se aplica ao caso de Francisco Franco, que ficou classificado em segundo 

lugar. É sabido que a derrota de Franco o indignou profundamente, ao ponto de ele 

nunca se ter conformado
970

. Parece-nos motivo suficiente para o escultor não se ter 

preocupado em reaver a sua obra. Supomos no entanto, que a EBAL entendeu preservar 

estes dois desenhos como testemunho do concurso que opôs dois maiores escultores da 

época, que se opuseram em nome do Desenho. 

 

3.4. Dois desenhos para o Compêndio de Perspectiva e Projecção de Sombras de José 

da Costa Sequeira  

 

 José da Costa Sequeira
971

, arquitecto e professor substituto da aula de Desenho 

de Arquitectura Civil da ABAL, fez parte do escasso conjunto de professores da 

Academia, que paralelamente à sua actividade docente desenvolveu suportes didácticos 

com o objectivo de melhorar a aprendizagem dos seus alunos e o conhecimento de 

                                                 
968

 Em finais do século XVII, Filipo Baldinucci, numa carta endereçada ao marquês Vincenzo Capponi, 

associa o esquisso ao termo primi pensieri (primeiro pensamento), que entende como o conceito primário 

ou primeira ideia do artista. Cf. Giulia FUSCONI [et. al. ] - Il Disegno,Forme, Techniche, significanti. 

Torino : Istituto Bancario San Paolo Di Torino, 1992, p. 46.  

Assis Rodrigues no seu dicionário, define o pensamento como “[…]acto ou execução nascida da idéa ou 

concepção do artista […]”.Cf. Francisco de Assis RODRIGUES – op. cit., p. 290. 

 “[…] O conceito de bosquejo ou pensamento definido em 1875 pelo dicionário de Assis Rodrigues, foi 

introduzido entre nós por Vieira Lusitano a partir de pelo menos o ano de 1728, data da sua chegada 

definitiva de Roma
 
[…]”. Cf. Luísa ARRUDA – Tipologias do Desenho. Boletim da APROGED, n.º 24, 

(Setembro, 2005), pp. 12-13.
 

969
 Cf. Giorgio VASARI – op.cit., 1568, p. 43. 

970
 Cf. Paulo Simões NUNES, in José Fernandes PEREIRA –  op.cit., p. 313.  

971
 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

345-347.   
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outras classes de interessados no estudo do desenho de arquitectura. Para além de 

Sequeira, há que referir os nomes de Joaquim Rafael
972

, Francisco de Assis 

Rodrigues
973

 e Joaquim Gregório Nunes Prieto (1837-1907)
974

, que dentro das suas 

áreas disciplinares ou relacionados com o conhecimento das belas-artes elaboraram 

suportes teórico-práticos. 

A intenção do corpo docente da ABAL produzir manuais didácticos para o auxílio 

das suas aulas foi notado ainda nos alvores da criação da Academia, quando em 

conferência ordinária da ABAL, de 12 de Janeiro de 1837, vemos o professor de Pintura 

Histórica, António Manuel da Fonseca sugerir aos “[…] Snrs / Professores [que] 

fizessem collecções de Principios de Desenho / para as suas Aulas, e que não fossem só 

os Aggrega / dos que trabalhassem nestas obras […]”
975

. Dado o orçamento reduzido da 

Academia, “[…] que não permittia a compra do mais insignificante opúsculo […]”
976

, a  

criação deste manuais pedagógicos pelos professores e artistas agregados constituiu 

certamente uma forma de atenuar as despesas da Academia relativamente à compra de 

material didáctico.   

José da Costa Sequeira consciente desta situação de carência económica, mas 

sobretudo das necessidades de formação teórico-prática dos alunos da Academia e da 

inexistência de livros traduzidos ou escritos em português, dedicados ao ensino 

elementar do Desenho de Arquitectura Civil, empreendeu a execução de uma série de 

compêndios e a tradução de outros, com vista a suprir, por um lado, as lacunas notadas 

ao nível do ensino da arquitectura na Academia; por outro, tornar o conhecimento 

relativo à arquitectura mais acessível às mais variadas classes de interessados – 

arquitectos, pintores, escultores, profissionais ligados às artes mecânicas ou industriais.  

                                                 
972

 Na acta da sessão da conferência académica de 29 de Maio de 1837, o professor da aula de Desenho 

Histórico, Joaquim Rafael, participou a elaboração de um pequeno manual de geometria prática destinado 

aos seus alunos da Aula de Desenho Histórico. Contudo, não existem vestígios de tal obra. Cf. Maria 

Helena LISBOA – op. cit., p. 279.  Como se disse no capítulo 3.1.5, em 1840, Joaquim Rafael produziu 

para o uso dos discípulos da Aula de Desenho Histórico – Elementos de Desenho, Colligidos e 

adoptados pela Academia das Bellas Artes de Lisboa para uso dos seus Discípulos.  
973

 Professor da cadeira de Escultura da ABAL e depois Director da ABAL (1845-1876). Como vimos no 

capitulo 3.1.5, em 1836, ano da fundação da ABAL, Assis Rodrigues deu à estampa – Methodo das 

Proporções, e Anatomia do Corpo Humano, Dedicado á Mocidade Estudiosa, que se applica ás 
Artes do Dezenho. Volvidos quase quarenta anos sobre esta última publicação, Assis Rodrigues editou o 

Diccionario Technico e Histórico …, 1875. Para uma recensão critica a estas duas obras, vd. Joaquim 

Alberto Borges PIMENTA – op. cit., pp. 66-70. 
974

 Foi professor das cadeiras de Desenho Elementar, Desenho Geométrico e Pintura de Paisagem. 

Chegou ao professorado da ARBAL no ano de 1868, onde começou por leccionar a cadeira de Desenho 

Elementar. Nesse ano, deu à estampa – Noções de Desenho Linear Geométrico, 1868. Manuscrito 

impresso, Biblioteca da ANBA, cota: F– 1-31.  
975

 Cf. Documento n.º 61 
976

 Cf. José Silvestre RIBEIRO – op. cit., tomo X, p. 24. 
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Em 1839, Sequeira traduziu para português o Tratado da Cinco Ordens de 

Vignola
977

 e deu à estampa um compêndio de geometria prática
978

. Em 1842, elaborou 

um manual teórico-prático de perspectiva dedicado a arquitectos, pintores, escultores e 

todos aqueles que se interessam pela arte do Desenho
979

. E em 57, um programa de 

geometria e desenho linear aplicado às belas-artes, profissões mecânicas, industriais, 

mas também voltado para as classes cientificas
980

. No mesmo ano, Sequeira publicou 

algumas reflexões teóricas da sua pedagogia para os alunos da Academia, no Jornal de 

Bellas-Artes, num artigo intitulado – Estudos de Architectura Civil
981

. 

A reedição de algumas das obras de José da Costa Sequeira, caso das  “Noções 

Theoricas de Architectura Civil…” 
982

 ou do “Compendio de Geometria Pratica…”
983

 e 

a adopção dos seus manuais em outros estabelecimentos de ensino, tanto em Portugal 

(Academia do Exército) como no estrangeiro (Academia Imperial do Rio do Janeiro), 

confirmam a utilidade e difusão da sua obra teórica, que mesmo depois da sua morte 

contribuiu para a formação das sucessivas gerações de arquitectos dos séculos XIX e 

XX
984

.  

Sabe-se que José da Costa Sequeira deixou por concluir, em virtude do seu 

falecimento, um Vocabulário de Termos de Arte, Estudos de Arquitectura Civil e ainda 

vários apontamentos para um Compêndio de Perspectiva e Projecção de Sombras
985

. É 

                                                 
977

 Cf. José da Costa SEQUEIRA – Noções téoricas de Architectura Civil seguidas de um breve 

tratado das Cinco Ordens de Architectura de J.B. Vignola. Lisboa: Typografia de A. S. Coelho, 1839. 

Na Colecção de Gravura Antiga da FBAUL consta um conjunto de gravuras deste compêndio. Cf. Maria 

Teresa Sabido Gualdino Ferreira Martins MADEIRA – op. cit.  Vol. 1, p.111. Este manual de José da 

Costa Sequeira foi objecto de estudo e publicação pela FAUTL no ano de 1989. Cf. Maria CALADO; 

Ayres de CARVALHO – Noções Teóricas de Arquitectura Civil 1839 Breve Tratado das Cinco 

Ordens de de Arquitectura de Jacomo Barozzio de Vignola 1841 por José da Costa Sequeira 1800-
1872. Lisboa : Faculdade de Arquitectura da Universidade Técnica de Lisboa, 1989. 
978

 Cf. José da Costa SEQUEIRA – Compêndio de geometria pratica applicada às operações de 

Desenho para servir d’estudo preliminar a quem se dedica às Bellas Artes, ou às artes mechanicas. 
Lisboa: Typographia da Academia de Bellas Artes, 1839. 
979

 Cf. Idem – Elementos de perspectiva theorica e practica para instrução preliminar dos 

architectos, pintores, escultores e de toda a classe de pessoas que se dedicam às Artes do Desenho. 

Lisboa: Typ. da Academia de Bellas Artes, 1842. 
980

 Cf. Idem – Methodo graphico para se aprenderem com muita facilidade os elementos de 

geometria pratica, e o desenho linear aplicado às Belas-Artes, às profissões mechanicas e 
industriais, e, em geral, a todas as classes scientificas, e estudiosas. Lisboa: Na Tipografia de Castro & 

Irmãos, 1856. 
981

 Cf. Idem – Estudos de Architectura civil. Jornal das Bellas-Artes, Lisboa : Typ. Progresso, 1.º ano, 

1.ª série, N.ºs:  2  a  8. (Fevereiro a Agosto de 1857). 
982

 Reeditado no ano de 1841, 1848, 1858 e 1886. Cf. Joaquim Alberto PIMENTA – op. cit., p. 73.  
983

 Reeditado no ano de 1850 e 1863. Cf. Ibidem.  
984

 Cf. Maria CALADO – José da Costa Sequeira, Arquitecto e Professor. In, Noções Teóricas de 

Arquitectura Civil 1839 Breve Tratado das Cinco Ordens de de Arquitectura de Jacomo Barozzio 

de Vignola 1841 por José da Costa Sequeira 1800-1872. Lisboa : Faculdade de Arquitectura da 

Universidade Técnica de Lisboa, 1989. pp. 15-16. 
985

 Cf. Francisco da Silva INNOCENCIO – Diccionario Bibliographico Portuguez, tomo IV, Lisboa: 

Imprensa Nacional, vol XII, 1884, p. 287; Maria CALADO – op. cit., p. 17. 
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no âmbito desta última obra, que situamos os dois desenhos da Colecção de sua autoria 

– Inv. n.ºs: 461 e 464.  

O primeiro desenho, Inv. n.º 461, assinado e datado de 1851 - “J da C. Sequeira. 

Profº Substº de Arch.ª del. no anno de 18-51” (tinta azul, no canto inferior direito da 

folha) – diz respeito à representação da planta e alçado de um pedestal da Ordem 

Toscana, com indicação das sombras próprias e projectadas, desenhadas a tinta-da-china 

preta e aguada cinza sobre papel (54,8 x 36, 5 cm).  

O segundo desenho, Inv. n.º 464, assinado e datado de 1852 - “J da C. Sequeira 

Profº Substº de Arch.ª del. no anno de 18-52” (tinta azul, no canto inferior direito da 

folha) – refere-se  ao traçado da planta e alçado de uma base e capitel da ordem 

Toscana, com indicação das sombras próprias e produzidas em simples contorno a 

tinha-da-china preta e vermelha, sobre papel (36,7 x 54,4 cm) preparado com aguarela 

cinza.  

Julgamos que desenvolvimento do Compêndio de Perspectiva e Projecção de 

Sombras terá tido início na década de 50 do século XIX, uma vez que há registos de 

José da Costa Sequeira ter apresentado na exposição trienal de 1852, na secção de 

arquitectura civil, uma colecção de exemplares destinados a formar um “[…] Tratado 

facil e methodico da theoria e pratica das sombras, applicado á Architectura, para servir 

de compendio aos alumnos da respectiva Aula”
986

 e na quarta exposição, em 1856, de 

“treze exemplares aguarelados, para servirem de originaes ás gravuras que devem 

fornecer as estampas de um compendio theorico e pratico de projecções de sombras, 

applicadas à Architectura civil cujo texto tambem já se acha escripto e prompto para se 

dar á luz”
987

.  

No referido ofício da Academia expedido ao Ministério do Reino com data de 20 

de Março de 1861, na qual vem descritas as listas dos manuais e colecções adoptadas 

pela Academia em cada uma das suas aulas observamos, na parte relativa à Aula de 

Arquitectura Civil, indicações de uma “[…] Collecção de desenhos d’Archª civil, e 

Tratado/ da theoria e pratica das sombras […]”
988

, que surge referenciada como sendo 

inédita.  

Supomos que os dois desenhos da Colecção da autoria de José da Costa Sequeira, 

Inv. n.ºs: 461 e 464, datados de 1851 e 1852, respectivamente, dizem respeito a alguns 

                                                 
986

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição do anno de 1852. Lisboa : Na 

Typographia de José Baptista Morando, 1852, Cat. n.º 4, p. 18.  
987

 Cf. Idem – Quarta exposição. Descripção das Obras de Bellas-Artes. Lisboa: Typographia de 

Castro & Irmão, 1856, Cat. n.º 113, p. 13.  
988

 Cf. Documento n.º 7 
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dos exemplares que este professor executou para o Compêndio de Perspectiva e 

Projecção de Sombras por volta da década de 50, que deixou incompleto e cujos 

primeiros exemplares foram dados a conhecer nas exposições trienais da Academia de 

1852 e 1856, tendo sido depois colocados ao dispôr dos seus alunos. Esta suposição 

assenta em quatro pressupostos.  

O primeiro pressuposto, prende-se com o facto de ambos os desenhos tratarem do 

traçado geométrico das sombras próprias e produzidas, enquadrando-se assim no âmbito 

do referido compêndio.  

O segundo, tem por base, o facto destes desenhos tratarem da mesma Ordem 

(Ordem Toscana) e parcela da coluna, embora com abordagens diferentes, mas que se 

complementam entre si.   

O terceiro motivo diz respeito às descrições feitas nos catálogos da segunda e 

quarta exposição trienal da ABAL, que fazem menção à apresentação de uma colecção 

de exemplares destinados a formar um “Compendio de Perspectiva e Projecção de 

Sombras” e de exemplares aguarelados relativos ao tema das sombras, que em termos 

técnicos condizem com a descrição material destes dois desenhos. Pela data destas duas 

obras da Colecção de José da Costa Sequeira – 1851 e 1852 – estamos em crer que 

foram exibidos na 2.ª Exposição Trienal da ABAL de 1852, conforme sugerem as 

informações constantes no catálogo da referida exposição trienal
989

.  

Por fim, a quarta razão relaciona-se com o facto das dimensões das obras serem 

próximas entre si – Inv. n.º 461: 54,8 x 36,5 cm; Inv. n.º 464: 36,7 x 54,4 cm – o que 

leva a ponderar a hipótese destes desenhos terem sido executados com o intuito de 

fazerem parte de um corpo único com vista a ser reproduzido e encadernado. 

Como se disse no capítulo 3.1.1., José da Costa Sequeira executou inúmeros 

desenhos para os seus alunos copiarem, “[…] e sem os quaes era absolutamente 

impraticável a sua instrucção e aperfeiçoamento no desenho [de arquitectura]”
990

.  

No ofício de 20 de Março de 1861
991

, há informações de ter sido adoptada para a 

aula de arquitectura civil da ABAL, entre outros manuais da autoria de Sequeira, de 

uma coleçcão de desenhos arquitectura relacionadas com um tratado da teoria e prática 

das sombras de sua autoria. Com esta informação coloca-se a possibilidade destes dois 

desenhos da Colecção de José da Costa Sequeira também terem sido utilizados como 

instrumento de estudo para os seus alunos copiarem. 

                                                 
989
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4. Desenhos dos pensionistas: ecos do academismo dos ateliers de Paris e Roma na 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

 

Inscritos noutro sector da Colecção estão os desenhos realizados por alguns dos 

nossos artistas enquanto pensionários do Estado e do Legado Valmor em países 

estrangeiros (França e Itália). São estes desenhos da autoria de José Simões de 

Almeida Júnior (Inv. n.º 300), António Soares dos Reis (Inv. n.º 338), António José 

Nunes Júnior (Inv. n.ºs: 292, 297, 303-308, 326, 327, 329, 342, 346, 347, 349), 

Ernesto Ferreira Condeixa (Inv. n.ºs: 331, 337, 343, 345), José Maria Veloso 

Salgado (Inv. n.ºs: 294, 296, 322, 354), Adolfo de Sousa Rodrigues (Inv. n.ºs: 351, 

352) e Adriano de Sousa Lopes (Inv. n.ºs: 298, 339, 348, 350, 355, 386) e que estão 

datados entre 1869 e 1903.  

Nos Estatutos fundadores da ABAL (1836) – Artigo 103.º – vemos decretada a 

intenção de se enviarem anualmente três discípulos para o estrangeiro, como medida de 

complemento e aperfeiçoamento dos seus estudos artísticos
992

, nas especialidades de 

Pintura (pintura histórica), Escultura e Arquitectura
993

. Aliado a estas preocupações de 

ordem prática, empenhadas em contribuir para o progresso e experiência dos nossos 

artistas surge, embora ausente dos Estatutos, o desígnio destas viagens de estudo 

contribuírem para formação de um corpo docente habilitado
994

.  

Apesar da intenção em subsidiar o envio de artistas para o estrangeiro constar nos 

Estatutos da ABAL, as primeiras diligências por parte da Academia e do Governo 

datam de inícios da década de 40 do século XIX, tendo atingido outro nível insistência 

em 63, quando o Ministério do Reino rogou junto da Academia a urgência em enviar 

“[…] tres estudantes  de bellas ar-/ tes , competentemente  habilitados, aper- / feiçoar-se  

a Roma, a fim de se crearem / artistas dignos de substituírem  os actu- / aes 

professores[…]”
995

.  

O intento expresso nos Estatutos de enviar artistas para o estrangeiro só veio a 

concretizar-se em 1865
996

, por acção do Vice-Inspector da ARBAL, Marquês de Sousa 
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 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Estatutos da Academia das Bellas-Artes de 

Lisboa. Cap. V. Art. 103.º 
993
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Holstein
997

, quando este deferiu a publicação do primeiro programa de concursos para 

pensionistas do Estado
998

.  

Em Março de 1866 foram aprovados os primeiros pensionários da Academia de 

Lisboa
999

 – Simões de Almeida Júnior (1844-1926) em escultura; José António 

Gaspar (1842 - 1909)
1000

 em Arquitectura Civil e António Rodrigues da Silva (1836-

?)
1001

 em Pintura Histórica. Ao que se seguiu, em Julho do 1866, a publicação oficial 

das instruções que regulavam estas pensões
1002

.  

À semelhança da ABAL, também os Estatutos da APBA (1836) contemplaram a 

protecção do envio de estudantes para o estrangeiro
1003

. No entanto, esse desígnio só foi 

alcançado em 1867, na sequência do concurso aberto em Junho desse ano
1004

, onde 

foram apurados, José Geraldo Sardinha (1845-1906) na classe de arquitectura e 

António Soares dos Reis (1847-1889) na categoria de escultura
1005

.  

O programa do concurso da ABAL de 1865, fixou o período de estadia dos 

pensionistas em dois anos, mas que podia ser prorrogado até 4 anos, caso a Academia e 

o Governo assim autorizassem e o pensionário demonstrasse aproveitamento
1006

. Com a 

reforma de 1881 foi estipulado que esse período não podia exceder os cinco anos, 

podendo em casos excepcionais ser alargado por mais um ou dois anos, na condição do 

artista subvencionado executar uma obra digna de entrar no Museu da Academia
1007

. 

Pela reforma de 1901, regulamentada pelo decreto de 18 de Dezembro de 1902, foi 

fixado um sistema de diferenciação consoante as áreas artísticas – 5 anos para os 

arquitectos, 4 anos para os pintores e escultores e 3 anos para os gravadores
1008

.  

No ano de 1902, os artistas interessados em querer aprofundar a sua formação no 

estrangeiro passaram a dispôr de um sistema de pensões alternativo às bolsas 

concedidas pelo Estado – Pensões por conta do Legado Valmor. Estas pensões visavam 

                                                 
997
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subsidiar o estudo de três estudantes ou artistas portugueses no estrangeiro, nas 

especialidades de Arquitectura Civil, Pintura, Escultura e Gravura a Talho-Doce, por 

um periodo de cinco anos
1009

. 

Pela reforma de 1911, as pensões do Estado foram substituídas por bolsas de 

viagem, atribuídas por um período não superior a três anos, ficando os artistas obrigados 

a frequentar durante os primeiros dois anos a École dês Beaux-Arts de Paris e no 

último, de realizar uma viagem de estudo segundo um itinerário aprovado pela 

Comissão Executiva da Academia Real das Belas-Artes de Lisboa
1010

.  

Com a reforma de 1932, as bolsas de estudo passaram a ser adjudicadas pela Junta 

Nacional de Educação, ficando a EBAL encarregue de indicar anualmente os alunos ou 

diplomados que reúnissem as melhores condições para aprofundarem os seus estudos 

artísticos no estrangeiro. A duração destas bolsas foi fixada em três anos para os 

pintores e escultores e de cinco para os arquitectos, sendo os bolseiros obrigados a 

frequentar a Escola Nacional e Superior de Paris
1011

. 

  A École dês Beaux-Arts
1012

 e os ateliers de Paris foram os locais eleitos pelos 

órgãos académicos para os nossos pensionários principiarem a sua formação no 

estrangeiro, embora a cidade de Roma, centro da antiguidade clássica, também tenha 

sido sugerida
1013

.  

                                                 
1009

 As pensões por conta do Legado Valmor foram criadas a partir de um valor de 50.000$00 (réis de 
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Lisboa : M. Gomes, Editor, 1901; José Manuel PEDREIRINHO – História do Premio Valmor. Lisboa : 

Publicações Dom Quixote, 1988.  
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1013
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opção por Roma tinha assim vantagens económicas, pois representava uma redução na despesa 

direccionada para a acomodação dos pensionistas. No ano de 1866, a respeito da escolha do destino para 

o pensionário em Escultura – Simões de Almeida Júnior – foi proposto por Vítor Bastos e Assis 
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A opção pelo sistema de ensino francês ficava-se a dever ao facto deste ser 

considerado como uma das estruturas de ensino mais avançadas, que estimulava a 

competição e praticava um modelo de ensino teórico-prático, na qual os alunos eram 

acompanhados alternadamente por vários mestres; ao invés do modelo romano, que era 

mais rígido e privilegiava uma aprendizagem baseada junto de um só mestre
1014

. A 

possibilidade dos artistas poderem complementar a sua formação apreciando e copiando 

as obras dos grandes mestres existentes no Louvre (Paris), representava outra mais-valia 

na escolha por França e pelos ateliers  e a École dês Beaux-Arts de Paris
1015

.  

A partir da Reforma de 1881 passou a ser exigido aos alunos mostrarem 

aprovação nos estudos da língua francesa em qualquer estabelecimento do Estado
1016

. 

Com a reforma do ensino de 1901 (regulamentada em 1902), passou a ser necessário 

como condição de admissão aos estudos da EBAL, os canditatos terem aprovação na 

cadeira de francês. Esta reforma impôs igualmente a obrigatoriedade dos pensionistas 

frequentarem a École des Beaux-Arts de Paris, sendo-lhes dado um máximo de três 

tentativas para serem admitidos, caso contrário ser-lhes-ia retirada a pensão. Aos artistas 

admitidos na École havia a possibilidade, à semelhança da Reforma de 81, destes 

prorrogarem a sua pensão por um ano, na condição de executarem nesse tempo “[…] 

um trabalho digno de estar no Museu Nacional de Bellas Artes.”
1017

.  

A admissão na École des Beaux-Arts de Paris dependia de uma selecção exigente, 

feita por via de concursos – Concours de Place. Estes concursos abriam semestralmente 

e todos aqueles que quisesssem frequentar a École eram obrigados a prestar provas
1018

. 

Mas não bastava ficar aprovado, era necessário obter boas classificações de forma a 

garantir um lugar para as vagas existentes e assim obter o estatuto de aluno definitivo – 

élève définitiv
1019

 – caso contrário, os candidatos aprovados ficariam limitados a 
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cursarem os ateliers de forma temporária, na qualidade de alunos temporários – élève 

temporaire – até à abertura de um novo concurso e os não aprovados, sujeitos a 

frequentarem os ateliers na condição de alunos suplementares – élève 

supplémentaire
1020

. 

Dada a concorrência e o aumento progressivo de estudantes a candidatarem-se à 

École, era exigido aos alunos que tinham obtido o estatuto de aluno definitivo, a 

obtenção de menções ou distinções nas aulas, como forma destes garantirem o seu 

lugar, pois de outra forma seriam sujeitos a novas provas de admissão. O grau de 

exigência destas provas e a ânsia de triunfar, obrigava os candidatos a procurarem uma 

formação prévia nos ateliers da École
1021

 ou então de privados, que na sua maioria 

pertenciam a professores da École ou integravam estes no seu corpo docente, como foi o 

caso da Académie Julien
1022

.  

A dificuldade que os nossos pensionários tinham em ser admitidos na École logo 

no primeiro concurso de admissão, influenciou os regulamentos que arbitravam estas 

pensões, ao ponto de ser concedida uma segunda ou mesmo uma terceira oportunidade 

aos artistas subvencionados
1023

.  

Em cumprimento dos Estatutos da ABAL e das instruções para os pensionários do 

Estado em países estrangeiros, os artistas pensionados estavam obrigados a notificar a 

Academia da sua chegada, local de residência, itinerário de viagem, ateliers em 

frequência, participação em exposições, diplomas, menções adquiridas e admissão na 

École. Como prova do aproveitamento e frequência destes artistas, a Academia exigia a 

realização de uma prova final e o envio anual de trabalhos, que seriam depois 

propriedade da Academia
1024

. Estas disposições estatutárias mantiveram-se inalteráveis 
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ao longo dos textos das reformas de 1881
1025

, 1901
1026

 e igualmente válidas para as 

pensões concedidas pelo Legado Valmor
1027

.  

O conjunto de obras que passamos a analisar em seguida são o produto dessas 

remessas anuais, que estes artistas estavam obrigados a enviar como forma de 

comprovarem o seu adiantamento nos estudos e consequentemente justificarem a sua 

pensão.  

 

4.1. José Simões de Almeida Júnior  

 

José Simões de Almeida foi matriculado como discípulo voluntário nas aulas de 

Desenho Histórico e de Arquitectura Civil da ABAL em 17 de Outubro de 1855. 

Concluída a sua formação em Desenho, foi admitido no ano de 1860, ao estudo da aula 

de modelação de ornamentos e em 12 de Outubro do mesmo ano, ao estudo da superior 

da aula Escultura
1028

.  

Depois de ver concluído os seus estudos em escultura e movido pela ambição de 

aprofundar os seus conhecimentos artísticos à luz dos padrões estéticos europeus, 

apresentou a sua candidatura no primeiro concurso aberto para o lugar de pensionistas 

por conta Estado (aberto em 24 de Outubro de 1865)
1029

, na especialidade de Escultura, 

onde foram também candidatos – António Joaquim Moreira Seabra e Francisco da Cruz 

Soares (1839-?)
1030

.  

As provas do concurso tiveram início em 23 Janeiro de 1866
1031

. Em 24 de Março 

de 1866, o júri reuniu-se para examinar as provas e atribuir o seu veredicto. O júri, 

composto por Francisco de Assis Rodrigues, Vítor Bastos, José da Costa Sequeira, João 

Pires da Fonte, Joaquim Pedro e Aragão e Miguel Ângelo Lupi, entendeu que as provas 

de Simões de Almeida eram dignas de merecerem o voto de mérito absoluto, em 
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dimensão de 65 centímetros, em quinze dias de trabalho; 2.ª prova: Modelar um busto do natural, na 

mesma proporção e no mesmo tempo da prova antecedente; 3.º prova: Esboçar em baixo-relevo um 

assunto tirado à sorte – Jesus Cristo e os condiscípulos de Emaús – na grandeza de 30 por 20 centímetros, 

em oito horas de trabalho. Programa do concurso publicado em Diário de Lisboa, n.º 243 de 26 de 

Outubro de 1865 e nos relatórios das actas dos concursos para pensionistas - Pensionistas – Concursos e 

Contratos Anos 1864-1896.   
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oposição aos seus adversários, cujos trabalhos foram classificados como “máos”
1032

. 

Simões de Almeida foi assim eleito pensionista por conta do Estado, na especilidade de 

Escultura. 

Em conferência geral da ARBAL, de 10 de Abril de 1866, foi deliberado que 

Simões seguiria para Paris, onde seria instruído sob a orientação do escultor François 

Jouffroy (1806-1882). Apesar dos professores de escultura, Francisco de Assis 

Rodrigues e Vítor Bastos, serem da opinião que a cidade de Florença seria o destino 

mais apropriado para o recém-eleito pensionista em escultura prosseguir os seus 

estudos
1033

. 

Em 19 de Julho de 1866, Simões de Almeida partiu de Portugal com destino a 

Paris
1034

. Na cidade francesa, foi admitido no atelier do escultor François Jouffroy, no 

sentido de se preparar para as provas de admissão à École des Beaux-Arts de Paris, onde 

conseguiu ser admitido à primeira
1035

.  

Em 1868, no atelier do escultor Jouffroy, José Simões de Almeida cruzou-se com 

o escultor António Soares dos Reis (1847-1889), também ele pensionista em escultura, 

embora pela APBA
1036

.  

Na escola parisiense, Simões de Almeida cursou sob a orientação de Jouffroy. 

Entre os anos de 1868 e 69, recebeu cinco medalhas de prata, uma menção honrosa e 

um prémio pecuniário no valor de 200 francos na exposição de trabalho escolares dos 

alunos da École de Beaux-Arts de Paris
1037

.  

O estalar da guerra franco-prussiana (1870-71) em finais da década de 60, que 

conduziu ao cerco de Paris em Setembro de 1870, obrigou Simões de Almeida tal como 

os outros pensionarios portugueses - José António Gaspar, António Rodrigues da Silva 

e Soares dos Reis - a abandonarem a cidade francesa e regressarem a Portugal. Com 

vista a garantir a continuidade dos estudos destes artistas, foi aprovado pelo Governo 

português, por portaria de 8 de Outubro de 1870, que estes concluíssem o último ano do 

seu pensionato em Itália. No seguimento desta portaria, foram conduzidos a Génova, 

onde foram recebidos pelo académico de mérito e cônsul português, Alfredo de 

                                                 
1032

 Cf. Documento n.º 64  
1033

 Documento n.º 65 
1034

Cf. Eduardo DUARTE - Pequenas Grandes Académias. Simões de Almeida(Tio) desenhador e 

Professor. Arte Teoria. Revista do Mestrado de Teorias de Arte da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa. Lisboa : Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa, nº 2, (2001) , 

p.21. 
1035

 Vd. nota 1019. 
1036

 Cf. Diogo de MACEDO – Soares dos Reis. Estudo Documentado. Porto : Edições Lopes da Silva, 

1945, p. 24. 
1037

 Cf. Ribeiro ARTUR – Arte e Artistas Contemporâneos. Lisboa : Livraria Ferin, 1896, p. 134; 

Eduardo DUARTE - José Simões de Almeida (Tio). In José Fernandes PEREIRA, Ed. - Dicionário de 

Escultura Portuguesa. Dir. José Fernandes PEREIRA, Lisboa : Editorial: Caminho, 2005, pp. 43 – 44. 
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Andrade (1839-1915), que ficou encarregue de escolher a cidade e os mestres mais 

indicados para orientar estes artistas
1038

. 

José Simões de Almeida Junior aportou na cidade italiana de Génova no dia 11 de 

Novembro de 1870
1039

. Em ofício datado de 27 de Novembro do mesmo ano, Simões de 

Almeida informava a Academia da sua chegada a Roma
1040

 – centro da escultura da 

antiguidade clássica e lugar de passagem obrigatório para a formação visual qualquer 

escultor
1041

.  

Em Roma, Simões de Almeida foi prontamente hospedado pelo Conde de Tomar 

no Instituto de Santo António dos portugueses
1042

 e conduzido a frequentar o atelier do 

escultor, Giulio Monteverde (1837-1917) – “escultor vigoroso e bastante realista”
1043

.  

Simões regressou a Portugal em Fevereiro de 1872, depois de ter completado a 

sua prova final de pensionato – Jovem grego vencedor nas corridas olímpicas
1044

. Em 

10 de Março de 1872 era nomeado académico de mérito e pouco tempo depois, indicado 

para leccionar a Aula de Desenho do Antigo da ARBAL. Em Junho 1896 Simões de 

Almeida foi indicado para exercer o magistério da cadeira de escultura. Por decreto de 5 

de Julho de 1905, foi nomeado para o cargo de director da EBAL que conciliou a partir 

de 1909, com as funções de director interino do MNBA. Aposentou-se das suas funções 

académicas em 1915
1045

.      

No Mappa dos pensionistas do Estado nos paizes estrangeiros
1046

, consta que 

Simões remeteu à ARBAL dezoito estudos de Paris e uma estátua em mármore de 

Roma (possivelmente a sua prova final de pensionato). A esta última obra enviada da 

cidade italiana, acrescente-se a Académia de um nu masculino, pertença da FBAUL – 

Inv. n.º 300.  

O desenho da Colecção de Simões de Almeida refere-se a uma representação da 

figura de nu masculino em pé, visto de costas, voltado a ¾ para a sua esquerda, com os 

braços junto ao corpo, cabeça inclinada para baixo em acto de marcha descendente, com 

a ponta do pé apoiada sobre um pequeno plinto que está esboçado. Executado em 

carvão sobre papel (59,4 x 44,5 cm), este desenho encontra-se assinado e datado - 

                                                 
1038

 Cf. Documento n.º 66 
1039

 Cf. In Memoriam : Soares dos Reis 1847-1947. Porto : Escola de Belas Artes do Porto. p. 76.  
1040

 Cf. Documento n.º 67  
1041

 Ribeiro Artur refere que Simões de Almeida esteve em Roma desde Outubro. Cf. Ribeiro ARTUR – 

op. cit., p. 134. 
1042

 Cf. In Memoriam : Soares dos Reis 1847-1947. Porto : Escola de Belas Artes do Porto. p. 77. 
1043

 Cf. Idem, p. 135 
1044

 Cf. Ribeiro ARTUR – op. cit., p. 135. 
1045

 Cf. Concursos alunos premiados 1881-1882-1905-1906. fls. 84, 98-[98 v.º]; Eduardo DUARTE -  

op. cit., pp. 22-23.  
1046

 Cf. Documento n.º 68 
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“Simões” (a grafite, na margem superior da folha, do lado direito); “Roma 30 Janeiro 

Dezem
1047

 1870 / Simões” (a grafite, no canto inferior direito)
 1048

. Atendendo à data 

deste desenho de Simões - 30 de Dezembro de 1870 - somos da opinião que se refere 

provavelmente aos primeiros estudos que ele realizou logo após a sua chegada à cidade 

de Roma (27 de Novembro de 1870), no atelier do escultor Giulio Monteverde.  

A académia de Simões revela fortes vestígios da sua aprendizagem francesa, o que 

nos leva a considerá-la como uma obra de transição, na medida em que assistimos ao 

cruzamento de duas sensibilidades – uma primeira, conotada com um rigor académico 

francês, patente na delineação contida e rigorosa da figura; outra, de inspiração romana, 

que certamente foi influenciada pelo exame táctil e visual da escultura que Simões viu e 

desenhou em Roma
1049

, que no plano do desenho se traduz numa caracterização quase 

escultórica do corpo, em que os valores do claro-escuro assumem uma dimensão táctil, 

modelando a figura como de uma estátua se tratasse.  

 

4.2. António Soares dos Reis 

 

Soares dos Reis matriculou-se nos cursos de Desenho Histórico, Arquitectura e 

Escultura da APBA no ano de 1861 e no ano lectivo de 1866-67, no curso de Pintura. 

Nesse ano escolar foi premiado no concurso trienal, com um 1.º prémio em Desenho 

Histórico e outro em Escultura e Arquitectura. Desde o primeiro ano até à conclusão do 

seu curso em 1867, foi sempre elogiado nas conferências do corpo académico. O mérito 

do seu percurso conduziu mesmo que a Academia, em comunicação ao Governo, o 

indicasse como sendo digno de merecer apoio para aperfeiçoar os seus estudos no 

estrangeiro
1050

. Esse desígnio seria cumprido em 1867, quando Soares dos Reis 

candidatou-se ao lugar de pensionista por conta do Estado na especialidade de escultura, 

no concurso aberto em 27 de Maio de 1867
1051

, ao qual foi provido, depois das suas 

                                                 
1047

 Encontramos escrito: “Roma 30 Janeiro 1870”. O mês de Janeiro encontra-se rasurado e escrito por 

cima “Dezem[bro]”  O facto da data estar acompanha pelo local de execução – Roma – leva-nos aceitar a 

correcção do mês de Dezembro como correcta, dado que Simões chegou a Roma em finais de Novembro 

de 1870. 
1048

 Eduardo Duarte, em “Pequenas Grandes Academias Desenhador e Professor. Simões de Almeida 

(Tio)”, atribui está académia de Simões como tendo sido executada em Paris, no atelier de Jouffroy (Vd. 

Eduardo DUARTE, in op. cit., p. 21). Verificamos que esta atribuição não é possível, na medida em que o 

desenho se encontra datado de Dezembro de 1870, período que abrange a estadia de Simões em Roma, ao 

que se acrescenta, o facto do desenho apresentar em inscrição – “Roma” – que nos indica ter sido aí 

executado.  
1049

 Cf. Eduardo DUARTE – Pequenas Grandes Academias. Simões de Almeida (Tio). in op. cit., p. 21. 
1050

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação,  .pp. 

305-307. 
1051

 Publicado em Diário de Lisboa n.º 126 de 5 de Junho de 1867.  
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provas terem recebido francos elogios por parte do júri (João António Correia, Manuel 

da Fonseca Pinto e Francisco José Resende)
1052

. 

Soares dos Reis foi eleito pensionista por conta do Estado na especialidade de 

Escultura pela Academia Portuense em 27 de Outubro de 1867, tendo partido pouco 

tempo depois para Paris. Em 14 de Janeiro de 1868 começou a frequentar o atelier do 

escultor Jouffroy
1053

, com vista à preparar-se para entrar na École des Beaux-Arts de 

Paris, onde foi admitido em 23 de Março de 1869
1054

. Como se disse, no atelier do 

escultor Jouffroy, Soares dos Reis encontrou Simões de Almeida, também pensionista 

em Escultura, embora pela ABAL
1055

. 

Na escola parisiense Soares dos Reis teve como mestres, François Jouffroy, em 

escultura; Hippolythe Taine (1828-1893), em Filosofia da Arte; Léon Heuzey (1831-

1922), em História e Arqueologia; Adolphe Yvon (1817-1893) e Alexandre Cabanel em 

Desenho
1056

.  

Logo em 1869, no primeiro ano lectivo Soares dos Reis foi premiado com uma 

medalha da 3.ª classe, em Desenho de Figura do Natural e em Figura modelada do 

Natural e Figura modelada do Antigo. No ano seguinte, foi-lhe adjudicada uma medalha 

da 2.ª classe em Desenho de Figura e um prémio pecuniário de 300 francos
1057

.  

Das menções obtidas por Soares dos Reis enquanto aluno de Jouffroy e Yvon nas 

classes de Desenho, conseguimos saber que a ENSBA possui no seu acervo
1058

 dois 

desenhos premiados com a medalha da 3.ª e 2.ª classe, na aula de Desenho do Natural, 

em 1869 e 70, respectivamente (Figrs. 170 e 171).  

À semelhança dos pensionários de Lisboa, também Soares dos Reis foi obrigado a 

retirar-se de Paris com destino a Itália. Em 17 de Janeiro de 1871, Soares dos Reis 

chegou a Roma, onde foi hospedado em Santo António dos Portugueses, onde já se 

encontrava o seu colega da Academia das Belas-Artes de Lisboa, José Simões de 

                                                 
1052

 Cf. Cláudia GARRADAS – Soares dos Reis, aluno da academia portuense de Belas Artes. 

Apontamento. Dir. Lúcia Almeida MATOS, Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto, n,º 3, (2005), p. 67.  
1053

 Cf. Mónica BALDAQUE; Frei Bernardo Pinto de ALMEIDA – Soares dos Reis : memória e 

reconhecimento. [Lisboa]: Instituto Português do Património Cultural., 1988, p. 15.  
1054

 Cf. «António Soares dos Reis – processo individual». Archives de l’ École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts - Archives Nationales, cota: AJ 
52

 329. 
1055

 MACEDO, Diogo de – op. cit., p. 24. 
1056

 Cf. In Memoriam : Soares dos Reis, 1847-1947. p. 135.  
1057

 Cf. Cláudia GARRADAS- op. cit., p. 75.  
1058

 Da passagem dos artistas portugueses pela École de Beaux-Arts de Paris, a ENSBA possui no seu 

acervo de desenhos, obras dos seguintes artistas: António Soares dos Reis (Inv n.º : FDN 19, FDN 30), 

Henrique Pousão (Inv n.º : FDN 161, FDA 106), Ernesto Condeixa (Inv n.º : FDN, 158, FDA 103, FDA 

109), José Júlio de Sousa Pinto (Inv n.º : FDN 163, FDN 164, FDA 110, FDA 117) e Luís Domingues de 

Almeida (Inv n.º : FDN 103, FDA, 60). 
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Almeida Júnior
1059

. À semelhança deste último, Soares dos Reis também foi admitido 

no atelier do escultor Giulio Monteverde
1060

.  

Em Itália, Soares dos Reis visitou os grandes centros da estatuária clássica – 

Vaticano, Capitólio, Florença, Nápoles, ruínas de Pompeia, Sorrento, Capri e Amafaldi 

– de onde tirou apontamentos, que mais tarde serviram de inspiração para a sua prova 

final de pensionato - O Desterrado - que remeteu à APBA ainda incompleta, antes do 

seu regresso a Portugal em Setembro de 1872. Em 1882, Soares dos Reis foi eleito por 

unanimidade para o cargo de professor de Escultura da Academia Portuense
1061

.  

Da passagem de Soares dos Reis pela École des Beaux-Arts de Paris, a Colecção 

possui o desenho com o Inv. n.º 338, Académia de um nu masculino, que diz respeito à 

representação em carvão sobre papel  (61,6 x 46,5 cm), de um modelo nu masculino 

sentado sobre um plinto, em pose contemplativa. No canto superior esquerdo do suporte 

encontramos escrito a tinta sépia, o seguinte: “Desenho de Soares dos Reis, executado 

na Ecole / de Beaux Arts de Paris, onde foi premiado com uma / 3ª medalha – 

Offerecido por José Simões de / Almeida J
or

 em 11.5.906”; no verso: “3
e
 Medaille / 

Soares/ eleve / Jouffroy” (tinta sépia, no canto superior esquerdo); “Soares / Jouffroy” 

(a grafite, no canto superior esquerdo). Pelo teor a inscrição, podemos datar este 

desenho de 1869, que corresponde ao ano em que foi adjudicado ao escultor portuense, 

pelo juízo de Jouffroy, a 3.ª medalha na classe de Desenho do Natural, conforme atesta 

a inscrição no verso do desenho e a informação biográfica constante no seu processo 

individual enquanto aluno da École dês Beaux-Arts de Paris
1062

. Executado dois anos 

antes da sua prova final de pensionato em Roma, esta académia tem sido comparada 

com atitude e o sentido de invenção do Desterrado
1063

.  

Como foi referido, José Simões de Almeida Júnior e Soares dos Reis foram 

colegas de pensionato em França e Itália. Supomos que este desenho foi oferecido por 

Soares dos Reis a Simões de Almeida ou trocada com outra obra deste último, em sinal 

                                                 
1059

 Cf. In Memoriam : Soares dos Reis, 1847-1947. pp. 75-76. 
1060

 Cf. Idem, pp. 135-136; Mónica BALDAQUE; Bernardo Pinto de ALMEIDA – op. cit, p. 16; José 

Fernandes PEREIRA – António Soares dos Reis. In José Fernandes PEREIRA, Dir. – Dicionário de 

Escultura Portuguesa. Lisboa: Editorial: Caminho, 2005, p. 477; Cláudia GARRADAS- op. cit., p. 75.  

José-Augusto FRANÇA, coloca a hipótese de Soares dos Reis ter evitado a frequência do Atelier de 

Monteverde. Cf. José-Augusto FRANÇA – A Arte em Portugal no Século XIX. vol. I, 1990, p. 452. 
1061

 Cf. Mónica BALDAQUE; Bernardo Pinto de ALMEIDA – op. cit., p. 26  
1062

 Cf. «António Soares dos Reis – processo individual». Archives de l’ École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts – Archives Nationales, cota: AJ 
52

 329. 
1063

 Cf. Lagoa HENRIQUES – “António Soares dos Reis «do Desenho à Escultura registos 

simultâneos»”, in Revista e Boletim da Academia Nacional de Belas-Artes. Lisboa. 1988 a 1991, 3.ª 

série, n.º 11, p. 153; Idem – “Desenho do corpo o corpo do Desenho. Porque? Para quê? Para 

Quem?Como?”, in Permanência do corpo – Academias da Escola de Lisboa. Exposição do 

Património Artístico da Faculdade de Belas Artes de Lisboa na Reitoria da Universidade de Lisboa, 

Novembro de 1999, p. 31.  
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da amizade mantida entre os dois escultores. A inscrição constante no canto superior 

esquerdo da folha, informa-nos que este desenho foi oferecido à EBAL por Simões de 

Almeida, em 11 de Maio de 1906, ou seja, um ano depois de Simões de Almeida ter 

assumido as funções de Director da EBAL
1064

. Professor de desenho durante mais de 20 

anos, encaramos esta oferta de Simões à EBAL como um acto de contributo pedagógico 

para as gerações de alunos da escola, que o professor Simões de Almeida queria que 

este desenho servisse como modelo das boas práticas da representação do Natural, que 

certamente via em Soares dos Reis, mas sobretudo, no modelo de ensino francês, “cujos 

bons resultados” ele “considerava indiscutíveis” e quis implementar como Director da 

EBAL
1065

.  

 

4.3. António José Nunes Júnior  

 

António José Nunes Júnior (1840-1905) começou por frequentar as aulas de 

Desenho de Arquitectura Civil e de Desenho Histórico da ABAL em Outubro de 1856, 

na qualidade de discipulo ordinário
1066

.  

No ano de 1866, António José Nunes Júnior, depois de ter concluído os seus 

estudos na Academia concorreu ao lugar de pensionista por conta do Estado, tendo a sua 

candidatura sido chumbada. Em 71 apresentou nova candidatura, desta vez, na 

especialidade de Gravura a Talhe-Doce, no concurso que foi aberto em 10 de Outubro 

de 1871 e onde foi candidato único
1067

. As suas provas
1068

 foram aprovadas por maioria 

dos votos do júri (João Pires da Fonte, Tomás da Anunciação e Joaquim Pedro de 

Sousa)
1069

. Nunes Júnior foi nomeado oficialmente pensionista por conta do Estado na 

especialidade de Gravura a Talhe-Doce, por portaria de 13 de Setembro de 1872
1070

.  

Em resposta a uma carta de António José Nunes Júnior à ABAL, datada de 23 de 

Outubro de 1873, ficamos a saber que ele não conseguiu ser aprovado no concurso de 

selecção de admissão à École, mas foi aceite como aluno suplementar até à realização 

                                                 
1064

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

26-29. 
1065

 Cf. [Margarida CALADO; Maria CALADO] – José Simões D’Almeida Júnior. In, op. cit. [p. 19]. 
1066

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

255-257. 
1067

 Cf. Diário do Governo n.º 231 de 12 de Outubro de 1871. 
1068

 As três provas do concurso foram: 1.ª prova: prova de um acto de modelo vivo, a ser executado em 8 

sessões de 3 horas; 2.ª prova e 3.º prova: cabeça de virgem (fragmento do quadro n.º 210 da Galeria da 

Academia) desenhada e gravada em grandeza de 6 cm devendo a altura de ambas ter 11 cm, para ser 

executado no prazo de 93 dias úteis. Cf. Diário do Governo n.º 231 de 12 de Outubro de 1871; 

Pensionistas – Concursos e Contratos Anos 1864-1896. 
1069

 Cf. Documento n.º 69 
1070

 Cf. Documento n.º 70  



 205

de um novo concurso de admissão
1071

. Finalmente, em 17 de Março de 1874, foi 

admitido na École como discípulo do pintor Henriquel Dupont (1797-1892), na secção 

de gravura. Nesse ano, foi-lhe adjudicada uma medalha no concurso da cadeira de 

Perspectiva e outra da 3.ª classe na aula Desenho do Ornato, bem como, uma menção 

honrosa e uma recompensa pelos seus trabalhos de atelier
1072

.  

No ano de 1875, o Director da École dês Beaux-Arts de Paris, o escultor Eugène 

Guillaume (1822-1905), remeteu ao cuidado do Vice Inspector da ARBAL, Marquês de 

Sousa Holstein, um oficio datado de 11 de Setembro de 1875, no qual trata de elogiar o 

desempenho escolar de Nunes Júnior e do seu colega José Luís Monteiro, pensionista 

em arquitectura. Na sequência deste ofício foi decretado pelo Governo português, por 

intercessão de Holstein, uma portaria de louvor aos dois artistas, que se fez público em 

Diário do Governo de 16 de Setembro de 1875
1073

.  

Nos anos de 1877 e 1878, nos dois últimos anos de Nunes Junior na École dês 

Beaux-Arts de Paris, foi premiado com outra menção honrosa, pelos seus desenhos e 

trabalhos de atelier
1074

. Deu por terminado o seu pensionato em Setembro de 1878
1075

. 

Retornado à sua pátria, foi nomeado por portaria de 5 de Novembro desse ano, 

académico de mérito e volvidos dois anos, professor da cadeira de Gravura a Talhe-

Doce, função que conciliou a partir do ano de 1894, ainda que de forma temporária, 

com a de Director da EBAL, que veio a exercer de forma efectiva em 1901, juntamente 

os cargos de Professor da Cadeira de Desenho do Antigo e de Director do MNBA
1076

.  

Do rol de artistas representados na Colecção, Nunes Júnior é o artista que possui 

maior número de desenhos provenientes das suas remessas de pensionato. Datados entre 

1873 e 1878, estas obras testemunham a sua evolução ao longo dos seis anos que 

frequentou a École des Beaux-Arts de Paris, na qualidade de pensionário do Estado em 

Gravura. 

Os primeiros desenhos, datados de 1873, Inv. n.ºs: 307 e 326, foram remetidas à 

Academia em 74 e testemunham os trabalhos que executou como aluno suplementar da 

École dês Beaux-Arts de Paris.  
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 Cf. Documento n.º 71  
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 Cf. «António José Nunes Júnior – processo individual». Archives de l’ École Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts - Archives Nationales cota: AJ
52

268.  
1073

 Cf. Documento n.º 72 – Ofício n.º 183 de 11 de Setembro de 1875 – Elogio do director da École, ao 

trabalho dos pensionários, António José Nunes Júnior e José Luís Monteiro in Livro da 
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 Cf. «António José Nunes Júnior – Processo individual», Archives de l’ École Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts.  
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 Cf. Documento n.º 73 
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 Cf. Concursos alunos premiados 1881-1882-1905-1906. fls. 84, 91-[91 v.º].  
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A primeira obra, Inv. n.º 307, académia de nu masculino, diz respeito ao desenho 

de um nu masculino visto de frente, com as mãos por cima cabeça reproduzindo a 

atitude corporal da estátua grega de Mársias (Fig. 172 e 173). Executado em carvão e 

esfuminho sobre papel (61,2 x 47,2 cm), no canto inferior esquerdo do suporte, temos a 

seguinte inscrição: “Nunes J.
or

 copiou d'um desenho / que teve medalha / 1873. Nas 

pesquisas efectuadas nos arquivos da ENSBA de Paris, conseguimos descobrir dois 

desenhos datados de 1871, da autoria de Alphonse Dargent (1847-?) e Charles Auguste 

Mengin (1853-1933), premiados com a medalha da segunda classe da aula de Desenho 

de Figura de Natural, do curso de Yvon Cabanel, que supomos tratarem-se de um dos 

desenhos que serviu de modelo para a cópia do desenho da Colecção de Nunes Júnior 

(Figrs.  174 e 175).   

O segundo desenho, Inv. n.º 326, refere-se a uma representação em carvão e 

esfuminho sobre papel (61,4 x 46,7 cm), da estátua de Hermes atando a sandália ou 

Cincinnatus. À semelhança do desenho anterior, também neste desenho vem referido 

que foi copiado a partir de um desenho que teve medalha – “Nunes J.
or

 copiou d'um de-

/senho que teve medalha./ 1873” (a lápis negro, no canto inferior direito). Em 

investigações na ENSBA descobrimos dois desenhos que supomos serviram de modelo 

ao desenho de estátua de Nunes Júnior (Fig.176). O primeiro desenho, datado de 1873, 

da autoria de Ferdinand Emmanuel Pelez (1843-1913), foi premiado com a 2.ª medalha 

na classe de Desenho do Antigo, do curso de Yvon Cabanel (Fig. 177); enquanto o 

segundo, também datado de 73, da autoria de Florimond Munier (1851-?), foi 

reconhecido com a 3.ª medalha, na classe de Desenho do Antigo (Fig. 178).  

Pelo que acabou de ser exposto, podemos dizer que os primeiros exercícios na 

escola francesa se baseavam na cópia de desenhos premiados. Com esta abordagem o 

aluno era conduzido a seguir os modelos que haviam sido valorizados e distinguidos 

pela instituição.   

Dos desenhos executados por Nunes Júnior em 1874, que actualmente estão 

abatidos no inventário da Colecção, há apenas registo de duas reproduções fotográficas 

constantes no dossier de inventário de 1986.  

A primeira obra, Inv. n.º 303, académia de  nu masculino, diz respeito ao desenho 

de um nu masculino em a carvão sobre papel (63 x 47,7 cm), visto de frente, com a mão 

direita levantada, reproduzindo em certa medida a atitude da estátua do Gladiador de 

Borghése; a segunda obra, Inv. n.º 329, refere-se ao desenho da estátua do Apolo de 

Sauroctónos. 
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No ano de 1875, a prestação de Nunes Júnior foi elogiada e reconhecida na École 

e em Portugal. Datam desse período, quatro académias de nu masculino executadas em 

carvão e esfuminho – Inv. n.ºs: 292, 305, 306, 308.  

O desenho com o Inv. n.º 292, académia de nu masculino, trata da representação 

em carvão sobre papel (62,8 x 48 cm), de um nu masculino visto de costas, com o braço 

direito levantado sobre a cabeça, enquanto o outro permanece junto ao corpo.  

A académia de nu masculino, Inv. n.º 305, executada em carvão sobre papel (63,5 

x  48 cm), possui semelhanças com pose da estátua de Apolino, evidenciando assim a 

relação do desenho de modelo vivo com os exemplos da estatuária clássica (Figrs. 179 

e 180).  

As académias com os Inv. n.ºs: 306 e 308, constituem exemplos que demonstram 

um estudo preciso e atento à atitude corporal e musculatura do modelo. 

No ano de 1876, Nunes Júnior encontrava-se a frequentar o 4.º ano. São deste 

período três académias masculinas, executadas em carvão e esfuminho sobre papel – 

Inv. n.ºs: 297, 346, 349.  

A primeira académia, Inv. n.º 297, que está em falta na Colecção, trata da 

representação de um nu masculino, visto de frente, com o corpo voltado  a ¾ para a sua 

direita, segurando uma vara, que está posicionada na oblíqua, à altura da cintura, do 

lado direito.  

A segunda académia, Inv. n.º 346, refere-se à representação em carvão sobre 

papel (61,7 x 47 cm), de um nu masculino de pé, em posição frontal, com o tronco 

voltado a 3/4 para a sua direita, braço esquerdo levantado e assente sobre cabeça; 

enquanto o braço direito está flectido e junto à anca. Esta obra não se encontra datada. 

Porém, pelo conteúdo da inscrição - “Estudo de 4º anno, remettido em Abril de 1877/ 

pelo pensionário António José Nunes Juniôr/ J.A. Gaspar” (a tinta sépia, no canto 

inferior direito) – e sabendo que no ano lectivo de 77-78, Nunes Júnior encontrava-se a 

frequentar o 5.º ano, é possivel datar esta académia de 1876, aplicando-se o mesmo para 

o desenho com o Inv. n.º 349, que trata de um nu masculino em pé, visto de perfil, com 

o braço direito levantado, perna direita esticada e a perna esquerda flectida assente sobre 

um calço.  

Os desenhos executados por Nunes Júnior no 5.º ano, datados de 1877, Inv. n.ºs: 

342, 347 e 1878, Inv. n.º 304 e 327, expressam o culminar de um percurso que se foi 

aprimorando no sentido de uma destreza gráfica cada vez maior e uma interiozação das 

proporções do corpo humano, produto da disciplina e do sentido de observação rigoroso 

incutido pelo sistema de ensino francês.  
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O desenho com o Inv. n.º 327, diz respeito ao desenho da estátua de Apolino em 

carvão sobre papel (61,5 x 48,1 cm). O segundo e o terceiro desenho, Inv. n.ºs 342 e 

347, dizem respeito a duas académias de nu masculino. Relativamente à obra com o 

Inv. n.º 304, datada de 1878, trata da representação de nu masculino em carvão e 

esfuminho sobre papel (61,2 x 46,7 cm), visto de frente.  

É quase certo que os desenhos executados por Nunes Júnior em França tenham 

sido exibidos na Academia, pois há notícias nos catálogos das exposições de 1877 e 

1879, de trabalhos por ele apresentados em 1874 e 79, enquanto pensionário do Estado 

e aluno na École des Beaux-Arts de Paris
1077

.  

 

4.4. Ernesto Ferreira Condeixa  

 

No ano de 1873, com a idade de 15 anos, Ernesto Condeixa (1858-1933) 

matriculou-se no do Curso de Desenho da ARBAL, que frequentou com grande 

aplicação e onde foi premiado com o partido de 20$000 réis. Concluída a sua formação 

em Desenho, passou por despacho de 20 de Setembro de 1877 ao estudo superior da 

Aula de Pintura Histórica, então dirigido por Miguel Ângelo Lupi
1078

.  

No ano de 1880, depois de duas tentativas frustradas nos concursos de 1878 e 79 

para a escolha de um pensionista em Pintura de Paisagem e Pintura Histórica
1079

, 

respectivamente, Condeixa apresentou nova candidatura no concurso destinado a 

seleccionar um pensionista em Pintura Histórica
1080

. Foram igualmente candidatos a 

este concurso, o pintor portuense Custódio da Rocha e o pintor Columbano Bordalo 

Pinheiro, colega de Condeixa na Academia. Após a realização das provas
1081

 o seu 

                                                 
1077

 Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição em 1877 dos Trabalhos 

Escolares e Provas dos Concursos de 1874 a 1876. Lisboa : Typographia das Horas Românticas, 1877, 

Cat. nºs: 185, 186, 188, 189, 191, 192, p. 34; Idem – Exposição em 1879 dos Trabalhos Escolares e 

Provas dos Concursos de 1876 a 1879. Lisboa : Typographia das Horas Românticas, 1879, Cat. nºs: 

164, 165, 167, 168, p. 29.   
1078

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação,pp. 

116-118. 
1079

 No ano de 1878, Condeixa apresentou a sua candidatura ao lugar de pensionista por conta do Estado, 

na especialidade de Pintura de Paisagem, no concurso aberto por portaria de 1 de Agosto de 1878 

(publicado em Diário do Governo n.º 174 de 6 de Agosto de 1878). Teve como opositores, Columbano 

Bordalo Pinheiro (1857-1929) e Artur de Sousa Loureiro (1853-1932), este último vencedor do concurso 

Em Dezembro de 1879, Condeixa apresentou nova candidatura, desta vez, pela Academia portuense e na 

especialidade de pintura histórica, no concurso aberto em 24 de Dezembro desse ano (publicado em 

Diário do Governo n.º 295 de 29 de Dezembro de 1879). Contudo, foi vencido pelo pintor portuense, José 

Júlio de Sousa Pinto (1859-1939). Cf. Relatório do júri preparatório do concurso. In, Pensionistas – 

Concursos e Contratos Anos 1864-1895; Ribeiro ARTUR – op. cit., 3.ª série, Lisboa : Livraria 

Moderna, 1903, p. 32. 
1080

 Concurso aberto por portaria de 7 de Junho de 1880, publicado em Diário do Governo n.º 127 de 8 de 

Junho de 1880.  
1081

 As três provas do concurso foram:  
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exame e votação, o júri (António Tomás da Fonseca, Vítor Bastos e José Ferreira 

Chaves) decidiu eleger Ernesto Condeixa para o lugar de pensionista por conta do 

Estado, na especialidade de Pintura História, em virtude deste ter obtido a melhor 

classificação nas provas do concurso
1082

. A nomeação de Condeixa para pensionista foi 

oficializada por portaria de 26 de Novembro de 1880
1083

.  

Condeixa chegou a Paris em Janeiro de 1881 e começou por frequentar o atelier 

do pintor Alexandre Cabanel na École dês Beaux-Arts de Paris, onde foi admitido em 

11 de Janeiro de 1881. Em Março desse ano passou ao estudo da secção de Pintura 

Histórica, onde cursou as aulas do pintor Adolphe Yvon. O reconhecimento do seu 

empenho na École começou a revelar-se desde cedo. Logo em Abril foi premiado com 

uma 3.ª medalha na classe de Desenho a partir do Natural; em Maio foi premiado com 

uma 3.ª medalha, na classe de Desenho do Antigo e uma 5.ª medalha na classe de 

desenho do ornato, na qual viria a ser distinguido novamente em Junho do mesmo ano, 

com a 3.ª medalha. Em Janeiro de 1882, Condeixa foi distinguido com uma menção em 

desenho do ornato e em Maio, com a 2.ª medalha na classe de Desenho do Antigo
1084

. 

Pela inscrição constante no verso do desenho com o Inv. n.º 345,  que em seguida 

trataremos de abordar, ficamos a saber que também lhe foi adjudicado no ano de 1882, 

uma 3.ª medalha, em Desenho a partir do Natural. 

Da prestação de Condeixa na École, a Colecção possui quatro obras – três datadas 

de 1881, referentes a duas academias e um desenho de estátua – Inv. n.ºs: 337, 331, 

343; de 1882, uma académia de nu masculino –  Inv. n.º 345.  

O primeiro desenho, académia de nu feminino, Inv. n.º 337, datado de 1 de Maio 

de 1881, executado em a carvão e esfuminho sobre papel (61,3 x 47,2 cm), diz respeito 

ao desenho de um modelo nu feminino sentado, visto de perfil, com cabeça virada a 3/4, 

ligeiramente inclinada para baixo e voltada para o lado direito do observador, seguindo 

assim os preceitos leonardescos da representação feminina
1085

. Esta académia apresenta 

algumas semelhanças, sobretudo ao nível do rosto, cabelo, adereços (fita no cabelo) e 

pose, com o modelo representado por Henrique Pousão (1859-1884) no desenho 

                                                                                                                                               
1.ª prova: Uma académia pintada a óleo com 1 metro de altura, a ser executada em 8 sessões de 5 horas;  

2.ª prova: cabeça de expressão (oração) em tamanho natural, pintada a óleo em 4 sessões de 5 horas;  

3.ª prova : esboceto em óleo do tema de Cristo no horto, nas dimensões de 45 x 30 cm, a ser executado 

em 8 horas seguidas. Cf. Diário do Governo n.º 127 de 8 de Junho de 1880; Pensionistas – Concursos e 

Contratos Anos 1864-1895. 
1082

 Cf. Documento n.º 74 
1083

 Cf. Documento n.º 75 
1084

 Cf. «Ernesto Ferreira Condeixa – processo individual», Archives de l’ École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts – Archives Nationales, cota:  AJ 
52

 256. 
1085

 Leonardo da Vinci no seu Tratado de Pintura, refere que a mulher deve ser representada com a cabeça 

inclinada baixo e a olhar para um dos lados. Cf. Leonardo da – op. cit., , p. 64. 
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pertença do Museu da Faculdade de Belas Artes do Porto
1086

, também ele datado de 

Maio de 1881 e com referência expressa em inscrição de ter sido executado no atelier de 

Cabanel (Figrs. 181 e 182). As datas das obras e as semelhanças do modelo feminino 

representado, leva-nos a supor que Pousão e Condeixa terão sido colegas no atelier de 

Cabanel.  

O segundo desenho, académia de nu masculino, Inv. n.º 331, datado de 1881, 

executado em carvão e esfuminho sobre papel (61,5 x 47,2 cm), reporta-se a um nu 

masculino, sentado, em posição frontal, com os braços esticados para a sua direita e 

apoiados sobre o banco em que o modelos se encontra sentado. O fundo escuro e a 

iluminação quase frontal, fazem sobressair a figura, criando dois planos e desta forma 

maior noção de profundidade.  

O terceiro desenho, Fauno dançarino, Inv. n.º 343, datado de 1881, refere-se a 

uma representação em carvão e esfuminho sobre papel (63 x 49 cm), da estátua do 

Fauno dançarino, visto a ¾, voltado para o seu lado esquerdo, sobre um fundo escuro. 

Este desenho foi premiado na classe de Desenho do Antigo, com a 3.ª medalha, 

conforme atesta a inscrição no verso do desenho: “Nº 3º / Condeixa / 3 
eme

 Medaille” (a 

tinta sépia, no canto superior esquerdo); “Condeixa eleve/ de/ Mr. Cabanel / 3 
eme

 

medaille” (a grafite, no canto superior esquerdo) e surge provavelmente na sequência de 

outras obras de Condeixa, datadas de 1881, que foram premiadas com a 3.ª medalha no 

curso de Figuras desenhadas a partir do natural e do antigo, da Aula do mestre Yvon. A 

respeito destas últimas obras premiadas com a 3.ª medalha, refira-se que a ENSBA 

possui no seu acervo, um desenho de estátua – Sileno com Baco – e o desenho de um nu 

masculino da autoria de Condeixa (Figrs. 183 e 184).  

Do ano de 1882, a Colecção de Desenho Antigo da FBAUL possui o desenho de 

um nu masculino em pé, apoiado sobre uma vara - académia de um nu masculino, Inv. 

n.º 345. Trata-se de um desenho que foi premiado com a 3.ª medalha, conforme atesta a 

inscrição presente no verso: “Nº2 / Condeixa / 3
eme

 M” (a tinta sépia, no canto superior 

esquerdo); “Condeixa Eléve de M. Cabanel / 3
eme

 medaille” (a carvão, no canto superior 

esquerdo). No mesmo ano, Condeixa foi distinguido com a 3.ª medalha, na Classe de 

Desenho do Antigo, com apresentação de um desenho feito a carvão da estátua de 

Sileno com Baco, executada na classe de Yvon, que actualmente se encontra em acervo 

na ENSBA (Fig. 185).    

                                                 
1086

 Cf. Lúcia ALMEIDA-MATOS – Desenhos do Século XIX. Porto : Faculdade de Belas Artes do 

Porto, 2000, Cat. n.º 73, p. 97.   
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À semelhança das obras de Nunes Júnior, também somos levados a crer, que os 

quatros desenhos de Condeixa da Colecção aqui estudados foram objecto de exposição 

na EBAL. Visto que nos catálogos das exposições anuais de 1882 e 83, há noticias de 

terem sido apresentadas académias e desenhos de estátua por ele executados enquanto 

pensionário do Estado em Paris
1087

.  

Condeixa regressou a Portugal no ano de 1886
1088

. No ano de 1895, por portaria 

de 14 de Dezembro foi nomeado académico de mérito e pouco tempo depois, indicado 

como professor interino das cadeiras de Pintura Histórica e de Paisagem. Em 1901 

assumiu funções como Director do MNBA e no ano de 1905, como professor da cadeira 

de Desenho do Antigo, depois de ter ganho o concurso
1089

 que o opôs a Artur Napoleão 

Vieira de Mello (1868-?), António Tomás da Conceição Silva (1869-?) e Adolfo de 

Sousa Rodrigues
1090

.   

 

4.5. José Veloso Salgado 

  

No ano 1878, José Maria Veloso Salgado (1864-1945) matriculou-se como 

discípulo amador da Aula de Rudimentos de Desenho do curso nocturno da ARBAL. 

Com demonstrações de boa aplicação, foi “Aprovado com distinção” no ano lectivo de 

78-79. Completada a sua formação em Desenho foi admitido no Curso de Pintura 

Histórica, na qual se matriculou em 3 de Outubro de 1883. Concluiu o referido curso no 

ano de 1887
1091

. 

Consciente da importância em prosseguir os seus estudos no estrangeiro e do 

contacto com as práticas artísticas francesas, que se tinham revelado fulcrais na 

afirmação pictural de um Marques de Oliveira ou de um Silva Porto – fundadores da 

primeira geração naturalista, após o seu regresso de Paris em 79
1092

 – Veloso Salgado, 

decidiu apresentar a sua candidatura ao lugar de pensionista por conta do Estado na 

especialidade de Pintura Histórica, no concurso aberto por portaria de 16 de Junho de 

                                                 
1087

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição trienal de 1879 a 1882. 

Lisboa : Typographia Castro Irmão, 1882., Cat. n.ºs: 118-119, p. 15; Idem –  Catalogo da exposição dos 

trabalhos escolares do anno lectivo de 1882-1883. Lisboa : Typ. De Adolpho, Modesto & C.ª, 1883, 

Cat. n.º 102, p. 15.    
1088

 Cf. Ribeiro ARTUR – op. cit., p. 32. 
1089

 Concurso publicado em Diário do Governo n.º 91 de 24 de Abril de 1905.  
1090

 Cf. Concursos alunos premiados 1881-1882-1905-1906. fl. 92; [Margarida CALADO; Maria 

CALADO] – Ernesto Ferreira Condeixa. In, op. cit., [p. 18].      
1091

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

325-327. 
1092

 Cf. José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. vol. II, pp. 45-46.  
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87
1093

. Foram seus opositores, o seu colega Luciano Freire (1864-1934) e António 

Molarinho da Costa Ramos, discípulo da Academia Portuense. Depois de executadas as 

provas
1094

, o júri do concurso (António Tomás da Fonseca, Ferreira Chaves e Vítor 

Bastos) decidiu propor para pensionário, Veloso Salgado, que dos três candidatos foi o 

que ficou melhor classificado, sobretudo na prova de pintura de histórica –  A morte de 

Catão – classificada com 20 valores
1095

.  

Veloso Salgado foi nomeado pensionista por conta do Estado em Pintura 

Histórica, por portaria de 28 de Abril de 1888. Em 28 de Maio desse ano partiu para 

Paris e em 8 de Outubro foi admitido na École des Beaux-Arts de Paris, como discípulo 

de Cabanel, Yvon, Jules-Élie Delaunay (1828-1891), Benjamin Constant, Jean-Paul 

Laurens e Fernand Cormon (1845-1924) – referências consagradas da pintura histórica e 

dos Salons. Em Agosto de 1891 partiu para a Itália, com vista a completar os seus 

estudos, conforme estipulado pelo programa do seu pensionato. Visitou as cidades de 

Florença, Roma e Nápoles, bem como os museus dessas cidades, onde executou cópias 

de Fra Angelico (c.1400 – 1455) e de Benozzo Gozzoli (1420-1497)
1096

.    

No inventário da Colecção, há registo de quatro desenhos do seu período de 

pensionato em França, facto assim concluído por se encontrarem datadas de 1888 e 89 – 

Inv. n.º 296, 294, 322 e 354. 

O primeiro desenho, Inv. n.º 296 , académia de nu masculino e o único datado de 

88, encontra-se em falta na Colecção. Este desenho diz respeito ao desenho de um nu 

masculino sentado, executado em carvão sobre papel (61 x 41 cm). Pela data do 

desenho e do conhecimento da altura da chegada de Veloso Salgado a Paris – 1888 – 

supomos, que este desenho diga respeito aos primeiros estudos que Veloso Salgado 

executou como aluno da École des Beaux-Arts de Paris.  

O segundo desenho, Inv. n.º 294, datado de Maio de 1889, trata da representação 

em carvão sobre papel (62,1 x 47,5 cm), do grupo escultórico de Ajax sustentando o 

corpo de Aquiles, que Veloso Salgado  realizou na classe de Desenho do Antigo, onde 

também julgamos terá executado, o desenho da estátua do Apolo Sauróctonos, Inv. n.º 

322, datado de 1889, que está em falta na Colecção.  

                                                 
1093

 Publicado em Diário do Governo n.º 133 de 18 de Junho de 1887.  
1094

 As três provas do concurso foram:1.ª prova: académia de homem visto de costas, em óleo, a ser 

executado no prazo de dez sessões; 2.ª prova: esboceto em óleo do tema – A morte de Catão – no prazo 

de 8 horas; 3.ª prova: quadro a óleo, segundo tema da prova antecedente, a ser executado nas dimensões 

de 100 x 165, no prazo de 50 dias úteis. Diário do Governo n.º 133 de 18 de Junho de 1887; Cf. 

Pensionistas – Concursos e Contratos Anos 1864-1895. 
1095

 Cf. Documento n.º 76; Cristina Azevedo TAVARES; Rui Afonso Santos; Maria de Aires SILVEIRA 

– Veloso Salgado: 1864-1945. Lisboa : Instituto Português de Museus, 1999. p. 212. 
1096

 Cf. Cristina Azevedo TAVARES; Rui Afonso SANTOS; Maria de Aires SILVEIRA – op. cit, pp. 

212-213. 
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O desenho com o Inv. n.º 354, académia de nu feminino, datado de 27 de Março 

de 1889, refere-se à representação de um nu feminino desenhado segundo a técnica dos 

três lápis – “aux trois crayons” – evocando assim os desenhos de Antoine Watteau 

(1684-1721) e a escola do desenho francês do século XVIII. 

Relativamente à possibilidade destas obras terem sido alvo de exposição nos 

certames anuais da EBAL, apenas conseguimos aventar a hipótese para o desenho com 

o Inv n.º 296, que julgamos terá sido exposto em 1890, dentro do conjunto de 

académias masculinas remetidas por Veloso Salgado
1097

.  

Regressado a Portugal no ano de 1895, Veloso Salgado foi nomeado académico 

de mérito por portaria de 8 de Agosto de 1895 (nomeado académicos efectivo por 

decreto de 14 de Novembro de 1901). Em Dezembro desse ano foi indicado para 

exercer interinamente o magistério da cadeira de Pintura Histórica, cargo que veio a 

ocupar de forma efectiva em 1897, depois de ter saído vencedor no concurso
1098

 que o 

opôs a Columbano, Condeixa e João Carlos Galhardo (1870-1903)
1099

.  

 

4.6. Adolfo de Sousa Rodrigues  

 

Adolfo de Sousa Rodrigues (1867-1908) foi matriculado na EBAL em 4 de 

Outubro de 1883, onde começou por frequentar o Curso Geral de Desenho. Concluída a 

sua formação em Desenho, foi matriculado em 2 de Outubro de 1888 no curso especial 

de Pintura Histórica
1100

.  

Diplomado em Pintura, em 1895 apresentou a sua candidatura no concurso aberto 

por portaria de 20 de Maio de 1895, para escolha de um pensionário por conta do 

Estado em Pintura Histórica
1101

. Foram também candidatos a este concurso, Miguel 

Francisco do Espírito Santo Oliveira (1869-?), Augusto Pascoal Correia Brandão (1872-

?) e José António Jorge Pinto (1892-?). Na altura do concurso, todos os candidatos, com 

excepção de Adolfo de Sousa Rodrigues, encontravam-se a frequentar o curso de 

Pintura Histórica da EBAL.  

                                                 
1097

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição dos Trabalhos Escolares 

Approvados no anno lectivo de 1889-1890 na Escola de Bellas Artes de Lisboa. Lisboa : Typographia 

Castro Irmão, 1890, Cat. n.ºs: 92-94, p. 21.  
1098

 Publicado em Diário do Governo n.º 150 de 9 de Julho de 1896.  
1099

 Cf. Cristina Azevedo TAVARES; Rui Afonso SANTOS; Maria de Aires SILVEIRA – op. cit, p. 215. 
1100

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

311-312. 
1101

 Publicado em Diário do Governo n.º 113 de 21 de Maio de 1895.  



 214

As provas do concurso
1102

 tiveram início em 15 de Outubro de 1895 e terminaram 

em 17 de Dezembro do mesmo ano. Decorrido o escrutínio do júri (Columbano Bordalo 

Pinheiro, José Veloso Salgado e Luciano Martins Freire), que considerou a qualidade 

das provas medianas, decidiu no entanto propor para pensionário, Adolfo Rodrigues, 

que dos três candidatos foi o que ficou melhor classificado nas provas do concurso
1103

. 

Por portaria de 26 de Fevereiro de 1896, Adolfo Rodrigues foi nomeado 

oficialmente pensionista por conta do Estado em Pintura Histórica
1104

. Partiu então para 

Paris. Na cidade francesa, sabe-se que recebeu lições do pintor Jean-Paul Laurens 

(1838-1921), na altura professor na École e na Académie Julien
1105

 e de Jean-Joseph 

Benjamin Constant (1845-1902)
1106

.  

É de supor que as duas académias femininas de sua autoria existentes na Coleccão 

– Inv. n.ºs: 351 e 352 – ambas datadas de 1898 e assinadas, dizem respeito aos 

trabalhos que Adolfo de Sousa Rodrigues executou no segundo ano do seu pensionato, 

sob a orientação de Laurens ou de Constant, cujos ateliers frequentou. 

A primeira académia – Inv. n.º 351 – diz respeito ao desenho de um modelo nu 

feminino, sentado, visto de baixo, riscado em lápis sépia, negro e sanguínea sobre papel 

(62,5 x 46,5 cm), numa tentativa de reproduzir os tons da carnação.  

A segunda académia – Inv. n.º 352 – executada em carvão sobre papel (62,1 x 

46,9 cm), refere-se ao desenho de um modelo nu feminino, em pé, voltado a ¾ para o 

seu lado direito, visto de frente, com os dois braços descaídos ao lado do tronco, com a 

perna esquerda flectida e o calcanhar assente sobre um calço, enquanto a perna direita 

está esticada e a suportar o peso do corpo. É um desenho que demonstra grande 

acuidade na representação da anatomia do corpo e caracterização da expressão facial do 

modelo. 

Em observação ao catálogo da 16.ª exposição anual da EBAL, que teve lugar no 

ano de 1899, temos informação que Adolfo de Sousa Rodrigues apresentou do segundo 

ano do seu pensionato – “Quatro academias em desenho – uma de homem e três de 

                                                 
1102

 Foram três as provas do concurso: 1.ª prova: academia pintada a óleo nas dimensões de 90 x 65 cm; 

2.ª prova: esboceto em óleo, segundo o tema de Cristo o Bom Samaritano, nas dimensões de 30 x 40; 

3.ª prova: quadro a óleo, segundo o tema da prova antecedente, nas dimensões de 1,00 x 1,35 cm. 

Concurso publicado em Diário do Governo n.º 113 de 21 de Maio de 1895. Sobre as provas deste 

concurso vd. Pensionistas – Concursos e Contratos Anos 1864-1895. 
1103

 Cf. Documento n.º 77 
1104

 Cf. Documento n.º 78  
1105

 Cf. MUSÉE D'ORSAY – Jean-Paul Laurens, 1838-1921: peintre d'histoire. Paris: Réunion des 

Musées Nationaux: Musée d'Orsay; Toulouse : Musée des Augustins, cop. 1997.  
1106

 Cf. Fernando de PAMPLONA – Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que 

trabalharam em Portugal. Vol V, p. 74;  [Margarida CALADO; Maria CALADO] – Adolfo de Sousa 

Rodrigues. In, op.cit., [p. 16]. 
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mulher”
1107

. Assim, acreditamos que as duas académias da Colecção de Adolfo de 

Sousa Rodrigues, datadas de 1898, foram exibidas na 16.ª exposição anual da EBAL
 

1108
.   

 

4.7. Adriano de Sousa Lopes  

  

No ano de 1895 Adriano de Sousa Lopes ingressou como aluno ordinário do 

Curso Geral de Desenho da EBAL. Discípulo de Simões de Almeida (tio), Carlos Reis 

(1863-1940) e Luciano Freire, foi-lhe adjudicado em sessão escolar de 12 de Agosto de 

1897, uma medalha de prata, em virtude das classificações obtidas nos seus exames de 

frequência. Concluída a sua formação em Desenho, foi matriculado em 3 de Outubro de 

1898 no curso de Pintura Histórica, propriedade do mestre Veloso Salgado
1109

.  

Sousa Lopes, habilitado com o 3.ºano do curso de Pintura Histórica, apresentou no 

ano 1903 a sua candidatura ao lugar de pensionista por conta do Legado Valmor em 

Pintura Histórica
1110

, no concurso aberto por portaria de 14 de Janeiro de 1903
1111

. 

Candidato único na especialidade de pintura histórica foi apurado para o lugar, depois 

das suas provas
1112

 terem merecido aprovação por unanimidade do júri do concurso
1113

. 

Destinado a ir frequentar a École des Beaux-Arts de Paris, apresentou-se na Legação de 

Portugal em Paris, conforme estipulado pelo artigo 125.º do regulamento das pensões do 

Legado Valmor, em 12 de Julho de 1903
1114

.  

Em carta datada de 13 de Novembro de 1903
1115

, Sousa Lopes informava a 

Comissão Executiva da ARBAL da sua admissão na École, depois de ter prestado 

provas no concurso aberto em Outubro desse ano. Em 9 de Novembro de 1903, Sousa 

                                                 
1107

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos 

Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados no anno lectivo de 1897-1898. 16.ª 
Exposição Annual. Lisboa: Typographia do Commercio, 1899, p. 34. 
1108

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos 

Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados no anno lectivo de 1897-1898. 16.ª 
Exposição Annual. Lisboa: Typographia do Commercio, 1899, p. 34. 
1109

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

192-194. 
1110

 Cf. Documento n.º 79 
1111

 Publicado em Diário do Governo n.º 11 de 15 de Janeiro de 1903.  
1112

 As duas provas do concurso foram:1.º prova : um escobeto a óleo, nas dimensões de 40 x 32 cm, do 

episódio da Ilíada de Menelao protegendo o corpo de Patroklos; 2.º prova: quadro a óleo, nas dimensões 

de 120 x 94, do assunto da prova antecedente.  
1113

 Helena Isabel Feijoca de Sousa SIMAS – A Pintura de Adriano de Sousa Lopes e o seu pré-

modernismo. Dissertação de mestrado em Teorias de Arte apresentado à Faculdade de Belas Artes da 

Universidade de Lisboa, Lisboa : [s.n.]. [ 2 vols]. 2002., vol. 1, p. 11. 
1114

 Cf. Cadastro dos Pensionistas por conta do Estado e do Legado Valmor. fl. 1. 
1115

 Carta publicada por Helena Isabel Feijoca de Sousa SIMAS - op. cit., vol. 2 
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Lopes era aceite oficialmente como aluno temporário de Fernand Cormon, na secção de 

Pintura. Paralelamente frequentou a  Académie Julien
1116

.  

Em novo ofício à Academia, com data de 27 de Dezembro, Sousa Lopes 

comunicava o envio de “[…] sete desenhos de modelo vivo [por ele executados], na 

Academia Julian e na Ecole des B.A de Paris até ao mês de Dezembro
”1117

, que 

correspondem à sua primeira remessa de trabalhos enquanto pensionário por conta do 

Legado Valmor
1118

.  

É quase certo que os seis desenhos existentes na Colecção da autoria de Sousa 

Lopes, datados de 1903 – Inv. n.ºs: 298, 339, 348, 350, 355, 386 – referente a três 

académias de nu feminino e um de nu masculino, correspondam à remessa participada 

por Sousa Lopes à Comissão Executiva da Academia em carta datada de 27 de 

Dezembro de 1903.  

Das seis obras, três foram de certeza executadas na Académie Julien, visto que 

Sousa Lopes trata de assinar e datar estas obras com indicação do seu local de execução 

– “Adriano de Sousa Lopes/ Academia Julian Paris/ 1903” – inscrições estas que podem 

ser observadas no canto inferior direito das obras com os Inv. n.ºs: 298, 350, 355.  

O primeiro desenho, Académia de nu masculino, Inv. n.º 298 trata da 

representação em carvão e esfuminho sobre papel (63 x 47,5 cm), de um nu masculino 

em pé, em posição frontal, com ligeira torção do tronco com mãos atrás das costas, 

reproduzindo em certa medida a atitude corporal de S.Sebastião (Figrs. 186 e 187).  

O segundo desenho, Académia de nu feminino, Inv. n.º 350, refere-se a um nu 

feminino desenhado em carvão e esfuminho sobre papel (62,5 x 47,2 cm). A modelo é 

vista de costas, voltada a ¾ para o seu lado esquerdo, com o braço esquerdo levantado e 

a mão sobre a cabeça, enquanto o braço direito está junto ao tronco. A figura encontra-

se rodeada por uma mancha escura, que serve de fundo e ao mesmo tempo acentua os 

contrastes lumínicos, fazendo deste modo sobressair a figura e destacar a formas do 

corpo.  

A terceira obra, Académia de nu feminino, Inv. n.º 355, diz respeito a um nu 

feminino desenhado em lápis negro sobre papel (62,4 x 47,6). A figura encontra-se de 

pé, vista de frente, com ligeira torção do tronco, com as duas mãos levantadas sobre a 

cabeça que esta inclinada para o seu lado direito.   

                                                 
1116

 Cf. «Adriano de Sousa Lopes – Processo Individual». Archives de l’ École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts - Archives Nationales, cota : AJ
52

 297.  
1117

 Carta à Comissão Executiva da ARBAL, datada de 27 de Dezembro de 1903. Publicada por Helena 

Isabel Feijoca de Sousa SIMAS - op. cit, vol. 2. 
1118

 Cf. Cadastro dos Pensionistas por conta do Estado e do Legado Valmor. fl. 1. 
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Relativamente aos desenhos com os Inv. nºs: 339, 348, 386, é quase certo que 

estes também foram executados na Académie Julien. Este juízo resultou do estudo 

efectuado aos dois carimbos ou marcas de colecção – “ATELIERS  / RÉUNIS / 

CONCOURS” (Inv. n.ºs 339 e 386); “Atelier J. P.Laurens” (Inv. n.º 386) – constantes 

no canto inferior esquerdo da folha. O estudo efectuado a estas marcas possibilitou-nos 

introduzir a hipótese de Sousa Lopes ter recebido lições do pintor de história francês, 

Jean-Paul Laurens (1838-1921) na Académie Julien, facto que é omisso na biografia do 

artista português (ver Capitulo 8.4.).  

Face ao conteúdo da carta de 27 de Dezembro de 1903 e da análise aos desenhos 

de Sousa Lopes, podemos concluir que das sete obras enviadas por Sousa Lopes, seis 

foram executadas na Académie Julien, enquanto que a sétima, da qual desconhecemos o 

paradeiro, foi possivelmente executada na École des Beaux-Arts de Paris.  

No catálogo da 22.ª exposição anual dos trabalhos dos alunos da EBAL aprovados 

no ano lectivo de 1903-04, vemos noticiada a apresentação de 20 trabalhos de Sousa 

Lopes, produto das remessas que efectou à Academia enquanto estudante de pintura 

histórica na École des Beaux-Arts e Académie Julien, da qual sete dizem respeito a 

cópias de modelo vivo
 1119

. E que julgamos tratarem-se dos desenhos de modelo da 

Colecção, que fizerem parte da sua primeira remessa de trabalhos enquanto pensionário 

do Legado Valmor em Paris. 

No ano de 1906, Sousa Lopes deu a conhecer à Comissão Executiva a proposta do 

seu itinerário de viagem, conforme estipulado pelos estatutos das pensões do Legado 

Valmor. O seu percurso contemplou a visita por Espanha, Itália, Alemanha e Holanda, 

onde viu e copiou as obras dos grandes mestres existentes nos museus dessas cidades. 

Ao contrário do que seria de esperar, após ter terminado o seu programa de estudos no 

estrangeiro, que durou cinco anos, Sousa Lopes não regressou a Portugal nem 

enveredou pelo ensino na EBAL; manteve-se antes em Paris, em virtude desta cidade 

lhe oferecer garantias de trabalho e a possibilidade de viver exclusivamente da venda da 

sua pintura. Regressou à sua pátria somente no ano de 1929, na sequência do convite 

feito por Columbano, para assumir a direcção do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea
1120

.   

 

                                                 
1119

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos 

Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa approvados No anno Lectivo de 1903-1904 – 22.ª 
Exposição Annual. Lisboa : Imprensa Nacional, 1905, Cat. n.º 114, p. 18. 
1120

 Cf. Helena Isabel Feijoca de Sousa SIMAS – op. cit., pp. 12-19, 69, 185-186. 
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No que respeita à situação de incorporação das obras dos pensionistas na 

instituição, podemos dizer que os desenhos executados no estrangeiro pelos nossos 

artistas entre 1870 e 1878, da autoria de Simões de Almeida e Nunes Júnior, foram 

incorporadas em cumprimento ao artigo 110.º dos Estatutos da ABAL
1121

 e os artigos 

5.º e 6.º das instruções para os pensionistas de belas artes no estrangeiro, publicadas em 

Julho de 1866
1122

.  

As obras datadas entre 1881 e 1898, da autoria de Condeixa, Adolfo Rodrigues e 

Veloso Salgado, circunscritas portanto ao período da Reforma de 1881, foram 

incorporadas em respeito ao parágrafo  4.º do artigo 63.º do Decreto de 22 de Março de 

1881 da Reforma da Academia
1123

.  

Quanto às obras datadas de 1903, da autoria de Adriano de Sousa Lopes, a sua 

incorporação obedeceu aos artigos 135.º e 140.º do regulamento de 1902
1124

. 

Relativamente ao desenho de Soares dos Reis, Inv. n.º 338, este foi incorporado 

através de uma doação feita por Simões de Almeida à EBAL.  

Na Colecção assistimos a um conjunto de melhorias no plano da representação na 

parcela de obras realizadas depois de 1872, isto é, no período posterior ao regresso dos 

primeiros pensionistas e à sua ascensão ao professorado, sobretudo, depois do regresso 

de Simões de Almeida, a quem Ramalho Ortigão e Fialho de Almeida atribuíram a 

melhoria do ensino do desenho na Academia
1125

.  

O primeiro aspecto que sobressai da observação deste deste conjunto de desenhos 

dos pensionistas da Colecção relaciona-se com a maturidade técnica e representativa de 

que estas obras são portadoras. Facto que os demarca em termos qualitativos dos 

restantes desenhos da Colecção executados na Academia, no período anterior ao 

regresso dos primeiros pensionistas (1872). A este respeito, compare-se a académia de 

                                                 
1121

“Art. 110.º Os Pensionários remmeterão todos os annos á Academia as obras que tiverem ultimado, ou 

sejam copias, ou de sua própria invenção, para servirem de testemunho de seu progressivo 

aproveitamento”. Cf. Estatutos da Academia das Bellas-Artes de Lisboa. 1843, p. 29. 
1122

 “ O pensionista enviará annualmente á academia alguns dos seus trabalhos, e um relatório dos estudos 

por elle feitos, podendo acompanha-lo de quasquer esclarecimentos que lhe parecerem convenientes;  

Art. 6.º Uma das melhores obras do pensionista, concluidas no ultimo anno da pensão, ficará pertencendo 

á academia, á qual pertencem também os trabalhos annuaes de que trata o artigo antecedente”. Cf. Diário 

de Lisboa, n.º 151 de 9 de Julho de 1866. 
1123

 “Art. 63.º, 4.º Trabalhos que deverão remetter para academia, como prova de aproveitamento dos seus 

estudos e prasos em que esses trabalhos hão de ser remetidos.” Cf. Reforma da Academia Real das 

Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). 
1124

 “Art. 135.º Os pensionistas são obrigados a apresentar annualmente á Academia, por todo o mês de 

Dezembro trabalhos que, pelo numero e qualidade, comprovarem a sua applicação e aproveitamento, 

alem de certificados da École, nos annos em que tiverem frequentado, ou informações dos professores sob 

cuja direcção houverem trabalhado fora da École;  Art. 140.º Os trabalhos enviados pelos pensionistas 

ficarão pertencendo á Academia.” Cf. Diário do Governo, nº 291 de 24 de Dezembro de 1902.  
1125

 Cf. Margarida CALADO – O Ensino do Desenho, 1836-1987. In “... o risco inadiável”. O Caderno 

do Desenho. Lagoa Henriques. Lisboa: Escola Superior de Belas Artes de Lisboa 1988, p. 95.  
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nu masculino de Nunes Júnior, Inv. n.º 209, datado de 1859-60, exeutado na Academia, 

com outro desenho de sua autoria, datado datado de 1875, Inv. n.º 308, que executou 

enquanto aluno na École de Beaux-Arts de Paris.  

O desenho executado por Nunes Júnior na Academia, Inv. n.º 209, revela  

algumas qualidades, visíveis num enquadramento correcto da figura e uma delineação 

cuidada, o mesmo não se pode dizer da anatomia da figura, que apresenta um certo 

amaneiramento das proporções, e um tratamento “lambido” do carvão.  

O seu desenho de Paris, Inv. n.º 308, por seu turno, denota um conhecimento 

perfeito da anatomia e leitura das proporções da figura; enquanto de ponto de vista 

técnico, o carvão é explorado até ao limte, desde os cinzentos mais claros aos negros 

profundos. A representação quase psicológica da fisionomia da figura, confere a este 

desenho naturalidade, que certamente era ambicionado nestes exercícios do modelo a 

partir do Natural.  

Outro exemplo que carece destaque na Colecção é a académia de nu masculino, 

Inv. n.º 299, da autoria de Luciano Freire, datado de 1882, executado em carvão sobre 

papel (58 x 42,7 cm). Este desenho de Luciano Freire evidencia-se pela forma 

primorosa como o autor maneja o carvão e os valores do claro-escuro. No plano da 

representação, é a correcção anatómica do modelo que o distingue. Na altura em que 

Luciano Freire executou este desenho, tinha como mestres na cátedra de Desenho do 

Natural e Panejamento, José Simões de Almeida e António José Nunes Júnior – antigos 

pensionistas do Estado e discípulos do academismo francês e romano. 

Os nossos pensionistas foram conduzidos a Paris – “o centro artístico mais 

importante da Europa” (segundo o sub-inspector da Academia Portuense, o Conde de 

Samodães)
1126

 – no sentido de cursarem os ateliers de reconhecidos pintores, escultores 

e arquitectos, mas sobretudo, a École des Beaux-Arts de Paris.  

Estes estudantes estavam subordinados a uma inspecção rigorosa por parte da 

academia e ao cumprimento dos curricula professados pela École e pelos seus mestres 

de atelier
1127

. Esta formação, que era rigorosa e conservadora, de pendor classicista, 

visava o desenvolvimento de uma estética convencional, que era aquela aceite nos 

Salons, e para o qual os mestres, Yvon e Cabanel, também conhecidos como os 

salonnards, preparavam estes artistas.
1128

.  

                                                 
1126

 Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol I, p. 426. 
1127

 Cf. Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 226. 
1128

 Cf. José-Augusto FRANÇA – O Romantismo em Portugal. Estudos de factos socioculturais. 

1999, p. 500.  
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As lições do academismo francês e italiano foram introduzidas na Escola de 

Lisboa com a chegada de alguns destes artistas ao professorado, caso de Simões de 

Almeida, António José Nunes Júnior ou Veloso Salgado. Para além desta situação, as 

remessas anuais destes pensionistas exerceram também a quota-parte de influência na 

actualização do gosto e do contacto com as práticas do desenho francês. A este respeito, 

recorde-se que as obras enviadas por estes artistas eram exibidas nas exposições anuais 

da Academia/Escola de Belas-Artes de Lisboa, onde os discípulos das diferentes classes 

tinham acesso, bem como, o público em geral. 

Luís Varela de Aldemira, na biografia do pintor Veloso Salgado, refere que as 

obras de aluno e provas de pensionato de Salgado, que se achavam expostas nas salas de 

aula, eram referências com forte valor didáctico para os discípulos da Escola de 

Lisboa
1129

. Sabe-se que Veloso Salgado enquanto professor da EBAL, mandava os seus 

alunos copiarem os seus trabalhos de pensionista, que estavam guardados na 

instituição
1130

.  

No catálogo da exposição – A Permanência do Corpo. Academias da Escola de 

Lisboa
1131

 – vemos publicada uma fotografia de autoria desconhecida, que representa o 

interior da aula de desenho de modelo vivo da ESBAL. Nas paredes desta aula vemos 

emoldurados desenhos de modelos nus e estátuas, que identificamos com algumas 

provas de pensionato existentes na Colecção, da autoria de Adriano de Sousa Lopes, 

Inv. n.º 386; Adolfo de Sousa Rodrigues, Inv. n.ºs: 351, 352; e António José Nunes 

Júnior, Inv. n.º 297; e alguns exames de Desenho, cuja autoria não conseguimos 

identificar, dada a escala reduzida da reprodução fotográfica (Fig. 188). Esta observação 

vem de alguma sugerir que a prática de coleccionar e de expôr obras nas salas de aula, 

em particular dos pensionários foi mantida até muito tarde e constituiu ao longo dos 

tempos, um método recorrente na formação das diferentes gerações de artistas e da 

familiarização destes com os modelos e práticas do Desenho académico francês e 

italiano.  

 

                                                 
1129

 Cf. Luís Varela ALDEMIRA – José Veloso Salgado. Notas sobre a vida e obra do artista. Boletim da 

Academia Nacional de Belas-Artes, VII, Lisboa : Academia Nacional de Belas-Artes, (1940), p.59. 
1130

 Cf. GONÇALVES, Rui Mário – De 1945 à actualidade. História da Arte Portuguesa. Vol. 13, 

Lisboa : Publicações Alfa, 1993, p. 43.   
1131

Cf. Maria João GAMITO; Pedro SARAIVA, Coord - A Permanência do Corpo. Academias da 

Escola de Lisboa. Exposição do Património Artístico da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa., 

Lisboa : Faculdade de Belas-Artes de Lisboa, 1999 [exposição patente na Reitoria da Universidade de 

Lisboa em Novembro de 1999].      
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5. Três projectos para um monumento à Memória de Sua Majestade Imperial o Sr. 

Duque de Bragança Dador e Restaurador da Carta Constitucional, e da Liberdade da 

Nação Portuguesa 

 

 D. Pedro IV
1132

, Imperador do Brasil (D. PedroI) e regente de Portugal, abdicou 

de duas coroas e vestiu a farda de soldado (Rei Soldado)
1133

 para defender os valores da 

liberdade e o destino de Portugal. Em virtude da renúncia da coroa portuguesa em favor 

da sua filha D. Maria I, D. Pedro passou a utilizar o título de Duque Bragança
1134

.   

A estima pela figura do Duque de Bragança e os seus feitos deram azo a uma vaga 

de manifestações artísticas, que forjaram um extenso repertório iconográfico nos mais 

variados domínios das artes plásticas
1135

, gráficas e decorativas, tanto em Portugal, 

como em território brasileiro, que começou, ainda em tempo da sua vida e adquiriu 

outra dimensão após o seu falecimento, que ocorreu a 24 de Setembro de 1834
1136

.
 
 

O empenho em glorificar a sua memória e seus actos adquiriu forte expressão no 

plano da estatuária pública, na sequência dos sucessivos concursos públicos e outras 

iniciativas de cariz privado, que tiveram início no Rio do Janeiro na década de 20 e 

atingiram expressão em território nacional ao longo das décadas de 40, 50 e 60 nas 

cidades de Lisboa e Porto
1137

.   

É no contexto de um desses concursos, que teve lugar em Lisboa no ano 1842, 

que situamos os quatro desenhos da Colecção, da autoria de João Pedro Monteiro - Inv. 

                                                 
1132

 Durante sete dias de 1826 (entre 26 de Abril e 2 de Maio de 1826) 
1133

 Cf. António SÉRGIO; Pedro Batalha REIS; Afonso ZÚQUETE – Nobreza de Portugal e do Brasil, 

vol. I, Lisboa: Editorial Enciclopédia, Lda., 1960, p. 727. 
1134

 Sobre a biografia de D. Pedro IV, vd. Carlos de PASSOS – D. Pedro IV e D. Miguel I, 1826-1834. 

Lisboa : Livraria Simões Lopes, 1936; António SÉRGIO; Pedro Batalha REIS; Afonso ZÚQUETE – op. 

cit, pp. 727-755; Eugénio dos SANTOS – D. Pedro IV: Liberdade, Paixões, Honra. 1.ª edição, Lisboa : 

Círculo de Leitores, 2006. 
1135

 A primeira representação iconográfica e artística de D. Pedro IV diz respeito a um esboço em grafite, 

da autoria do pintor Domingos António de Sequeira, que representa o monarca, ainda Infante, no colo da 

sua ama em 1799. Cf. Ayres de CARVALHO – Portugal, o Brasil e as Artes século XVIII-XIX. In, D. 

Pedro d’Alcântara de Bragança: 1798-1834. Imperador do Brasil, Rei de Portugal. Uma Vida, Dois 

Mundos, Uma História. Lisboa : Ministério dos Negócios Estrageiros; Rio do Janeiro: Ministério 
das Relações Externas, 1987, p. 60. [obra publicada por ocasião da exposição - D. Pedro d’Alcântara de 

Bragança: 1798-1834. Imperador do Brasil, Rei de Portugal. Uma Vida, Dois Mundos, Uma História – 

realizada no palácio de Queluz e no Paço imperial do Rio do Janeiro em 1987].  
1136

 Para uma abordagem mais completa ao estudo da iconografia produzida em torno da figura de D. 

Pedro IV, vd. Ernesto SOARES; Henriques de Campos Ferreira LIMA – Dicionário de Iconografia 

Portuguesa (Retratos de portugueses e de estrangeiros em relação com Portugal). Vol. III, Lisboa : 

Instituto para a Alta Cultura. 1950, pp. 128-139; Ernesto SOARES – Dicionário de Iconografia 

Portuguesa…Suplemento. Lisboa : Instituto para a Alta Cultura. 1954, pp. 283-285; Stanislaw 

HERSTAL – Dom Pedro: Estudo Iconográfico. 3 vols. Lisboa : [s.n.], 1972. 
1137

 Para um conhecimento dos sucessivos concursos públicos destinados a erguer um monumento em 

homenagem ao monarca, vd. Paula Mesquita SANTOS; Elisa SOARES in As Belas-Artes do 

Romantismo em Portugal. Lisboa / Porto : Instituto Português dos Museus / Museu Nacional Soares dos 

Reis, 1999. pp. 129-150 [Catálogo da Exposição - As Belas-Artes do Romantismo em Portugal– patente 

no Museu Nacional de Soares dos Reis, de 29 de Outubro de 1999 a 30 de Janeiro de 2000].  
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n.ºs: 376, 376.1; Valentim José Correia –  Inv. n.º 438  e de Joaquim José Boaventura 

Alves - Inv. n.º 377, que até à data constituem a única fonte visual da presença nacional 

nesse concurso
1138

.  

Em 11 de Novembro de 1842, oito anos após a morte do monarca, o Governo 

procedeu à abertura de um concurso público para a construção de um monumento à 

Memória de Sua Majestade Imperial o Sr. Duque de Bragança Dador e Restaurador da 

Carta Constitucional, e da Liberdade da Nação Portuguesa, a ser erigido mediante 

subscrição pública, em plena praça do Rossio. A elaboração do programa do concurso 

ficou a cargo de uma comissão criada por decreto de 17 de Outubro do mesmo ano, 

presidida pelo Duque Palmela - D. Pedro de Sousa Holstein (1781-1850) e composta 

pelo Marquez do Faial, Conde Farrobo (Joaquim Pedro Quintela (1801-1869)), 

Visconde de Porto Covo, Policarpo José Machado (1796-1875), José Bento de Araújo, 

José da Silva Carvalho (1782-1856) e António Gambôa e Liz
1139

. Coincidência ou 

talvez não, a abertura deste concurso foi feita depois do arquitecto italiano e cunhado do 

Conde Farrobo, Fortunato Lodi (1805-1882), ter oferecido ao Governo dois planos de 

sua autoria
1140

.  

O programa do concurso, publicado em Diário do Governo de 16 de Novembro de 

1842, exigia que o monumento fosse encimado pela estátua do Duque de Bragança e os 

planos entregues até ao final do mês de Dezembro de 1842, juntamente com uma 

memória descritiva e respectivo orçamento
1141

.   

Talvez por falta de candidaturas, vemos a dita comissão, em ofício datado de 31 

de Dezembro de 1842 – data do fecho do concurso – a solicitar ao Ministério do Reino, 

projectos da mesma natureza constantes em arquivo e de um desenho executado em 

1823
1142

 para um monumento a ser erigido na praça do Rossio
1143

.  

                                                 
1138

 Foi possível chegar a esta conclusão depois de termos feito pesquisas nos seguintes arquivos : IAN 

/TT, AHMOP, Arquivo Histórico Intermédio da Câmara Municipal de Lisboa e o Arquivo da Direcção 

Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. No IAN/TT consultámos documentação relativa à 

Intendência das Obras Publicas, Livro 67 - Comissão encarregada de promover os meios de erigir 

em Lisboa um Monumento á Memória de S. Majest
de

 Imperial – O Duque de Bragança, maço 2046;  

No AHMOP não conseguimos obter nenhum dado relativo a este concurso. Tentámos também, embora 

sem êxito, averiguar as Actas da Câmara Municipal de Lisboa dos anos de 1842-43 – CÂMARA 

MUNICIPAL DE LISBOA – Colecção de Synopses da Câmara Municipal de Lisboa 1842-47. Lisboa: 

Na Imprensa Nacional [1843-1848]. 
1139

 Cf. Diário do Governo n.º 249, de 21 de Outubro de 1842; Paula Mesquita SANTOS, in op. cit., p. 

140.  
1140

 Cf. António Feliciano de CASTILHO - Generosidade de um artista. Revista Universal Lisbonnense, 

Jornal dos interesses physicos, moraes e litterearios collaborado por muitos sábios e litteratos e 
redigido por António Feliciano de Castilho. tomo II, (1842-1843), Lisboa : Na Imprensa Nacional, 

1843, p. 84;  Idem, “O Monumento”, in op. cit., 260. 
1141

 Cf. Diário do Governo n.º 271, de 16 de Novembro de 1842. 
1142

 Em 1821, foi mandado erigir em plena praça do Rossio, por D. João VI, um monumento à 

Constituição liberal de 1820, cuja primeira pedra foi lançada em 15 de Setembro do mesmo ano. Contudo, 
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Foram assim presentes à mesa da comissão, entre projectos a concurso e planos 

procedentes do Arquivo do Ministério do Reino, estes últimos, reunidos de forma 

indiscriminada e sem qualquer tipo selecção prévia, ao todo, vinte projectos, a saber: 

oito em forma de coluna inteira com estátua encimando o topo; quatro em forma de 

tronco de coluna no qual assenta a estátua; um em forma de templo da glória com a 

estátua do monarca ao centro; um sob a forma de arco do triunfo e seis com base, 

pedestal e estátua. Destes projectos, sete foram de artistas estrangeiros – do engenheiro 

Pierre-Joseph Pézérat (1801-1872)
1144

 um arco triunfal; dos cenógrafos, Achilles 

Rambois (1808-1879) e Giuseppe Cinatti (c.1810-1882), uma coluna colossal
1145

 e por 

fim, do arquitecto Lodi, quatro projectos
1146

.  

Muito pouco ou quase nada se sabe sobre a presença dos artistas nacionais neste 

concurso. Sabe-se contudo, que o arquitecto e professor substituto da aula de desenho 

de arquitectura civil, José da Costa Sequeira e o artista agregado da 3.ª classe e 

bibliotecário da ABAL, Lucas José dos Santos Pereira (1801-?)
1147

, foram candidatos a 

este concurso
1148

. Os projectos destes dois artistas foram então expostos numa das salas 

da Câmara Municipal de Lisboa, supostamente, em conjunto com os planos de outros 

artistas a concurso, e posteriormente, na 2.ª Exposição Trienal da ABAL em 1843, onde 

também foi apresentado pelo professor proprietário de aula de arquitectura civil, João 

Pires da Fonte, um projecto à Memória de Sua Majestade Imperial, o Senhor D. Pedro 

IV, de que este artista fora incumbido de executar pelo Governo para a cidade açoreana 

de Angra do Heroísmo
1149

. Desconhece-se a tipologia da construção dos projectos 

apresentados por estes artistas, pois o catálogo da trienal descura essa informação. No 

entanto, relativamente ao projecto de José da Costa Sequeira, julgamos que o seu plano 

era igual ao que ele executara em 1836, para a Sociedade Patriótica Lisbonnense, onde 

apresentou um projecto em forma de coluna com a estátua do monarca a encimar o 

                                                                                                                                               
foi mandado demolir passados dois anos, em virtude do regresso do regímen liberal. É possível, no nosso 

entender, que o desenho arquivado no Ministério do Reino, destinado à projecção de outro monumento 

em 1823, se refira ao segundo plano da construção que fora abandonada em 1821. Sobre o monumento de 

1821, vd. AA.VV – Guia de Portugal. Generalidades – Lisboa e arredores. 1.º volume, Lisboa : 

Biblioteca Nacional de Lisboa, 1924, p. 200; Idem – Dicionário da História de Lisboa. Dir. Francisco 

SANTANA; Eduardo SUCENA, Lisboa : [s.n.], 1994, p. 785. 
1143

 Cf. Documento n.º 80 
1144

 Pezérat foi arquitecto particular de D. Pedro I no Brasil, entre os anos de 1825-1831. Cf. José-

Augusto FRANÇA –  op. cit., vol. I. p. 322. 
1145

 Cf. António Feliciano de CASTILHO, “Monumento com Estatua”, in op. cit., pp. 239-240. 
1146

 Cf. Idem, “O Monumento”, in op. cit., p. 261; Paula Mesquita SANTOS, in op. cit., p. 140.  
1147

 Sobre a biografia deste artista vd. Matrículas dos Professores e Artistas. Arquivos da Secretaria da 

ANBA, cota: 146; Luiz Xavier da COSTA – O Ensino das Belas-Artes nas Obras do Real Palácio da 

Ajuda (1802 a 1833). p. 102. 
1148

 Cf. José-Augusto FRANÇA –op. cit., vol. I, p. 335.  
1149

 Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – op. cit., pp. 12-14.  
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topo
1150

, cuja memória descritiva publicou em 1842 (31 de Dezembro de 1842)
1151

. Esta 

suposição é sustentada pelo facto de se saber que para o concurso de 1842, a ABAL fora 

ordenada apresentar os projectos de professores, que no passado haviam executado 

planos para o monumento ao monarca
1152

.  

António Feliciano de Castilho (1800-1875) foi uma das figuras que não se fez 

rogado em denunciar a falta de transparência e irregularidades cometidas neste concurso 

de 1842, com o intuito de embarga-lo ou pelo menos de o condenar
1153

.  

As críticas proferidas por Castilho dirigem-se em várias direcções. Castilho 

começa por condenar comissão do júri e o seu sentido oportunista, bem como, a sua 

falta de competência e inteligência em formar pareceres sobre um domínio para o qual 

nenhum dos membros do júri estava habilitado. No entender de Castilho, a ABAL e 

seus professores seriam os elementos mais aptos para a formulação de tal juízo
1154

. A 

existência de um favoritismo por parte da comissão pelos projectos de artistas 

estrangeiros em detrimento dos nacionais, constituiu outro dos aspectos criticados por 

Castilho, que não escondeu a sua indignação e um certo fervor nacionalista, perante a 

situação de ser ponderada a hipótese de poder vir a ser um artista estrangeiro a realizar 

um monumento de glorificação a uma figura pátria
1155

, quando na verdade, existiam 

“[…] dignos discípulos do auctor da Estátua Equestre [Joaquim Machado de 

Castro][…] esculptores, que em qualquer concurso honesto se apressariam a ir colher as 

palmas […]”
1156

.  

A natureza dos projectos apresentados pelos artistas estrangeiros, também não 

deixou Castilho indiferente, que sensível às questões da escultura
1157

, não poupou 

criticas à presunção de Lodi e à desproporcionalidade dos seus projectos.  

Relativamente ao arco de Pézerat, Castilho referiu a sua inadequação para a praça 

em causa, enquanto que em relação aos planos de Cinatti e Rambois, foram os custos 

                                                 
1150

 Para além de Sequeira, sabe-se que o artista João José Alves Freineda (1832-?) também apresentou 

um projecto de sua autoria. Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. I. p. 335; Idem - op. cit., vol II, 

nota 286, p. 416. 
1151

 Cf. José da Costa SEQUEIRA – Memória descritiva do projecto para o Monumento que se 

pretende consagrara à memória de SMI o Senhor D. Pedro, duque de Bragança, offerecido aos 
amigos e “artistas nacionais”. Lisboa: tip. de F.L.V. de Lara Everand, 1842. 
1152

 Cf. António Feliciano de CASTILHO, “O Monumento”, in op. cit., 261. 
1153

 Cf. Idem, p. 260.  
1154

 Cf. António Feliciano de CASTILHO, “Monumento de D. Pedro”, in op.cit., p. 122; Idem, 

“Monumento”, in op.cit., p. 261. 
1155

 Cf. Idem, “Um Monumento……veremos de que !!!!!!”, in op. cit., p. 263.  
1156

 Cf. Idem, “Monumento de D. Pedro.”, in op.cit., p. 124. 
1157

 António Feliciano de Castilho em adolescência chegou a experimentar alguma modelação escultórica. 

Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. II, nota 289, p. 416. 
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demasiadamente elevados das propostas destes dois cenógrafos o mote das reprovações 

de Castilho
1158

.  

A juntar às críticas já enunciadas, Castilho chegou mesmo a sugerir a dispensa da 

realização do monumento, visto estarem a acarretar-se gastos supérfluos que não 

podiam ser comportados, tendo em conta a situação de carência económica que se vivia 

então no país no período do pós-guerra das lutas liberais
1159

.  

Apesar da censura e de pensarmos que Lodi, que se tinha antecipado ao concurso 

seria o vencedor, foi eleita a proposta dispendiosa da dupla dos cenógrafos, Cinatti e 

Rambois
1160

. Sem local definido em 43 e de um plano de despesas elaborado, esta 

construção não foi levada adiante
1161

.  

Somente passados cinquenta e seis anos após a morte do Duque de Bragança é 

que a cidade de Lisboa viu finalmente erigido um monumento em memória do Rei 

Libertador, segundo um projecto do risco de outra dupla de artistas franceses – 

arquitecto Jean Antoine Gabriel Davioud, (1824-1881) e o escultor, Louis Valentin 

Elias Robert (1821-1874). Projecto este que foi escolhido de entre 87 propostas 

apresentadas a concurso. Inaugurado em 29 de Abril de 1870, este monumento, com 

27,50 metros de altura, que actulamente ocupa a praça do Rossio com o nome do 

monarca, é composto por envasamento, pedestal, coluna e estátua a encimar o topo e 

nos ângulos do pedestal, quatro estátuas alegóricas alusivas às virtudes cívicas e morais 

do monarca (Prudência, Justiça, Fortaleza e Moderação)
1162

.   

À lista de concorrentes já enunciada, que participaram no polémico concurso de 

1842, mas sobre a qual não existe um conhecimento efectivo dos projectos, 

acrescentamos o nome de outros três, cujos planos existem na Colecção de Desenho 

Antigo da FBAUL, embora incompletos e que são o objecto de estudo deste capítulo. 

São estes desenhos da autoria de João Pedro Monteiro (1826-1853), arquitecto da 

Escola Politécnica e professor na mesma
1163

; Valentim José Correia (1822-1900), 2.º 

arquitecto da Intendência das Obras Públicas
1164

 e Joaquim José Boaventura Alves 

(1810-1854), que foi artista agregado de 6.ª Classe da aula de Arquitectura Civil na 
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 Cf. António Feliciano de CASTILHO, “Monumento”, in op.cit., p. 261. 
1159

 Cf. Idem, op. cit., p. 264.  
1160

 Cf. Idem, pp. 411-412.  
1161

 Cf. Documento n.º 81  
1162

 Sobre a história deste monumento, vd. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. I, pp. 335-339; Paula 

Mesquita SANTOS in, op. cit., pp. 142, 144. 
1163

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd.Vol. III desta dissertação, pp. 

228-229. 
1164

 Idem, pp. 120-121. 
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ABAL, e mais tarde, arquitecto na Repartição das Obras Públicas
1165

. Na altura do 

concurso, os dois primeiros eram ainda alunos na ABAL, encontrando-se o primeiro a 

frequentar a classe de arquitectura e o segundo a um ano de a concluir; enquanto que o 

terceiro se encontrava a exercer a actividade de artista agregado na classe de 

arquitectura da ABAL.  

 

5.1. Coluna histórica de João Pedro Monteiro  

 

A prova da participação de João Pedro Monteiro neste concurso foi deduzida em 

função da inscrição constante no canto inferior direito do desenho de sua autoria com o 

Inv. n.º 376, onde se lê:  

 

“Este Projecto é do falecido J. Pedro Monteiro que foi lente de Desenho da Escola Polytechnica, 

apresentado / no concurço publico q teve lugar em 1842, sendo então estudante, e como foi apresentado 

conjuncta / mente com o projecto de V. J. Corrêa e no Ministério do Reino deram um só recibo pelos dois 

pro / jectos razão pª q~ entregaram tambem juntos, e actualmente achava-se em poder de V.J. Corrêa”.  

 

Esta inscrição dá-nos igualmente conta da participação de Valentim José Correia, 

que entregou o seu projecto em conjunto com o de João Pedro Monteiro, como também 

nos informa do desenho ter estado em sua posse. O facto de vir referido que o desenho 

estava na posse de Valentim José Correia e fazer menção ao falecimento de João Pedro 

Monteiro, leva-nos admitir que os planos de João Pedro Monteiro foram entregues à 

ABAL entre os anos de 1853 e 1900, isto é, depois da data do seu falecimento e antes 

da morte de Valentim José Correia, respectivamente. 

 Dos vinte projectos que foram a concurso, sabemos que oito eram em forma de 

coluna inteira com uma estátua a coroar o topo (supostamente do monarca). Pela 

organização e distribuição dos volumes presentes no alçado do desenho de João Pedro 

Monteiro –  Inv. n.º 376 - e planta, - Inv. n.º 376.1 - temos razões para acreditar, que os 

dois traçados de João Pedro Monteiro se inserem no conjunto de projectos de coluna 

inteira com estátua. A associação feita entre o alçado e a planta ficou-se a dever em 

parte, ao facto de encontramos escrito no verso da folha, que contém o desenho da 

planta, o seguinte: “João Pedro Monteiro – Projecto em columna”.  

Os dois desenhos estão executados a grafite, tinta, aguarela e guache sobre papel 

(104,2 x 71,5 cm). Pela diferença do colorido empregue, sobretudo ao nível do alçado, o 
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 Idem, p. 41. 
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autor desenvolve uma espécie de código cromático, no sentido de dar a conhecer a 

realidade dos materiais. Assim, o que se encontra colorido a verde (estátua e inscrições 

na coluna) tem intenções de representar o bronze, enquanto o que está em aguarela 

cinza, pretende caracterizar a pedra.  

O alçado, Inv. n.º 376, alude a um monumento composto por pedestal, coluna e 

estátua a encimar o topo. Toda esta construção está colocada ao centro de um pódio, que 

é elevado por uma escadaria de quatro degraus. A planta, que é simétrica, informa-nos 

que o pedestal é quadrado e tem os ângulos chanfrados. Referenciado em palmos, este 

monumento teria à escala real cerca de 30,80 metros de altura por 22 metros de largura 

(incluindo a escadaria). 

A coluna encontra-se profusamente decorada com quadros figurativos 

representando baixos-relevos, complementados por datas e inscrições evocativas a 

momentos chave do conflito civil, que opôs as forças liberais fiéis ao Duque de 

Bragança, contra os absolutistas, dirigidos pelo seu irmão, D. Miguel I. Esta iconografia 

permite deduzir que se trata de um monumento em forma de coluna histórica, que visa 

homenagear, em conformidade com o programa do concurso, a memória do Duque de 

Bragança e os seus feitos na disputa pela instauração do regímen liberal.   

A coluna é o elemento que pela sua escala define o monumento. O seu fuste é 

composto por seis frisos que se intercalam entre si – três decorados com cenas 

historiadas em baixo-relevo, legendados com inscrições a momentos chave que 

marcaram o início e o fim do conflito civil e outros três, compostos por medalhões 

ovais, que no seu centro ostentam datas evocativas à mesma guerra, embora sem 

correspondência com os frisos historiados e as legendas que as acompanham. A forma 

como estes elementos se encontram agrupados e ordenados, permite a divisão da coluna 

em três secções e uma leitura cronológica ascendente, concordante com a história do 

conflito civil (Fig. 189). 

O pedestal, de secção quadrangular, está decorado com panóplias militares e 

outros elementos alusivos ao “exército libertador” – tambores, sacolas, trompetes, 

espadas. Ao centro do pedestal, temos uma moldura rectangular, que no seu interior, 

expõe a quem o monumento é dedicado – “A NAÇÃO AO / SEU LIBERTADOR”. Na 

faixa superior do pedestal, temos um festão pendente, com laços nas pontas e outro em 

forma de cruz ao centro. Os ângulos do pedestal são chanfrados e estão guarnecidos na 
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parte superior com datas sitiadas por coroas de louros
1166

, enquanto que na zona 

inferior, encontramos lanças cruzadas entre si na vertical (Fig. 189 a).  

Na primeira secção da coluna (de baixo para cima), no friso historiado, vemos 

representadas três figuras – um soldado montado a cavalo, acompanhado de outro que 

esta de pé, de costas para o observador. Ambos os soldados trazem na cabeça um 

chapéu armado, que indica pertencerem a uma patente superior do exército, por 

oposição a uma terceira figura, situada do lado oposto, que é a de um soldado com 

barretina na cabeça, em sentido, a segurar uma espingarda; por detrás deste, ergue-se 

um estandarte.  

Na legenda deste friso historiado, temos escrito: “ENTRADA DO DUQU”. Pela 

sequência histórica dos acontecimentos e pela forma como pensamos que estes frisos 

estão organizados ao longo da coluna, estamos em crer que se trata de uma alusão à 

entrada do Duque de Bragança (representado pela figura que está montada no cavalo, 

com chapéu armado) na cidade do Porto, facto que aconteceu a 9 de Julho de 1832
1167

 e 

que no contexto das guerras liberais, assinala início da disputa entre as duas facções 

beligerantes.  

No medalhão, que se situa por baixo deste friso, vemos inscrito – “16 / MAIO / 

1834” – data evocativa à batalha da Asseiceira
1168

, na qual as tropas liberais, 

comandadas pelo duque da Terceira, infligiram um ataque destrutivo ao exército 

miguelista, comandado pelo brigadeiro Guedes (Fig. 189 b). 

Na segunda secção da coluna, no friso historiado, observa-se do lado esquerdo, o 

perfil de um cavalo; em seguida, vemos um soldado de barretina e espingarda na mão e 

do lado oposto, outro soldado com chapéu armado junto a um canhão, com uma espada 

na mão esquerda, enquanto o braço direito está levantado como que a preparar-se para 

baixar e dar ordens para o canhão disparar. Supomos que este friso pretende representar 

a entrada do Duque na cidade de Lisboa, pois na legenda, lê-se: “ENTRADA DO 

DUQ”. Esta proposta de leitura é sustentada por admitirmos existir uma sequência 

cronológica concordante com os acontecimentos históricos. Assim, se o friso historiado 

da primeira secção se referia ao episódio da invasão na Invicta pelo Duque, que teve 

lugar em Julho de 1832, a sua entrada em Lisboa aconteceu em Julho de 1833.  

No medalhão, vemos inscrito – “10 / JULHO / 1832” – data que assinala o 

momento em que o almirante Rose George Sartorius (1790-1885) deu ordem a alguns 

                                                 
1166

 A escala reduzida com que estas datas estão escrita impossibilitou a sua identificação plena.  
1167

 Cf. Fernando de Castro BRANDÃO – O Liberalismo e a reacção: 1820 – 1834. Uma cronologia. 

Odivelas : Euripress, 1990, p. 147.  
1168

 Cf. Idem, p. 182. 
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barcos para entrarem na barra do Porto
1169

 e abrirem fogo sobre as tropas miguelistas, 

enquanto o corpo de tropas do Tenente-coronel, João Schwalbach (1774-1874) 

atravessava o rio e ocupava Gaia (Fig. 189 c).    

Na legenda ao friso historiado da terceira secção da coluna, vemos inscrito 

“CONVENÇÃO D' E” – entenda-se Convenção de Évora-Monte – convénio que teve 

lugar em 26 de Maio de 1834, no qual foi acordado a rendição das tropas absolutistas e 

o fim da guerra civil, com assinatura do armistício entre as duas facções e a consequente 

de retirada de D. Miguel para o exílio
1170

. Neste friso vemos representados quatro 

soldados: dois montados em cima cavalos (do lado esquerdo do observador) e outros 

dois em pé (do lado direito). Com base na legenda, podemos dizer que estamos diante 

uma representação da rendição das tropas absolutistas perante o Duque de Bragança, 

aqui representado, no nosso entender, pela figura montada a cavalo, com chapéu armado 

e espada na mão.  

No medalhão que se situa por baixo deste friso, vemos inscrito – “8 / JULHO / 

1832” – data que no contexto da guerra civil, recorda o desembarque das tropas liberais 

comandadas pelo Duque de Bragança em Arnosa do Pampelido
1171

. (Fig. 189 d).  

Encimando o topo da coluna, encontramos uma estátua pedestre, que representa o 

Duque de Bragança, de corpo inteiro, virado a três quartos para a direita, com a perna 

esquerda avançada, cabeça virada a três quartos, cabelo apartado à esquerda e o olhar a 

fixar o horizonte (Figrs. 189e, 189 f).  

O Duque está trajado com um manto que lhe cobre as costas, dragonas ao ombro e 

uma espada que tem ao seu lado esquerdo, sobre o qual a sua mão descansa. Ao peito, 

representado de forma mais escura, observamos uma espécie de colar, mas que a escala 

de representação reduzida não permite uma visualização pormenorizada. O confronto 

com outras representações iconográficas de D. Pedro IV – Duque de Bragança, leva-nos 

supor que se pode tratar da insígnia do Tosão de Ouro, comenda com que normalmente 

vemos o monarca representado (Figrs. 190 e 191). Na mão direita, que se eleva à altura 

do peito, vemo-lo a segurar uma espécie de rolo, que julgamos tratar-se da 

representação da Carta Constitucional, outorgada pelo monarca em 29 de Abril de 

1826
1172

.  

A estátua que encima a coluna assenta sobre um pedestal de secção circular, 

rematada por uma calote ornamentada; por baixo desta, observa-se um medalhão oval 
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 Cf. Idem, p. 147. 
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 Cf. Idem, p. 182. 
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 Cf. Idem, p. 146. 
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 Cf. Idem, p. 86.  
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coroado de grinaldas, com o busto de D. Pedro no interior, representado a três quartos 

virado para a esquerda, fardado de general, com gola alta, dragonas ao ombro e uma 

faixa que lhe atravessa o peito na oblíqua, que é supostamente, a das Três Ordens 

(Cristo, Aviz e Santiago). Por baixo deste medalhão, encontramos duas espadas 

cruzadas na horizontal (Figrs. 189g).   

  Filiado no modelo de coluna histórica, cuja referência máxima é a coluna de 

Trajano (110-113 d. C) – “[…] que tem servido de modelo aos monumentos erigidos ao 

heroísmo e à victoria”
1173

 – o projecto de coluna de João Pedro Monteiro inscreve-se 

assim na tradição dos grandes monumentos da antiguidade clássica. 

Para além da coluna de Trajano, não escusámos em apontar outros exemplos que 

podem ter servido de fonte de inspiração para a coluna de João Pedro Monteiro. O 

primeiro exemplo diz respeito a dois modelos de colunas históricas, que aparecem 

compendiadas pelo arquitecto francês, Augustin Charles D’Aviller (1653-1701), no seu 

Cours d’arquitecture qui comprend les ordres de Vignole (1691)
1174

, que consta na 

biblioteca da ANBA – herdeira da biblioteca da antiga ARBAL – levando-nos assim a 

supor, que Monteiro que poderá ter consultado esta obra na biblioteca da Academia.  

Ao observarmos as reproduções destas duas colunas reproduzidas no compêndio 

de D’Aviller, verificamos semelhanças ao nível da disposição horizontal dos frisos, 

decoração da base e pedestal da coluna e forma do pedestal da estátua pedestre (Figrs. 

192, 192a e 192b).  

O plano apresentado por José da Costa Sequeira à Sociedade Patriótica 

Lisbonnense em 1836, pode igualmente ter servido de inspiração a João P. Monteiro. 

Ao lermos a memória descritiva do projecto de José da Costa Sequeira, verificamos 

similitudes entre os dois projectos, principalmente na forma como é descrita a 

representação do monarca e a solução de corte dos ângulos do pedestal
1175

.  
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 Cf. [Joaquim Possidónio da SILVA] – O que foi e é a arquitectura e o aprendem os arquitectos 

fora de Portugal, Lisboa : na impressão Silviana, 1833. 
1174

 Cf. Augustine Charles D’AVILLER – Cours d’arquitecture qui comprend les ordres de Vignole… 

tomo II, Paris : Nicolas Langlois, 1691 (1.ª edição), chapa 93. Biblioteca da ANBA, cota: L-2-1/2 
1175

 “[…] Sobre um tronco de coluna […] firma-se uma estátua pedestre em bronze que representa a 

augusta pessoa de sua Majestade imperial o Senhor D. Pedro Duque de Bragança de Saudosa Memoria  

revestido  com os uniformes  e insígnias  de general chefe  do exercito  Libertador […]. A sua principal 

condecoração é a Grão Cruz de mérito Nobre Ordem da Torre de Espada de valor-Lealdade e Mérito […] 

No plinto sobre que assenta imediatamente – base da coluna há a seguinte legenda em letras de bronze 

salientes e douradas = A NAÇÂO PORTUGUEZA DUQUE DE BRAGANÇA […] Para completo 

embellesamento do pedestal são desmantelados seus quatro ângulos com outras tantas fasces, 

engrinaldadas de louro aviso similhantes ás que os antigos Romanos […] Nas quatro tabelas aqui postas, 

as quaes devem ser de bronze assim com as fasces podem inscrever-se com letras de relevo douradas as 4 

principais épocas das vitorias alcançadas na guerra contra a usurpação […] O monumento fica levantado 

do terreno por cinco degraus simples; o que é necessário para se lhe assegurar a devida preeminência […] 

Lisboa 31 de Dezembro de 1842 J. C. Sequeira […]”. Cf.. José da Costa SEQUEIRA – op. cit., pp. 1-4. 
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José da Costa Sequeira publicou a sua memória descritiva em 31 Dezembro de 

1842, mais precisamente na data do fecho deste concurso. No entanto, isso não invalida 

que João Pedro Monteiro pudesse ter conhecimento do projecto, até porque este era 

discípulo de José da Costa Sequeira na cadeira de Desenho de Arquitectura Civil na 

ABAL. 

 

5.2. Projecto de Valentim José Correia 

 

 Relativamente ao desenho Valentim José Correia, Inv. n.º 438, e à sua presença 

neste concurso, isso foi deduzido, como se disse atrás, a partir da leitura da inscrição 

constante no alçado de João Pedro Monteiro (Inv. n.º 376). Mas também, pela inscrição 

que se encontra no canto inferior direito do desenho, onde se lê: “Planta do projecto de 

Valentim Joze Corrêa, 2º Architecto da Intendência das / Obras Publicas do Districto de 

Lisboa, aprezentado no concurso publico que teve / lugar em 1842, sendo então 

estudante”.  

Sobre o projecto de Valentim José Correia pouco podemos adiantar, visto que 

apenas se conhece a planta, executada em tinta e aguada cinza sobre papel (81,6 x 71,5 

cm), que não é elucidativa ao ponto de nos permitir identificar com rigor a natureza da 

construção. Contudo, pelo conhecimento que temos dos projectos apresentados no 

concurso de 1842 e dos poucos elementos que a planta nos fornece, podemos limitar a 

identificação desta planta a três tipologias de construção: 1) plano destinado a um 

projecto em forma de coluna inteira com estátua encimando o topo; 2) tronco de coluna 

no qual assentaria uma estátua; 3) monumento composto por base, pedestal e estátua
1176

. 

Pela observação da planta de Valentim José Correia podemos dizer, que uma das três 

propostas mencionadas estaria situada ao centro de um pódio formado por uma 

escadaria octogonal de três degraus, precedida por outra de formato circular de três 

pisos, cuja dimensão teria à escala real, 22 metros.  
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 Para a identificação desta planta, contámos com o apoio do Prof. Catedrático, Arqt.º Augusto Pereira 

Brandão, que dentro do seu quadro de conhecimentos, ponderou a hipótese deste traçado se referir a uma 

construção em coluna, embora, esta consideração tenha sido avançada como uma hipótese em aberto.  
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5.3. Templo da Glória de Joaquim José Boaventura Alves  

 

 A prova da participação de Joaquim José Boaventura Alves no concurso de 1842 

foi apreciada em virtude de três indicadores. O primeiro, refere-se à inscrição contida no 

medalhão situado ao centro do envasamento, onde se lê: “XXIX / de / ABRIL, / de / 

MDCCCXXVI” (29 de Abril de 1826) – data que assinala o dia em foi outorgada a 

Carta Constitucional por D. Pedro IV (Figrs. 193 e 193a). O segundo indicador, 

reporta-se a outra inscrição constante no verso da folha, onde podemos ler: “Boaventura 

Alves – planta e alçado do projecto em forma de templo / e uma nota descriptiva”. A 

este respeito, recorde-se que o programa do concurso exigia aos concorrentes que 

fizessem acompanhar os seus planos de uma memória descritiva e respectivo 

orçamento. O terceiro indicador baseia-se na relação dos monumentos apresentados a 

concurso descrita por Castilho no Universal Lisbonnense, na qual vemos referida a 

presença do projecto de um “templo da glória com o Heroe no centro”
1177

, de entre os 

vinte projectos submetidos a concurso.  

O desenho Joaquim José Boaventura Alves, Inv. n.º 377, executado a grafite, 

tinta-da-china, aguada cinza e aguarela sobre papel (82,3 x 52,4 cm), está assinado na 

frente: “Joaquim José Boaventura Alves” e no verso: “Boaventura Alves”. Este desenho 

não se encontra datado, no entanto, pelo conhecimento que temos da data de publicação 

do programa do concurso e o prazo de entrega dos projectos finais, é possível situar  a 

data de execução deste projecto entre 16 Novembro de 1842 – data da publicação do 

concurso – e o fim de Dezembro do mesmo ano – altura em que os projectos tinham que 

ser entregues.  

O alçado descreve um monumento em forma de tempietto, com 86 palmos de 

altura por 63 de largura, ou seja, aproximadamente 17 metros de altura por 14 de largura 

à escala real. A construção está situada ao centro de um pódio, que é elevado do solo 

através de uma escadaria formada por quatro níveis, em que no último se estende um 

gradeamento com cerca de 2 metros de altura (à escala real), interrompido por plintos de 

secção quadrangular rematados por urnas.  

O templo é coberto por uma cúpula gomada, encimada por uma figura alada que é 

a da Glória
1178

 e que está tocando a trombeta da Fama
1179

 que segura na sua mão 
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 Cf. António Feliciano de CASTILHO, “O Monumento”, in op. cit, p. 261. 
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 Cf. Cesare RIPA – Iconologia. Ampliata dal Sig. Cav. Gio: Zaratino Castellini Romano; in 

questa ultima editione di imagini, & discorsi, con indici copiosi, & ricorretta. Tomo III, Perugia : 

Nella stamperia di Piergiovanni Costantini, 1765, pp. 213-219. 
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 Cf. Idem, pp. 4-5. 
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direita, enquanto que com a outra mão agarra uma coroa de louros – símbolo do Valor e 

da Glória.  

A cúpula assenta sobre um peristilo de quatro colunas da ordem toscana (com 

variantes ao nível da base), unidas superiormente por um friso composto por métopas, 

preenchidas com coroas de louros, que intercalam com tríglifos.  

No interior do templo, ao centro, assente sobre um pedestal que acaba em talude, 

encontra-se uma estátua trajada de imperador romano, com o tronco de frente para o 

observador, cabeça de perfil e com o braço direito levantado à altura dos ombros a 

segurar num papel – trata-se possilmente de uma alusão à Carta Constitucional - 

enquanto o outro braço, tem a mão na cintura e o cotovelo voltado para fora. Esta 

estátua, que à escala real teria cerca de 2,5 metros de altura, refere-se no nosso entender 

a uma representação do Duque de Bragança equiparado a uma figura tutelar da 

antiguidade romana
1180

.  

A rodear a estátua do Duque, diante cada coluna, encontramos quatro estátuas 

alegóricas, que assentam sobre um soco que ressalta do pedestal das colunas.  

A figura da Justiça
1181

 (da esquerda para a direita) tem na sua mão direita uma 

balança e na outra, uma espada – símbolos da pesagem dos actos e do poder, 

respectivamente. 

Segue-se a figura da Prudência, que segura na mão direita um espelho – símbolo 

do homem ter conhecimento de si; esta mão, por sua vez, é enrolada por uma serpente – 

atributo dos golpes de fortuna, que por serem fortuitos devem ser pugnados pelo sentido 

de prudência
1182

.  

A terceira figura segura uma lamparina acesa na mão direita e na outra, um fio-de-

prumo. Trata-se possivelmente de uma alegoria à Fé, que se quer sempre acesa, recta e 

inabalável.  

A quarta figura está trajada com uma túnica que lhe cobre praticamente o corpo 

todo e segura na mão esquerda um ceptro, enquanto tem o pé direito assente sob uma 

espécie de cornucópia de onde parecem brotar moedas – símbolo alusivo à abundância 
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 A respeito desta comparação, tome-se em consideração um trecho do elogio histórico a D. Pedro IV 

proferido em 1836 (?) pelo Marquez de Resende - “Querendo eu n’este exordio caracterisar as qualidades 
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porque reconciliou o povo com o estado”. Cf. Marquez de REZENDE – Elogio historico do senhor rei 
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Academia Real das Sciências, 1836?]. pp. 2-3.  
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 Cf. Cesare RIPA – op. cit., Tomo III, 1765, p. 202. 
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 Cf. Idem – op. cit., Tomo IV, 1766, pp. 428-431. 
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mas também da dádiva e generosidade que não espera recompensa. Trata-se 

provavelmente de uma alegoria à Liberalidade
1183

.   

Ao centro do envasamento do templo, encontra-se uma coroa agrinaldada, que no 

seu interior sustenta uma inscrição alusiva à data em que foi outorgada a Carta 

Constitucional por D. Pedro IV: “XXIX / de / ABRIL, / de / MDCCCXXVI” (29 de 

Abril de 1826) (Figrs. 193 e 193a). 

O programa iconológico adoptado por Boaventura Alves foi no nosso entender 

inspirado no ideário alegórico, de inspiração neoclássica, da estatuária do vestíbulo do 

Palácio da Ajuda
1184

. Esta consideração baseia-se no facto de sabermos que Boaventura 

Alves iniciou a sua formação nas obras do Real Palácio Ajuda, onde mais tarde veio a 

trabalhar na qualidade de praticante de arquitectura da Casa do Risco
1185

. A adopção da 

solução de rodear o monumento por um gradeamento, denota um recuo ao projecto 

pompalino do arquitecto militar Eugénio de Santos, da Estátua Equestre de D. José I, 

executado por Machado de Castro
1186

.  

 

Os projectos analisados, mais do que representarem a presença nacional neste 

concurso, caracterizam duas filas pensamento artístico que coexistiram na ABAL nos 

primeiros anos subsequentes à sua criação.  

A primeira fila, representada por Boaventura Alves, refere-se à geração de artistas 

agregados, na sua maioria provindos das obras do Palácio da Ajuda, que foram 

chamados por Passos Manuel para coadjuvarem as aulas da Academia, depois das 

repartições onde se achavam empregados terem encerrado por força do decreto da 

fundação da Academia. O projecto de Boaventura Alves, pouco inovador, encerra um 

desenho pouco seguro, sobretudo ao nível da representação da figura humana. O seu 

projecto expressa um desempenho artístico pouco expedito desta classe de empregados, 

que auxiliaram as lições na Academia, mas também, a permanência dos modelos 

neoclássicos, que o sistema de ensino Academia herdou por via da contratação de 
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 Cf. Idem, pp. 24-32.  
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 Participaram na escultura deste vestíbulo, os escultores: Joaquim Machado de Castro, Carlos 

Amatucci, Joaquim José Barros Laborão (1762-1820), Manuel Joaquim de Barros, João José de Aguiar, 

Faustino Rodrigues e seu filho, Francisco de Assis Rodrigues. Sobre a estatuária do Palácio da Ajuda vd. 

Elsa Garret PINHO – A Escultura do Palácio da Ajuda. Lisboa : Instituto Português do Património 

Arquitectónico / Ministério da Cultura, 2002. 
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 A respeito do significado da grade no monumento da estátua equestre de D. José I, vd. Eduardo 

DUARTE – Monumento. In, José Fernandes PEREIRA, Dir, -Dicionário da Escultura Portuguesa. p. 

401. 
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professores e artistas, que se achavam empregados nas obras do Real Palácio da 

Ajuda
1187

.  

A segunda fila, representada essencialmente pelo projecto de João Pedro 

Monteiro, assinala o fulgor criativo de um artista pertencente à primeira geração de 

alunos da ABAL. É sabido que nos alvores da criação da Academia, esta não favorecia 

a inovação e o pensamento romântico
1188

. Porém, ao olharmos para o projecto de 

Monteiro verificamos, que este adoptou um ideário iconográfico radicado em figuras do 

presente e da história nacional, evidenciando assim um sentido de renovação e uma 

aproximação aos valores românticos da Escultura monumental (enaltecimento da glória 

nacional, culto pela História e exemplos de coragem nacional), que depois das guerras 

liberais elegeram como herói, a figura do Duque de Bragança – o Libertador e Rei 

Soldado
1189

.   

 

6. Mestres portugueses dos séculos XIX e XX  

 
Um olhar pela lista de autores que figura no índice do terceiro volume desta 

dissertação
1190

, dedicado ao estudo biográfico dos artistas representados na Colecção, 

denota a presença de alguns nomes que ficaram registados na nossa história da arte, por 

oposição a outros que se “diluíram na vulgaridade da vida”
1191

.  

Com o presente capítulo, procuramos dar visibilidade a esse corpo selecto de 

artistas que se evidenciaram no panorama artístico português, no sentido de valorizar a 

dimensão autoral desta Colecção. Deixando de parte uma abordagem exaustiva aos seus 

percursos académicos e o estudo aos seus desenhos na Colecção, visto que isso foi 

tratado em parte ao longo dos capítulos anteriores e com mais pormenor no terceiro 

volume desta dissertação. Propomos neste capítulo identificar estes artistas com os 

principais movimentos e tendências artística da época e as suas actividades enquantos 

professores na Academia de Belas-Artes de Lisboa e do Porto. 
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 Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. I, pp. 68, 221-223. 
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 Cf. Armand de LUCENA – op. cit., p. 38. 
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6.1. Os primeiros discípulos da Academia e a geração do Romantismo 

 

No ano de 1936, por ocasião do centenário da fundação da ABAL, Varela 

Aldemira publicou a lista de alunos inscritos no primeiro ano escolar da ABAL – 1836-

37
1192

. Desta relação, a Colecção possui obras dos seguintes alunos: Fernando Isidoro 

da Silva (1822-?)
1193

, Joaquim António Marques (1821-1885)
1194

, José Maria 

Caggiani (1817-?)
1195

 , Maximiano José de Carvalho (1815-?)
1196

, Victorino Alves 

(1821-?)
1197

 e Tomás da Anunciação.  

Apesar deste sub-capítulo ser dedicado a evidenciar o primeiro corpo discente da 

ABAL representado na Colecção, não podemos deixar de fazer referência também aos 

artistas que formaram o primeiro docente e de artistas agregados da instituição, que 

Varela Aldemira também menciona na sua obra
1198

. Desta segunda lista destacamos os 

nomes de José da Costa Sequeira, professor substituto da aula de arquitectura civil da 

ABAL e o de José Joaquim Boaventura Alves, artista agregado da 6.ª classe de 

arquitectura, ambos representados na Colecção. O primeiro está representado na 

Colecção, como vimos, com dois desenhos relativos ao estudo do traçado geométrico da 

projecção de sombras de uma base e capitel da Ordem Toscana, Inv. n.ºs: 461, 464; o 

segundo, com o desenho de um templo da Glória, apresentado no concurso público 

aberto em 11 de Novembro de 1842, para a construção de um monumento em memória 

do Duque de Bragança.    

Da primeira geração de discípulos da Academia, Anunciação foi o que atingiu 

maior notoriedade. Na ABAL, o seu nome e o seu virtuosismo começou a ser notado 

desde cedo nas Aulas de Desenho, onde recebeu sempre os mais altos louvores
1199

.  

Como se disse no capítulo 3.1.2., no ano de 1844/46, alguns discípulos da 

Academia liderados por Anunciação, decidiram boicotar a frequência da aulas em sinal 

de protesto contra o resultado do concurso de Pintura Histórica e o ensino feito a partir 

da cópia de estampas, exigindo uma aprendizagem feita a partir de modelos do natural e 

da prática da pintura ao livre
1200

. Fizeram parte desta revolta – Joaquim António 
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Marques, João Cristino da Silva, Vítor Bastos, José Rodrigues, Miguel Ângelo Lupi, 

João Pedro Monteiro, Manuel Maria Bordalo Pinheiro, Leonel Marques Pereira, 

António Patrício (1827-1858), Marciano Henriques da Silva (1831-1873) e Luís de 

Meneses (1817-1878)
1201

.  

Tomás da Anunciação, o chefe desta revolta, chegou ao professorado da 

Academia em 1853, como substituto da cadeira de Pintura de Paisagem e depois em 57, 

como lente proprietário
1202

. Na Pintura, Anunciação afirmou-se “essencialmente como 

paisagista e pintor de animas e algumas vezes retratista”
1203

. Voltando-se para a 

Natureza e pela prática da pintura ao ar livre, foi considerado pela crítica, no ano de 

1865, por ocasião da Exposição Internacional do Porto, como o «criador duma escola de 

paisagem em Portugal»
1204

. Em 1867, deslocou-se até Paris, onde teve possibilidade de 

contactar com obras dos pintores paisagistas e animalistas – Troyon (1810-1865), Rosa 

Bonheur (1822-1899) e Claude Lorrain (1600-1682) e de se relacionar com os pintores, 

Yvon e Palizzi (1818-1899), cujos ateliers frequentou
1205

. Uma das obras-primas de 

Anunciação, O Vitelo, de 1873, exemplifica o seu primor na representação pictórica e a 

importância da paisagem, como também anuncia os novos valores da pintura que seriam 

prosseguidos pela geração naturalista
1206

. No ano de 1884, cinco anos após a morte de 

Anunciação foi instituído um prémio em sua memória – Premio Anunciação – 

destinado a galardoar os melhores alunos da cadeira de Pintura de Paisagem da 

EBAL
1207

. 

Do grupo de discípulos que integraram a referida revolta estudantil, a Colecção 

possui os desenhos dos seguintes artistas: Joaquim António Marques, João Cristino da 

Silva, Vítor Bastos, José Rodrigues, Miguel Ângelo Lupi, João Pedro Monteiro e 

Manuel Maria Bordalo Pinheiro.  

Joaquim António Marques, condiscípulo de Anunciação, destacou-se como 

pintor de naturezas mortas. Não tendo grande sucesso na pintura
1208

, foi no plano da 

teoria e crítica de arte que se evidenciou, escrevendo uma biografia crítica do seu colega 
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Anunciação
1209

 e um folheto sobre o quadro – Eneias salvando o seu Pai Anquises do 

incêndio de Tróia – da autoria do seu mestre, António Manuel da Fonseca
1210

.  

João Cristino da Silva começou a ser conhecido em 1855, depois de ter pintado 

os Cinco Artistas em Sintra – “espécie de pintura manifesto da nova escola [do 

romantismo]”
1211

. Nesta tela de João Cristino da Silva, vemos representado o escultor 

Vítor Bastos, os pintores Francisco Metrass, Anunciação, José Rodrigues e próprio 

Cristino – todos antigos discípulos da Academia, companheiros da revolta de 44/46 e 

figuras tutelares do nosso romantismo. A tela de Cristino foi apresentada em 1855 na 

Exposição Universal de Paris e no ano seguinte foi adquirida pelo Rei D. Fernando II, 

na 4.ª exposição trienal da ABAL (1856)
1212

. Esta aquisição serviu de grande incentivo 

ao pintor, mas também contribuiu para o reforço da sua carreira artística, que mais tarde 

veio a conciliar com a carreira docente; primeiro em 1857 como professor de Desenho 

na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra e depois em 60, como 

professor substituto da cadeira de Pintura de Paisagem e Produtos Naturais na 

ABAL
1213

.  

Vítor Bastos
1214

, o único escultor representado neste quadro, diplomou-se em 

Pintura, onde recebeu lições do mestre Fonseca, mas foi na arte da Escultura que as suas 

qualidades artísticas foram reconhecidas. De entre as suas obras mais importantes 

encontra-se o baixo-relevo da Cólera Morbus, de 1856, vista como a “obra mais 

significativa da escultura do romantismo nacional”
1215

; o Monumento a Camões (1859-

1867) ou o grupo escultórico (Viriato, Vasco da Gama, Marquês de Pombal e D. Nuno 

Àlvares Pereira) do arco da Rua Augusta
1216

. São obras que assinalam grandes dramas 

da nossa história enquanto outras prestam tributo a heróis e ao génio nacional – valores 

da escultura romântica. Vítor Bastos ficou registado na nossa história como o “escultor 

romântico”
1217

. A Gravura foi outra arte onde Vítor Bastos adquiriu notoriedade, 

podendo alguns dos seus desenhos ser vistos em periódicos da época, como o Jornal de 
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Bellas Artes
1218

. Em 1854, Vítor Bastos assumiu funções como lente substituto da 

cadeira de Desenho na Faculdade de Matemática da Universidade de Coimbra, tendo 

passado em 55 a professor proprietário desta cadeira. Em 1860, após um concurso 

polémico, assumiu o lugar de professor substituto da cadeira de Escultura da Academia, 

e em 81, o de professor proprietário, em substituição de Francisco de Assis 

Rodrigues
1219

. No ano de 1894, após a morte de António Tomás da Fonseca, assumiu de 

forma fugaz a direcção da EBAL, pois viria a falecer poucos meses depois
1220

. 

José Rodrigues
1221

, homem sem grande fortuna na vida e incompreendido
1222

, 

tratou todos os géneros pictóricos (paisagem, pintura de história, retrato e cenas 

quotidianas), mas foi sobretudo como retratista que atingiu maior notoriedade no nosso 

romantismo. Entre as suas obras, contam-se os retratos do Duque de Saldanha, 

Condessa do Farrobo, Rainha D. Maria II, D. Pedro V, D. Luís I, entre outros
1223

. 

Dedicou-se também à pintura de paisagens, naturezas mortas e cenas quotidianas. Uma 

das suas obras-primas, Cego Rabesquista (1855), encerra o dramatismo e o lado 

melancólico da sua pintura
1224

. Deu ainda aulas nos colégios do Bom-Sucesso, S. José 

das Dominicanas e foi tutor particular da duquesa de Palmela e das condessas de 

Ficalho de Vila Real e de Melo
1225

. Depois de uma tentativa frustrada em 1861, no 

concurso de admissão ao professorado da Academia, para o lugar de lente substituto da 

cadeira de Pintura Histórica, foi nomeado em 1868, em virtude da doença de Lupi, para 

assumir interinamente a docência da cadeira de Pintura Histórica da ARBAL
1226

.  

Miguel Ângelo Lupi, considerado por Ramalho Ortigão, “como um retratista de 

grande mérito”
1227

, matriculou-se na ABAL no ano de 1841, vindo pouco tempo depois 

a interromper os seus estudos para tentar viver da arte
1228

. Contudo, as dificuldades 

económicas derivadas desta experiência forçaram-no em 1849 a enveredar pelo 
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funcionalismo público, como amanuense na Imprensa Nacional. Em finais da década de 

50 foi convidado para pintar o retrato de D. Pedro V (1860) para o Tribunal de Contas, 

o que lhe conferiu reconhecimento público como pintor. A vontade em querer 

aperfeiçoar a sua experiência artística conduziram-no em 1860, a rogar junto do 

Governo, uma pensão para ir estudar a Itália, o que foi concedido. Partiu então para 

Roma, onde encontrou Marciano Henriques da Silva, também ele bolseiro e antigo 

discípulo da Academia e Alfredo de Andrade (1839-1915), com quem partilhou atelier. 

Em Roma frequentou a prestigiada Academia de S. Lucas e visitou os museus e templos 

dessa cidade, tendo aproveitado aí para executar cópias dos grandes mestres do 

Renascimento e Barroco. Depois da sua estadia em Itália prosseguiu viajem até Paris, 

onde contactou com o realismo de Courbet
1229

. Regressado a Portugal, foi nomeado por 

portaria de 8 de Janeiro de 1864 académico de mérito
1230

 e chamado para reger 

interinamente a aula de Desenho de Figura da ARBAL. Em 1867, foi nomeado para 

leccionar a cadeira de Pintura Histórica, que veio a ocupar de forma efectiva em 1868, 

substituindo assim o mestre Fonseca e abrindo caminho a uma visão renovada da 

Pintura Histórica que cultivou na cidade Eterna. Considerado o “retratista do fim do 

Romantismo”
1231

, pintou algumas das individualidades mais elevadas da esfera social, 

política e intelectual do seu tempo, como António Feliciano de Castilho (1873), D. 

Fernando II (1875), Condessa de Geraz de Lima (1877) entre outros
1232

, que tratou com 

realismo, mas dotando-os de um sentimento romântico
1233

. À semelhança de 

Anunciação, vemos criado no ano de 1896, o Prémio Lupi, destinado a premiar os 

melhores discípulos da EBAL em Pintura Histórica
1234

.  

Manuel Maria Bordalo Pinheiro
1235

 era o mais velho do grupo de alunos que se 

revoltara em 1844/46. Artista multifacetado (pintor, escultor e gravador), chegou a 

conciliar a sua carreira artística com o cargo de secretário na Câmara dos Pares. Na 

Pintura, foi considerado pelo escultor e professor da ABAL, Francisco de Assis 

Rodrigues, como um pintor Romântico, que tratou de cenas de género afins à pintura 
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holandesa do século XVIII
1236

. Como escultor, distinguiu-se no género do retrato e 

bustos (busto de Camões, existente na Gruta de Macau; estatueta do 1.º Duque de 

Palmela; busto do Patriarca D. Guilherme). Desenhador exímio e de grande pormenor, 

colocou esse virtuosismo ao serviço da gravura e litografia, cuja obra deu a conhecer em 

ilustrações para periódicos da época – O Panorama e o Jornal de Bellas Artes. Ainda 

no plano da gravura, refira-se que foi um dos primeiros artistas a iniciar a técnica da 

xilogravura em Portugal (gravura sobre madeira)
1237

. Porém, o maior valor da sua figura 

prende-se com o facto de ter sido pai e tutor artístico dos seus filhos, Maria Augusta 

(1841-1915), Columbano e Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), que se tornaram em 

figuras de relevo do panorama artístico português da segunda metade de oitocentos e 

primeira metade do século XX
 1238

. 

O único arquitecto do grupo de revolucionários liderados por Anunciação é João 

Pedro Monteiro. À semelhança de Anunciação, Monteiro mereceu sempre os mais 

altos louvores na Academia
1239

. Concluída a sua formação na ABAL, onde se 

matriculara em 1837, inscreveu-se na Escola Politécnica. Após o incêndio que teve 

lugar em 1843, que destruiu o edifício da Escola Politécnica, João P. Monteiro foi 

encarregado de delinear em colaboração com o engenheiro Pézérat, o traçado do 

edifício destruído. A reconstrução obedeceu a um despojamento da fachada, numa 

alusão tardia ao neoclassicismo, mas que não impediu que o edifício fosse considerado 

como uma das construções públicas mais importantes do nosso romantismo
1240

. Depois 

de ter trabalhado nesta obra, João Pedro Monteiro foi nomeado em 1848 para assumir 

funções docentes na Escola Politécnica
1241

. 

Ainda no plano da arquitectura, são de referir os nomes de José Maria Caggiani e 

Valentim José Correia, que apesar de se terem formado em Pintura e Escultura, 

respectivamente, acabaram por exercer actividades ao serviço das Obras Públicas, em 

projectos de construção e restauro de edifícios.  

José Maria Caggiani, 
 
 que como referimos no início, fez parte da primeira vaga 

de discípulos da Academia, iniciou a sua formação na Aula Pública de Desenho, que 
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frequentou entre 1835 e 1836, tendo passado depois para a ABAL
1242

. Diplomado em 

Escultura, entrou para o quadro das Obras Públicas em 1850, como desenhador, tendo 

passado em 52, a arquitecto. Executou obras de restauro na Sé catedral da Guarda 

(1868), Casa dos Bicos (Lisboa), Igreja da Madre Deus (Lisboa) e um projecto para a 

frente principal do Convento de S. Francisco, em parceria com o professor proprietário 

da Aula Arquitectura de Civil da ABAL, João Pires da Fonte. Trabalhou também com 

os arquitectos Luís Caetano Pedro de Ávila (1840-1904) e Domingos Parente da Silva, 

nas obras da Casa Pia de Lisboa e do Mosteiro dos Jerónimos
1243

. Foi também um 

distinto litógrafo, podendo os seus desenhos ser vistos em alguns periódicos da época, 

como Museu Pitoresco, Jornal da Actividade Pública e outras obras impressas
1244

.  

Valentim José Correia, formado em Pintura e depois em Arquitectura na 

ABAL
1245

, começou a sua carreira nas Obras Públicas no ano de 1849, onde exerceu 

funções como desenhador e arquitecto. Executou inúmeros trabalhos, desde o 

levantamento de plantas topográficas e arquitectónicas, a perfis de estradas, pontes, 

muralhas, fachadas de edifícios e trabalhos de restauro
1246

. No plano da construção, 

desenvolveu modelos influenciados por uma linguagem do período pombalino e 

neoclássico, que caracterizou o cenário arquitectónico nacional no período pós-

terramoto
1247

.  

Pertencentes à geração do romantismo tardio, encontramos na Colecção os nomes 

de Isaías Newton e José Ferreira Chaves.  
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Isaías Newton
1248

, discípulo de Anunciação na Aula de Pintura de Paisagem, 

seguiu os passos do seu mestre, tendo cultivado a pintura de paisagem e marinhas, que 

executou segundo os valores do romantismo, aproximando-se embora de forma tímida 

do naturalismo. A sua obra começou a ser exibida nas exposições da Academia (1856) e 

depois de se diplomar na SPBA, onde foi agraciado com uma medalha de ouro em 

1863. Em 1891, expôs no Grémio Artístico e nos anos de 1903 e 1905 na SNBA, onde 

foi galardoado com uma medalha de prata. Desenhador nas Obras Públicas, exerceu nas 

décadas de 70 e 90, funções docentes no Colégio Militar em Lisboa e na Escola 

Industrial em Setúbal, respectivamente
1249

.  

Nascido no mesmo ano que Newton, José Ferreira Chaves teve um percurso 

escolar de grande sucesso, facto comprovado pelos sucessivos prémios que alcançou 

enquanto discípulo da Aula de Desenho Histórico da Academia
1250

. No ano de 1883, 

sucedeu ao seu mestre, Miguel Ângelo Lupi, no magistério da cadeira de Pintura 

Histórica da EBAL. Na Pintura, Ferreira Chaves foi retratista e um exímio pintor de 

naturezas mortas, género no qual se especializou. A sua obra pictórica foi reconhecida e 

premiada na Exposição Internacional do Porto em 1865, onde recebeu uma menção 

honrosa. Participou também nas exposições da SPBA de 1866, 1868 e 1870, tendo 

ganho no certame de 66, a 4.ª medalha de prata. Em 1877, foi distinguido com a 

medalha de ouro na exposição do Porto. Em 1900, um ano após a sua morte, foi 

instituído na EBAL, o Prémio Ferreira Chaves (constituído por um valor nominal de 

1.500$000 réis), destinado a galardoar anualmente o melhor aluno do curso de Pintura 

Histórica
1251

.  

A primeira geração de discípulos da Academia teve um papel activo na formação 

do nosso romantismo e do ensino na Academia. Para isso contribuiu o espírito 

revolucionário desta geração, que sob a liderança de Anunciação tratou de reivindicar a 

substituição de um ensino feito a partir da cópia de estampas, em substituição da prática 

da pintura ao ar livre. As aspirações deste grupo chegariam à Academia paulatinamente, 

com a ascensão de Anunciação ao professorado em 1853 e outros artistas da revolta 

académica de 1844/46, caso de Metrass
1252

, João Cristino da Silva
1253

 e Lupi
1254

, 

apologistas da pintura ao ar livre e do ensino a partir de modelos do natural. 

                                                 
1248

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

251-252. 
1249

 Cf. Diogo de MACEDO – op. cit., pp. 92-93, 128. 
1250

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

107-108. 
1251

 Cf. Diário do Governo, n.º 291 de 24 de Dezembro de 1902.  
1252

 Foi professor substituto da cadeira de Pintura Histórica da Academia entre os anos de 1855 e 1860.  
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6.2. Artistas portugueses dos ateliers  de Paris e Roma no professorado 

 

Conforme foi exposto e documentado no capítulo 4 desta dissertação, as pensões 

do Estado, para além de servirem como complemento formativo aos artistas, visavam 

igualmente formar docentes para exercerem funções na Academia. Foi o que aconteceu 

com José Simões de Almeida Júnior, Soares dos Reis, José António Gaspar, António 

José Nunes Júnior, José Luís Monteiro, Ernesto Condeixa, Veloso Salgado, José 

Jerónimo Cabral de Lacerda e Henrique Franco, que após os seus estudos no estrangeiro 

ascenderam ao professorado das Academias de Lisboa e do Porto.  

O escultor Simões de Almeida Júnior foi dos primeiros artistas, que depois do 

seu pensionato em Paris e Roma ascendeu ao professorado da ABAL. Discípulo de 

Jouffroy em Paris e de Giulio Monteverde em Roma, Simões de Almeida foi admitido 

ao professorado da Academia um mês após o seu regresso a Portugal, em Março de 

72
1255

. Professor durante mais de 20 anos, deve-se a Simões de Almeida, segundo 

Ramalho Ortigão, a renovação do ensino do Desenho na Academia e Escola de 

Lisboa
1256

 ou como José de Figueiredo notou, num reconhecimento mais alargado: 

“[…] o esculptor Simões d’Almeida […] em Portugal [teve] um papel semelhante ao de 

Ingres em França”
1257

. Para além de se ter distinguido como docente, foi também um 

notável escultor, com obras ao nível da medalhística, escultura de vulto e escultura 

pública, que desenvolveu segundo uma estética de transição para o naturalismo
1258

. Da 

sua vasta obra escultórica, realce-se o Malmequer, de 1872 ou D. Sebastião, de 1877 – 

duas obras que assinalam a sua sensibilidade e forte sentido clássico, produto da sua 

formação académica.  

Discípulo da Academia portuense, Soares dos Reis, partiu de Portugal com 

destino a Paris, na qualidade de pensionário do Estado em Escultura, em 27 de Outubro 

de 1867
1259

. Em França recebeu lições de Jouffroy
1260

, Hippolythe Taine, Léon Heuzey, 

                                                                                                                                               
1253

 Foi professor na Academia entre os anos de 1860 e 1877. Leccionou a cadeira de Pintura de 

Paisagem. 
1254

 Foi professor das cadeiras de Desenho do modelo vivo (1864 e 1868) e Pintura Histórica (1868-

1883).  
1255

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

26-29. 
1256

 Cf. Ramalho ORTIGÃO – A Pintura de Malhoa. In Arte Portuguesa.  Tomo II, 1943, p. 232. 
1257

 Cf. José de FIGUEIREDO - Algumas palavras sobre a evolução da Arte em Portugal. Lisboa : 

Livraria Ferin, 1908, p. 40. 
1258

 Cf. Eduardo DUARTE – José Simões de Almeida (Tio). In, José Fernandes PEREIRA – op. cit., pp. 

43-48. 
1259

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

305-307. 
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Adolphe Yvon e de Alexandre Cabanel
1261

. Em 1871, partiu para Roma, com vista à 

conclusão dos seus estudos de pensionista. Na cidade Eterna frequentou o atelier do 

escultor Giulio Monteverde. Regressado em 1872, foi nomeado académico de mérito e 

dez anos depois, professor de Escultura da Academia Portuense
1262

. No plano da 

escultura, Soares dos Reis teve um papel influente na renovação desta Arte
1263

, sendo 

considerado pela crítica simultaneamente “[…] um clássico, um romântico e um 

realista”
1264

.  Uma das obras-primas da sua carreira foi o Desterrado, de 1872, que 

executou como prova final do seu pensionato
1265

. 

José António Gaspar foi um dos primeiros pensionistas da Academia de Lisboa 

em arquitectura. Em Paris recebeu lições de Charles Questel. Chegou ao professorado 

da Academia em 1873, em consequência do falecimento de João Pires da Fonte (1873), 

professor proprietário da cadeira de desenho de arquitectura civil e do seu substituto, 

José da Costa Sequeira (1872). No ano de 73, José A. Gaspar foi nomeado para assumir 

a leccionação da cadeira de Desenho Geométrico, em virtude da exoneração de Joaquim 

Gregório Nunes Prieto (1837-1907)
1266

. Da sua obra arquitectónica destaque-se o 

Monumento ao Duque da Terceira (Lisboa), que executou em colaboração com o seu 

colega de pensionato – Simões de Almeida; a Estátua de D. Afonso Henriques 

(Guimarães), executado em colaboração com Soares dos Reis ou o edifício da Casa da 

Moeda (ao Conde Barão, 1890-91). Fez também a remodelação de vários edifícios 

bancários e palacetes
1267

. 

Nos anos de 1872 e 1873, partiram de Portugal com destino a Paris, António José 

Nunes Júnior e José Luís Monteiro como pensionistas por conta do Estado nas 

especialidades de Gravura a Talho-Doce e Arquitectura, respectivamente.  

 Como vimos no capítulo 4.3, Nunes Júnior, discípulo de Henriquel Dupont na 

escola francesa, cumpriu um pensionato preenchido de distinções, facto que foi 

reconhecido pelo Governo Português através da publicação de uma portaria de louvor 

                                                                                                                                               
1260

 Cf. Mónica BALDAQUE; Bernardo Pinto de ALMEIDA – Soares dos Reis : memória e 

reconhecimento, p. 15.  
1261

 Cf. In Memoriam : Soares dos Reis, 1847-1947. Porto : Escola de Belas Artes do Porto. p. 135.  
1262

 Cf. José Fernandes PEREIRA- Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 479.  
1263

 Cf. Fernando de PAMPLONA – Um Século de Pintura e Escultura em Portugal (1830-1930). p. 

214.  
1264

 Cf.  Diogo de MACEDO - Soares dos Reis o seu centenário. Museum, 1.ª série, n.º 4, Lisboa : 

[Museu Nacional de Arte Contemporânea], 1947, p. 4.  
1265

 Cf. Laura CASTRO; Raquel Henriques da SILVA – op. cit., p. 85. 
1266

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

168-169. 
1267

 Para um conhecimento mais completo da vida e obra de José António Gaspar vd. Sousa VITERBO - 

op. cit.,  vol. III, pp. 331-335 ; José Manuel PEDREIRINHO – Dicionário dos arquitectos activos em 

Portugal desde I. d. C até à actualidade. Porto: Edições Afrontamento, 1994, p. 118.   
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ao artista em virtude deste ter alcançado um “[…] logar distincto […] entre os seus 

companheiros de estudo”
1268

. Regressado em 78, foi nomeado em 1881 como professor 

da 7.ª Cadeira da EBAL – Gravura a Talho-Doce. Participou nas exposições 

internacionais do Rio do Janeiro, Madrid e Barcelona. Colaborou com retratos de sua 

autoria na obra de Fonseca de Benevides – O Real Teatro de S. Carlos
1269

, bem como, 

desevolveu a reprodução em gravura do quadro, A Ceia (Convento de Refoios de 

Lima)
1270

. A sua actividade profissional foi essencialmente marcada pela sua actividade 

como docente e Director da EBAL e do MNBA
1271

. 

José Luís Monteiro, pensionista em arquitectura e colega de Nunes Júnior em 

Paris, foi à semelhança deste último louvado pelo Governo Português, em virtude da sua 

prestação como aluno na escola parisiense. Completada a sua formação em Paris e uma 

colaboração com arquitecto Jean–Louis Pascal nas obras do Hotel do Ville (1876), 

seguiu para Roma, onde permaneceu entre os anos de 1878 e 1880. Em 1881, foi 

nomeado para exercer o magistério da cadeira de arquitectura, função que conciliou 

com a sua actividade de arquitecto na Câmara Municipal de Lisboa, para o qual 

concorrera ainda quando estava a estudar em Paris. José Luís Monteiro sobressaiu-se 

como um dos arquitectos mais importantes do século XIX. Entre as suas obras mais 

relevantes encontra-se a Estação do Rossio (1886-1887), Hotel Avenida Palace (1890-

92) ou a Casa de Castro Guimarães (1885). Formou sucessivas gerações de arquitectos 

na EBAL, desde das duas últimas décadas de oitocentos até 1929, altura em que se 

aposentou
1272

.   

A partir dos anos 70, os discípulos da Academia começam a ser instruídos à luz 

dos preceitos transmitidos pelos primeiros pensionistas do Estado que chegaram ao 

professorado da ABAL – Simões de Almeida e José António Gaspar. Ernesto Condeixa, 

Veloso Salgado, José Jerónimo Cabral Lacerda e Henrique Franco, fizeram parte dessa 

geração que teve a oportunidade de beneficiar de uma aprendizagem renovada, 

principalmente, ao nível do Desenho. Seguindo os passos dos seus mestres, estes artistas 

também optaram por complementar a sua formação em países estrangeiros, tendo 

alcançado mais tarde, após os seus regressos um lugar no quadro docente da Escola de 

Belas-Artes de Lisboa.  

                                                 
1268

 Cf. Diário do Governo n.º 210, de 16 de Setembro de 1875. 
1269

 Cf. Fonseca BENEVIDES – O Real Theatro de S. Carlos de Lisboa desde a sua fundação em 

1793 até à actualidade: estudo histórico. Lisboa : Typographia Castro Irmão, 1883-1902. 
1270

 Cf. Revista Occidente. Revista Illustrada de Portugal e do Estrangeiro. Dir. Caetano Alberto. 

Lisboa : Empresa do Occidente, 28.º ano, vol. XXVIII, n.º 945, (30 de Março de 1905), p. 27. 
1271

 Sobre o seu percurso académico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 255-257. 
1272

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação pp. 

231-233. 
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Ernesto Condeixa, pensionista na especialidade de Pintura Histórica na École des 

Beaux-Arts de Paris entre os anos de 1881 e 1886, recebeu lições dos pintores e 

salonnards, Yvon e Cabanel. Condeixa regressou a Portugal em 1886. Em 1895 foi 

chamado para exercer funções como docente interino da cadeira de Pintura Histórica, 

enquanto que nos anos de 1901 e 1904, assumiu a regência da cadeira de Pintura de 

Paisagem em substituição do pintor Carlos Reis. Entre 1901 e 1905 conjugou as suas 

funções de docente com o cargo de Director do MNBA. Considerado um “Mestre no 

desenho”
1273

, em 1905, foi chamado para leccionar a cadeira de Desenho do Antigo da 

EBAL. Em 1911 chegou ao quadro efectivo da EBAL. Ficou conhecido como um pintor 

de assuntos históricos, paisagens e marinhas, tendo-se dedicado também à ilustração de 

livros e periódicos
1274

.   

Veloso Salgado foi nomeado pensionista por conta do estado em Pintura 

Histórica no ano de 1888, tendo partido em 28 de Maio desse ano para Paris, onde foi 

admitido na École des Beaux-Arts como discípulo de Cabanel, Yvon, Jules-Élie 

Delaunay (1828-1891), Benjamin Constant, Jean-Paul Laurens e Fernand Cormon 

(1845-1924)
1275

. Em 1891 partiu para a Itália, onde aproveitou para visitar museus e 

executar cópias dos grandes mestres
1276

. Regressou a Portugal em 1895. Nesse ano foi 

nomeado para exercer interinamente o magistério da cadeira de Pintura Histórica, cargo 

que viria a ocupar de forma efectiva em 1897, depois de ter prestado provas no concurso 

publicado em Julho de 1896
1277

. Veloso Salgado, discípulo fiel dos convencionalismos 

académicos franceses que assimilou enquanto pensionário, transmitiu esses 

ensinamentos aos seus alunos na EBAL. Conforme referido no capítulo 4.6, as aulas de 

Veloso Salgado eram as mais procuradas e as suas obras de aluno e provas de 

pensionato, que se achavam expostas nas salas de aula, consideradas referências com 

forte valor didáctico para os discípulos da Escola de Lisboa
1278

.  

José Lacerda, discípulo de Nunes Júnior em Gravura na EBAL, partiu de 

Portugal com destino a Paris, como pensionista por conta do Estado na especialidade de 

Gravura em Talhe Doce, no ano de 1903
1279

. Na cidade francesa, frequentou a Académie 

                                                 
1273

 Cf. Ribeiro ARTUR – Arte e Artistas Contemporâneos, p. 31.  
1274

 Cf. Fernando de PAMPLONA – op. cit, vol. II, pp. 126 – 127. 
1275

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

325-327. 
1276

 Cf. Cristina Azevedo TAVARES; Rui Afonso SANTOS; Maria de Aires SILVEIRA – op. cit, pp. 

212-213. 
1277

 Publicado em Diário do Governo n.º 150 de 9 de Julho de 1896.  
1278

 Cf. Luís Varela ALDEMIRA – José Veloso Salgado. Notas sobre a vida e obra do artista. Boletim da 

Academia Nacional de Belas-Artes, VII, Lisboa : Academia Nacional de Belas-Artes, (1940), p. 59. 
1279

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

184-185. 



 248

Julien e o atelier de Jules Jacquet (1841-1913) na École des Beaux-Arts de Paris, onde 

foi admitido em Novembro de 1905
1280

, depois de duas tentativas falhadas
1281

. 

Regressado a Portugal em 1905, ano da morte de Nunes Júnior, foi chamado sem 

hesitações para substituir o seu antigo mestre na cadeira de gravura
1282

.  

Henrique Franco foi subsidiado em 1912 com uma bolsa por conta Legado 

Valmor, para aprofundar os seus estudos de Pintura em Paris, de onde regressou em 

1920. A sua nomeação para o lugar de professor na EBAL aconteceu em 1934. Foi dos 

primeiros pintores portugueses da era moderna, que exercitou a técnica da pintura a 

fresco. A sua pintura foi caracterizada por uma forte estilização das formas e dotada de 

um sentido decorativo. Alguns dos seus trabalhos podem ser vistos na Igreja de Nossa 

senhora de Fátima e no Museu Numismático da Casa da Moeda em Lisboa
1283

. 

O conhecimento dos métodos, técnicas e convencionalismos académicos das 

escolas e ateliers  de Paris e Roma entrou na Academia, em primeiro lugar, por via dos 

trabalhos remetidos pelos pensionários, que então eram apresentados nas exposições 

anuais ou nas aulas; em segundo, com a chegada de alguns destes artistas ao 

professorado. 

 

6.3. Alguns artistas do Grupo do Leão e a primeira geração naturalista 

 

No ano de 1880, um ano após o regresso dos bolseiros da academia portuense em 

Paris, Silva Porto (1850-1893)
1284

 e Marques de Oliveira (1853-1927)
1285

, que tinham 

                                                 
1280

 Cf. «José Jerónimo Cabral Lacerda», Ms. Archives de l’ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts – 

Archives Nationales. cota : AJ
52

 293.   
1281

 Cf. «José Jerónimo Cabral Lacerda» in Cadastro dos Pensionistas por conta do Estado e do 

Legado Valmor. fls. 8 – [8 v.º ], Ms. Arquivos da secretaria da ANBA, cota: 108. 
1282

 [Margarida CALADO; Maria CALADO] – Desenhos dos séculos XIX e XX. Lisboa : Escola 

Superior de Belas Artes de Lisboa, 1975.  
1283

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

151-152. 
1284

 Foi discípulo de João António Correia e Tadeu de Almeida Furtado na Academia Portuense de Belas-

Artes. Em 1876 deslocou-se até Paris, a expensas de uma bolsa do Estado para ir aperfeiçoar os seus 

estudos em Pintura. Na capital francesa recebeu lições de Cabanel, Yvon, Beauverie, Grosseillez e 

Daubigny. Em 79 visitou Roma e Florença, tendo passado ainda por Londres, para conhecer as obras dos 

paisagistas ingleses. Em França cultivou a pintura ao ar-livre por influência dos pintores da escola de 

Barbizon e do seu mestre Daubigny. Em 1879 regressou à sua pátria, onde pouco tempo depois veio a ser 

nomeado para leccionar a cadeira de Pintura de Paisagem da ARBAL, que ficou vaga pela morte de 

Anunciação em 79. Cf. José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. Vol II, pp. 37-45; 

Fernando de PAMPLONA – op. cit., vol. V, pp. 197-198. 
1285

 Foi discípulo de João António Correia (1822-1896) na Academia Portuense de Belas-Artes e de 

António José da Costa, pintor de flores. Em 1876, na companhia de Silva Porto, deslocou-se até Paris a 

expensas de uma bolsa do Estado para ir aperfeiçoar os seus estudos em Pintura Histórica. Na capital 

francesa recebeu lições de Cabanel e Yvon. Seguiu depois para a Bélgica, Holanda e Inglaterra. Em 1881 

foi nomeado professor da Academia portuense e pouco tempo depois Director deste estabelecimento de 

ensino. Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., Vol II, pp. 34-37, 45; Fernando de PAMPLONA – op. cit., 

vol. IV, pp. 74-75. 
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estado em contacto com as lições do naturalismo de Daubigny e a Escola de Barbizon 

surgia, à mesa de uma cervejaria (Leão de Ouro) da baixa lisboeta, o “Grupo do Leão”. 

Reunindo-se em torno de Silva Porto – mentor do novo movimento – o naturalismo – o 

Grupo, formado pelos pintores Columbano Bordalo Pinheiro, José Malhoa (1855-1933), 

Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), António Ramalho (1859-1916), João Vaz (1859-

1931), Moura Girão (1840-1916), Henrique Pinto (1853-1912), Ribeiro Cristino (1858-

1948), Rodrigues Vieira (1856-1898) e Cipriano Martins, propunha renovar à luz das 

doutrinas naturalistas importadas de França, via Silva Porto, a pintura nacional. Em 

1885, Columbano imortalizou o Grupo numa tela de grandes dimensões que se viria a 

tornar como “obra-símbolo da geração Naturalista”
1286

. No ano de 1889, o Grupo 

extinguiu-se, vindo eclodir dois anos mais tarde numa associação mais ampla, O 

Grémio Artístico, que em 1901 se fundiu na SNBA
1287

.  

Do cenáculo artístico retratado por Columbano, a Colecção é possuidora das obras 

de Malhoa, Columbano e António Ramalho.  

José Malhoa iniciou a sua formação artistica à luz dos ditames académicos do 

romantismo, veiculados pelos seus mestres na Academia: Joaquim Pedro de Sousa, José 

Maria Franco, Bastos, Lupi e Anunciação
1288

. Apesar da sua formação romântica, foi 

como naturalista que se afirmou, tendo captado de forma genuína o quotidiano 

português, facto que lhe valeu em 1890, o título do pintor das “terras e gentes 

portuguesas”
1289

. Entre as suas obras mais conhecidas está O Fado, de 1910, pintura 

evocativa da tradição e vida nos bairros populares de Lisboa
1290

 

Columbano Bordalo Pinheiro, discípulo de Simões de Almeida Júnior, Lupi, 

Bastos e Anunciação
1291

, ingressou no Grupo do Leão em inícios de 1883, depois de ter 

regressado de Paris, onde esteve a estudar entre 81 e 83, a expensas de uma bolsa 

concedida pela Condessa de Edla. Defensor convicto da linguagem académica, 

destacou-se como pintor de naturezas-mortas, cenas de costumes e um excelente 

retratista. A este propósito, refira-se o retrato inquietante de Antero de Quental, feito em 

                                                 
1286

 Cf. Clara Moura SOARES – A Galeria de Pintura do Restaurante «Leão de Ouro»: percursos de uma 

colecção. In, Artis. Revista do Instituto de História da Arte da Faculdade de Letras da Universidade 

de Lisboa. Lisboa : Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, N.º 6  (2007), p. 285. 
1287

 Sobre a história e actividade do Grupo do Leão vd. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. II, pp. 23-

27; Idem – O Grupo do Leão, 1881 e 81. Caldas da Rainha : Museu José Malhoa, 1981 [resumo da 

palestra proferida no Museu José Malhoa, em 16 de Dezembro de 1981]. 
1288

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

204-206. 
1289

 Cf. Paulo HENRIQUES – José Malhoa. Colecção Pintura portuguesa do século XIX, Dir. Raquel 

Henriques da SILVA. Lisboa : Edições Inapa. 1996. pp. 19, 25.  
1290

 Para um conhecimento mais aprofundado da sua vida e obra vd. Paulo HENRIQUES – José Malhoa. 

1996.  
1291

 Sobre o seu percurso académico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 278-280. 
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1889, dois anos antes do suicídio do escritor. No plano das cenas de costumes, refira-se 

a Chávena de Chá, pintado em 1898
1292

. As lições de Columbano puderam ser 

apreendidas na EBAL, a partir de 1901, altura em que assumiu regência da cadeira de 

Pintura de Histórica. Em 1914 foi nomeado para exercer funções como Director do 

Museu Nacional de Arte Contemporânea. De entre os seus discípulos, a Colecção conta 

com desenhos de Ricardo Ruivo (1878-1910)
1293

 e Severo Portela Júnior (1898-

1985)
1294

. O primeiro, falecido em 1910, quando cumpria o seu pensionato em Paris em 

Pintura Histórica, foi considerado pela crítica como um dos discípulos mais fiéis de 

Columbano e um destacado pintor de azulejos
1295

; o segundo, evidenciou-se no 

panorama da pintura tardo-naturalista, sobretudo na representação de cenas de género 

(natureza morta e paisagem) e da técnica da pintura a fresco
1296

. 

António Ramalho, o mais novo do Grupo do Leão, tal como João Vaz, teve o 

privilégio de ter sido discípulo de Silva Porto na Academia
1297

, que chegou ao 

professorado da cadeira de Pintura de Paisagem em 79, para substituir o mestre 

Anunciação falecido nesse ano. No ano de 1882, António Ramalho partiu para Paris a 

expensas de uma bolsa concedida pelo Conde da Praia. Em Paris, frequentou a École, 

onde recebeu lições do pintor de História, Cabanel, bem como, expôs nos salons de 83 e 

85. Regressou em 1886. Influenciado desde cedo por Silva Porto, António Ramalho 

distinguiu-se como pintor de paisagens e retratos
1298

. Dedicou-se também à pintura 

decorativa
1299

 e ilustração de periódicos. Da sua obra pictórica, refira-se o quadro, O 

Escultor Alberto Nunes na sua oficina, de 1887, obra que expressa bem as suas 

capacidades representativas e pictóricas
1300

.   

                                                 
1292

 Para um conhecimento da obra pictórica de Columbano veja-se o catálogo da exposição organizada 

por ocasião do centenário da sua morte – Maria de Aires SILVEIRA; Maria Jesus ÁVILA, Pedro Lapa, 

Org. – Columbano Bordalo Pinheiro. 1874 – 1900. [Lisboa] : Instituto Português de Museus / Museu do 

Chiado - Museu Nacional de Arte Contemporânea. 2007 [Catálogo da Exposição - Columbano Bordalo 

Pinheiro 1874 – 1900 – que esteve patente no Museu do Chiado, de 16 de Fevereiro a 27 de Maio de 

2007]. 
1293

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação pp. 

321-322. 
1294

 Idem, pp. 291-292. 
1295

 Sobre alguns exemplos da sua obra azulejar vd. Luísa D’Orey Capucho ARRUDA – Hospital de 

Sant’Ana. 1904-2004, 100 anos do Sanatório de Sant’Ana. Lisboa : Santa Casa da Misericórdia de 

Lisboa, 2004, p. 94. 
1296

 Cf. Fernando de PAMPLONA – op. cit., . vol. IV, pp. 360 – 362. 
1297

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

297-298. 
1298

 Retratos de D. Carlos, Abel Botelho ou Madame Dulac. 
1299

 Decoração da sala de jantar do chalet da rainha Maria Pia (Estoril); cervejaria ia Jansen (Lisboa); 

pano da boca do Teatro D. Maria II; decoração da escadaria nobre da Escola Médico-cirúrgica; Batalha 

do Buçaco (Museu militar), Restaurante Leão d’Ouro, escadaria do Hotel do Buçaco; Palácio do Sotto 

Mayor. 
1300

 Sobre o percurso e obra de António Ramalho vd. Alexandra Reis MARKL – António Ramalho. 

Pintura Portuguesa, Lisboa : Edições Inapa, 2003. 
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Em 1885, as exposições do Grupo do Leão consentiram a entrada de dois 

escultores, Teixeira Lopes (1889-1953) e José Moreira Rato (1860 – 1937), discípulos 

da academia portuense e de Lisboa, respectivamente.  

Na Colecção, encontramos obras de José Moreira Rato, discípulo de Simões de 

Almeida Júnior, António Tomás da Fonseca, Joaquim Pedro de Sousa, Joaquim 

Gregório Nunes Prieto, António Alberto Nunes, Nunes Júnior, José António Gaspar, 

Lupi e Bastos
1301

. Em 1880, José Moreira Rato partiu para Paris. Na cidade francesa 

recebeu lições Dumont, Thomas e Gautherin. Elogiado por Ramalho Ortigão, Moreira 

Rato atingiu o auge da sua carreira a partir da primeira metade do novo século, com a 

escultura – Sem Casa e sem Pão (1916) – que recupera um pouco o drama 

romântico
1302

.  

Outro escultor que merece atenção na Colecção, que se identifica com as lições do 

naturalismo é António da Costa Mota (Sobrinho). Sobrinho do escultor, António da 

Costa Mota (1862-1930), foi discípulo do mestre Simões de Almeida Junior na 

EBAL
1303

. Em 1904 deslocou-se até Paris por intermédio de uma bolsa por conta do 

Legado Valmor, com o objectivo de aprofundar os seus conhecimentos em Escultura. 

Frequentou a École des Beaux-Arts e a Académie Grand Chaumière em Paris, onde foi 

discípulo de Jean-Antoine Injalbert
1304

. Ao contrário do que seria de esperar, depois do 

seu regresso em 1908, não adoptou, como seria de esperar, os valores modernistas da 

escultura ditados por Rodin em França, cultivou antes uma escultura de pendor 

naturalista, atenta ao sentimentalismo e drama humano de que o monumento aos Mortos 

da Grande Guerra em Lisboa é exemplo.  

 

6.4. Artistas da Casa Pia  

 

Inserido no projecto filantrópico da corrente iluminista do século XVIII
1305

, a 

Casa Pia de Lisboa foi fundada em 1780, em pleno reinado mariano, pelo então 

Intendente-Geral da polícia, Diogo Inácio de Pina Manique (1733-1805), com o 

                                                 
1301

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

301-302. 
1302

 Cf. José-Augusto FRANÇA – A arte em Portugal no século XIX. vol. II, pp. 220-221. 
1303

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

242-243. 
1304

 Cf. José Fernandes PEREIRA – op. cit., p. 413. 
1305

 Cf. Adérito TAVARES – Pina Manique e a Casa Pia. In, Pina Manique - o Politico, o Amigo de 

Lisboa. Bicentenário da morte do fundador da Casa Pia. Lisboa : Casa Pia de Lisboa / Centro Cultural 

Casapiano, 2005, p. 31 [Catálogo da Exposição - Pina Manique - o Politico, o Amigo de Lisboa. 

Bicentenário da morte do fundador da Casa Pia - patente no Centro Cultural Casapiano de 30 de Junho a 

28 de Outubro de 2005]  
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objectivo de acolher e educar órfãos e indigentes. O plano curricular desta instituição 

dividia-se em duas fases: estudos preparatórios e estudos superiores. O primeiro, de 

carácter elementar, relacionava-se com o ensino da escrita, leitura, aritmética, desenho 

de arquitectura civil e línguas (francês, inglês e latim); o segundo, dizia respeito aos 

estudos científicos e artísticos
1306

, vocacionados para uma aprendizagem prática 

avançada (com inclusão do estudo da Anatomia e Desenho do Nu).  

Com o objectivo de formar os artistas casapianos segundo os padrões estéticos dos 

grandes centros artísticos europeus, Pina Manique fundou o Colégio Português das 

Belas-Artes em Roma, para onde seriam encaminhados os jovens casapianos que 

demonstrassem elevadas aptidões artísticas, no sentido de aprofundarem os seus estudos 

em Arquitectura, Pintura, Escultura ou Gravura. Dos casapianos que frequentaram esta 

instituição, estão nomes como os de José António do Vale, Francisco Vieira Portuense 

(1765-1805), Joaquim Fortunato Novais (?-1807), José da Cunha Taborda, Domingos 

António de Sequeira, João José Aguiar (1770-1841), Arcangelo Fusquine, Norberto 

José Ribeiro (1776-1844), Máximo Paulino dos Reis (1781-1865) entre outros
1307

.  

Da Colecção fizeram a sua formação inicial na Casa Pia de Lisboa antes 

ingressarem na Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, Francisco José Marques 

(1827-?), José da Luz (1829-?), António do Couto Abreu (1874-1946), Pedro 

Guedes (1874-1961), Joaquim Porfírio (1874-1948), Ezequiel Bandeira (1876-1957), 

Raul Carapinha (1876-1957), José Isidoro Neto (1876-1960) e Francisco Santos 

(1878-1930).  

Pouco ou quase nada se conhece acerca dos percursos de Francisco José Marques 

e José da Luz, ao contrário dos outros artistas casapianos refereciados na Colecção. No 

entanto, não podemos deixar de referir que Francisco Marques (1827-?), discípulo da 

Academia entre os anos de 1845 e 1849, foi premiado com uma medalha de prata na 

exposição trienal de 1849
1308

. José da Luz (1829-?), teve um percurso académico 

discreto, tendo frequentado os cursos de Desenho Histórico, Pintura de Paisagem e 

Escultura
1309

.  

                                                 
1306

 Matemática Pura, Mecânica e Óptica, Astronomia, Geometria Prática, Navegação, Engenharia e 

Artilharia, História Natural, Física Experimental, Química, Farmácia, Tinturaria, Agricultura e Música 

Instrumental.  
1307

 Para um conhecimento completo da relação dos artistas que frequentaram a Casa Pia e que mais tarde 

se evidenciaram no meio artístico português, vd. FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN, ed. lit; 

CASA PIA DE LISBOA, Ed. – Casa Pia de Lisboa, 200 anos : Artistas Casapianos. Lisboa : Fundação 

Calouste Gulbenkian – Serviço de Exposições e Museografia, 1980, pp. 15-18. 
1308

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação p. 

211 
1309

 Idem, p. 203. 
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António Couto Abreu, também conhecido como António do Couto
1310

, discípulo 

de Simões de Almeida e José Luís Monteiro na EBAL
1311

, fixou o seu nome na nossa 

história como arquitecto. De entre as suas obras, destaque-se o projecto vencedor para o 

Monumento ao Marquês de Pombal, que executou em parceria com Adães Bermudes, 

Ventura Terra e o seu colega casapiano, o escultor Francisco Santos (1878-1930). A sua 

arquitectura, de estilo de revivalista, foi reconhecida nos anos de 1907 e 1909 com o 

Prémio Valmor
1312

. A sua obra teve projecção internacional com o Monumento a 

Mouzinho de Albuquerque (Maputo); Pavilhão para a Exposição de S. Francisco 

(Panamá-Pacifico)
1313

. Dedicou-se também a trabalhos de restauro, como o da Basílica 

de Mafra ou a Sé de Lisboa
1314

.  

Pedro Guedes, discípulo de Veloso Salgado e Ferreira Chaves, diplomou-se em 

Pintura Histórica
1315

. No panorama artístico filiou-se na escola tardo-naturalista ao lado 

de pintores como Frederico Aires, Joaquim Lopes, João Reis, Mário Reis ou Romano 

Esteves. Dedicou-se à pintura de naturezas mortas, marinhas e paisagens, mas foi 

sobretudo como retratista que se celebrizou. Começou por apresentar a sua obra nos 

salões da SNBA, onde manteve uma presença assídua
1316

. Foi sócio fundador da SNBA, 

membro honorário, membro do Conselho Superior e Direcção, responsável pela 

organização da biblioteca desta instituição e professor, actividade esta que conciliou 

com aquelas exercidas na Casa Pia de Lisboa. Foi também desenhador de 1.ª Classe do 

Serviços Geológicos da Câmara Municipal de Lisboa
1317

.  

Joaquim Porfírio afirmou-se como um seguidor da escola romântica, em virtude 

de ter sido aluno na EBAL de Joaquim Gregório Nunes Prieto - discípulo de 

Anunciação
1318

. Joaquim Porfírio foi pintor de paisagens e um exímio desenhador da 

                                                 
1310

 Cf. Maria CALADO – A cultura arquitectónica em Portugal (1880-1920): tradição e inovação. 

Vol 2, p. 15. 
1311

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

16-17. 
1312

 Casa da Família Empis – prémio Valmor em 1907; Casa Henriques Sena – menção honrosa no 

prémio Valmor em  1909. Cf. Maria CALADO – op. cit., p. 18. 
1313

 Cf. José Manuel PEDREIRINHO – op. cit., p. 39.  
1314

 Cf. Maria CALADO – op. cit., p. 16.  
1315

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

178-179. 
1316

 Expôs nos anos de 1901, 1902, 1912-18, 1922-27, 1929-46, 1948-51, 1952-56, 1958. Cf. Cristina de 

Sousa Azevedo TAVARES – Naturalismo e Naturalismos na Pintura Portuguesa do séc. XX e a 

Sociedade Nacional de Belas Artes. Lisboa : [s.n.], 1999. Tese de Doutoramento apresentado na 

FCSH/UNL, 2 vols. Vol. 2, p. 65. 
1317

 Para um conhecimento mais aprofundado da vida e obra de Pedro Guedes vd. Guilherme PARENTE, 

org. - Pedro Guedes : Exposição de Homenagem: 1901 – 2001 Centenário. Lisboa : Sociedade 

Nacional de Belas Artes, Dezembro de 2001 [Catálogo da Exposição - Pedro Guedes : Exposição de 

Homenagem: 1901 – 2001 Centenário - que esteve patente na SNBA em Dezembro de 2001].  
1318

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

289-290. 
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técnica a carvão. Neste domínio foi considerado como um dos grandes continuadores da 

escola de Allongé (1833-1898)
1319

. Expôs de forma regular nas exposições da 

SNBA
1320

. 

Ezequiel Bandeira, discípulo de Simões de Almeida em Desenho e de José Luís 

Monteiro, diplomou-se em arquitectura no ano de 1901
1321

. Foi autor do Palácio Sotto 

Mayor, localizado na Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa
1322

. 

Raul Carapinha foi discípulo de Simões de Almeida, José Luís Monteiro, 

António Alberto Nunes, Joaquim Gregório Nunes Prieto e Veloso Salgado
1323

. A sua 

obra repartiu-se pela pintura e o desenho artístico. Pintor de naturezas-mortas e 

aguarelista, a sua obra foi várias vezes louvada nos salões da SNBA, onde expôs de 

forma regular até aos anos 50 do século XX
1324

. Expôs também no estrangeiro, na 

Exposição Internacional de Madrid e do Rio do Janeiro (1923). Foi desenhador artístico 

na Câmara Municipal de Lisboa sendo da sua autoria, o projecto da Estufa-fria do 

Parque Eduardo VII em Lisboa
1325

.  

José Isidoro Neto, escultor, discípulo de Anatole Celestin Calmels (1822-?) na 

EBAL
1326

. Em 1910 beneficiou de uma pensão por conta do Legado Valmor para ir 

estudar a Paris, de onde regressou em 1913
1327

. De entre as suas realizações escultóricas 

mais emblemáticas encontram-se os Leões dos Passos Perdidos no Palácio de S. Bento 

em Lisboa; o busto em bronze de Luz Soriano e o gesso da Rainha Santa Isabel, 

existentes na Biblioteca-Museu Luz Soriano. José Isidoro Neto exerceu ainda funções 

docentes da cadeira de Desenho e de cantaria na Casa Pia. Foi agraciado com a 

comenda de Isabel a Católica
 1328

.  

                                                 
1319

 Cf. Carlos Augusto Lyster FRANCO - O Pintor Joaquim Porfírio, grande propagandista de 

Allongé, separata do «Correio do Sul», Faro, 1949, p. 7.  
1320

 Cf. Expôs nos anos de 1902, 1904, 1906, 1911, 1913-15, 1930, 1937, 1940, 1941. Cf. Cristina de 

Sousa Azevedo TAVARES – op. cit., Vol. 2, p. 70.  
1321

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

63. 
1322

 Cf. Maria CALADO – op. cit, vol 2, p. 46.  
1323

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

91-92. 
1324

 Cf. Cristina de Sousa Azevedo TAVARES – op. cit., Vol. 2, p. 61. 
1325

 Cf. Fernando de PAMPLONA – op. cit., p. 33; FUNDAÇÃO CALOUSTE GULBENKIAN (ed. lit); 

CASA PIA DE LISBOA, Ed. – op. cit. 
1326

 Idem, pp. 246-247. 
1327

 Cf. «José Isidoro de Oliveira Carvalho Neto», fl. 22. In, Cadastro dos Pensionistas por conta do 

Estado e do Legado Valmor. Ms. Arquivos da Secretaria da ANBA, cota: 108.   
1328

 Cf. Fernando de PAMPLONA –  op. cit., vol. IV, p. 200; CASA PIA DE LISBOA / FUNDAÇÃO 

CALOUSTE GULBENKIAN –  op. cit. 
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Francisco Santos foi discípulo dos escultores Simões de Almeida Júnior, Alberto 

Nunes e do arquitecto José Luís Monteiro
1329

. Em 1903, seguiu para Paris a expensas de 

uma bolsa por conta do Legado Valmor. Frequentou a École des Beaux-Arts de Paris, 

onde recebeu lições de Charles Verlet (1857-1923)
1330

. Seguiu depois para Roma, onde 

deu por concluído o seu pensionato (1909)
1331

. Foi considerado por Diogo de Macedo 

(1889-1959), como um dos maiores escultores da sua geração. É da sua autoria o busto 

oficial da República (1911) e o Monumento ao Marquês de Pombal, este último, 

executado em parceria com os arquitectos Adães Bermudes e António do Couto 

Abreu
1332

. 

 

6.5. Mestres do Fim do Século XIX e 1.ª metade do Século XX 

 

Depois de nos termos ocupado em evidenciar os artistas da Colecção que se 

destacaram no meio artístico da centúria de oitocentos, propomos agora dar ênfase 

aqueles que patentaram o seu nome na senda artística portuguesa dos dois últimos 

decénios do século XIX e primeira metade do século XX. 

No plano da arquitectura, realce-se os nomes de António José Dias da Silva, 

Adolfo Marques da Silva e Manuel Joaquim Norte Júnior.  

António José Dias da Silva (1848 – 1912) foi discípulo da ARBAL entre os anos 

de 1862 e 1868
1333

. Concluída a sua formação em arquitectura começou a trabalhar com 

o arquitecto Miguel Evaristo, no acompanhamento das obras do Teatro da Trindade em 

Lisboa e a Casa dos Duques em Cascais. Em 1872 foi admitido nos quadros técnicos da 

Câmara Municipal de Lisboa, onde acompanhou e coordenou obras correntes do 

município, da qual se destaca a escadaria nobre dos Paços do Concelho ou o túmulo dos 

bombeiros no cemitério dos Prazeres (Lisboa). Arquitecto de transição, o seu discurso 

arquitectónico foi marcado pelo diálogo entre valores neoclássicos e românticos, assim 

como, pelos modelos europeus de importação francesa do início do século XX
1334

. A ele 

se deve a imponente construção da capital de finais da década de 90 do século XIX – 

                                                 
1329

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

335-336. 
1330

 Cf. «Francisco dos Santos – Processo Individual». Ms. Archives de l’ École Nationale Supérieure des 

Beaux-Arts – Archives Nationales cota : AJ
52

 339. 
1331

 Cf. Cadastro dos Pensionistas por conta do Estado e do Legado Valmor. fl. 4.  
1332

 Para um conhecimento mais detalhado da vida e obra deste escultor, vd. AA. VV – Francisco dos 

Santos : escultor estatuário. 1878-1930. [Lisboa], [s/n], 1940; Rita MEGA – Francisco Santos. In, José 

Fernandes PEREIRA, Dir – Dicionário de Escultura Portuguesa. pp. 547 – 550. 
1333

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

356. 
1334

 Cf. José Manuel PEDREIRINHO – op. cit.,  p. 219; Maria CALADO – op. cit., Vol 2, p. 15. 
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Praça de Touros do Campo do Pequeno – símbolo da linguagem neo-árabe na 

capital
1335

. 

Adolfo Marques da Silva (1876 – 1939), discípulo de José Luís Monteiro na 

EBAL
1336

, trabalhou com alguns dos mais reputados arquitectos do final do século e 

inícios do século XX, caso de Miguel Ventura Terra (1866-1916) e Adães Bermudes. 

Com o primeiro, colaborou em trabalhos de restauro da EBAL, Sé de Lisboa, Escola 

Médico-cirúrgica e Assembleia da República; com o segundo, no concurso para um 

monumento ao Marquês de Pombal, que ficou classificado em 2.º lugar
1337

.  

Manuel Joaquim Norte Júnior (1878 – 1962), discípulo de Simões de Almeida 

e José Luís Monteiro, afirmou-se como um dos mais expeditos arquitectos do dealbar da 

centúria de novecentos. Em Julho de 1903 deslocou-se até Paris, com uma pensão do 

por conta do Legado Valmor
1338

. Na capital francesa, Norte Júnior frequentou o atelier 

de Pascal. A sua estadia em França e o contacto com a Art Noveau (Arte Nova) 

marcariam para sempre a sua linguagem, que se caracterizou como eclética e de pendor 

historiscista, com recurso a referentes clássicos e elementos decorativos da Arte Nova. 

Esta linguagem viria a marcar muitas habitações burguesas dos novos bairros da capital 

de finais do século XIX e inícios de XX, que Norte Júnior projectou. O estilo da sua 

arquitectura foi reconhecido por diversas vezes com o Prémio Valmor
1339

.  

O movimento da Arte Nova, que dominou entre 1880 e 1910, teve a sua expressão 

na decoração. Neste plano, destaque-se na Colecção o nome de Miguel Torre do Valle 

Queriol (1873-?). Discípulo da EBAL entre os anos de 1888 e 93
1340

, foi autor da 

                                                 
1335

 Cf. Laura CASTRO; Raquel Henriques da SILVA – op. cit., p. 69. 
1336

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

352-353. 
1337

 Cf. José Manuel PEDREIRINHO –  op. cit., p. 219.  
1338

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

253-254. 
1339

 Prémios Valmor: Casa Atelier José Malhoa (1905); moradia na Alameda das Linhas de Torres (1912); 

moradia no Saldanha, menção honrosa (1912); moradia da Avenida Fontes Pereira de Melo -actual sede 

do metropolitano (1914); prédio da Avenida da Liberdade n.º 216 (1915); edifício da Avenida da 

Liberdade n.º 176 (1927). Cf. José Manuel PEDREIRINHO – op. cit., p. 178.   

Para um conhecimento mais alargado do seu percurso e obra arquitectónica vd. Maria CALADO – op. 

cit., Vol. 2, pp. 228 – 234; CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA; MUSEU DA CIDADE; Ed. Lit. 

Francisco MATOS; Co-aut. Maria CALADO – Do Saldanha ao Campo Grande: os originais do 

Arquivo Municipal de Lisboa. Lisboa : Câmara Municipal de Lisboa, 1999, pp. 101-105. 
1340

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

296. 
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azulejaria do Animatógrafo do Rossio
1341

 (1907)
1342

 – exemplo raro da estética Art 

Noveau na capital
1343

.  

Ainda no âmbito das artes decorativas refira-se outro artista representado na 

Colecção, Benvindo António Ceia (1870-1941). Diplomado em Pintura Histórica, teve 

uma curta passagem pelo curso de Escultura
1344

. Iniciou a sua carreira como desenhador 

na Repartição das Obras Públicas, onde colaborou com os arquitectos Rosendo 

Carvalheira (1863-1919) no projecto do liceu central (actual Escola Passos Manuel, 

Lisboa); com o arquitecto Ventura Terra, no edifício das Cortes (Assembleia da 

República), onde executou o projecto de decoração. Entre as suas obras mais 

representativas, encontra-se o tecto do circo de Braga, Teatro Bernardim Ribeiro, Teatro 

Politécnico, Pastelaria Versailles (Lisboa) ou o Palácio de S. Bento (painel de Viriato). 

Para além da pintura decorativa, distinguiu-se também como pintor de paisagens e 

azulejos, tendo sido ainda ilustrador para o diário, O Século. Participou em diversos 

concursos públicos, do qual se destaca o projecto de decoração que apresentou para o 

Pavilhão Português da Exposição Universal de Paris de 1900 ou o Pavilhão do Porto, na 

Exposição Ibero-Americana de Sevilha, em 1929, ambos premiados com uma menção 

honrosa e medalha de ouro, respectivamente
1345

.  

 Na Pintura, o fim de século foi marcado pela actividade do Grupo do Leão e o 

naturalismo. As duas primeiras décadas do século XX são marcadas por duas 

tendências. Por um lado, a vaga modernista, que se fez representar de forma 

independente na Exposição Livre de 1911
1346

 com propostas experimentais ditadas 

pelos movimentos vanguardistas europeus, que questionavam a tradição e o 

academismo; por outro, o “academismo naturalista”
1347

, representado pela geração de 

artistas que se quis manter fiel à tradição e ao gosto do público que afluía às exposições 

da SNBA.  

                                                 
1341

 Projecto arquitectónico da autoria de Raul Lino. 
1342

 Cf. Rui Afonso SANTOS – O design e a decoração em Portugal, 1900-1994. In Luísa d’Orey 

Capucho ARRUDA, co-aut; Mila Simões de ABREU, co-aut; Paulo PEREIRA, ed. Lit - História da 

Arte Portuguesa. vol. 3, Lisboa : Temas e Debates, 1995-1999, p. 446. 
1343

 Cf. Laura CASTRO; Raquel Henriques da SILVA – op. cit., p. 69. 
1344

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

104-105. 
1345

 Cf. Maria CALADO – op. cit., vol 2, pp. 95-96. 
1346

 A Exposição Livre de 1911 foi inaugurada no dia 18 de Março de 1911. Organizado pelo pintor 

Manuel Bentes (1885-1961), contou com a participação dos seus companheiros de Paris, os pintores 

Manuel Jardim (1883-1923), Eduardo Viana (1881-1923), Francisco Smith (1881-1961), Domingos 

Rebelo (1891-1975), Emmerico Nunes (1888-1968), Francisco Cabral (1887-1947), Alberto Cardoso 

(1881-1942) e Roberto Colin. Cf. Rui Mário GONÇALVES – Pioneiros da Modernidade. In, História da 

Arte em Portugal. vol. 12, Lisboa : Publicações Alfa. 1986. p. 50. 
1347

 Cf. Laura CASTRO; Raquel Henriues da SILVA – op. cit., p. 97. 
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Representantes desta segunda tendência, encontramos na Colecção: Luciano 

Freire, Constantino Fernandes, Adriano de Sousa Lopes e Carlos Bonvalot. 

 Luciano Freire, diplomado em Pintura Histórica, foi instruído à luz dos valores 

românticos da pintura veiculados pelos seus mestres, Lupi e Ferreira Chaves, tendo 

beneficiado ainda das lições do naturalismo de Silva Porto
1348

. Dedicou-se à pintura de 

género, sobretudo do retrato. Começou a expôr na SPBA em 1884 e depois no Grémio 

Artístico e a partir de 1901 na SNBA (1901, 1922 e 1923)
1349

. Paralelamente à pintura, 

entregou-se à investigação e Teoria da Arte e ao restauro de pinturas de mestres 

nacionais e estrangeiros da colecção do MNAA
1350

. Distinguiu-se também no plano da 

docência. Em 1896 foi nomeado para o cargo de professor de Desenho de Figura da 

EBAL. Nos anos de 1901 e 1905, foi nomeado para leccionar as cadeiras de Desenho de 

Figura do Natural e Desenho do Antigo, respectivamente. No ano de 1910, foi nomeado 

para exercer o cargo de Director interino do Museu Nacional dos Coches, tendo passado 

por decreto de 26 de Maio de 1911 a Director efectivo
1351

.  

Constantino Fernandes iniciou a sua aprendizagem artística certamente com o 

seu pai, Eduardo José Fernandes
1352

, antigo discípulo da ABAL, que também se 

encontra representado na Colecção com a obra, Rapto de Dejanira pelo Centauro 

Nessus (Inv. n.º 561). Na EBAL, Constantino Fernandes foi discípulo de Simões de 

Almeida em Desenho e de Veloso Salgado em Pintura
1353

. Em 1902, após ter concluído 

os seus estudos na EBAL seguiu para Paris, com uma pensão por conta Legado 

Valmor
1354

. Frequentou as Beaux-Arts de Paris e a Académie Julien, onde recebeu 

lições dos pintores de história, Jean-Paul Laurens, Cormon, Baschet e Schommer
1355

. 

Apesar de se ter destacado como pintor de história, foi na arte do retrato que se 

especializou, tendo alcançado ainda alguma notoriedade como gravador da técnica da 

                                                 
1348

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

163-164. 
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 Cf. Cristina de Sousa Azevedo TAVARES – op. cit., vol. 2, p. 64. 
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Portuguesa e Brasileira. Vol. 13, Lisboa; Rio do Janeiro : Editorial Enciclopédia Limitada, [195-?], pp. 

828-829; Fernando de PAMPLONA- Luciano Freire. In Dicionário da Pintura Portuguesa. Dicionário 

da Pintura Universal, vol. III, p. 146; Idem – Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses…,. vol. 
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138. 
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 Idem, pp. 135-137. 
1354

 Cf. Constantino Fernandes: in Memoriam: 1878-1920, pp. 16-17, 57/59. 
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água-forte
1356

. Expôs na Exposição Portuguesa do Rio do Janeiro em 1908; Grémio 

Artístico, em 1899, onde foi premiado com uma 2.ª medalha
1357

 e nas exposições da 

SNBA, nos anos de 1901, 1902, 1913, 1915-1918 e 1920
1358

. Uma das suas obras-

primas, o tríptico, O Marinheiro, de 1913, premiado com a medalha de honra no salão 

da SNBA desse ano
1359

, exibe o seu sentido de observação e a sua sensibilidade 

pictórica para a representação naturalista. 

Adriano de Sousa Lopes foi discípulo de Luciano Freire em Desenho e de 

Veloso Salgado e Carlos Reis em Pintura. Após ter terminado os seus estudos em 

Pintura na EBAL, deslocou-se até Paris, como bolseiro do Legado Valmor em Pintura 

Histórica
1360

. Na cidade francesa frequentou a Académie Julien e a École des Beaux-

Arts, onde recebeu lições de Cormon e Jean-Paul Laurens, respectivamente. Em vez de 

regressar à sua pátria, optou por ficar em Paris, a fim de estudar as lições do 

impressionismo. Permaneceu fora até ao ano de 1929, altura em que foi convidado pelo 

mestre Columbano para substituir este na direcção do Museu Nacional de Arte 

Contemporânea. Inserido na corrente dos primeiros artistas modernos (Santa-Rita, 

Amadeo de Sousa Cardoso e Eduardo Viana) segundo José-Augusto França
1361

, a 

pintura de Sousa Lopes, tendencialmente naturalista, caracterizou-se por uma 

luminosidade impressionista, que o levou aproximar-se de um «modernismo 

classicizante»
1362

.  

Carlos Bonvalot iniciou a sua aprendizagem na EBAL no ano de 1911, quando 

Portugal estava precisamente a ver chegar as propostas vanguardistas de França. 

Discípulo de Veloso Salgado em Pintura Histórica, acabou o seu curso no ano de 

1916
1363

. No ano de 1919 viajou até Paris, como pensionário do Legado Valmor. Na 

cidade francesa frequentou a École des Beaux-Arts, onde foi discípulo de Cormon. No 

ano seguinte partiu para Roma, a fim de completar o seu programa de estudos, de onde 

regressou em 1923. Apesar de ter iniciado o seu percurso numa época em que o 

modernismo se começava a afirmar e ter beneficiado de uma estadia em Paris – capital 

das vanguardas – a pintura de Bonvalot não mostrou reflexos dessa vivência, mostrou-
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 Cf. Idem – op. cit., p. 259. 
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se antes fiel aos valores académicos, embora com um tímido cromatismo modernista. 

Bonvalot pintou paisagens, marinhas e retratos, tendo sido ainda um profícuo 

desenhador de Anatomia e um interessado nas artes do restauro. A sua obra pictórica foi 

vista e galardoada nos salões da SNBA
1364

.  

Varela Aldemira
1365

 representa outra figura que se mostrou indiferente ao 

modernismo e solidário com o dito academismo naturalista de finais século XIX
1366

, que 

persistiu em continuar dentro do novo século. Varela Aldemira iniciou a sua formação 

artística na EBAL no ano de 1911, que frequentou até ao ano de 1920. Na pintura 

dedicou-se ao género do retrato e da paisagem. A sua obra foi distinguida nos salões da 

SNBA em 1928 e 1943, com a medalha de 1.ª classe em pintura e a medalha de honra 

em Desenho, respectivamente
1367

. No estrangeiro foi galardoado com a medalha de 

prata na Exposição Internacional do Rio do Janeiro em 1923 e a medalha de ouro na 

Exposição Ibero-Americana de Sevilha em 1930
1368

. No ano de 1934 foi nomeado 

professor substituto da cadeira de Pintura da EBAL e em 57, como professor efectivo da 

mesma cadeira. Aposentou-se no ano de 1966
1369

. Para além da docência e da pintura, 

dedicou-se à teoria e história da arte, onde deixou uma vasta obra
1370

. 

O final de século na Escultura é marcado pelo prolongamento da estética 

naturalista e dos modelos deixados pelos escultores, Simões de Almeida Júnior e 

Teixeira Lopes. Na Colecção, encontramos como sucessores desta tendência naturalista, 

José Simões de Almeida (sobrinho) e Anjos Teixeira.  
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 Expôs nos anos de 1912-1920, 1923-1927 e 1930-1933. Foi premiado em 1913 com a medalha da 3.ª 
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Simões de Almeida (sobrinho) foi discípulo do seu tio, José Simões de Almeida 

Júnior. Após ter terminado a sua formação na EBAL em 1904, seguiu para Paris como 

bolseiro do Legado Valmor
1371

. Em Paris frequentou os ateliers  de Verlet e Jean-Paul 

Laurens
1372

. No ano de 1915, juntamente com António da Costa Mota (Tio) concorreu 

ao lugar de Professor de Escultura da EBAL, de onde saiu vencedor, sucedendo assim 

ao seu tio
1373

. Claramente inserido na geração da escultura naturalista, Simões de 

Almeida (sobrinho) deu mostras do seu talento como medalhista, sendo de destacar o 

molde que executou para a moeda do escudo, aprovada em 1911; e como estatuário, o 

busto da República (1908)
1374

.  

Artur Gaspar dos Anjos Teixeira, discípulo de Simões de Almeida Júnior, foi 

estudar para Paris como bolseiro do Legado Valmor
1375

. Em França tomou contacto 

com a obra dos escultores do neoclassicismo tardio e do Romantismo - François Rude 

(1784-1855), Jean Baptiste Carpeaux (1827-1875) e Aimé-Jules Dalou (1838-1902). Foi 

em França que Anjos Teixeira atingiu maior sucesso profissional, tendo exposto a sua 

obra nos Salons
1376

. Regressado à sua Pátria em 1914, executou maquetas para diversos 

monumentos – Monumento ao Marques de Pombal, Monumento a Camilo Castelo 

Branco. Foi autor do monumento aos Mortos da Grande Guerra (Viseu), Monumento 

ao regimento Infantaria 19 (Cascais) entre outros espalhados pelo país
1377

.  

Outro escultor que necessita de ênfase na Colecção é Raul Maria Xavier (1894 – 

1964)
1378

, por ser “provavelmente o último cultor desta linha estética [do 

naturalismo]”
1379

. Na EBAL, Raul Xavier foi discípulo de Condeixa em Desenho e de 

Costa Mota (tio), em Escultura. Enquanto discípulo da EBAL, foi-lhe concedida uma 

bolsa do Estado para ir a Itália estudar escultura religiosa, género no qual se 

especializou. Foi autor de inúmeras estátuas, bustos e medalhas, que tratou sempre com 

simplicidade, mas sem nunca se aproximar de modo convicto da ideologia oficial do 
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regime do Estado Novo, então em voga na escultura nacional. A estátua da Prudência, 

que executou em 1932 para o Palácio de S.Bento ou dos Leões da escadaria para o 

mesmo edifício, constituem as suas melhores execuções artisticas. Foi também 

ilustrador de livros escolares e desenhador na Faculdade de Medicina de Lisboa, bem 

como, professor na Escola António Arroio e Casa Pia de Lisboa
1380

. 

Por fim, os dois últimos mestres escultores na Colecção, Leopoldo de Almeida e 

Francisco Franco, são representantes do academismo e modernismo – duas tendências 

opostas que marcaram a Escultura da primeira metade do século XX.  

Leopoldo de Almeida foi uma das figuras mais emblemáticas da Escultura 

portuguesa do século XX, nomeadamente daquela referente ao período do Estado Novo. 

Em 1913, matriculou-se no Curso Preparatório de Desenho da EBAL, onde recebeu 

lições de Luciano Freire. Concluídos os seus estudos em Desenho, Leopoldo foi 

admitido em 1916 ao estudo da Escultura, onde foi discípulo Simões de Almeida 

(sobrinho). Concluiu os seus estudos em Escultura no ano 1920, com uma média 

classificativa de 18,2. Após ter terminado os seus estudos na EBAL, prosseguiu a sua 

formação em França e Itália como bolseiro do Estado português. Em 1931, depois da 

aposentação do seu mestre Luciano Freire, da cadeira de Desenho do Antigo e do 

Modelo Vivo, foi aberto um concurso para a substituição deste último
1381

. O concurso 

foi ganho por Leopoldo de Almeida, que como vimos no capítulo 3.3.4, foi o que 

obteve melhor classificação entre os seus opositores. Leopoldo assumiu as suas funções 

como docente da referida cadeira, em 5 de Dezembro de 1934, tendo sido nomeado em 

1937 como professor efectivo e no ano de 1950, indicado para reger interinamente a 

cadeira de escultura, que ficou vaga pelo falecimento de Simões de Almeida 

(Sobrinho)(1880-1950). Em 1957, foi designado como regente da cadeira de Escultura e 

como subdirector da ESBAL. Aposentou-se das suas funções académicas em 25 de 

Abril de 1963
1382

. A escultura de Leopoldo foi marcada por uma disciplina académica, 

voltada para um desenho correcto e uma abordagem precisa da anatomia das figuras, ao 

que se acrescenta, uma preocupação arquitectónica da escultura com o espaço 

envolvente. Exemplo disso e da sua linguagem classicizante é o Padrão dos 
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Descobrimentos, construído em 1940, em colaboração com arquitecto Continelli Telmo 

(1879-1948), por ocasião da Exposição do Mundo Português
1383

.  

Francisco Franco, irmão do pintor Henrique Franco, foi discípulo de Simões de 

Almeida (tio), Condeixa e Alberto Nunes. Concluída a sua formação na EBAL, seguiu 

em 1910 para Paris. Na capital francesa sabe-se que frequentou a Académie de Grand 

Chaumière e a École de Beaux-Arts, onde foi discípulo de Antonin Mércier (1845-

1916). Viajou depois para Itália, onde visitou as cidades de Roma, Veneza, Florença e 

Nápoles
1384

. A escultura de Francisco Franco caracterizou-se pela monumentalidade e o 

acentuado vigor formal. Entre os anos de 1918 e 1928 executou a estátua do navegador 

Gonçalves Zarco, obra que contribuiu para a sua afirmação como escultor, mas também, 

fixou outros rumos para escultura nacional. A sua estadia em França foi decisiva para 

uma actualização com modernismo europeu, que Franco cultivou, ainda que de forma 

conservadora. Constituem exemplos da sua estética modernista, o Busto de polaca e 

Busto pintor Manuel Jardim (ambos de 1921) – considerados modelos inaugurais do 

Modernismo na escultura portuguesa
1385

. Segundo Diogo de Macedo, seu companheiro 

em Paris, a escultura de Franco representa o elo de ligação entre a corrente tradicional 

(académica) da nossa escultura e as novas orientações do modernismo
1386

. 

 

Face aos percursos artísticos e académicos dos artistas aqui apresentados, que 

como vimos, desempenharam papéis de relevo no panorama artístico da segunda metade 

de oitocentos e primeiras décadas do século XX, mas também no sistema de ensino da 

Academias de Lisboa e Porto, estamos em condições de reconhecer a importância desta 

Colecção do ponto de vista dos artistas nela representados. 

 

7. Universo feminino na Colecção  
 

Na história da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, o corpo discente 

feminino viu legitimada a sua entrada tardiamente, por oposição aos alunos do sexo 

masculino. Facto que tornou a sua integração difícil, mas em nada estranha à situação 

que se fazia viver em outros estabelecimentos de ensino artístico europeus, como a 
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École de Beaux-Arts de Paris
1387

; por oposição a outros, caso da Académie Julien, que 

foi uma das primeiras academias a admitir no seu sistema ensino alunas do sexo 

feminino
1388

. 

Anterior ao período da fundação da ABAL
1389

, o Ateneu de Belas-Artes, fundado 

em 1823 e dirigido pelo pintor Domingos Sequeira, consignava nos seus estatutos a 

admissão de elementos do sexo feminino, embora lhes fosse interdito o acesso às 

classes de modelo masculino, salvo com autorização do Conselho de Direcção
1390

. A 

duração efémera desta instituição, em consequência da Vilafrancada, deixa uma 

incógnita sobre qual seria a situação das mulheres neste centro artístico e se estas 

chegaram alguma vez a frequentar esta instituição.  

Em 1875, o então Vice-Inspector da ARBAL, chamava a atenção no seu relatório 

para a criação de aulas para alunas do sexo feminino, para que estas pudessem ter a 

possibilidade de se instruírem no desenho
1391

.  

A admissão de alunos do sexo feminino na EBAL tornou-se realidade, em termos 

estatutários, praticamente década e meia antes da École des Beaux-Arts de Paris, na 

sequência da reforma de 1881 (Art. 54.º)
1392

. As primeiras alunas começam a ser 

notadas no ano lectivo de 1879-1880, ou seja, anterior ao texto da referida reforma. O 

que leva a supor, que o artigo 54.º da referida reforma, tenha sido criado como forma de 

regulamentar oficialmente a admissão destas alunas na instituição
1393

.  

Nos Estatutos fundadores da ABAL (1836) não vemos qualquer especificação 

relativamente ao sexo dos alunos, como também, nenhuma cláusula que impedisse a 
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condicionalismos pedagógicos a frequência de estudantes do sexo feminino. Relativamente às classes de 

modelo nu, sabe-se que as mulheres foram obrigadas a desenhar os modelos masculinos, vestidos, 

situação que durou até inícios do século XX. Sobre a situação das mulheres na École des Beaux-Arts vd. 

Marina SAUER – L’Éntrée des femmes à l’Ecole des Beaux-Arts 1880-1923. Paris : École Nationale 

Supérieure des Beaux Arts, 1990. 
1388

 Como foi referido na nota, a Académie Julien foi uma das primeiras instituições de ensino artístico 

que abriu portas à frequência de mulheres. Para além disto, esta Academia tratou de conferir às mulheres 

um tratamento igual ao dos alunos do sexo masculino sobretudo, no que respeita ao acesso ao estudo do 

modelo vivo. A presença da frequência feminina nesta Academia foi notada no ano 1873. Em 1877 já se 

encontravam disponíveis modelos masculinos para as mulheres desenharam, sem contudo existirem 

certezas se estes se apresentavam vestidos ou nus. Cf. Catherine FEHRER, “Women at the Académie 

Julian in Paris”, in The Burlington Magazine, vol. CXXXVI, n.º 1100, (Novembro, 1994), pp. 752-757. 
1389

 Em o Quadro Histórico das Instituições Académicas Portuguesas, Luís Xavier da COSTA refere 

que no século XVI, a infanta D. Maria (1521-1557), filha de D. Manuel, instituiu no seu Palácio uma 

Academia formada por mulheres que tocavam instrumentos e pintavam, entre outros ofícios. Cf. Luís 

Xavier da COSTA - Quadro Histórico das Instituições Académicas Portuguesas. In, op. cit., p. 40. 
1390

 Cf. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. 1, p. 206; Maria Helena LISBOA – op. cit., p. 387.  
1391

 Cf. Sousa HOLSTEIN – Observações sobre o actual estado do Ensino das artes em Portugal…, 1875, 

p. 23. 
1392

 Cf. Reforma das Academias de Bellas Artes de Lisboa e do Porto – Decreto de 22 de Março de 

1881. Lisboa : Typ e Lyt. de Adoplho Modesto  & C.ª, 1884, Cap. V, Art. 54.º, p. 18. 
1393

 Cf. Maria Helena LISBOA - op. cit., p. 130. 
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admissão de alunos do sexo feminino
1394

. Porém, a ausência de notícias sobre a 

presença de mulheres a frequentarem as Belas-Artes de Lisboa, anterior à reforma de 81 

sugere, que a frequência de mulheres não era corrente. Esta ausência leva-nos a 

considerar a hipótese de ter existido durante um certo período de tempo, alguma 

relutância por parte Academia em admitir discentes do sexo feminino à frequência das 

suas aulas. Porém, ao nível da admissão de académicos de mérito
1395

 ou da participação 

de mulheres nas exposições da ABAL e ARBAL, esta situção de ausencia não se 

manifestou
1396

.  

Aos olhos da sociedade portuguesa oitocentista – casta e conservadora – com um 

passado preconceituoso em relação ao estudo do nu
1397

; defensora de um ideal de 

feminilidade burguês, de futura “esposa-doméstica” e “mãe-educadora”
1398

, a censura 

popular teve certamente a sua quota-parte de influência na interdição das mulheres nas 

Belas Artes.  

É sabido que na Academia Portuense, a primeira mulher a ser matriculada, D. 

Cristina Amélia Machado, tinha um compartimento separado para trabalhar, de forma a 

                                                 
1394

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas Artes de Lisboa. Cap. IV, Art.º 70, p. 22.  
1395

 Na lista dos académicos de mérito da Academia figuram nomes de mulheres, como D. Margarida 

Ferreira Borges, D. Balbina Emília Rafael, D. Rosa Ubelarte da Mota, Rosa Bonheur e a Duquesa de 

Palmela. Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA - Academia Real de Bellas 

Artes de Lisboa: Organização Primitiva e Organização Actual – Académicos. Lisboa : Imprensa 

Nacional, 1904, pp. 21-22, 26. 
1396

 Nos catálogos das exposições trienais da Academia de 1843, 1852, 1856, 1861 e 1874, verificamos a 

presença de obras de algumas das académicas de mérito referidas, bem como, de discípulas de ex-alunos 

e professores da Academia - Na Exposição do ano de 1843, vemos obras apresentadas pela académica de 

mérito, D. Maria Margarida Ferreira Borges. Cf. ACADEMIA DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – 

Exposição do anno de 1843. 1843, p. 8. 

Na Exposição do ano de 1852, de D. Rosa Ubelarte da Mota e D. Francisca de Almeida Furtado 

(académica de mérito da academia Portuense). Cf. Idem – Exposição do anno de 1852. pp. 9, 13. 

Na Exposição do ano de 1856, de D. Maria José Teixeira de Carvalho Sampaio. Cf. Idem – Quarta 

exposição. Descripção das Obras de Bellas-Artes. 1856, p. 15. 

Na Exposição do ano de 1861, de D. Júlia Augusta Caldas Xavier e D. Adelaide Augusta Caldas Xavier 

– discípulas do ex-aluno da Academia, Augusto César de Sousa e Castro Barradas; D. Guilhermina 

Bernarda Trenité – discípula de João Cristino da Silva e D. Maria Guilhermina Silva Reis – discípula do 

Professor André Monteiro da Cruz (1770-1851). Cf. Idem - Quinta exposição-1861- Descripção das 

Obras de Bellas-Artes. Lisboa: Typographia de Castro & Irmão, 1862, pp. 6, 12. 

Na Exposição do ano de 1874 – D. Maria Guilhermina Silva Reis (artista). Cf. ACADEMIA DAS 

BELLAS ARTES DE LISBOA – ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Exposição 

dos Trabalhos escolares, provas dos concursos e obras de diversos artistas de 1871 a 1873. 1874, p. 

36.  
1397

 Recorde-se o episódio relatado por Cirilo nas suas Memórias, relativamente à fundação da primeira 

Academia do Nu em Lisboa, por Vieira Lusitano e André Gonçalves, no século XVIII. Nas suas 

Memórias, Cirilo refere que os populares ao saberem que iria pousar um homem nu nesta Academia, 

apedrejaram as janelas desta aula levando o homem modelo a desistir de pousar. Cf. Cirilo Volkmar 

MACHADO – Colecção de Memórias, relativas a’s vidas dos pintores, e escultores, architectos, e 

gravadores portuguezes, E dos Estrangeiros, que estiverão em Portugal. Lisboa : Na imp. De 

Victorino Rodrigues da Silva, 1823, p. 22. 
1398

 Cf. Teresa PINTO – O Ensino técnico industrial feminino em finais do século XIX : a Escola 

Damião de Goes em Alenquer. Lisboa : Edições Colibri, 2000, p. 13.  
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estar afastada dos seus colegas, e estava obrigada à frequência de todas as cadeiras, com 

excepção do desenho do modelo vivo
1399

.  

Relativamente à EBAL, não sabemos se as primeiras alunas estavam separadas 

dos seus condiscípulos nas aulas. Contudo, em relação ao estudo do modelo vivo não 

havia restrições. A este respeito, refira-se o caso da aluna Albertina Falkner, uma das 

primeiras alunas a frequentar a EBAL
1400

. Matriculada em 14 de Outubro de 1881 no 

Curso Geral de Desenho da EBAL, passou em 13 de Outubro de 1883 ao estudo do 

Desenho do natural e panejamento
1401

. Em 1885, enquanto discípula 1.º ano do curso de 

Pintura Histórica
1402

 solicitou junto do Conselho Escolar dispensa do exame da aula do 

modelo vivo, em virtude de não ter frequentado estas aulas. Em resposta ao seu 

requerimento, o Conselho Escolar referiu que se aluna quisesse frequentar o próximo 

ano teria de se submeter a todas as provas do curso
1403

. Isto mostra, em primeiro lugar, 

que em oposição à Academia Portuense, as alunas da escola de Lisboa não tinham 

qualquer espécie de interdição relativamente à frequência das classes de modelo vivo 

(ignoramos se os modelos se lhes apresentavam vestidos ou não, tal como veio 

acontecer na escola de Belas Artes de Paris); em segundo lugar, que havia uma certa 

competição entre o pudor da sociedade (aqui representado pela aluna) e o espírito liberal 

e aberto da pedagogia artística da EBAL
1404

. Assim, a EBAL não só se mostrou avessa à 

censura moral, como também audaz em relação com o que vigorava, por exemplo, na 

escola francesa, que como referimos, só nos inícios do século XX é que autorizou as 

mulheres a desenharem o modelo nu.  

A aceitação entusiasta do trabalho artístico feminino gerado em finais do século 

XIX em Portugal
1405

, onde irromperam nomes como os de Maria Augusta Bordalo 

Pinheiro (1841-1915)
1406

, Josefa Greno (1850-1902)
1407

, Berta Ortigão Ramos (1863-

                                                 
1399

 Cf. Maria José GOULÃO - O Ensino artístico em Portugal: subsídios para a história da Escola 

Superior de Belas Artes do Porto. In, Mundo da Arte. Revista de Arte, Arqueologia e Etnografia, II 

série, (Janeiro/Fevereiro/Março, 1990) pp. 31-32. 
1400

 Sobre a sua biografia vd. Fernando de PAMPLONA – op. cit., vol. II, p.247; Ana ALVELOS - 

Albertina Cândida de Mello Falker. In, Zilía Osório de CASTRO [et.al] – Dicionário no feminino : 

[séculos XIX-XX]. Lisboa : Livros Horizonte, 2005, pp. 34-35.  
1401

 Cf. Curso Geral de Dezenho 1 [1881- 1888].  fl. 158. Arquivo morto da secretaria da FBAUL.  
1402

 Pintura Histórica [1882 - 1917]. fl. 12. Arquivo morto da secretaria da FBAUL. 
1403

 Cf. Maria Helena LISBOA - op. cit., p. 130. 
1404

 Cf. Ibidem.  
1405

 Cf. Maria João Lello Ortigão de OLIVEIRA – Mulheres Artistas em Portugal no fim do século XIX. 

p. 48. In, MUSEU JOSÉ MALHOA; COUTO, Matilde Tomás do, co-aut. HENRIQUES, Anabela, colab; 

FERREIRA, Ana; SANTOS, Dóris, Joana, colab. - Malhoa e Bordalo Pinheiro : confluências duma 

geração. Caldas da Rainha : Museu Malhoa 2005 [catálogo da exposição - Malhoa e Bordalo Pinheiro : 

confluências duma geração – realizado por ocasião do 150 anos do nascimento de José Malhoa e do 

centenário da morte de Rafael Bordalo Pinheiro. Museu Malhoa, Caldas da Rainha, 2005.  
1406

 Foi filha e discípula de Manuel Maria Bordalo Pinheiro e irmã dos pintores Rafael e Columbano 

Bordalo Pinheiro. Maria A. B. Pinheiro beneficiou em muito do seu ambiente familiar para consolidar a 
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1947)
1408

 ou Aurélia de Sousa (1866-1922)
1409

 serviu decerto como incentivo para as 

gerações vindouras de jovens com aspirações ao estudo das Belas-Artes, na qual se 

incluem Maria Emília Arroja, Clotilde Feio Soares de Azevedo e Adelina Berta de 

Oliveira. 

 

7.1. Maria Emília Arroja  

 

 
 Natural de Faro

1410
, onde nasceu no ano de 1875, matriculou-se na EBAL em 21 

de Outubro de 1891, na qualidade de discípula ordinária do Curso Geral de Desenho da 

EBAL
1411

. Discípula do escultor José Simões de Almeida Júnior, concluiu o Curso 

Geral de Desenho no ano de 1897
1412

. Em 4 de Outubro de 1899, foi admitida ao curso 

                                                                                                                                               
sua formação artística. No ano de 1881, foi-lhe concedido apoio financeiro pela duquesa de Edla para ir 

estudar a Paris na companhia do seu irmão Columbano. Regressada em 1883, expôs em 1885 na 14.ª 

Exposição da SPBA, 5.ª exposição do Grupo do Leão e depois no Grémio Artístico. No ano de 1894 foi 

agraciada com a medalha de ouro em artes aplicadas na Exposição Internacional de Antuérpia; com a 

medalha de honra na SNBA e em 1904, com o “grand prix” na Exposição de Internacional de St. Louis 

nos E.U.A. Distinguiu-se também na pintura de naturezas-mortas e no desenho para bordados, tendo sido 

ainda professora de desenho industrial, entre 1887 e 1888, na Escola Rainha D. Maria Pia, em Peniche. 

Cf. Fernando de PAMPLONA – op. cit., vol. II, p. 223; Maria João Lello Ortigão de OLIVEIRA – op. 

cit., 48 – 50; Teresa PINTO – op. cit., p. 72.  
1407

 Casada com o pintor Adolfo Greno (1854-1901), consta que o terá eclipsado aquando da  participação 

na 13.ª Exposição da SPBA, onde o casal expôs lado a lado. Pintora de naturezas-mortas, beneficiou da 

cultura parisiense, em virtude do seu marido ter ganho uma bolsa do Estado para ir aperfeiçoar os seus 

estudos a Paris. De regresso a Portugal, expôs de forma regular nas exposições da capital, do qual se 

destaca a sua presença na 1.ª Exposição do Grémio Artístico em 1891. Expôs em 1886, na exposição do 

Grupo do Leão, grupo ao qual pertenceu e onde mereceu elogios rasgados. Sobre a vida desta pintora e o 

seu percurso artístico Cf. Fernando de PAMPLONA – op. cit., vol. III, pp. 86 – 89; Maria João Lello 

Ortigão de OLIVEIRA – op. cit., p. 50.  
1408

 Filha de Ramalho de Ortigão (1836-1915), foi discípula de Columbano Bordalo Pinheiro e António 

Ramalho. Dedicou-se à pintura de naturezas-mortas e faianças. Expôs na 13.ª Exposição da SPBA (1884) 

e edições seguintes e na 1.ª Exposição do Grémio Artístico em 1891. Cf. Fernando de PAMPLONA - op. 

cit., vol. IV, p. 245; Maria João Lello Ortigão de OLIVEIRA -  op. cit., p. 50. 
1409

 Começou os seus estudos de desenho e pintura com António da Costa Lima. Em 1893, matriculou-se 

na Academia Portuense; entre 93 e 95 participou nas exposições do Ateneu Comercial do Porto. Em 

1896, depois de concluir o curso de Desenho, matriculou-se no curso de Pintura Histórica, onde teve 

como mestre, Marques de Oliveira. Em 99, seguiu para Paris, onde frequentou a Académie Julien, tendo 

recebido aqui lições de Jean-Paul Laurens e Benjamin Constant. A partir de 1909, começa a participar nas 

exposições da Sociedade de Belas-Artes do Porto e a partir de 1916 nas da SNBA. No ano de 1916, na 

exposição da SNBA, o mestre Columbano comprou-lhe um quadro - no atelier - facto que certamanete 

serviu de grande incentivo à jovem pintora, mas também, contribuiu para o reconhecimento da sua obra. 

Nesse mesmo ano foi agraciada pela SNBA, com a medalha da classe de Óleo. Cf. Raquel Henriques da 

SILVA – Aurélia de Sousa. Aurélia de Sousa. [Lisboa]: Inapa, 1992. pp. 20-25, 89. 
1410

 No livro de matrícula da Aula de Desenho e nos catálogos das exposições anuais da EBAL, em que 

Maria Emília Arroja participou, aparece escrito que ela é natural de Lagos. Porém, a informação 

constante no seu processo individual, existente no arquivo morto da secretaria da FBAUL refere que ela é 

natural de Faro. Cf. «Maria Emília Arroja - Processo Individual», caixa n.º 36. Ms. Arquivo morto da 

secretaria da FBAUL.  
1411

 Cf. Curso Geral de Dezenho 2 [1887 – 1894], fl. 250, Arquivo morto da secretaria da FBAUL.  
1412

 Cf. Livro de Registos dos diplomas dos alunos em 1885 [a 1956 ], n.º 128, Arquivo morto da 

secretaria da FBAUL. 
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de Pintura Histórica
1413

, onde recebeu lições de Veloso Salgado. Não sabemos se 

chegou a finalizar o referido curso, dado que não foram encontrados registos da emissão 

do seu diploma de final de curso. Sabe-se contudo, que em 1908 inscreveu-se no curso 

de Pintura de Paisagem, que possivelmente não chegou a frequentar
1414

.  

Como aluna da cadeira de desenho, mostrou-se segura no desenho de cópia e 

desenho de estátua, facto que motivou o Conselho Escolar da EBAL, a adjudicar-lhe 

nos anos de 1892
1415

 e 1893
1416

, uma medalha de bronze pelas boas classificações que 

obteve nos exames de passagem das cadeiras de Desenho de Figura por Estampa e 

Desenho do Antigo, respectivamente do 1º e 2º ano, e do qual derivam as duas obras de 

sua autoria na Colecção – Inv. n.ºs: 515 e 237.  

A primeira obra, Busto de Homero, Inv n.º 515, datado de 12 de Julho de 1892, 

diz respeito a uma representação em carvão e esfuminho sobre papel (57,5 x 45 cm), do 

busto de Homero, visto de perfil. Este desenho foi aprovado com 20 valores, com a 

qualificação de distinto, no exame da 2.ª cadeira do 1º ano – Desenho de Figura por 

Estampa
1417

. Esta qualificação motivou o júri de avaliação, constituído por José Simões 

de Almeida Júnior (Professor da cadeira), António Vítor de Figueiredo Bastos e José 

Ferreira Chaves, a premiar este exame, conforme prova o carimbo de “Premio” situado 

no canto inferior direito da folha. A segunda obra, Torso de Laocoonte, Inv n.º 237, diz 

respeito a uma representação em carvão e esfuminho sobre papel (58 x 45,3 cm), do 

Torso de Laocconte visto de frente. Datado de 11 de Julho de 1893, este desenho foi 

aprovado com 16 valores, com a qualificação de “Bom” no exame da 2ª cadeira do 2º 

ano – Desenho do Antigo
1418

 – propriedade do escultor José Simões de Almeida Junior. 

Ambas as obras de Maria Emília Arroja foram apresentadas na 10.ª e 11.ª exposição 

anual da EBAL, respectivamente
1419

.  

                                                 
1413

 Cf. Pintura Histórica [1882 – 1917]. fl. 112 . Arquivo morto da secretaria da FBAUL.  
1414

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

54-55. 
1415

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos 

Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa. Approvados no anno lectivo de 1891-1892 e dos 
Pensionistas do Estado em paiz estrangeiro no mesmo período. – 10.ª Exposição Annual. Lisboa : 

Typographia Castro Irmão 1893, pp. 3-4.   
1416

 Idem – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa 

approvados No anno Lectivo de 1892-1893 e dos Pensionistas do estado em paiz estrangeiro No 
mesmo Período – 11.ªExposição Annual. Lisboa : Adolpho Modesto & C.ª – Impressores, 1894.p. 9. 
1417

 Cf. Livro dos Exames 1 [17 de Agosto de 1882 a 26 Julho de 1898], fl. [245 v.º] 
1418

 Cf. Idem,  fl. 143. 
1419

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da […] 10.ª Exposição Annual. 1893, 

p. 4; Idem – Catalogo da […] 11.ªExposição Annual. 1894. p. 10. 
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Pouco se sabe sobre o seu percurso profissional, a não ser que em 1906 

apresentou dois quadros a óleo na 6.ª Exposição da SNBA
1420

 e que em 1927 exerceu 

funções docentes no curso de Desenho Geral e Ornamental  da então recém-criada 

Escola Comercial e Industrial de Águeda
1421

.  

 

7.2. Clotilde Feio Soares de Azevedo  

 
 

 Clotilde Feio Soares de Azevedo, natural de Lagos, foi matriculada no Curso 

Geral de Desenho da EBAL, em 2 de Outubro de 1891, na qualidade de discípula 

ordinária, onde recebeu lições do mestre Simões de Almeida Júnior. Concluiu o referido 

curso no ano de 1895. Em Outubro desse ano foi admitida no curso especial de Pintura 

de Paisagem, que concluiu no ano de 1899 e onde teve como mestre, o pintor Carlos 

Reis (1863-1940)
 1422

. 

 São da sua autoria na Colecção dois desenhos – Inv. n.ºs: 512 e 238. O primeiro 

desenho, Cabeça de Estátua, Inv. n.º 512,  datado de 25 de Junho de 1892, refere-se a 

uma representação em carvão e esfuminho sobre papel (54,5 x 42 cm) ,   de uma cabeça 

de estátua masculina de estilo renascentista, executado no âmbito do exame de 

frequência da cadeira de Desenho de Figura por Estampa do ano lectivo 1891-1892, 

onde foi aprovado com 18 valores, com a distinção de “Muito Bom”
 1423

. Esta 

qualificação motivou o júri de avaliação, a adjudicar a Clotilde Azevedo Soares um 

Prémio, conforme prova o carimbo - “Premio” - situado ao centro da folha, na parte 

inferior. A segunda obra, Torso de Laocoonte, Inv. n.º 238, datado de 11 de Julho de 

1893, refere-se a uma representação em carvão e esfuminho sobre papel (62,3 x 47,5 

cm), do Torso de Laocoonte, aprovado com 17 valores, com qualificação de “Bom”, no 

exame de passagem da 2.ª cadeira de Desenho do Antigo
1424

. À semelhança das obras de 

Emília Arroja, estes desenhos também foram apresentados na 10ª e 11ª exposição anual 

da EBAL
1425

.  

Clotilde de Soares Azevedo foi várias vezes distinguida com as medalhas de prata 

e bronze, em virtude das classificações que obteve nos seus exames de Desenho e 

                                                 
1420

 Cf. SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES – Catalogo – 1906. Sexta Exposição. Lisboa : 

Typographia de J.F. Pinheiro, 1906, p. 18.  
1421

 Actualmente, Escola Secundária Marques de Castilho, Águeda. 
1422

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

59-60. 
1423

 Cf. Livro dos Exames 1 [17 de Agosto de 1882 a 26 Julho de 1898], fl. [122 v.º]  
1424

 Cf. Idem, fl. [142 v.º] 
1425

 Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da […] 10.ª Exposição Annual. 1893, 

pp. 3-4; Idem – Catalogo da […] 11.ªExposição Annual. Lisboa : Adolpho Modesto & C.ª – 

Impressores, 1894. p. 9. 
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Pintura
1426

. No primeiro ano do curso de Pintura de Paisagem concorreu ao «Prémio 

Anunciação», tendo o seu trabalho sido seleccionado para figurar na 14.ª exposição 

anual da EBAL
1427

. 

Da sua actividade como artista, temos conhecimento de duas paisagens – 

paisagem com um pomar (Fig. 194)
1428

 e Vista da Tapada da Ajuda
1429

 - e da sua 

participação na 1.ª exposição da SNBA (1901), onde apresentou um estudo
1430

.  

 

 

7.3. Adelina Berta de Oliveira  

 

Natural de Trás-os-Montes, onde nasceu no ano de 1910, matriculou-se em 1927 

no Curso Preparatório, que terminou no ano de 1930. Adquiridas as habilitações para a 

frequência dos cursos especiais (Arquitectura, Pintura e Escultura e Gravura), foi 

matriculada no curso de Pintura da EBAL, então regido por Veloso Salgado. Terminou 

os seus estudos em Pintura em 1933. Em Outubro desse ano matriculou-se no Curso de 

Escultura, que concluiu no ano de 1936.
1431

.   

No panorama da Colecção, o interesse pela figura de Adelina Berta de Oliveira 

prende-se com o facto dela ser autora de um desenho de nu masculino, dando desta 

forma a ver como é que este género de estudo foi visto e tratado aos olhos de uma 

mulher nas Belas-Artes de Lisboa.  

O único desenho na Colecção da autoria de Adelina Berta de Oliveira, académia 

de nu masculino, Inv. n.º 328, datado de 18 de Março de 1930, executado em carvão e 

esfuminho sobre papel (62,9 x 47,3 cm), foi apresentado como resposta ao exame da 4.ª 
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 Medalha de bronze e prata em 1892; medalha de prata, em 1893 e 99; medalha de bronze, em 1895 e 

98. Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da […] 10.ª Exposição Annual. 1893, 

p.4;  

Idem – Catalogo da […] 11.ª Exposição Annual. 1894, p.9;  

Livro de registo dos concursos e alunos premiados de 1881 a 1911, fl. [5 v.º], Arquivo morto da 

secretaria da FBAUL;  

ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da 

Escola de Bellas Artes de Lisboa approvados no ano lectivo de 1893-1894 e dos pensionistas do 
Estado em paiz estrangeiro no mesmo período – 12.ª Exposição Annual. Lisboa : Typographia Castro 

Irmão, 1895, p.15;  

Idem – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa 

approvados no ano lectivo de 1894-1895 – 13.ª Exposição Annual. Lisboa : Typ. e lith a vapor da Pap. 

Progresso, 1896, p.18. 
1427

 Cf. Idem – Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de 

Lisboa Approvados no ano lectivo de 1895-1896 – 14.ª Exposição Annual. Lisboa : Typographia do 

Commercio, 1897, p.26. 
1428

 Museu do Chiado, Inv n.º 1264, obra em depósito no IAN / TT. 
1429

 Museu do Chiado, Inv n.º 1721, obra em depósito no Palácio Nacional da Pena, Sintra.  
1430

 Cf. SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES – Suplemento ao Catalogo da Sociedade 

Nacional de Belas Artes – Primeira Exposição 1901. Lisboa : Livraria Ferin, 1901, p. 18.  
1431

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

258. 
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cadeira (1ª, 2.ª parte) – Desenho de Figura de Estátua e Modelo Vivo - do ano lectivo de 

1929-1930, onde foi classificado com 19 valores (no entanto, encontramos inscrito a 

grafite, no canto inferior direito da folha: “20 V.”), pelo seguinte júri de avaliação: 

Luciano Freire (Professor da cadeira), José António Piloto
1432

 e José Simões de Almeida 

(sobrinho)
1433

. 

O desenho de Adelina B. de Oliveira revela uma leitura perfeita das proporções do 

corpo e da sua anatomia, onde patenteia uma forte, mas subtil modelação das formas, 

conseguidas através de um tratamento cuidado dos efeitos de claro-escuro, que 

conferem à figura uma volumetria sui generis, próprios no nosso entender do desenho e 

da sensibilidade gráfica de um escultor, onde o sentido para apreensão da tridimensão é 

uma busca natural
1434

. Para além desta obra, são conhecidos outros desenhos escolares 

seus referentes a estudos de anatomia, que executou na Aula de Anatomia Artística do 

Prof. Henrique Vilhena, que apresentámos no capítulo 3.1.5, dedicado ao Desenhos de 

Anatomia na Colecção (Figrs. 105-121). Tal como as outras duas artistas aqui tratadas, 

Adelina B. de Oliveira figurou com trabalhos na SNBA, tendo apresentado na 31.ª 

exposição, em 1934, na secção de Desenho, um estudo de cabeça
1435

.  

 

No panorama da Colecção, Maria Emília Arroja, Clotilde Feio Soares de Azevedo 

e Adelina B. de Oliveira, consubstanciam a visão do Desenho no feminino, mas 

também, o trabalho de uma minoria discente que viu marginalizada a sua situação nas 

Belas-Artes durante mais de três décadas, desde a fundação da ABAL em 1836 até 

finais da década de 70, talvez por influência dos ditames de uma sociedade que 

idealizou um modelo de feminilidade burgês (esposa-doméstica e de mãe-educadora) e 

uma direcção escolar reticente em relação à presença de elementos de outro sexo, vistos 

como potenciais focos destabilizadores da harmonia académica e da unidade 

masculina
1436

.  

                                                 
1432

 Professor da cadeira de Geometria Descritiva 
1433

 Cf. Termos de Exames do Curso Preparatório, 1928 a 1939 [26 de Maio de 1928 a 29 de Julho 

de 1939], fl. [34 v.º]. 
1434

 A respeito do desenho dos escultores vd. Eduardo DUARTE – Desenho. In, José Fernandes 

PEREIRA - op. cit., pp. 191-196. 
1435

 Cf. SOCIEDADE NACIONAL DE BELAS ARTES – XXXI Exposição de Pintura, Escultura, 

Arquitectura, Desenho e Gravura. Lisboa : Sociedade Nacional de Belas Artes, Abril de 1934, p. 75.  
1436

 Tammar GARB refere que a frequência feminina nas academias de arte da Europa do século XIX era 

vista como  um potencial  foco de instabilidade no meio académico. Cf. Tammar GARB - The Forbiden 

Gaze : Women Artists and the Male Nude in the late Nineteenth-Century France. In The Body Imaged. 

The human Form and Visual Culture since the Renaissance. Cambridge : Cambridge University 

Press, 1993, p. 39.    



 272

Não podemos deixar de mencionar o brilhantismo do percurso académico destas 

mulheres e o seu espírito de perseverança
1437

, que em alguns casos foram superiores a 

muitos condiscípulos do sexo masculino
1438

. O facto de estas artistas terem concluído os 

seus cursos, mostra que a entrada das primeiras alunas em finais da década de 70 e 

inícios de 80 não foi uma entrada em vão, abriu antes um precedente, encorajando 

outras a fazerem o mesmo, mas sobretudo, contribuiu para moldar a opinião pública, 

que certamente foi um elemento castrador na entrada e frequência de muitas mulheres 

nas Belas-Artes.  

 

8. Marcas de Colecção  
  

Entende-se por Marca de Colecção, todo o registo manuscrito (palavra ou 

número) ou impresso (carimbo, selo branco ou outro tipo de dístico impresso), colocado 

na superfície (frente ou verso) de uma gravura ou desenho, que procura identificar o 

proprietário da obra ou colecção
1439

. No plano da identificação, a presença de marcas de 

colecção revela a sua importância quando é verificada a ausência de registos relativos à 

autoria das peças ou proprietário da colecção.  

A prática em fixar marcas de colecção em desenhos surgiu nos inícios do século 

XVII, no seguimento das montagens de tradição vasariana
1440

 estabelecidas um século 

antes e como necessidade dos coleccionadores possuírem um indicador para o controlo 

das obras que possuíam ou vendiam
1441

. Iniciado no meio do coleccionismo privado de 

desenhos e gravuras, o recurso a marcas de colecção foi adoptado como prática corrente 

no contexto da inventariação museológica, como forma das instituições museais 

patentearem a propriedade das obras em acervo. A este respeito, refira-se o caso de 

algumas marcas de colecção em tempos adoptadas pelo MNAA, MNAC ou BN, que na 

                                                 
1437

 Caso de Adelina B. de Oliveira, que fez o curso de Pintura e Escultura.  
1438

 A este propósito, compare-se as distinções atribuídas a Clotilde de Azevedo e ao seu colega, Raul 

Carapinha. Como aluna da EBAL, Clotilde de Azevedo foi premiada nos anos de 1892, com a medalha de 

bronze e prata; em 1893, com a medalha de prata; em 1895 e 98, com a medalha de bronze; em 1898 e em 

1899, com a medalha de prata. Por sua vez, Raul Carapinha obteve nos anos de 1893 e 94, uma medalha 

de prata e no ano de 1895, a medalha de bronze.  
1439

 Cf. Beverley Schreiber JACOBY - Marks. In, Jane TURNER, Ed. – The Dictionary of Art. Vol. 20, 

p. 445. 
1440

 As cercaduras de desenhos podem também ser entendidas como marcas de colecção, na medida que 

são portadoras de características singulares que permitem estabelecer uma relação com o coleccionador. 

São exemplo as montagens executadas por Vasari. Como foi referido atrás (ver nota 103), as montagens 

elaboradas por Vasari tinham como objectivo embelezar a obra, mas também conferir um suporte de 

protecção aos desenhos. A originalidade das montagens de Vasari no meio do coleccionismo de desenhos 

acabou por se tornar num traço identificativo da sua colecção de Desenhos. Cf. Beverley Schreiber 

JACOBY - Marks. In, Jane TURNER, Ed. – The Dictionary of Art. Vol. 20, p. 445. 
1441

 Cf. Ibidem.   
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actualidade podem ser observadas em determinadas peças destas instituições (Figrs. 

195 a 198). 

O interesse pelo estudo das marcas de colecção conheceu a importância que 

possui na actualidade no universo do coleccionismo de desenhos, comércio de obras de 

arte, investigação museológica, historiografia de arte e o estudo do Desenho, devido ao 

trabalho, Les Marques des collections des dessins & d’estampes…, da autoria do 

coleccionador de arte e connoisseur, Frits Lugt (1884–1970)
 1442

.   

 No suplemento ao volume Les Marques…(1956), deparamo-nos com a primeira 

referência a duas das marcas existentes na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL – 

dois selos brancos da ARBAL  (Quadro 8, Figrs. 3 e 4). Estes selos aparecem 

reproduzidos numa entrada dedicada à Academia Real de Belas-Artes de Lisboa
1443

. 

Ambas as marcas são referenciadas por Lugt como existindo em desenhos antigos do 

“Musée de Lisbonne” (Museu de Lisboa), não sendo contudo especificada a sua 

natureza. 

Como se viu atrás no capítulo 1.1 (Parte II), a Colecção de mestres do MNAA 

pertenceu inicialmente à ABAL, que a adquiriu em 1845 à Imprensa Nacional para 

servir propósitos didácticos na Academia. Em 1884, com a fundação do MNBA, muitas 

das obras existentes na Academia, incluindo a colecção de desenhos dos mestres, 

transitou para o novo Museu, que 1911 passou a designar-se por MNAA. Assim, somos 

da opinião que a Colecção de desenhos antigos referida por Lugt como existindo no 

“Musée de Lisbonne”, se refere à Colecção de mestres da antiga ABAL, que 

actualmente existe no MNAA
 1444

.  

No ano de 2005, foi realizado por um grupo de alunos da cadeira de Museologia 

da FBAUL, um trabalho dedicado ao estudo das marcas existentes na Coleçcão de 

desenhos da FBAUL – Marcas distintivas no Desenho da Colecção das Belas-Artes
1445

. 

                                                 
1442

Cf. Frits LUGT – Les marques de collections & d’estampes; marques estampillés et écrites de 

collections particulières et publiques. Marques de marchands, monteurs et d’imprimeurs. Cachets 

de vente d’artistes décédés. Marques de graveurs apposées après le tirage de planches. Timbres 

d’edition. Etc. Avec des notices historiques sur les collectionateurs, les collections, les ventes, les 
marchands et éditeurs, etc. Amsterdam: Vereenidge drukkerijen, 1921.  
1443

Cf. Frits LUGT - Les marques de collections & d’estampes… Supplément, Amsterdam : Vereenidge 

drukkerijen, 1956, p. 1.  
1444

 Sobre a história da colecção de desenhos do MNAA vd. Alexandra Reis GOMES - A Colecção de 

Desenhos do Museu das Janelas Verdes. In, José Luís PORFIRIO; Alexandra Reis GOMES, co-aut – op. 

cit., pp. 15-19. 
1445

Cf. Maria Otília MENDONÇA; Maria João RATO; Hermínio SOARES – Marcas distintivas no 

Desenho. Colecção das Belas-Artes. 2005 [Trabalho realizado no âmbito da cadeira de Museologia da 

FBAUL, orientado pelo Prof. Carlos Amado]. Neste trabalho foi executada uma análise sumária às 

marcas da Colecção de Desenho Antigo da Colecção FBAUL, com excepção para o selo branco oval com 

o escudo da coroa portuguesa, o carimbo de “J.P. Laurens” e as marcas de exposição – duas etiquetas com 

as inscrições 3.
ÉME

 ANÉE” e “4.
ÉME

 ANÉE” 
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Trabalho este que acompanhámos de perto, em virtude na nossa actividade no Gabinete 

de Desenho. No contexto do estudo das marcas de Colecção, cujo estudo procuramos 

desenvolver neste capítulo, o trabalho destes alunos constitui a primeira abordagem ao 

estudo das marcas da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL. 

Das 1284 obras que figuram na Colecção de Desenho Antigo da FBAUL, é 

possível notar a presença de marcas de colecção em 278 desenhos, datados entre 1837 e 

1935, pertencentes ao grupo de obras executadas na Academia e Escola de Belas Artes 

de Lisboa e nos ateliers frequentados pelos nossos artistas em Paris (Inv. n.ºs: 101 – 

378; 380-600).  

Foram reconhecidas quinze tipos de marcas, que sob a forma de carimbos, selos 

brancos ou etiquetas, evidenciam mais um elemento para a identificação das obras e da 

Colecção. Face ao conjunto de características comuns e distintas entre estas marcas, 

agrupamo-las em cinco categorias, que passamos a enunciar em seguida.  

À primeira categoria – marcas da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

– correspondem quatro carimbos e dois selos brancos, com alusão ao nome da 

instituição: 1) “Academia das Bellas Artes DE LISBOA.” (carimbo); 2) “ACADEMIA 

REAL DAS BELLAS ARTES” (carimbo); 3) “ACAD. R DAS B.A. DE LISBOA” 

(selo branco); 4) “ACAD. REAL DE BELLAS ARTES DE LISBOA” (selo branco); 5) 

“ESCOLA SUP. BELAS – ARTES – LX.” (carimbo); 6) “ESCOLA SUP. BELAS – 

ARTES – LX.” (carimbo, com inscrição numérica, manuscrita no interior).  

 Na segunda categoria, denominada por marcas curriculares
1446

, temos cinco 

carimbos, que fazem menção a exames e obras que foram premiadas: 1) “EXAME DE 

PASSAGEM”; 2) “EXAME DE FREQUENCIA”; 3) “EXAME FINAL” 4) 

“PREMIO”; 5) Carimbos numéricos.  

 Na terceira categoria, encontram-se as marcas de autor. A única marca de autor 

existente na Colecção, refere-se a um carimbo com o nome do escultor, Artur Gaspar 

dos Anjos Teixeira: “de ANJOS TEIXEIRA autenticado por…” 

Na quarta categoria, temos as marcas de atelier, 
ao qual pertencem 

dois carimbos: 1) 

“ATELIERS  / REÚNIS / CONCOURS” (carimbo); 2) “Ateliers  / J.P. Laurens” 

(carimbo) – situados em dois desenhos da autoria de Adriano de Sousa Lopes. 

Na quinta categoria, marcas de exposição, encontramos duas etiquetas escritas 

em francês – “3.
ÉME

 ANÉE” e “4.
ÉME

 ANÉE” – que supomos estarem associadas a 

desenhos da Colecção apresentados na Exposição Universal de Paris de 1900.  

                                                 
1446

Apesar desta tipologia de marcas se distanciar da definição de marca de colecção, entendermos inclui-

la por entendermos representar um sinal distintivo que contribui para a identificação da Colecção e 

aspectos ligados à proveniência de determinadas obras da Colecção. 
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Em anexo, apresenta-se um quadro com a informação técnica de todas Marcas de 

Colecção
1447

 existentes, bem como, a indicação de outras instituições museológicas ou 

arquivos onde estas marcas podem ser observadas (Quadro 8 - Marcas da Colecção de 

Desenho Antigo da FBAUL) 

 

8.1. Marcas da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa 

 

Carimbo da Academia das Belas Artes de Lisboa 

 

O carimbo da ABAL constitui a marca mais antiga na Colecção, visto estar 

associado à designação fundadora da instituição, que remonta ao ano de 1836. Esta 

marca é constituída por um texto que se reparte em três linhas – “Academia / das Bellas 

Artes / DE LISBOA” – e econtra-se impressa a tinta preta e localizada no canto superior 

esquerdo da folha, em cinco desenhos da Colecção – Inv n.ºs: 455 - 459 (Quadro 8, 

Fig. 1). Destas obras, apenas uma se encontra datada de 1837- Inv. n.º 455.  

Em consulta ao livro de receita e despesa da ABAL, na folha do mês de Maio de 

1837
1448

, encontramos uma indicação relativa ao pagamento do “[…] concerto de hum 

Sêllo para a Academia […]”
1449

. Não sabemos se esta informação se reporta ao carimbo 

em estudo, contudo, apresenta-se como um forte indicador, em virtude de 

desconhecemos a existência de outro carimbo da ABAL para o período em causa.  

Em ofícios da ABAL ao Ministério do Reino, constantes nos IAN / TT, 

encontramos vários documentos datados do ano de 1837 em diante, que apresentam no 

canto superior esquerdo da folha, o carimbo da ABAL, de que o mais antigo é de 14 de 

Agosto de 1837 (Fig.199). Verificamos no entanto, que em ofícios datados de 1836, 

constantes no mesmo fundo documental, o canto superior esquerdo das folhas é 

ocupado com uma inscrição manuscrita com referência ao título da ABAL (Fig.200). 

Esta observação leva-nos a supor, que em 1836 a ABAL não era ainda possuidora de 

um carimbo. Vindo esta marca a existir, no nosso entender, somente em finais do 1.º 

                                                 
1447

 Na elaboração dos campos das fichas técnicas destas marcas de colecção, tivemos em consideração os 

campos adoptados pela Fundação Custodia. A Fundação Custodia (França), criada por Lugt no ano de 

1947, reúne toda a sua colecção de desenhos e gravuras. Desde 1996 esta fundação tem estado a trabalhar 

em parceria com departamento de Artes Gráficas do Museu do Louvre, o Rijksbureau voor 

Kuntshistoriche Documentatie (Haia) e o centro alemão de história, com vista à elaboração de uma 

actualização e ampliação da obra de Lugt, Les Marques, que se prevê que esteja concluída e disponível 

on-line em 2009. Sobre a Fundação Custodia vd: http:// www.fondationcustodia.fr 
1448

 O facto deste Livro conter indicação de Livro N.º 2, pressupõe a existência de um Livro N.º 1, que em 

princípio corresponderia à actividade contabilística da ABAL do ano de 1836. Julgamos que os registos 

contabilísticos deste primeiro Livro poderiam certamente facultar uma data mais exacta para aquisição do 

carimbo da ABAL.  
1449

Cf. Documento n.º 82 
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semestre de 1837, uma vez que o livro de contas da ABAL regista o pagamento do seu 

concerto em Maio e a sua presença ser notada em Agosto de 1837, conforme provam os 

ofícios existentes no arquivo do Ministério do Reino. 

Com base no que foi exposto, temos razões para acreditar que a actividade de 

marcação dos desenhos que apresentam o carimbo da ABAL teve início em Maio de 

1837. Relativamente ao fim da utilização desta marca, admitimos que isso coincidiu 

com a passagem da ABAL a ARBAL, que foi regulamentado por decreto de 18 de 

Setembro de 1862
1450

. Este pressuposto assenta no facto de encontrarmos na Colecção 

obras datadas de 1862 em diante, que apresentam o carimbo da Academia Real de 

Belas-Artes de Lisboa.  

Para além dos desenhos da Colecção e da documentação existente no IAN/TT, o 

carimbo da ABAL pode também ser observado em alguns exemplares de gravura do 

MNAA, provindos do antigo fundo da Academia (Figrs. 201 e 201a) e em livros 

existentes na Biblioteca da ANBA (Fig.40).  

 

Marcas da Academia Real das Belas-Artes de Lisboa 

 

Na Colecção identificamos 3 tipos de marcas com referência ao título da ARBAL 

– um carimbo e dois selos brancos.  

Em consulta aos livros de receita e despesa da Academia, relativos ao ano de 

1863, encontramos três registos respeitantes à liquidação de “1 prensa / pequena 

gravada para marcar em branco / com a coroa e legenda […] 1 dita gran / de gravada 

com as Armas Reaes e legenda […] 1 carim / bo gravado com a legenda de = Acadª 

Real das Bellas Artes de Lisboa”
1451

 . Apesar destas descrições serem sucintas, parecem 

coincidir com as características do grupo de marcas que em seguida passamos a 

analisar. 

 

Carimbo da Academia Real das Belas-Artes de Lisboa  

 

O carimbo da ARBAL, de formato elíptico, impresso na sua maioria a tinta azul, 

embora também seja possível encontra-lo em menor número impresso a tinta preta, 

apresenta o seguinte texto: “ACADEMIA REAL / DAS / BELLAS ARTES / DE / 

LISBOA”. Esta marca pode ser encontrada em 86 desenhos da Colecção, datados entre 

                                                 
1450

 Cf. Diário do Governo n.º 218, de 26 de Setembro de 1862.  
1451

Cf. Documento n.º 83 
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1862 e 1901. No plano da localização na folha esta marca exibe uma distribuição 

variável, ocupando ora o centro, junto às margens superiores ou inferiores da folha; ora 

os cantos superiores ou inferiores do papel (Quadro 8, Fig. 2).  

À semelhança do que aconteceu com o carimbo da ABAL, podemos ver o 

carimbo ARBAL em livros da biblioteca da ANBA (Fig. 41). 

Por decreto de 18 de Setembro de 1862 a ABAL foi designada com o título de 

Academia Real das Belas-Artes de Lisboa
1452

. Em 1881, por decreto de 22 de Março de 

de 1881, que referendou a reforma pedagógica mais importante do século XIX, foi feita 

uma distinção entre Academia Real e Escola de Belas-Artes, dando-se à primeira a 

função de promover o desenvolvimento das Belas-Artes; organização das exposições; 

salvaguarda, conservação e restauração dos monumentos nacionais e o de contribuir 

para a formação de um Museu da Academia; à segunda, funções exclusivamente 

pedagógicas.
1453

 

Quando olhamos para o grupo de desenhos marcados com o carimbo da ARBAL, 

verificamos que existem peças datadas entre 1881 em diante, que também apresentam o 

carimbo da ARBAL. Estão nesta situação 68 desenhos da Colecção, datados entre 1881 

e 1901
1454

.  

O facto de termos descoberto a existência de pelo menos três tipos de carimbos da 

EBAL (Figrs. 202 a 204) e não termos encontrados estas marcas em nenhuma das obras 

da Colecção, inscritas no período da EBAL (1881-1957), leva-nos a admitir, que a 

tarefa de marcação dos desenhos não estava a cargo da Escola, mas sim, da ARBAL, 

que com a Reforma de 1881, assumiu funções de salvaguarda do património e o 

objectivo de contribuir para a formação de um Museu de Belas-Artes. A este respeito, 

importa referir que o decreto de 22 de Março de 1881 delegava, em conformidade com 

o artigo 4.º, a ARBAL de “contribuir para a formação de um museu de bellas-artes”
1455

 

e em respeito ao artigo 65.º, dos “quadros, esculpturas e mais objectos de arte, que 

actualmente existem na academia de bellas-artes [de constituírem] a base do museu que 

se crear para a instrucção dos artistas e do público”
1456

. Apesar de estes artigos não 

explicitarem qual deveria ser a atitude da Academia / Escola perante as obras escolares, 

                                                 
1452

 Cf. Diário do Governo n.º 218, de 26 de Setembro de 1862. 
1453

 Cf. Reforma da Academia Real das Bellas-Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). 

Art. 50.º Lisboa : Typ. E Lyt. De Adoplho, Modesto & C.ª, 1884, Cap. I, Art. 1.º - 5.º; Cap. X, pp. 3-4, 

21.  
1454

Inv.n.ºs:101-103,105,106,109,123,124,192,236-238-252,271,272,291,293,301,309,310,311-

313,317,320,330,332,333,344,392,394,473,479,485,486,489,499,511,516,517,519,522,524-

526,540,554,568- 570,573-579,581-584. 
1455

 Cf. Reforma da Academia Real de Bellas-Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). 

Cap. X, p. 21.  
1456

 Cf. Ibidem. 
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e em particular dos desenhos, não excluímos de ter sido pensada a hipótese desta 

Colecção de desenhos vir a integrar o acervo do futuro Museu Nacional de Belas-Artes, 

fundado em 1884.  

O facto de se saber que o carimbo da ARBAL consta em obras datadas entre 1862 

e 1901, permite utilizar esta informação como meio de datação para obras não assinadas 

e datadas existentes na Colecção. Assim, com base neste indicador podem ser datados 

entre 1862 e 1901, os desenhos com os Inv. n.ºs: 472, 474, 571, 572 e 580.  

 

Selo branco da Academia Real com a coroa portuguesa da 4.ª dinastia. 

 

O selo branco com a coroa portuguesa da 4.ª dinastia, por comparação às outras 

duas marcas da ARBAL é o que apresenta as dimensões mais reduzidas. De formato 

circular, ao centro, tem a coroa real portuguesa da 4.ª dinastia, circundada pelo título da 

ARBAL escrito de forma abreviada: “ACAD.R. DAS B.A. DE LISBOA”.  

Esta marca pode ser observada em três desenhos da Colecção, datados entre 1877 

e 1898 – Inv. n.ºs: 286, 288, 321 (Quadro 8, Fig. 3).  

À semelhança do que já aconteceu com as outras marcas de colecção até aqui 

tratadas, podemos encontrar este selo branco em obras da colecção do MNAA (Figrs. 

205 , 205a).  

Relativamente à situação desta marca na folha, esta tende a ocupar as margens 

inferiores ou superiores. Esta localização deve-se às exigências do dispositivo de 

impressão utilizado – o balancé (prensa de cunhagem) – que por oposição ao carimbo, 

onde é o impressor que escolhe a área de impressão, no balancé, é o papel que é 

movimentado enquanto a prensa permanece fixa
1457

.  

Ao analisarmos os desenhos que apresentam esta marca, verificamos que o 

desenho, Estudo de panejamento, Inv. n.º 286, datado de 1876-77, da autoria de Tomás 

dos Santos Júnior (1859-?), corresponde a um estudo de panejamento, premiado com o 

partido pecuniário de 20$000 réis
1458

 no concurso anual da Aula de Desenho do ano 

lectivo de 1876-77.   

O segundo desenho, Estudo de panejamento, Inv. n.º 288, datado de 1877-78, da 

autoria de Francisco Cipriano de Sousa (actividade conhecida: 2.ª metade do séc. XIX), 

foi aprovado no seu conjunto com distinção
1459

.  

                                                 
1457

 Cf. Maria Otília MENDONÇA, Maria João RATO, Hermínio SOARES - op. cit., p. 9. 
1458

 Cf. Documento n.º 84  
1459

Cf. Documento n.º 85 
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Relativamente ao desenho com o Inv. n.º 321, Académia de nu masculino, da 

autoria de José Moreira Rato Júnior (1860 -1937), diz respeito  a um estudo de modelo 

vivo, classificado com 14 valores no exame da cadeira de Desenho do Modelo Vivo, 

conforme atesta a inscrição a grafite no verso da folha - “2º / valores 14”.  

Face a que foi exposto, julgamos que a marca em estudo seria utilizada para 

assinalar obras distinguidas com mérito pelo júri de avaliação das provas ou exames.  

 

Selo branco da Academia Real com o escudo Real da Coroa Portuguesa 

 

 Em formato oval, com o escudo da coroa portuguesa ao centro, encimado pela 

coroa real da 4.ª dinastia, encontramos o título da ARBAL – “ACAD. REAL DE 

BELLAS ARTES DE LISBOA” a contornar todo dístico (Quadro 8, Fig. 4). Com uma 

presença ainda mais escassa que o selo branco atrás analisado, esta marca pode ser 

observada em apenas dois desenhos da Colecção, referentes a duas provas de admissão 

ao professorado da ARBAL – Inv. n.ºs: 391 e 384. À semelhança das outras marcas até 

aqui estudadas, este selo também pode ser encontrado em desenhos da colecção do 

MNAA (Figrs. 206, 206a). 

A primeira obra, Salomão recebendo a visita da rainha de Sabá, Inv. n.º 391, da 

autoria de José Rodrigues, datado de 1862, diz respeito, como foi referido no capítulo 

3.4.2 desta dissertação, ao imprompto apresentado por este artista no concurso para o 

lugar de Professor Substituto da cadeira de Pintura Histórica da ABAL. Neste desenho 

de José Rodrigues, o selo branco está situado junto ao canto superior direito da folha, 

sendo a sua presença na obra justificada pelas disposições constantes no regulamento do 

respectivo do concurso
1460

.  

A segunda obra, Lot fugindo de Sodoma com as suas filhas, Inv. n.º 384, da 

autoria de José Augusto de César e Castro Barradas, datado de 1865, refere-se à prova 

de imprompto apresentada por José Augusto Barradas no concurso para o lugar de 

Professor Proprietário da cadeira de Desenho Histórico (ver Cap. 3.3.3). Nesta obra, o 

selo encontra-se timbrado num lacre. Apesar desta particularidade, o concurso exigia tal 

                                                 
1460

“[…] Cada candidato executará dentro de oito horas o esboço do assumpto, ou em simples linhas ou a 

claro escuro, em papel egual que lhes será subministrado, rubricado no reverso pelo presidente e sem nota 

alguma de differença […] Passadas as oito horas serão recolhidos pelo secretario os desenhos de todos os 

candidatos  no estado em que estiverem, e por elle serão marcados com o sello da academia […]”. Cf. 

Diário do Governo n.º 135 de 19 de Junho de 1861.   
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como no programa do concurso anterior, a marcação das obras com o selo da 

Academia
1461

.    

Por oposição às outras marcas de colecção até aqui analisadas, o selo branco da 

ARBAL com escudo real da coroa portuguesa é a única marca que apresenta uma 

fundamentação para o seu emprego, que aparece descrito no regulamento dos concursos 

de admissão ao professorado da Academia.  

 

Carimbo da Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa 

 

O carimbo da ESBAL, de formato circular, é composto por dois círculos 

concêntricos que no seu intervalo contêm a seguinte inscrição: “ESCOLA SUP. BELAS 

– ARTES – LX. Impresso a tinta azul, esta marca pode ser observada em 75 desenhos 

da Colecção, datados entre 1838 e 1930. (Quadro 8, Fig. 5). 

Em termos cronológicos é a marca de colecção mais recente, pois o título ESBAL 

foi adquirido em 1950, por ocasião da reforma do ensino desse ano
1462

. Pela análise das 

reproduções constantes no catálogo da exposição – Desenhos dos Séculos XIX e XX  – 

verificamos que o carimbo da EBAL já figurava nos desenhos então expostos
1463

. Esta 

observação permite-nos dizer que a aplicação deste carimbo nos desenhos aconteceu 

entre os anos de 1950 e 1975. Isto é, entre o período inicial em que a ESBAL recebeu o 

título de Escola Superior e a publicação do catálogo da referida exposição de desenhos.  

Relativamente às razões que presidiram à marcação destas obras, julgamos isso 

esteve relacionado com uma tentativa de inventariação de uma parcela desta Colecção, 

pelo menos daquela que aparece reproduzida no catálogo. Esta ideia de inventariação 

adquire outra relevância, quando encontramos este carimbo da ESBAL com uma 

inscrição numérica manuscrita no seu interior sob a forma de fracção  (Quadro 8, Fig. 

6).  

Nos serviços administrativos da secretaria da FBAUL foi-nos dado a observar 

pela Chefe da Secretaria da mesma, alguma documentação relativa ao período da 

ESBAL, onde pudemos constatar a existência de pelo menos três carimbos da ESBAL: 

1)“ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES DE LISBOA” (Fig.207); 2)“ESCOLA 

                                                 
1461

“[…] No baixo de cada um dos desenhos assignarão os concorrentes os seus nomes que encobrirão 

com um papel  lacrado, de modo que se não conheça a quem pertencem. Passadas as oito horas serão 

recolhidos pelo secretario os desenhos de todos os candidatos no estado em que estiverem, e por elle 

serão marcados com o sêllo da academia […]”. Cf. Diário de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865. 
1462

 Cf. Decreto 41363 de 14 de Novembro de 1957.  
1463

 Cf. [Maria CALADO, Margarida CALADO] – Desenhos dos Séculos XIX e XX. 1975. Cat. n.ºs: 14, 

25, 7, 34, 31. 
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SUPERIOR DE BELAS ARTES DE LISBOA DEPARTAMENTO DE ARTES 

PLASTICAS E DESIGN"
1464

 (Fig.208) ; 3)“ESCOLA SUPERIOR DE BELAS ARTES 

DE LISBOA DEPARTAMENTO DE ARTES PLASTICAS E DESIGN" / Conselho 

Cientifico” (Fig.209). O facto de não termos detectado nesta documentação o carimbo 

da ESBAL que surge nos desenhos, leva-nos a admitir a possibilidade deste carimbo ter 

sido especialmente concebido como marca de inventário. A admissão desta 

possibilidade vem supor, que a primeira acção ou tentativa de inventariação desta 

Colecção ocorreu entre os anos de 1950 e 1975.  

 

8.2. Marcas curriculares  

 

As marcas curriculares fazem alusão a exames de passagem, exames de 

frequência, exames finais e situações de obras distinguidas com prémios no contexto 

destes exames. Como se viu no capítulo 3.2.3, estes exames foram instituídos por 

ocasião das reformas de 1873 e 1881, com o objectivo submeter os alunos a uma 

avaliação periódica
1465

, em detrimento do regime anual de avaliação anual, estabelecido 

pelos estatutos fundadores da ABAL
1466

.  

O carimbo de “EXAME DE FREQUENCIA” é observado em 27 desenhos da 

Colecção, datados entre 1884 e 1901 (Quadro 8, Fig. 7); enquanto o de “EXAME DE 

PASSAGEM”, aparece em 52 desenhos, datados entre 1883 e 1901 (Quadro 8, Fig. 

8)
1467

 e o de “EXAME FINAL” em 5 desenhos, datados entre 1883 e 1903 (Quadro 8, 

Fig. 9). 

O conhecimento do período de funcionamento destes exames e sua constatação 

em desenhos da Colecção, datados entre 1884 e 1901, permite proceder à datação de 

obras não assinadas e não datadas que apresentam este carimbo. É o caso do desenho 

com o Inv. n.º 569, Sileno com Baco, de autoria desconhecida, que não se encontra, que 

                                                 
1464

 No ano de 1976, por Despacho do Secretario de Estado do Ensino Superior e Investigação Científica, 

de 8 de Janeiro de 1976, foi criado o Departamento de Artes Plásticas e Design, que tratou de englobar os 

cursos de Pintura, Escultura e Design. 
1465

Cf. Reforma da Academias de Bellas Artes de Lisboa (Decreto de 22 de Março de 1881). Cap. 

VIII, Art. 56.º; ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Regulamento Provisório dos Estudos. 

Lisboa : Adolpho Modesto & C.ª – Impressores, 1890, Cap. 5.º Artigos 32.º, 34.º – 39.º 
1466

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas-Artes de Lisboa. Cap. V, Art. 85.º, p. 25. 
1467

Relativamente aos carimbos de exame de frequência e de passagem, é curioso verificar a ausência 

pontual da preposição “de”, que se regista em quase metade dos casos, mas que apesar de tudo não 

distorce a leitura; verificando-se nos carimbos de Exame de Frequência em 16 obras – Inv. n.ºs: 104,105, 

240, 249, 250, 311, 479, 486, 491, 499, 513, 517, 568, 570, 574, 577 – e nos de Passagem em 28 – Inv. 

n.ºs: 109, 123, 237, 241, 248, 251, 252, 291, 301, 317, 318, 320, 344, 392, 480, 484, 498, 504, 511, 514, 

515, 525, 526, 554, 555, 581, 582, 585. Não conseguimos apurar uma justificação plausível para esta a 

falta, a não ser, o de considerar que havia mais do que um carimbo, em que um deles um defeito 

tipográfico omitia a referida preposição.  
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apresenta no ao canto inferior esquerdo da folha o carimbo de “EXAME DE 

FREQUENCIA”. Pela presença deste carimbo na obra e o conhecimento do período em 

que os exames de frequência vigoram, é possível datar esta obra de 1881-1901.   

Relativamente ao carimbo – “PREMIO” – vemo-lo em 11 desenhos, datados entre 

1890 e 1892. As obras que apresentam este carimbo têm como denominador comum, o 

facto de todos terem sido classificados com 20 valores e os seus autores premiados com 

medalhas e/ou prémios pecuniários no contexto dos exames da Aula de Desenho
1468

 

(Quadro 8, Fig. 10). 

A existência destas marcas curriculares nos desenhos da Colecção dá-nos conta de 

um procedimento sobre o funcionamento destes exames, que não aparece referido no 

texto que regulamenta a sua execução
1469

.  

Pelo estudo das marcas curriculares, ficamos a saber que existia um carimbo 

específico para cada exame e que os trabalhos apresentados ao júri de avaliação eram 

marcados com um carimbo próprio do exame a que respondiam, aplicando-se o mesmo 

procedimento às obras merecedoras de prémio. Convêm salientar que nem todas as 

obras existentes na Colecção, que sabemos derivarem destes exames ou terem sido 

premiadas, apresentam a marca de exame ou prémio. Encontram-se nesta situação, os 

desenhos com os Inv. n.ºs: 243, 299, 341, 468, 504, 470, 473, 490, 522, 548, 573, 578, 

583, 584, datados entre 1882-1902. Assim, podemos concluir que o procedimento em 

marcar provas com o carimbo de exame ou prémio não constituía uma exigência 

normativa na EBAL. 

Inscritos noutro sector de marcas curriculares estão os carimbos numéricos, assim 

designados pelo facto de serem formados por um composto numérico. Na Colecção 

estas marcas tem uma presença relativamente escassa, podendo ser observadas em 

apenas seis desenhos da Colecção (Inv. n.ºs: 244, 245, 248, 290, 353, 504), datados 

entre 1901-1906. Relativamente à localização, esta marca ocupa as margens ou cantos 

inferiores da folha (Quadro 8, Fig. 11).  

Um dos desenhos que apresenta esta marca, Busto de figura de jovem, Inv. n.º 

248, da autoria de Deolindo Augusto Pereira (1877-?)
1470

,  datado 8 de Julho de 1903, 

diz respeito ao exame final da cadeira de Desenho de Figura por Estampa, onde foi 

                                                 
1468

Inv. n.ºs: 317, 484, 491 (Pedro Guedes), 512 (Clotilde Azevedo), 515 (Maria Emília Arroja), 516 

(José Isidoro Neto), 525 (Adolfo Marques da Silva), 568 (Hermenegildo Simões), 570 (António s Couto 

Abreu), 574 (Francisco Xara) e 576 (Benvindo António Ceia).  
1469

Cf. ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA – Reforma da Academias de Bellas 

Artes de Lisboa…. Cap. VIII, Art. 56.º, p. 19; ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – 

Regulamento Provisório dos Estudos. 1890, Cap. 5.º Artigos 32.º, 34.º – 39.º 
1470

Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, p. 

271. 
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classificado com 19 valores. Em consulta aos livros de Exame da Aula de Desenho
1471

, 

ficamos a saber que Deolindo Pereira encontrava-se matriculado nesta Aula com o 

número 28, informação essa que também aparece na inscrição do seu desenho – 

“Deolindo Augusto Rodrigues Pereira N.º 28/ Lisboa 8 de Julho de 1903” (a carvão, em 

baixo, junto ao canto inferior direito). Esta observação levou-nos considerar num 

primeiro momento, a hipótese desta marca constituir um indicativo do número de aluno. 

Contudo, uma análise mais atenta às obras que apresentam esta marca e o confronto 

destes números com as informações constantes nos livros de exame, levou-nos a excluir 

esta primeira hipótese. Em conversa com o Prof. Catedrático, Pintor Lima de Carvalho 

foi-nos dito por este docente, que até finais da década de 50 e inícios dos anos 60 do 

século XX, era habitual proceder-se à marcação das folhas de exame com um carimbo 

numérico. Segundo este docente, esta marcação tinha como objectivo registar o número 

do estirador ou lugar ocupado pelo aluno na altura do exame, que mais tarde iria servir 

como indicador para o docente da cadeira avaliar o tratamento conferido pelo aluno ao 

motivo desenhado a partir de um determinado ponto de vista. Apesar de não termos 

encontrado documentação que corrobore esta versão, parece-nos aceitável considerá-la, 

uma vez que encontramos esta marca em obras que apresentam carimbos de exame - 

Inv. n.ºs: 244, 245, 248, 290, 353, 504.  

 

8.3. Marcas de Autor 

 

A única marca de autor diz respeito a um carimbo com o nome de Anjos Teixeira. 

Este carimbo está inscrito de forma implícita num quadrado com 3 x 3 cm, em que se 

encontra escrito no seu interior o seguinte texto: “de ANJOS TEIXEIRA / 

AUTENTICADO POR”. Impresso a tinta preta e presente em dois desenhos da 

Colecção – Inv. n.ºs: 314 e 315 (Quadro 8, Fig. 12). 

 No campo da autenticação, que se divide em três linhas, encontramos as 

assinaturas de “Simões dAlmeida” (José Simões de Almeida (sobrinho), 1880 -1950) e 

“Leopoldo de Almeida” (Leopoldo Neves de Almeida), ambos professores da EBAL. O 

primeiro foi professor da cadeira de Escultura entre os anos de 1915 e 1950
1472

; o 

segundo, da cadeira de Desenho do Antigo e do Modelo Vivo, entre 1934 e 1950 e mais 

tarde, da cadeira de Escultura, entre os anos de 1950 a 1963
1473

. Dos dois escultores, 

                                                 
1471

Cf.. Livro dos Exames Curso Preparatório de 1898 a 1911 [de 27 de Julho de 1898 a 15 de Julho 

de 1911]. fl. 88, Arquivo morto da secretaria da FBAUL.  
1472

Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

24-25.  
1473

Idem, pp. 35-37. 
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Leopoldo de Almeida era o docente mais novo, na medida em que foi admitido ao 

professorado em 1934. Esta data serve de indicador para estabelecer um limite inicial 

para esta marca, que não pode ser anterior ao período de admissão de Leopoldo de 

Almeida ao professorado da EBAL.  

Artur Gaspar dos Anjos Teixeira nasceu em 1883 e morreu em 1935. Em 1894, 

quando contava 14 anos de idade entrou para o Curso Geral de Desenho EBAL, que 

frequentou entre os anos de 1894 e 1899, tendo passado depois para o Curso de 

Ecultura, que terminou em 1907. Nesse ano seguiu para Paris, a expensas de uma bolsa 

de estudo concedida pelo Legado Valmor para ir aperfeiçoar os seus estudos em 

escultura. Regressou em 1914, em virtude do início da I Guerra Mundial
1474

.  

  Pela natureza do motivo constante nos dois desenhos – estátua – exercício por 

norma executado nas aulas de Desenho do Antigo e do Natural do 2.º, 3.º e 4.º ano do 

Curso Geral de Desenho
1475

, torna-se possível limitar a datação destas obras aos anos de 

1895-99, que corresponde ao período de frequência de Anjos Teixeira nos últimos três 

anos do Curso Geral de Desenho.   

No ano de 1936, um ano após a morte de Anjos Teixeira, foi feita uma exposição 

de homenagem ao artista, que foi inaugurada em 6 de Janeiro de 1936 num dos salões 

da SNBA. Esta mostra contou com uma recolha e apresentação exaustiva de obras do 

escultor
1476

.  

Supomos que a marca de autor em estudo foi concebida por ocasião da exposição 

de homenagem ao escultor, com o fito de constituir um dístico de autenticação para o 

conjunto de obras não assinadas que estavam sob a guarda da EBAL e que se 

pretendiam apresentar nesta exposição. Esta suposição adquire outra consistência 

quando encontramos a presente marca em obras não assinadas do autor na colecção de 

Desenhos do MC-MNAC (cinco apontamentos a grafite e tinta sépia)
1477

 e na Casa 

Museu Anjos Teixeira (Sintra), onde a referida marca pode ser observada, embora com 

a presença de uma terceira assinatura no campo da autenticação – Anjos Teixeira 

(Filho)(1908-1997) (Fig.210).  

A informação contida nas fichas de inventário dos desenhos do MC-MNAC, 

refere que as obras participaram na dita exposição de homenagem. É quase certo que o 

                                                 
1474

Idem, pp. 385-387. 
1475

Cf. ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Programma dos Cursos. Lisboa : Adolpho 

Modesto & C.ª – Impressores, 1890, pp. 5-6.  
1476

Cf. In Memoriam do Escultor Anjos Teixeira: 1880-1935. [s/l], [Comissão Executiva da Exposição 

de Homenagem ao Escultor Anjos Teixeira], 1936; vd. também, Cristina de Sousa Azevedo TAVARES – 

Naturalismo e Naturalismos na Pintura Portuguesa do séc. XX e a Sociedade Nacional de Belas-
Artes. vol. 1, pp. 134-135. 
1477

Colecção de desenhos do MC-MNAC: Inv n.ºs: 836, 837-A, 837-B, 837-C e 838. 
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mesmo também se tenha verificado com as obras da Casa Museu, visto que esta possui 

grande parte do espólio do escultor.  

O catálogo da exposição faz menção a “vários estudos a lápis, à pena, ensaios a 

água-forte e algumas aguarelas” (cat. n.ºs: 86 - 254)
1478

, mas não faz referência a 

desenhos em carvão, técnica na qual os dois desenhos da Colecção foram executados. 

Ficamos assim na dúvida, se os dois desenhos – Inv. n.ºs: 314 e 315 – foram 

efectivamente expostos, e por conseguinte, marcados por ocasião desta exposição. 

Apesar dos dados aqui explorados não conseguirem provar com exactidão a presença 

dos dois desenhos da Colecção na referida exposição, isso não invalida que carimbo em 

estudo tenha sido concebido por altura da exposição ou na sequência dela, uma vez que 

temos notícia de terem sido expostos outros desenhos (desenhos da colecção do MC-

MNAC) do escultor que apresentam esta marca. Do mesmo modo, não podemos pôr de 

parte a hipótese destes desenhos da Colecção terem feito parte de uma intenção de 

exposição, mas que não chegou a concretizar-se.   

 

8.4. Marcas de Atelier  

 

O carimbo “Atelier J. P. Laurens”, impresso a tinta castanha, com o texto dividido 

em duas linhas, pode ser observado em apenas um desenho da Colecção – Inv. n.º 348, 

datado de 1903, da autoria do pintor Adriano de Sousa Lopes (Quadro 8, Fig. 13). 

A data do desenho coincide com o ano em que foi concedido a Sousa Lopes uma 

pensão de estudo pelo Legado Valmor, para este ir estudar a Paris, para aprofundar os 

seus estudos em Pintura Histórica. Como referimos no capítulo 4.7, Sousa Lopes 

começou por cursar a Académie Julien, que continuou frequentar mesmo depois da sua 

entrada na École des Beaux-Arts de Paris
1479

.  

Dada a indicação do nome “Laurens” e as iniciais “J. P.” no carimbo que aparece 

no desenho de Sousa Lopes com o Inv. n.º 348, julgamos que esta marca esteja 

relacionada com o nome do pintor de história Jean-Paul Laurens, conhecido na História 

da Arte como ilustrador, pintor de história e professor. Enquanto ilustrador, Laurens 

revelou ser um desenhador prolífero, tendo ilustrado algumas obras de Goethe (1749-

1832) e Victor Hugo (1802-1885). Na pintura, arte onde se notabilizou e adquiriu maior 

                                                 
1478

Cf. In Memoriam do Escultor Anjos Teixeira: 1880-1935; Cristina de Sousa Azevedo TAVARES – 

Naturalismo e Naturalismos na Pintura Portuguesa do século XX e a Sociedade Nacional de Belas 
Artes, 1999, pp. 134-135.   
1479

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

192-194. 
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prestígio, executou inúmeras composições históricas, decoração de tectos e estruturas 

parietais, como também participou em diversos Salons. Em 1886, Laurens foi apontado 

como professor na École des Beaux-Arts de Paris e em 1890, após o fecho do seu atelier 

privado, abriu um curso na Académie Julien onde ensinou até ao ano de 1917
1480

.  

O facto de sabermos que Sousa Lopes começou os seus estudos em Paris na 

Académie Julien, no ano de 1903, período em que Laurens também era aí professor, 

leva-nos a ponderar a hipótese do desenho da Colecção – Inv. n.º 348– ter sido 

executado no atelier dirigido por Laurens na Académie Julien. A admissão desta 

possibilidade sugere, que Sousa Lopes terá sido discípulo de Laurens, facto que é 

omisso na biografia do pintor português
1481

.  

A relação mestre-discípulo por nós sugerida, entre Laurens e Sousa Lopes adquire 

credibilidade quando colocamos lado a lado as gravuras dos dois artistas, onde é 

possível verificar que ambos optam por modelar a figura e definir os valores do claro-

escuro com recurso a linhas cruzadas (Figrs. 211 e 212). 

O carimbo – “ATELIERS REÚNIS CONCOURS” - de formato elíptico, impresso 

a tinta castanha, pode ser observado em dois desenhos da Colecção, datados de 1903, da 

autoria de Sousa Lopes – Inv. n.ºs: 339 e 386 (Quadro 8, Fig. 14).  

Pela data das obras e a informação biográfica de Sousa Lopes ficamos limitados a 

considerar dois locais de execução, onde estes desenhos podem ter sido marcados – 

Ecóle des Beaux-Arts de Paris ou a Académie Julien.  

Em contacto com o departamento de estudos documentais da ENSBA, fomos 

informados que marca de Colecção – ATELIERS REÚNIS CONCOURS” - não é 

familiar a nenhum dos exemplares presentes no acervo desta instituição
1482

, o que nos 

conduz por um lado, a excluir a possibilidade das obras da Colecção que apresentam 

esta marca procederem da École; por outro, considerar a Académie Julien como local 

mais provável onde estes dois desenhos podem ter sido executados e marcados. O facto 

de o carimbo conter a palavra “CONCOURS” (concurso), leva-nos admitir que estas 

obras tenham sido executadas e marcadas no contexto dos concursos mensais que eram 

                                                 
1480

Cf. MUSÉE D’ORSAY – Jean Paul Laurens, 1838-1921: peintre d’histoire. Paris : Réunion des 

Musées nationaux; Musée D’Orsay; Toulouse: Musée des Augustins, 1997; Jane TURNER – Jean Paul 

Laurens. In, Jane TURNER, Ed. – op. cit.,  vol. 18,  864-866.  
1481

 Como estudo de referência para a análise do percurso artístico de Sousa Lopes no estrangeiro, foi 

consultada a dissertação de mestrado de Helena SIMAS, em particular, o capítulo: “Paris: do ensino 

académico ao encontro com os novos modos de representação”. Cf. Helena Isabel Feijoca SIMAS – op. 

cit pp. 65-71. 
1482

Esclarecimento fornecido por Joëlla de Couëssin, responsável pelo Departamento de Estudos 

Documentais da École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.  
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promovidos pela Académie Julien, que eram realizados com objectivo de incentivar e 

preparar alunos para os Salons oficiais e admissão na École des Beaux-Arts de Paris
1483

. 

 

8. 5. Marcas de exposição 

 

As marcas – “3. ÉME
 ANNÉE” e “4. ÉME

 ANNÉE” – sob a forma de etiqueta 

podem ser observadas em três desenhos da Colecção, Inv. n.ºs: 330, 383 e 478, datados 

de 1899, da autoria de Artur Gaspar dos Anjos Teixeira, Artur Miguel Severino (1878-

?)
1484

 e José António Fernandes Piloto (1881-?)
1485

 e referentes a exames do Curso 

Geral de Desenho da EBAL. 

O desenho de Anjos Teixeira, Inv. n.º 330, Estudo de panejamento, refere-se a 

um estudo de panejamento em carvão apresentado no exame de passagem da 2.ª cadeira 

do 4º ano – Desenho do Antigo, do Modelo Natural e Panejamentos, onde obteve a  

classificação de 18 valores
1486

.  

O desenho de Artur Severino, Portal Neo-Manuelino, Inv. n.º 383, trata da 

representação de um portal neo-manuelino executado em aguarela, apresentado como 

resposta ao exame de passagem da 3.ª cadeira do 4º ano – Composição de Ornato em 

Desenho – onde obteve a classificação de15 valores
1487

.  

Por fim, o desenho de José António Fernandes Piloto, Baixo-relevo, Inv. n.º 478, 

diz respeito à representação de um baixo-relevo em aguarela, executado como prova de 

exame de frequência da 9.ª cadeira do 3º ano – Desenho do ornato do relevo – onde 

obteve a classificação de 13 valores, conforme está inscrito a grafite no desenho.  

Estas obras de Anjos Teixeira, Artur Severino e José A. F. Piloto foram 

apresentads na 17.ª exposição anual da EBAL, que decorreu no ano de 1899
1488

.   

                                                 
1483

 Na investigação levada a cabo por Ana Paula Cavalcanti Simioni, a respeito dos pensionários 

brasileiros em Paris e daqueles que frequentaram a Académie Julien em particular, é publicado por esta 

autora uma relação dos alunos brasileiros e respectivos professores na Académie Julien. Nesta relação 

vemos indicação de uns “ateliers reunidos”, que logo à frente trazem o nome dos professores. Assim,  

pensamos que os “Ateliers Reunis” se refiram a um regime de atelier ou aula na Académie Julien que 

reunia mais do que um professor. Cf. Ana Paula Cavalcanti SIMIONI – A viagem a Paris de artistas 

brasileiros no final do século XIX. Tempo Social, revista de sociologia da Universidade de São Paulo. 

vol. 17, n.º 1, (Junho de 2005), pp. 362-363.  
1484

 Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

349-350.  
1485

 Idem, pp. 276-277.  
1486

Cf. Livros dos Exames curso preparatório [1898-1911]. fl. 13. Arquivo morto da secretaria da 

FBAUL. 
1487

Cf. Idem, fl. 20. 
1488

ESCOLA DE BELLAS-ARTES DE LISBOA - Catalogo da Exposição dos Trabalhos dos Alumnos 

da Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados no anno Lectivo de 1898-1899 - 17.ª Exposição 
Annual. Lisboa : Imprensa Nacional, 1899. Cat. n.ºs: 97, 95, 65.  
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À semelhança com o que sucedeu com o carimbo anteriormente estudado, fomos 

informados pela ENSBA, que esta etiqueta também não constava em nenhuma obra 

existente naquela instituição
1489

. O que nos leva a excluir a possibilidade destes 

desenhos terem sido executados nessa instituição, mas não elimina a hipótese de terem 

sido marcadas no estrangeiro.  

A reforçar a situação de terem sido realizadas na EBAL, temos os registos de 

avaliação que aparecem inscritos livros de Exames da EBAL e onde podemos 

comprovar a avaliação destes desenhos pela instituição
1490

.  

A notícia biográfica destes artistas constitui outro dado que contribui para 

sustentar a ideia, de que estes desenhos foram executados em território nacional. Apesar 

da informação biográfica ser escassa em relação a Artur Severino e José A. F. Piloto, o 

mesmo não se verifica com Anjos Teixeira, que como se disse, só se deslocou a Paris no 

ano de 1907, a expensas de uma bolsa concedida pelo Legado Valmor.  

Pela consulta do catálogo oficial da secção portuguesa da Exposição Universal de 

Paris de 1900
1491

, temos informação que a EBAL foi representada com trabalhos de 

alunos – “travaux des elévès” – na classe 4, secção consagrada ao ensino artístico 

especial, onde foi premiada com uma medalha de prata
1492

.  

Por ocasião da participação da EBAL nesta exposição Universal de Paris de 

1900
1493

, o professor de História de Arquitectura, Geologia e Arqueologia da EBAL, 

Francisco de Marques Sousa Viterbo (1845-1910), elaborou um texto sobre a instrução 

pública e o ensino das belas-artes em Portugal. Depois de fazer uma sinopse histórica da 

evolução do ensino artístico em Portugal e de apresentar a organização da EBAL, 

Viterbo fala-nos das exposições anuais dos trabalhos dos alunos, que a EBAL tinha por 

hábito organizar. Viterbo no seu texto menciona a 17.ª exposição, onde foram 

apresentados os trabalhos dos alunos aprovados no ano lectivo de 1898-1899 e as obras 

                                                 
1489

 Esclarecimento fornecido pela responsável do Departamento de Estudos Documentais da École 

Nationale Supérieure des Beaux-Arts (Paris), Joëlla de Couëssin. 
1490

 Ver campos do historial e bibliografia das fichas de inventário dos desenhos  - Inv. n.ºs: 330, 383, 

478. 
1491

 A Exposição Universal de Paris de 1900 decorreu entre 15 de Abril e 5 de Novembro de 1900. Cf. 

Exposição Universal de 1900 – secção portugueza – inspecção-geral. Lisboa : Imprensa Nacional, 

1898. 
1492

Cf. Exposition Universelle de 1900 – Portugal – Catalogue Officiel. Paris/Lisbonne : Millaud & C
ie   

 

[s. d.], p. 6. 
1493

 A primeira exposição universal foi realizada em Londres no ano de 1851. A presença nacional nestes 

certames internacionais foi notada logo no ano seguinte, na Exposição de Paris, em 1852 e novamente em 

1867. No ano de 1871, foi na Exposição de Madrid e no ano de 78, na Grande Exposição de Paris. Sobre 

a presença nacional nestes certames internacionais, vd. José-Augusto FRANÇA – op. cit., vol. I, pp. 427-

430. Ainda sobre a questão da participação de Portugal nestas exposições, aguarda-se a publicação do 

trabalho – Portugal das Exposições Universais e Internacionais: catálogos icono-bibliográfico, 1998. 

Organizado pela Câmara Muncipal de Santarém com a coordenação de Jorge Custódio.  
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remetidas pelos estudantes em Paris, Adolfo de Sousa Rodrigues (1876 – 1908)
1494

 e 

José Alexandre Soares (1873-1930), pensionários por conta do Estado nas 

especialidades de Pintura Histórica e Arquitectura, respectivamente
1495

.  

O facto do texto de Viterbo dar ênfase aos trabalhos dos alunos aprovados no ano 

lectivo de 1898-1899, leva-nos a supor que para a Exposição Universal de Paris de 1900 

foram enviados os trabalhos aprovados nesse ano lectivo, no qual se incluem os três 

desenhos da Colecção que apresentam as referidas etiquetas, “3. ÉME
 ANNÉE” (3.º ano) 

e “4. ÉME
 ANNÉE” (4.º ano). Verificamos que a informação presente nas etiquetas 

coincide com o ano de frequência em que os desenhos foram executados. Esta 

constatação no nosso entender, vem de alguma forma sugerir que estas etiquetas 

visavam informar o visitante do tipo de exercícios que eram efectuados na escola de 

Lisboa nos diferentes anos do curso.  

A admissão da participação destes desenhos na Exposição Universal de Paris de 

1900, vem contribuir para uma ampliação do conhecimento do percurso académico de 

Anjos Teixeira, Artur Miguel Severino e José António Fernandes Piloto, mas também, 

evidenciar a ligação da EBAL no passado com os grandes certames internacionais. 

Na sequência do trabalho que está a ser levado a cabo pela Fondation Custodia 

(França), que como referimos, está a proceder a uma actualização e ampliação da obra 

de Lugt e sua publicação on-line
1496

, contactámos esta fundação no sentido de saber se 

possuía informações sobre algumas das marcas de colecção aqui estudadas. Não 

conseguimos recolher quaisquer dados. No entanto, foi-nos pedido que enviássemos os 

resultados deste estudo, nomedamente as informações técnicas e visuais das marcas 

estudadas para esta instituição, no sentido destas virem a ser inscritas nesse catálogo. A 

concretização desta acção abre a possibilidade da Colecção de Desenho Antigo da 

FBAUL adquirir projecção internacional no plano das colecções de arte. 

    

 

 

 

 

 

                                                 
1494

Sobre o seu percurso académico/artístico e suas obras na Colecção, vd. Vol. III desta dissertação, pp. 

311-312.   
1495

 Cf. Sousa VITERBO – L’enseignement des Beaux Arts en Portugal, Exposition Universelle de 

1900 – Section Portugaise. Lisbonne, 1900, p. 16.  
1496

 Vd. nota 1447. 
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Parte III – Inventário da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL e sua 

informatização  

 

1. Inventário da Colecção  

 

A inexistência de uma estrutura sistematizada e normalizada do inventário da 

Colecção, tendo em conta as actuais normas da museologia, levou-nos a determinar 

como objectivo nesta dissertação, o projecto de inventário da Colecção e a sua 

informatização. 

A inscrição no mestrado, o contacto com as normas e legislação de conservação 

do património e profissionais da área da museologia, levou-nos a reconsiderar algumas 

das práticas seguidas no passado para o inventário e tratamento desta Colecção, e 

adoptar uma metodologia específica para a sua inventariação, cujo processo e 

procedimentos passamos descrever de seguida. 

 

1.1. Inventários anteriores 

 

O estudo realizado às Marcas de Colecção levou-nos a ponderar a possibilidade 

do carimbo circular da ESBAL, que aparece em 35 dos 40 desenhos expostos em 1975 

na exposição – Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de 

Lisboa
1497

 – estar de alguma forma relacionado com um inventário que pensamos teve 

lugar entre os anos de 1957 e 1975 (ver capitulo. 8.1). Porém, deste inventário não 

existe qualquer registo escrito ou informação, se este foi alguma vez executado.  

Conforme referido no capítulo 1 (Parte II) desta dissertação, nos anos 70, o 

escultor e professor Joaquim Correia, na qualidade de Director da ESBAL, delegou nos 

professores escultores, Carlos Amado e Lagoa Henriques, a tarefa de inventariarem e 

acondicionarem em pastas as obras que tinham sido encontradas na cave da Escola. No 

entanto, um pouco à semelhança do caso anterior, não existe nenhum registo escrito que 

tivesse chegado até aos nossos dias.  

O primeiro inventário parcelar desta Colecção, de que há efectivamente registo, 

foi realizado nos anos 80, por dois grupos de alunos da cadeira de Museologia do 

Professor Carlos Amado.  

                                                 
1497

 Cf. [Margarida CALADO; Maria CALADO] –  Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior 

de Belas-Artes de Lisboa. Lisboa : Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, 1975. [Catálogo da 

Exposição - Desenhos dos Séculos XIX e XX – Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa - que esteve 

patente na ESBAL entre 27 de Outubro e 9 de Novembro de 1975] 
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O primeiro grupo, composto por Isabel Abegão e Eduardo Prata, elaborou no ano 

lectivo de 1982-83, o registo de 191 desenhos (Inv. n.ºs: 101 – 292), cuja informação 

ficou escrita em fichas de inventário especialmente elaboradas para o efeito (Fig. 213). 

Os vestígios desta inventariação podem actualmente ser observados em inscrições a 

grafite nos versos dos 191 desenhos já apontados, onde constam as iniciais dos alunos, 

ano da inventariação, número de inventário atribuído e pasta em que estes desenhos se 

encontravam (ex: “I.P.A. 1983 / nº 138 Pasta I”).  

Em 1986, os alunos Armando Pina, Margarida Vasconcelos e Luís Reis fizeram o 

recenseamento de mais 43 obras em relação ao inventário anterior (Inv. n.ºs: 293 – 335). 

Este grupo adoptou o mesmo modelo de ficha de inventário (Fig. 214), mas optou 

apenas por inscrever no verso das peças o número de inventário (ex: “324”).  

Os dossiers destes dois inventários encontram-se actualmente arquivados no 

Gabinete de Desenho da FBAUL (sala 4.04).   

No ano de 1995, os professores Artur Ramos e João Paulo Queirós realizaram o 

inventário de 227 desenhos (Inv. n.ºs: 101-131;133-295; 298-301, 304, 309-321, 324-

330, 332, 333, 336, 338-341, 343-345, 348, 353, 386), que incluiu na sua maioria as 

obras que tinham sido registadas nos dois últimos inventários. Os sinais desta 

catalogação podem confirmados através das iniciais dos apelidos dos dois docentes, 

seguidos dos números de inventário inscritos a grafite no verso das obras (ex: “QR 21”). 

Contudo, deste inventário não resta qualquer testemunho escrito.  

Em 1999, no âmbito do trabalho final da cadeira de museologia, da nossa 

licenciatura, decidimos executar um levantamento das obras de desenho antigo 

existentes na Faculdade. Esta tarefa teve como resultado o registo de mais 10 desenhos 

em relação ao último inventário elaborados nos anos 80 e culminou, conforme referimos 

no início desta dissertação, na produção de um CD-ROM com a informação técnica e 

visual das obras.  

Em 2002, a tarefa de inventariação desta Colecção foi retomada, bem como, foi 

criado um espaço próprio para a sua acomodação dentro das instalações da FBAUL- 

Gabinete de Desenho. A reunião das obras neste arquivo e a descoberta de mais 

desenhos entre 2002 e 2004, ditou a necessidade de se fazer uma actualização do 

inventário da Colecção. A informação destas últimas obras foi registada manualmente 

em fichas de inventário que seguiram o mesmo modelo daquela que foi criada em 1982-

83.  

Em virtude do que foi exposto, verificamos que não existe um inventário completo 

da Colecção e que os inventários efectuados não obedeceram a uma normalização 
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criteriosa. No sentido colmatar esta lacuna, propomos a inventariação da Colecção 

segundo as normas actuais do inventário museológico.  

 

1.2. Processo de inventário 

 

O processo de inventário da Colecção foi antecedido por dois momentos. Em 

primeiro lugar efectuou-se uma observação às obras e uma organização preliminar de 

acordo com os autores, assuntos, datas e estado de conservação, para em seguida se 

proceder ao seu acondicionamento provisório. Este trabalho preliminar incluiu o registo 

fotográfico das peças, marcação de um número provisório de inventário nos desenhos, 

descrição abreviada das obras (autor, data, ano, dimensões, materiais, técnicas e 

inscrições e data de preenchimento da ficha) e o registo fotográfico das mesmas.  

A informação recolhida sobre cada peça foi registada manualmente numa ficha de 

inventário provisória, que serviu de base para a execução do inventário final, mas 

também, como instrumento de controlo, temporário, para as peças em arquivo, no 

sentido de prevenir a sua alienação até à conclusão do processo de inventariação da 

Colecção. 

Para a elaboração do presente inventário da Colecção de Desenho Antigo da 

FBAUL tivemos em conta, por um lado, as normas e a legislação em vigor relativa ao 

inventário museológico
1498

; por outro, os parâmetros seguidos na inventariação de 

outras colecções da FBAUL (Gravura Antiga
1499

, Litografia, Fotografia e 

Heliogravura
1500

), atendendo que se pretende a integração desta Colecção num projecto 

museológico que compreenda todas as outras colecções da FBAUL. 

1.2.1. Número de inventário  

 

O número de inventário tem como objectivo constituir um registo inequívoco para 

a identificação individual de cada uma das peças da Colecção
1501

. Conscientes de que 

este acervo de desenhos não faz ainda parte de um Museu e de que a FBAUL é 

                                                 
1498

 Lei-quadro dos Museus dos Portugueses, Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto de 2004, Art.º 15.º a 20.º. 

Publicado em Diário da República, I Série A, nº 195, de 19 de Agosto de 2004; INSTITUTO 

PORTUGUÊS DOS MUSEUS. Ed.lit; PINHO, Elsa Garret; FREITAS, Inês da Cunha, textos – Normas 

de Inventário – Artes Plásticas e Decorativas. 2.ª edição, Lisboa : IPM, 2000. 
1499

 Sobre o inventário da Colecção de Gravura Antiga da FBAUL vd. Maria Teresa Sabido Gualdino 

Ferreira Martins MADEIRA - A colecção de Gravura Antiga da Faculdade de Belas-Artes da 

Universidade de Lisboa. 3 vols, 2005.  
1500

 Estes inventários foram executados pelas pintoras Ana Afonso, Sandra Mestre, Priscila Machado e 

Raquel Carvalho, no âmbito de estágios profissionais no Gabinete de Desenho da FBAUL, orientados 

pela Profª. Doutora Luísa Arruda. 
1501

 Cf. Francisca Hernández HERNÁNDEZ – Manual de Museologia. Madrid : Editorial Sintesis, 1998. 

p. 138.  
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possuidora de outras colecções, a constituição deste número seguiu o modelo adoptado 

na inventariação de outras colecções da FBAUL, que por sua vez se baseou no exemplo 

sugerido pelas Normas de Inventário museológico para os museus organizados com o 

inventário ordenado por colecções ou secções
1502

.  

Em acordo com a Profª. Doutora Luísa Arruda decidiu-se dar continuidade ao 

inventário elaborado nos anos 80 pelos alunos da cadeira de museologia do Prof. Carlos 

Amado, em virtude deste trabalho constituir o primeiro inventário escrito desta 

Colecção. Assim, a numeração atribuída às obras segue a sequência do inventário do 

Prof. Carlos Amado.  

O número de inventário da Colecção de Desenho Antigo é formado por um 

registo alfanumérico, composto por quatro secções, separadas entre si por meio de uma 

barra (/).  

A primeira secção comporta a sigla da instituição escrita em maiúsculas – 

FBAUL; a segunda, o número de inventário atribuído de forma sequencial; a terceira, a 

sigla convencionada para a Colecção – DA (Desenho Antigo) (Ex: FBAUL/1/DA). 

Houve no entanto, em alguns casos que proceder a um desdobramento do número de 

inventário, em virtude de algumas peças da Colecção terem sido encontradas agrupadas 

por lotes de autor. Foi o que aconteceu com os desenhos procedentes da Aula Pública de 

Desenho, cujas obras foram encontradas atadas por um papel (Fig. 215). Nestes casos, 

ao lote do autor foi atribuído um número que tem continuidade com o restante 

inventário da Colecção, seguido do número do desenho no referido lote (Ex: 

FBAUL/2.1/DA)
1503

.  

Como explicámos no capítulo 1.4 (Parte II) desta dissertação, a Colecção regista 

no seu inventário o desaparecimento ou ausência física de sete desenhos – Inv. n.ºs: 

235,296, 297, 303, 322, 323, 329. Relativamente a estes desenhos optou-se por não 

acrescentar as siglas FBAUL e DA, uma que estas siglas dizem respeito não só ao 

inventario actual, mas também às obras que constam efectivamente na Colecção. De 

forma a informar que estas peças não se encontram na Colecção, foi colocado à frente 

do número de inventário e entre parênteses – “abatido” (ex: 296 (abatido))
1504

.  

 

 

                                                 
1502

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS – op. cit., p. 26. 
1503

 Importa referir que este sistema de numeração é adoptado pelo IPM para Museus criados de raíz, com 

colecções reunidas recentemente. Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS – op. cit., p. 26. 
1504

 Sobre os procedimentos a seguir para obras abatidas do inventário museológico vd. INSTITUTO 

PORTUGUÊS DOS MUSEUS – op. cit., pp. 67-69. 
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1.2.2. Marcação do número de inventário 

 

As regras de inventário estabelecem que as obras em papel devem ser marcadas 

no verso a lápis
1505

. Apesar de serem reconhecidas normas nesta área, não existe 

consenso, conforme vem sublinhado pelo ICOM
1506

. No entanto, existem alguns 

princípios básicos que devem ser respeitados – os métodos de marcação não podem 

causar danos irreversíveis às peças; o número aplicado na peça deve ser facilmente 

localizado de forma a evitar manusear de forma desnecessária a obra; a inscrição do 

número de inventário deve ser feita preferencialmente sobre a peça
1507

.  

Em conformidade com as recomendações do ICOM e do IPM, optámos por 

manter todos os registos de inventários anteriores nos desenhos
1508

, uma vez que estes 

indicadores fazem parte do objecto, mas também podem vir a ser úteis para a sua 

história
1509

.  

A marcação do número de inventário nos desenhos foi feita no verso, no canto 

inferior direito. Em termos de médium optou-se, conforme sugerido pela conservadora 

do gabinete de desenhos do MNAA, Maria da Trindade Mexia Alves, pela marcação 

deste número a tinta-da-china (cor sépia), através da utilização de uma caneta Faber-

Castell-PITT artist pen/F (indian ink, waterproof, maximum light-fastness, uma vez que 

esta tinta apresenta um elevado grau de estabilidade e não representa quaisquer riscos 

para o papel. Tendo sido esta também a solução adoptada para a marcação das obras da 

Colecção de Gravura Antiga da FBAUL
1510

.  

 

1.2.3. Ficha de inventário  

 

No âmbito da museologia a ficha de inventário é um dos documentos mais 

importantes para a identificação das peças, mas também para o seu estudo, uma vez que 

inclui todas as informações existentes a respeito da obra
1511

.  

                                                 
1505

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., p. 31. 
1506 “The methods to apply the number to object are not always agreed upon.” Cf. ICOM – Labelling and marking objects [em linha]. [s.l..]: ICOM [disponível 

em http://www.cidoc.mediahost.org/content/archive/cidoc_site_2006_12_31/fact2.html. Consultado em 14-12-2006]. 

1507. Cf. Ibidem
.
 

1508 
“[…] Do not: remove old numbers, as they can give information on the history of the object […]”. Cf. 

Labelling and marking objects”. Cf. Ibidem. 
1509

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., p. 25. 
1510

 Na sua dissertação de mestrado, Teresa Madeira indagou junto do fabricante as propriedades e 

vantagens na utilização deste médium para a marcação das obras da Colecção de Gravura Antiga da 

FBAUL. Cf. Maria Teresa MADEIRA – op. cit., vol I, pp. 101-102. 
1511

 Cf. Francisca Hernández HERNÁNDEZ – op. cit., p. 150.  
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Para elaboração da ficha de inventário da Colecção
1512

 baseámo-nos na estrutura 

da ficha do programa Matriz (IPM)
1513

 reajustando-a contudo, às especificidades da 

Colecção
1514

.  

Relativamente à definição dos campos da ficha de inventário, teve-se em linha de 

conta, aqueles considerados como necessariamente obrigatórios segundo o artigo 19.º da 

Lei-Quadro dos Museus
1515

 (2004)
1516

 e aqueles determinados pelas Normas Gerais de 

Inventário, que consideramos serem relevantes para a identificação, história e estado de 

conservação das obras
1517

.  

O primeiro campo – Instituição/Proprietário – diz respeito à identificação da 

instituição ou entidade proprietária da Colecção, que neste caso se refere à Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa (ex: Instituição / Proprietário: Faculdade de 

Belas-Artes da Universidade de Lisboa). 

O segundo campo – Categoria – refere-se ao nível de classificação desta 

Colecção de acordo com a sua especificidade técnica (desenho). Tratando-se de uma 

colecção que só contém obras em Desenho, pode parecer redundante incluir este campo. 

Porém, atendendo ao facto que se pretende que esta Colecção venha a ser integrada no 

conjunto das restantes colecções da FBAUL, que inclui obras de Pintura, Escultura, 

Gravura e Fotografia, faz sentido no nosso entender incluir este campo na ficha de 

inventário. 

Segue-se o campo do Número de Inventário e Números de Inventários 

Anteriores, estes últimos, em campo separados, conforme sugerem as Normas Gerais 

de Inventário
1518

.  

                                                 
1512

 O modelo da ficha de inventário pode ser consultado no Vol. II desta dissertação – Parte IV -Fichas 

de Inventário. 
1513

 A ficha Matriz foi concebida pelo IPM para servir como formulário de registo normalizado para os 

acervos de todos museus tutelados por este instituto. O que justificou a necessidade da introdução de 

vários campos, com o intuito de abranger as características dos diferentes acervos.  
1514

 “Cada museu elabora a ficha de acordo com as características da sua colecção […]”. Cf. Fernando 

António Baptista PEREIRA – Operações de registo museográfico nos Museus de Arte. In, Maria Beatriz 

ROCHA-TRINDADE, op. cit., p. 118. Sobre as funções e organização de uma ficha de inventário vd. 

Francisca Hernández HERNÁNDEZ – op. cit., p. 150. 
1515

 Diário da República, I Série A, nº 195, Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto de 2004 – Lei-Quadro dos 

Museus dos Portugueses, Art.º 19.º 
1516

 Número de inventário, nome da instituição, título, autoria, datação, material, meio e suporte, 

dimensões, descrição, localização, historial, modalidade de incorporação e data de incorporação 
1517

 Categoria, justificação de autor, justificação da data, marcas, inscrições, estado de conservação, 

especificações sobre o estado de conservação, data do estado de conservação, intervenções de 

conservação e restauro, exposições, bibliografia, observações, registo de imagem, tipo de registo, número 

de inventário fotográfico, data, localização e autor que preencheu a ficha de inventário. 
1518

 “Para além do número de inventário actualmente associado a uma peça, outros poderão ter existido 

com reconhecido interesse para a história do próprio objecto, designadamente números incluídos em 

antigos inventários […] Em qualquer dos casos, dever-se-á sempre fazer referência à fonte a que se 

reportam esses números no próprio campo”. Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., 

p. 25. 
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Sucede-se o quinto campo – Autor. De acordo com as Normas Gerais de 

Inventário, indicamos o autor na ficha quando a obra em causa se encontra assinada ou 

com identificação do autor. O autor é identificado em primeiro lugar pelo seu apelido, 

separado por uma vírgula do nome próprio, seguido do local, ano de nascimento e 

morte, referidos entre parênteses (ex: SALGADO, José Maria Veloso (Orense, 1864 - 

Lisboa, 1945)). Para os casos em que não são conhecidas as datas de nascimento ou 

morte, fez-se menção ao período da sua actividade académica/artística (ex: SEVERINO, 

Artur Miguel (Lisboa, 1878 - actividade conhecida: finais da 2.ª metade do séc. XIX)). 

Relativamente às obras em que não se conseguiu apurar a autoria, o autor é referenciado 

como Desconhecido
1519

.  

No sexto campo – Justificação de Autor – são mencionados os indicadores que 

contribuíram para apontar a autoria da peça. Para o caso de obras que se encontram 

assinadas ou identificadas, a justificação adoptada foi, obra assinada
1520

 ou obra 

identificada
1521

. 

Relativamente às obras cuja identidade do autor é desconhecida, a justificação de 

autoria obedeceu às seguintes designações: obra n/assinada ou obra n/identificada.  

Segue-se o campo do Assunto. As normas de inventário não contemplam a 

criação deste campo. Justificamos a sua inclusão, pelo facto de entendermos ser 

necessário dividir a Colecção por grupo temáticos, de acordo com os motivos 

representados, possibilitando desta forma instituir um critério formal que auxilie na 

identificação e pesquisa das obras da Colecção (ex: Figura). 

Passamos em seguida para o oitavo campo – Título. Não sendo conhecido o título 

atribuído pelos autores resolveu-se, em conformidade com as Normas Gerais de 

Inventário, por denominar as obras tendo em conta o tema ou assunto representado, 

seguido do tipo de título – titulo iconográfico ou titulo vulgarizado
1522

. 

                                                 
1519

 Cf. Idem – op. cit., p. 39-42 
1520

 Entendemos por obras assinadas, aquelas onde consta a assinatura ou rubrica do autor no desenho. 
1521

 Entendemos por obras identificadas, os casos onde foi possível perceber que a indicação do nome do 

autor foi colocada pela instituição. Encontram-se nesta situação, as obras procedentes dos concursos 

anuais da Aula de Desenho. Como tivemos ocasião de referir no capitulo 3.2, antes das obras a concurso 

serem examinadas pelo júri, eram marcadas com um número de forma a preservar o seu anonimato na 

sessão de avaliação do júri dos concursos, sendo este o único meio de serem distinguidas. Depois da 

votação o resultado da distinção e nome do discípulo avaliado eram inscritos na superfície da obra (a 

grafite, na frente ou no verso da folha). Ainda dentro das obras identificadas, temos o caso dos desenhos 

com os Inv. n.ºs : 314 e 315, da autoria de Anjos Teixeira, cuja autoria é validada pela presença de um 

carimbo de autenticação com o nome do autor, rubricado por Simões de Almeida (sobrinho) e Leopoldo 

de Almeida (ver capitulo 8.3 – marcas de autor).  
1522

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., p.21 
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 O primeiro tipo de título foi aplicado para as obras em que a denominação da 

representação iconográfica se conhece (ex: Rapto de Dejanira pelo Centauro Nessus 

(Título Iconográfico).  

O título vulgarizado foi usado para as obras em que se sabe o nome do assunto ou 

motivo representado, ou então, como estes têm sido normalmente identificados ao longo 

dos tempos (ex: Gomil (Título vulgarizado); Académia de nu masculino (título 

vulgarizado) 

Em nono, décimo e décimo primeiro lugar, temos os campos respeitantes à 

informação técnica da obra – Matéria, Suporte, Técnica e Dimensões – ou seja, os 

meios e suportes envolvidos na sua execução. No plano das dimensões, adoptou-se 

como unidade de medição geral, o centímetro
1523

.   

Feita a caracterização física e os meios técnicos envolvidos na execução das 

obras, passamos ao campo da datação. Em primeiro lugar, faz-se menção à data exacta 

de execução da obra, seguida do ano e século.  

Segue-se o campo da Justificação da Data. Para as obras que estão datadas é 

feita referência à sua localização na obra. Para as obras não datadas, propôs-se justificar 

a sua datação por “afinidade técnica/formal” com outros desenhos da Colecção ou então 

com base em argumentos relacionados com o funcionamento e história da instituição 

(ex: Por afinidade técnica /formal com o modelo representando nos desenhos com os 

Inv n.ºs: 112 e 164.). Nos casos em que não houve esta possibilidade deu-se como 

justificação: “obra n/datada”
1524

. 

Sucede-se o campo do Local de Execução. Sendo uma Colecção que engloba na 

sua maioria obras executadas em contexto escolar, fez-se referência à aula e instituição 

escolar em que as obras foram realizadas (ex: “Aula de Desenho de Arquitectura Civil, 

Academia das Belas-Artes de Lisboa, Lisboa, Portugal”).  

Temos de seguida o campo das Marcas. Neste campo indicou-se os carimbos, 

selos brancos ou etiquetas presentes nas obras, cujo conteúdo escrito ou impresso se 

transcreveu (ex: “ACADEMIA REAL DAS BELLAS ARTES DE LISBOA” (carimbo, 

em cima ao centro). 

No campo Inscrições reproduzem-se as referências textuais inscritas nos 

desenhos e sua localização na obra (ex: “N.º 10, 4 annos. Prem.
do

 J
e
. L. Mont.º 1864 a 

65.” (a grafite, na margem superior)). 

                                                 
1523

 Cf. Idem, pp. 52-53. 
1524

 Cf. Idem, p. 48. 
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O campo da Descrição compreende uma explicação objectiva e sumária dos 

objectos ou motivos representados em cada desenho. Para a elaboração destas 

descrições teve-se em linha de conta, sobretudo o que se vê e não o que se conhece
1525

. 

Relativamente às obras em que o tema da representação iconográfica se conhece, este 

também aparece incluso na descrição. Foi também considerado na descrição das obras, 

os meios técnicos envolvidos na sua execução (ex: “desenho executado a aguarela e 

grafite, de gomil, visto de perfil, com a pega voltada para a direita do observador 

[…]”
1526

. 

Seguem-se os campos que nos informam sobre a conservação e restauro das peças 

– Estado de Conservação, Especificações sobre o Estado de Conservação, Data do 

Estado de Conservação e Intervenções de Conservação e Restauro.  

Seguindo as Normas Gerais de Inventário, o Estado de Conservação está 

parametrizado segundo quatro estados: bom, regular, deficiente e mau
1527

.  

Em Especificações sobre o Estado de Conservação, fazemos uma descrição 

concisa dos problemas detectados nas peças, que estiveram na origem da classificação 

do seu estado de conservação (ex: “Acumulação de poeira”).  

No campo da Data de conservação é indicada a data em que foi feita a última 

avaliação ou observação ao estado de conservação da peça.  

No campo dedicado às Intervenções de Conservação e Restauro faz-se menção 

ao nome ou entidade responsável pelo restauro da obra, seguido do número do processo 

criado para a peça intervencionada (ex: “Restaurado por Drª Adriana Ferreira. Processo 

nº1, 2003-05.”). 

Sucede-se o campo do Historial, no qual vem descrito o contexto de realização e 

o percurso da obra. Como extensão do historial, temos os campos da Incorporação e 

Data de Incorporação. Nestes campos são apontados os modos de incorporação da 

obra na instituição e sua data. Relativamente à incorporação e de acordo com as 

modalidades de incorporação previstas na Lei-Quadros dos Museus
1528

 e nas Normas 

Gerais de Inventário para a categoria das Artes Plásticas, os desenhos da Colecção 

enquadram-se nos seguintes modos: transferência, produção própria, doação e 

desconhecido.  

                                                 
1525

 Cf. Idem, pp.33-34. 
1526

 Trecho da descrição do objecto representado no desenho com o Inv. n.º 101. 
1527

 Não se incluiu o estão Muito Bom, uma vez que nenhuma peça da Colecção se enquadra neste perfil. 

Sobre os parâmetros de classificação da conservação ditados pelas Normas de Inventário. Cf. 

INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., pp. 55-56. 
1528

 Diário da República, I Série A, nº 195, Lei nº 47/2004 de 19 de Agosto de 2004 – Lei-Quadro dos 

Museus dos Portugueses, Art.º 13.º 
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No primeiro modo – transferência
1529

 – incluem-se aos desenhos procedentes da 

Aula Pública de Desenho, que como vimos foram integrados na ABAL por ocasião da 

extinção desta Aula, por decreto de 25 de Outubro de 1836.  

O segundo modo – produção própria
1530

 – diz respeito às produções do próprio 

estabelecimento de ensino na concretização das suas competências pedagógicas e 

atribuições orgânicas. Inscrevem-se nesta modalidade de incorporação, as obras da 

Colecção procedentes das provas de concurso, exames, remessas de pensionato e provas 

de admissão ao professorado e trabalhos de professores. 

O terceiro modo – doação
1531

 – refere-se às obras da Colecção que foram cedidas 

à instituição. Na qual se inscrevem os projectos de João Pedro Monteiro (Inv. n.ºs: 376, 

376.1), Valentim José Correia (Inv. n.º 438), Boaventura Alves (Inv. n.º377) e a 

académia de Soares dos Reis (Inv.º 338), oferecida à EBAL por José Simões de 

Almeida Júnior em 1906.  

O quarto modo – desconhecido
1532

 – diz respeito a todos aqueles casos em que 

não foi possível apurar a modalidade de incorporação na instituição.  

Depois do modo de incorporação acrescentou-se o contexto em que a peça foi 

realizada (ex: produção própria - prova de exame (Aula de Desenho)).  

Passamos em seguida ao campo das Exposições. São aqui descritas, por ordem 

cronológica, todas as exibições onde determinado desenho esteve exposto, com 

indicação do título da exposição, seguido do local, data e número de catálogo (ex: 

Exposição dos Trabalhos dos Alumnos da Escola de Bellas Artes de Lisboa Approvados 

no anno Lectivo de 1893-1894 e dos Pensionistas do Estado em paiz estrangeiro no 

mesmo periodo -12.ª Exposição Annual. Lisboa, Escola de Belas-Artes de Lisboa, 1895. 

Cat. n.º 100).  

No campo da Bibliografia são apontadas as obras gerais e específicas em que 

peça aparece referida ou reproduzida, bem como, outras obras e documentação 

considerada relevante para complementar a leitura, contexto de realização ou datação da 

obra. A citação bibliográfica segue as normas portuguesas de descrição bibliográfica
1533

 

(NP 405-1. 1995)
1534

.  

                                                 
1529

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS – op. cit., p. 60. 
1530

 Cf. Ibidem. 
1531

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., p. 59. 
1532

 Cf. Ibidem. 
1533

Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., pp. 65-66.  
1534

 Cf. INSTITUTO PORTUGUÊS DA QUALIDADE – NP 405-1 – Informação e Documentação – 

Referências bibliográficas: documentos impressos. Monte da Caparica : Instituto Português de 

Qualidade, 1995. 
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Em seguida temos o campo das Observações, onde incluímos as informações que 

não se inscrevem nos campos acima referidos, nomeadamente a relação dos desenhos 

do mesmo autor existentes na Colecção.  

No campo da Localização, tal como o nome indica, faz referência à situação 

presente da obra na instituição.  

Todas as fichas de inventário são acompanhadas por um Registo de Imagem da 

peça a cores, que se encontra situado do lado direito da folha e tem como objectivo 

identificar o desenho. Cada registo de imagem é acompanhado por cinco campos, que 

identificam o tipo de imagem
1535

, número de inventário fotográfico (ex: 

FBAUL.338.DA), data da fotografia, localização do inventário fotográfico e por fim, o 

autor da foto
1536

.   

Por fim, temos os campos que nos informam sobre quem preencheu a ficha de 

inventário e em que data esta foi completa – Preenchido por; Em (ex: preenchido por: 

Alberto Cláudio Rodrigues Faria; Em: 28/10/2007).  

Descrito o processo de inventário e a metodologia adoptada para a sua execução, 

passamos de seguida à explicação da estrutura da Base de Dados que desenvolvemos 

para a informatização do inventário da Colecção.   

 

1.3. Base de dados 

 

A informatização do inventário da Colecção foi motivada pela necessidade de 

conferir uma maior sistematização e ao mesmo tempo desenvolver um sistema de 

pesquisa, que permitisse obter de forma rápida e eficaz, informação sobre todas obras 

que fazem parte da Colecção. Mas também, acompanhar as tendências actuais da 

museologia
1537

. O interesse na criação deste suporte de informação foi igualmente 

originado pela urgência desta Colecção poder estar acessível ao público de maneira 

simples
1538

.  

Antes de prosseguir importa esclarecer as razões que nos levaram a não incluir uma 

cópia desta Base de Dados na dissertação.  

                                                 
1535

 Optou-se pela imagem do tipo digital, dado apresentar maiores vantagens no seu arquivamento em 

suportes como o CD-ROM, que por sua vez podem ser duplicados para efeitos de cópias de segurança e 

criação de um arquivo digital da Colecção. Ao que se acrescenta a longevidade deste suporte em 

comparação com a fotografia impressa em papel. Foram igualmente feitos diapositivos das obras, uma 

vez que este registo também oferece grande resistência ao tempo.  
1536

 Sobre os procedimentos seguidos pelas Normas de Inventario relativamente ao registo de imagem das 

obras no inventario museológico vd. INSTITUTO PORTUGUÊS DOS MUSEUS –  op. cit., pp. 61-64. 
1537

 O artigo 20.º da Lei-Quadro dos Museus dos Portugueses, prevê a informatização do inventário 

museológico. 
1538

 A presente Base de Dados foi criada no programa – Filemaker.  
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A primeira razão deve-se-se ao facto do programa em que esta Base de Dados foi 

elaborada necessitar de uma licença de utilização para a sua visualização. Como se sabe, 

a entrega de uma dissertação implica o fornecimento de duas cópias em suporte de 

CD/DVD à instituição. O facto de termos sido financiados com um bolsa da Fundação 

para a Ciência e Tecnologia obriga também, a entrega de um terceiro exemplar em 

suporte digital à Fundação. Assim, a distribuição da Base de Dados por estas 

instituições implicaria em termos legais, a aquisição de uma licença de utilização por 

parte de cada uma destas entidades
1539

.  

A segunda razão e a principal, relaciona-se com o facto da Faculdade de Belas-

Artes de Lisboa ter demonstrado interesse na aquisição desta Base de Dados. A 

cedência de exemplares deste suporte de informação e pesquisa poderia tornar a sua 

aquisição desnecessária, em virtude deste produto deixar de ser único. Em conversa com 

a Profª. Doutora Luísa Arruda e orientadora deste trabalho académico, entendeu-se 

reservar a apresentação desta Base de dados para a defesa pública desta dissertação. 

 

1.3.1. Modos de pesquisa 

 

A base de dados do Inventário da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL é 

constituída por dois modos de pesquisa: pesquisa simples (Fig. 216) e pesquisa 

avançada (Fig. 217).  

O modo de pesquisa simples é direccionado para o público em geral ou para o 

utlizador que possui uma noção limitada da Colecção. Neste modo, a pesquisa pode ser 

feita através do número de inventário, autor ou assunto. 

Para fazer a pesquisa pelo número de inventário, o utilizador tem que colocar o 

respectivo número no campo designado para o efeito e em seguida premir - “Pesquisar” 

O resultado da pesquisa devolve um ecrã onde se apresenta, o número de inventário, 

nome do autor do desenho, data, ano, século, assunto e em observações, os números de 

inventários de outras peças do autor existentes na Colecção (Figrs. 218 e 219). 

Qualquer pesquisa é acompanhada com uma reprodução reduzida da obra a cores  

Para iniciar uma nova pesquisa, encontramos na parte superior do ecrã, do lado 

esquerdo – “Nova Pesquisa”. Após este botão ser premido, a pesquisa anterior é limpa e 

                                                 
1539

 “[…] software ou programas, apenas são transmissiveis sobre a forma de liçenças de utilização […]”. 

Cf. Hugo Daniel de OLIVEIRA – A Titularidade de Programas informáticos. Edição : Verbo Jurídico, 

2006, p. 4; Vd. também, Maria Eduarda GONÇALVES – Direito da Informação. Coimbra : Livraria 

Almedina, 2003. 
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gera-se um novo ecrã. Este processo deve ser repetido sempre que se deseje efectuar 

uma nova consulta (Fig. 220).  

A pesquisa por autor pode ser obtida de duas formas. A primeira implica inserir o 

nome do autor no respectivo campo e de seguida premir – “pesquisar”. Se o nome do 

autor existir na Colecção, este é gerado à medida que se digita o seu nome. A segunda 

forma, e certamente a mais simples e directa, consiste em carregar na seta que está 

voltada para baixo (do lado direito), que após ser premida gera uma lista de todos os 

autores existentes na Colecção, ordenados alfabeticamente pelo seu apelido. Com este 

sistema de lista damos ao utilizador uma noção mais precisa dos autores existentes na 

Colecção (Figrs. 221 e 222).  

A pesquisa por assunto segue o mesmo príncipio adoptado para consulta por autor. 

Os assuntos existentes na lista são os seguintes: Anatomia, Arquitectura, Composição, 

Composição-biblia, Composição-história, Composição-mitologia, Estátua, Figura, 

Figura-espressões, Figura-Modelo Vivo-cabeça, Figura-modelo-vivo-nu feminino, 

Figura-modelo vivo-nu masculino, Figura modelo-vivo-panejamentos, ornato e 

paisagem (Fig. 223 e 224).  

Para aceder à ficha de inventário individual de cada desenho, o utilizador deverá 

premir a hiperligação situada por debaixo da imagem – “Ficha de Inventário”. Após esta 

operação, o utlizador tem acesso à ficha de inventário (Figrs. 225 e 226), que poderá ser 

impressa clicando no botão “imprimir”, situado no canto superior direito do ecrã. 

Depois deste procedimento surge uma caixa de diálogo, onde se tem acesso aos modos 

de impressão e propriedades da impressora (Fig. 227). Para sair deste ecrã e fazer uma 

nova consulta é necessário executar “nova pesquisa”.  

O modo de pesquisa avançado é essencialmente vocacionado para os utilizadores 

que procuram alargar os seus critérios de pesquisa. Para além dos campos existentes no 

modo de pesquisa anterior, neste novo modo, acrescentámos os campos da Aula e do 

Local de execução (Fig. 228).   

No primeiro campo – Aula – o utilizador tem a possibilidade de fazer a procura 

pelos nomes das aulas onde os desenhos da Colecção foram realizados. Na lista de 

procura constam as seguintes aulas: Anatomia artística, Aula de Desenho do Modelo 

vivo/figura do Natural, Composição de Ornato em Aguarela, Composição de Ornato, 

desenho Arquitectónico, Desenho de arquitectura civil, Desenho de Figura do Antigo, 

Desenho de Figura por estampa, desenho de Ornato e do relevo por estampa, desenho 

histórico-classe de estudo gesso (1.ª classe), desenho histórico-classe de estudo do gesso 
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(2.ª classe), desenho histórico-classe de modelo vivo, Gravura, Pintura de Paisagem e 

Pintura Histórica (Fig. 229).  

No campo do Local de Execução, temos acesso a uma lista com os nomes das 

instituições, tanto em Portugal como no estrangeiro, em que estes desenhos foram 

executados. Este nível de pesquisa é particularmente útil para procurar as obras dos 

pensionistas que frequentaram as academias e os ateliers de Paris e Roma, mas também 

para aceder ao conjunto de desenhos executados na Aula Pública de Desenho, 

Academia, Academia Real ou Escola de Belas-Artes de Lisboa. Os locais de execução 

ou instituições considerados são: Aula Pública de Desenho, Academia das Belas-Artes 

de Lisboa, Academia Real das Belas-Artes de Lisboa, Escola de Belas-Artes de Lisboa, 

Académie Julien, École dês Beaux-Arts (Paris), Atelier de Giulio Monteverde (Roma) 

(Fig. 230).  

Introduzimos nesta base de dados a possibilidade do utilizador ter acesso de uma só 

vez a todas as obras existentes na Colecção de acordo com o critério de pesquisa. Por 

exemplo, se for feita uma pesquisa por autor e existir mais do que uma obra na 

Colecção, podemos ter acesso visual a esse conjunto, premindo o botão – “Ver todos” - 

que nos dá passagem a uma lista dessas obras (Figrs. 231 e 232). Em alternativa, o 

utilizador pode optar por ver essas obras clicando nos botões “Anterior” ou “Próximo” 

(Figrs. 233 e 234). À semelhança de todos os modos de pesquisa, o utilizador também 

tem neste modo de visualização a possibilidade de imprimir as respectivas fichas de 

inventário dos desenhos.  

Para sair da aplicação basta premir o botão “sair”, que está situado no canto 

superior esquerdo, em todos os ecrãs de pesquisa (Fig. 235).   

 

2. Gabinete de Desenho: conservação e acondicionamento da Colecção 

 

Depois de conhecermos a metodologia e os procedimentos seguidos para o 

inventário da Colecção e a estrutura da base de dados criada para a informatização deste 

inventário, importa saber como está conservada e guardada esta Colecção. 

Como se disse na introdução desta dissertação, no ano de 2002, por iniciativa da 

Profª. Doutora Luísa Arruda, foi criado o Gabinete de Desenho, com o propósito de 

acomodar e reunir a presente Colecção num espaço próprio, com vista a afastar do seu 

potencial risco de degradação e depredação a que se encontrava votada.  

O Gabinete de Desenho foi instalado inicialmente no 1.º piso, na sala 3.70 (onde 

actualmente se encontra instalada a oficina de serigrafia), em Setembro de 2004 este 
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gabinete foi transferido para a sala 3.44 (no 1.º piso) e em inícios de 2006, para sala 

4.04 (2.º piso), onde actualmente se encontra estabelecida. 

Antes de passarmos a descrever o estado de conservação da Colecção, importa 

referir que as escolhas tomadas no âmbito da conservação e acomodação desta Colecção 

foram acompanhados por profissionais da área da conservação e restauro de 

desenhos
1540

.  

 

2.1. Ambiente 

 

O controlo do ambiente do arquivo constitui sem dúvida a primeira e a mais 

importante medida para a preservação desta Colecção, uma vez que é o meio em que as 

peças passam maior parte do seu tempo. O controlo e monitorização das condições 

ambiente pressupõem o conhecimento dos seguintes factores: temperatura, humidade 

relativa
1541

, luz, poluição e organismos biológicos
1542

.  

Para o conhecimento da temperatura e dos níveis de humidade relativa recorreu-se 

a um termohigrómetro
1543

. Importa referir que o Gabinete ainda não possui este 

aparelho, que do nosso ponto de vista consitui uma aquisição prioritária para 

monitorizar a condição ambiente do Gabinete. O termohigrómetro fornece-nos os 

seguintes registos no Gabinete: temperatura de 25.4 C.º; humidade relativa: 54% (Figrs. 

236, 236a).  

Relativamente à temperatura podemos dizer que esta se situa dentro dos níveis 

usuais -20-26 C.º
1544

. O mesmo não se verifica com a humidade relativa, em que os 

valores ideais seriam de 30 a 40%, tendo em conta a natureza do material em acervo – 

papel
1545

. Contudo, o mais importante é garantir a estabilidade destes valores de modo 

que não haja oscilações superiores a 10%
1546

. A este nível e de modo a contornar esta 

situação, o Gabinete possui um aparelho desumidificador (Fig. 237), que possibilita 

atingir os níveis desejados consoante as estações do ano, contribuindo deste modo para 

                                                 
1540

 Agradecemos o apoio e a opinião das restauradoras Maria da Trindade Mexia Alves, conservadora do 

gabinete de Desenhos do MNAA e da restauradora, Dr.ª Adriana Ferreira.  
1541

 Refere-se à relação entre dois valores: a quantidade de vapor de água existente num determinado 

espaço ou volume de ar, e o valor máximo que esse volume é capaz de absorver antes de atingir a 

condensação. Cf. Luís Efrem Elias Casasnovas – Conservação e condições ambiente. In, Maria Beatriz 

ROCHA-TRINDADE – op. cit., 168. 
1542

 Cf. David DEAN – Museum Exhibition. Theory and practice. London; New York : Routledge, 

2003, p. 67. 
1543

 Agradecemos o empréstimo deste aparelho pela restauradora Dr.ª Adriana Ferreira.  
1544

 Cf. Luís Efrem Elias Casasnovas – op. cit., 172. 
1545

 Cf. AA.VV – Directrizes para a conservação e o manuseamento de documentos de biblioteca. 

Lisboa : Biblioteca Nacional, 2004, p. 50.  
1546

 Cf. Luís Efrem Elias Casasnovas – op. cit., 170. 
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um equilíbrio das condições ambiente do espaço onde a Colecção se encontra 

arquivada.  

No que respeita ao factor da poluição é de referir que o espaço da Faculdade é 

bastante vulnerável à este factor, dado tratar-se de um estabelecimento de ensino 

artístico, onde a utilização de tintas, vernizes, colas e sprays são uma constante no 

quotidiano curricular da instituição
1547

. De forma a evitar a exposição da Colecção a 

estes agentes, seria recomendável a calefetagem da porta e janela do Gabinete.  

A luz constitui um dos principais factores de degradação que não podemos 

eliminar, uma vez que é indispensável para a observação ou exposição de um 

objecto
1548

. Conforme no diz o Eng.º Luís Casasnovas, “em museologia há dois valores 

a considerar: 150 lux
1549

 e 50 lux […]”
1550

. O primeiro destina-se à pintura a óleo e 

têmpera, marfim, osso e couro não pintado; o segundo, a objectos mais sensíveis, como 

é o caso de desenhos
1551

. 

Em termos de iluminação, a Colecção não corre grandes riscos de exposição à luz, 

uma vez que todas as peças encontram-se guardadas dentro de arquivadores metálicos. 

A iluminação no Gabinete tem duas fontes: iluminação artificial e iluminação natural.  

A iluminação artificial é garantida por lâmpadas fluorescentes. Porém, seria 

desejável que estas lâmpadas fossem apetrechadas com filtros ultravioletas
1552

. A luz 

natural provém da única janela que o gabinete possui. Contudo, esta encontra-se 

protegida com uma cortina opaca, que condiciona a passagem da luz.  

Relativamente à situação desta Colecção estar exposta a uma eventual praga de 

organismos vivos, caso do peixinho-de-prata, térmitas ou mesmo de roedores, seria 

recomendável a colocação de armadilhas autocolantes, no sentido de monitorizar a 

existência ou não destes organismos e assim avançar com os meios necessários para o 

seu extermínio
1553

. Às propostas de melhoria atrás sugeridas, entendemos que seria 

igualmente importante fazer uma vistoria ao estado das paredes, no sentido de verificar 

a existência de fissuras que pudessem pôr em causa a situação térmica do ambiente do 

Gabinete. 

 

                                                 
1547

 Cf. Maria Teresa Sabido Gualdino Ferreira Martins MADEIRA – op. cit., p. 168. 
1548

 Cf. Luís Efrem Elias Casasnovas – op. cit., 164. 
1549

 Unidade de grandeza utilizada para medir a quantidade de luz que uma dada fonte luminosa faz 

incidir numa área com 1 m
2
. Cf. Ibibem. 

1550
 Cf. Ibidem. 

1551
 Cf. Ibidem. 

1552
 Cf. Margareth Holben ELLIS – The care of prints and drawings. Altamira Press, 1995, p. 168. 

1553
 Maria Teresa Madeira na sua dissertação de mestrado avançou com esta proposta para a salvaguarda 

da Colecção de Gravura Antiga.  
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2.2. Conservação  

 

No plano da conservação, a colecção está parametrizada em quatro níveis: 1) 

bom; 2) regular; 3) deficiente; 4) mau.  

Ao primeiro nível, correspondem os desenhos que não exibem grandes problemas 

de conservação, mas apresentam algumas falhas. Encontram-se nesta situação 1039 

desenhos
1554

. As principais deficiências notadas nestas peças dizem respeito a situações 

de acumulação de poeiras, manchas (foxing)
1555

 e pequenos rasgões. 

No segundo nível – Regular – estão 122 obras
1556

, que apresentam algumas 

lacunas e rasgões e por conseguinte necessitam de uma intervenção. 

No terceiro nível – Deficiente – temos os desenhos que necessitam de uma 

intervenção rápida dado apresentarem um estado de degradação considerável. Estão 

nesta situação 72 desenhos
1557

, que apresentam na sua maioria faltas de grandes 

dimensões, manchas, fungos activos e acumulação de sujidade.  

Ao quarto nível – Mau – correspondem os desenhos que apresentam graves 

problemas de conservação, cuja intervenção é urgente. Estão nesta situação 44 obras
1558

, 

que exibem faltas de grandes dimensões, manchas, fungos activos, erosões superficiais 

e pequenas lacunas causadas pelo peixinho-de-prata, acumulação de sujidade, 

desagregação dos materiais e perda de flexibilidade do suporte.  

No sentido de colmatar algumas das situações acima descritas, realizou-se entre os 

anos de 2003 e 2005, com o apoio do Conselho Directivo da FBAUL, o restauro de 66 

desenhos, que estavam em situação considerada grave
1559

. Com estas intervenções de 

restauro conseguiu-se de alguma forma conter a destruição de algumas peças e desta 

                                                 
1554

 Inv. n.ºs: 1-110, 116-122,124,125,135,141,144-149, 151-158, 162,163,167,169,171,178,179,181,183, 

184,190-193196-207209,213-217, 219-223, 228, 230-234, 237-260, 263-275, 277-287, 290-292, 

294,295,298302,304,313,315,321,325,328,330,331,334338,340,348,350355,359364,366,368,369,370,372

-374,379,383,385-387,392,394,400-411,413-418,424-432,434-437,439-444,447-

452,454,455,460,476,502,505-507,526,588-590,593-598,600-638.  
1555

 Manchas de cor acastanhada detectadas na superfície do papel. As causas para o aparecimento deste 

microrganismo ainda estão a ser investigadas. No entanto, pensa-se que o seu aparecimento esteja 

relacionado com a existência de partículas de ferro na composição do papel, que expostas a ambientes 

húmidos tendem a progredir. Cf. Margareth Holben ELLIS – op. cit.,  pp. 46-47.  
1556

Inv.n.ºs:111-115,123,126-134136-140142,143,150,159,160,161,164-166168,170,172-

177,180,182,185-189,194,195,208,210-212,218,224-

227,229,236,261,262,276,288,289,293,314,324,332,333,339,349, 356-358, 365, 367, 371, 375, 376-378, 

380-382, 384, 388-391393,395-399,412,419, 420-423, 428, 433, 438, 445, 446, 448.4, 448.5, 448.7, 453, 

456, 457-459 461-467 592. 
1557

 Inv. n.ºs: 468-475, 477- 481, 484, 485, 487-489, 491-497, 500, 503, 504, 508-521, 523-525, 527, 

540, 541, 543, 545, 550-557, 558-561, 563, 566, 568, 572-577 581, 583, 586, 591, 599. 
1558

 Inv. n.ºs: 482,483,486,490,498,499,501,522,528-539, 542,544,546-549,553-556,562, 

564,565,567,569-571,578-580, 582,584,585,587. 
1559

 Inv. n.ºs: 135, 144, 145,169,171,193,198,199,209,213,214,287,292,294,295, 298,299,300,302, 304 – 

308,311-313,315,316,318,319,325-327,330,331,334,336-338,342-348350-355, 

386,454,476,502,505,507,526,588,589,590,593, 600. 
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forma prolongar a vida desta Colecção
1560

. Uma análise estatística ao estado de 

conservação actual das obras, permite afirmar que a Colecção se encontra de uma forma 

geral, em bom estado de conservação, apesar de existirem casos que necessitem de 

restauro (Gráfico 3).  

 

2.3. Acondicionamento  

 

A forma como uma Colecção está organizada pode desempenhar um papel activo 

na sua preservação, uma vez que contribui para a sua manipulação desnecessária. Todas 

as obras da Colecção estão guardadas em arquivadores metálicos, com as dimensões de 

43 x 135 x 100 cm, sendo cada arquivador composto por cinco gavetas.  

Cada desenho foi colocado dentro de papel vegetal acid free (ph neutro), com 

indicação no exterior do nome do autor e número de inventário da peça. No caso em que 

existe mais do que uma obra do mesmo autor, os desenhos estão guardados em pastas 

de cartão acid free, com indicação no exterior do nome do artista.  

As obras encontram-se ordenadas alfabeticamente pelo apelido do artista e 

colocadas nas respectivas gavetas, que exibem no seu exterior a inicial do apelido dos 

artistas. (Figrs. 238 e 238a). Foi também destinada uma gaveta para as obras 

desconhecidas, que estão organizadas pelo número de inventário.  

Em cada gaveta constam dois tipos de lista. O primeiro tipo contém o nome do 

autor, número de inventário e assunto da obra; enquanto o segundo, tem uma relação 

feita a partir das reproduções das obras, legendadas com os respectivos números de 

inventário (Figrs. 239 e 239a). Com estas listas, pretendemos em primeiro lugar ter 

uma noção mais rigorosa do material existente dentro de cada gaveta e em segundo, 

reduzir o manuseamento das obras.  

Para além da disposição acima exposta, a Colecção encontra-se também 

organizada de acordo com o seu estado de conservação. Assim, temos a Colecção 

distribuída em três secções.  

Na primeira, temos as obras que estão em bom estado de conservação; na 

segunda, as peças restauradas; na terceira, os desenhos cujo estado de conservação foi 

parametrizado como Mau. Em virtude deste último conjunto de obras exibir fungos 

activos e por conseguinte representar risco de contágio para as restantes peças, foi 

colocado em distantes dos restantes arquivadores.   

                                                 
1560

 Importa salientar que o processo de restauro ainda se encontra em progresso e que a FBAUL tem feito 

um esforço meritório para continuar a restaurar os desenhos da Colecção. 
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Com o trabalho de inventário e informatização da Colecção e o seu 

aprovisionamento no Gabinete, pensamos que estão criadas as condições logísticas 

necessárias para abrir esta Colecção à investigação, à comunidade académica e ao 

público em geral.  
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Conclusão  

 
Conforme tivemos oportunidade de verificar ao longo deste trabalho, foram feitas 

pequenas conclusões no final de cada capítulo. Assim, em vez de elaborarmos uma 

conclusão final, que nosso entender poderia suster um carácter redutor na sua relação 

com as proposições aqui defendidas, julgamos mais apropriado proceder a uma reflexão 

em torno dos resultados obtidos com o estudo desta Colecção. Com esta abordagem 

pretende-se evidenciar os contributos desta dissertação, nomeadamente, na sua relação 

com o conhecimento do património artístico da instituição, a divulgação e visibilidade 

desta Colecção, a história do desenho português, em particular, daquele que foi 

ensinado e praticado nas duas instituições maioritariamente representadas na Colecção – 

Aula Pública de Desenho e a antiga Academia / Escola de Belas-Artes de Lisboa. 

A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL inscreve-se na tradição do 

coleccionismo de desenhos em meio académico, cuja referência fundadora é a 

Accademia del Disegno, criada por Giorgio Vasari em 1564.  

A Colecção de Desenho estudada, situada cronologicamente entre os anos de 1830 

e 1935, é constituída por 1284 desenhos, de natureza essencialmente escolar, na sua 

maioria inéditas, do período de formação de artistas dentro e fora do país, assim como 

da actividade lectiva de professores e de candidatos ao professorado da Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa.  

A origem da Colecção de Desenho Antigo da FBAUL coincide com a criação da 

Academia das Belas-Artes de Lisboa, fundada por decreto de 25 de Outubro de 1836, de 

que a actual Faculdade de Belas-Artes de Lisboa é herdeira.  

Esta Colecção seria originalmente parte integrante de um espólio mais vasto, não 

só em número mas também em género, que a Academia das Belas-Artes de Lisboa, 

instalada no convento de S. Francisco, foi reunindo desde a sua fundação no contexto da 

sua actividade didáctico-pedagógica. Mas que se foi dividindo, pelas diversas 

instituições museológicas, culturais e de ensino que se estabeleceram no cenóbio 

franciscano. A partilha de áreas comuns entre estas instituições e a Escola, as reformas 

do património artístico e o facto de muitos professores acumularem cargos directivos 

nestes estabelecimentos, favoreceu um processo de partilhas dos bens imóveis e 

artísticos entre estas instituições, pouco rigoroso, e baseado em resoluções unilaterais ou 

acordos verbais, que teve como consequência, uma divisão discutível do património 

artístico da Academia/Escola de Belas-Artes de Lisboa, em particular do seu acervo de 

desenhos. 
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Destas instituições fizeram parte o Museu Nacional de Belas-Artes, que mais 

tarde se dividiu em Museu Nacional de Arte Antiga e Museu Nacional de Arte 

Contemporânea (actual Museu do Chiado), a Academia Nacional de Belas-Artes e a 

Faculdade de Arquitectura de Lisboa. Onde podemos encontrar na actualidade obras de 

carácter académico (exercícios de aula, provas de concurso e remessas de pensionato), 

que possuem relações de afinidade e de complementariedade com a natureza de certas 

obras da Colecção, confirmando assim a dispersão do acervo de desenhos da antiga 

Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa por estas instituições. 

A Colecção de Desenho Antigo da FBAUL divide-se em dois grandes grupos, 

regidos por um critério cronológico ante-fundação da ABAL: 1830-1836; e pós-

fundação: 1836-1935.  

O primeiro grupo, diz respeito a um conjunto de 761 desenhos, datados entre 1830 

e 1836, procedentes da aula de desenho de arquitectura civil, da Aula Pública de 

Desenho, criada por alvará da Rainha D. Maria I, de 23 de Agosto de 1781. São obras 

que nos dão a ver uma parte dos exercícios que eram realizados na aula de desenho de 

arquitectura civil desta instituição académica. A análise efectuada a este conjunto de 

obras permitiu observar, que no ensino desta aula foram eleitos os modelos da 

tratadística italiana e francesa dos séculos XVI, XVII e XVIII, respectivamente, em 

particular, o compêndio do arquitecto italiano Giacomo Barozzi Vignola – Regola delli 

cinque ordini d’ architectura (1562) – que foi dos manuais de arquitectura mais lidos na 

Europa e uma referência de eleição no ensino da arquitectura.  

O segundo grupo, de cariz eclético, engloba 523 desenhos referentes à produção 

académica e artística dos discípulos, ex-discípulos e professores da Academia e Escola 

de Belas-Artes de Lisboa, no período que vai desde 1836 até 1935. Fazem parte deste 

conjunto, provas de concursos e exames da Aula de Desenho, provas de admissão ao 

professorado, desenhos para um compêndio de arquitectura, remessas de pensionistas e 

três projectos apresentados para o concurso público aberto em 1842, destinado à 

edificação de um monumento em homenagem ao Duque de Bragança.  

Os desenhos procedentes dos concursos e exames da Aula de Desenho referem-se 

na sua maioria a obras premiadas no âmbito destas competições, criadas com o 

objectivo avaliar o aproveitamento e as capacidades dos discípulos, mas também 

incentivar o seu desempenho artistico. Foram guardadas na instituição os desenhos 

aprovados com distinção e reconhecidos como exemplos de mérito pelo sistema de 

ensino da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, sendo estas obras por isso uma 

fonte esclarecedora para entender o tipo de desenho que era valorizado na instituição. 
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São obras que traduzem as opções e o gosto académico da instituição, que elegeu os 

temas da história sagrada, profana e mitológica, segundo as composições dos grandes 

mestres, como Rafael, Guido Reni, Le Brun entre outros, no desenho de cópia a partir 

de estampa; os modelos da estatuária clássica no Desenho do Antigo, Desenho 

Anatómico e Desenho do Nu, e no Desenho de Arquitectura, as lições retiradas da 

tratadística italiana e francesa dos séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, em particular, a 

Regola de Vignola, que continuou a ser seguida como modelo didáctico até meados da 

década de 50 do século XX.  

Os resultados estatísticos apresentandos acompanhado da leitura dos catálogos das 

exposições trienais e anuais da Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, mostra que 

as obras premiadas foram objecto de exposição nestes certames, que eram abertos ao 

público com o intuito de divulgar as tendências artísticas e os resultados do ensino 

praticado na Academia/ Escola da capital. Os trabalhos premiados apresentados nestas 

exposições não só serviram para instruir o gosto das novas gerações de discípulos, mas 

também o do público, que afluía a estes certames. A Academia cumpria assim uma das 

suas intenções, que era o  “[…] de promover a civilização geral dos Portugueses, 

diffundindo por todas as classes o gosto do Bello […]”
1561

. 

Depois da realização destas exposições, algumas destas obras eram emolduradas e 

exibidas nas salas de aula, enquanto outras eram arquivadas em pastas, que certamente 

eram guardadas nas salas de aulas, possivelmente para serem utilizados como exemplos 

de estudo para os discípulos conhecerem a forma correcta de representar os modelos 

que lhes eram dados a estudar nas aulas de desenho.  

Em alternativa aos compêndios de arquitectura, geometria, desenho e anatomia, 

alguns dos quais executados pelos próprios professores da Academia, acreditamos que 

esta Colecção de desenhos serviu propósitos didácticos e contribuiu para a formação 

académica no plano do Desenho, para as diferentes gerações de discípulos que fizeram a 

sua passagem pela Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa. Podendo por isso ser 

considerada como uma Colecção de ensino. 

Demos a conhecer e fizemos o estudo de três desenhos, da autoria de Isaías 

Newton, António Joaquim Gonçalves Pereira e de Ciprião (?), que demonstrámos terem 

sido executados no âmbito do primeiro concurso Trienal da Aula de Pintura de 

Paisagem, aberto em 1868. Onde Isaías Newton e António J.Gonçalves Pereira – 

pintores da geração tardo romântica – foram premiados com as medalhas de ouro e 

prata, respectivamente. 

                                                 
1561

 Cf. Decreto de 25 de Outubro de 1836, In, Diário do Governo n.º 290 de 7 de Dezembro de 1836. 
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Com o estudo das obras de admissão ao professorado, da autoria de João Cristino 

da Silva (Inv. n.º 385), José Rodrigues (Inv.n.º 391), Augusto César de Sousa e Castro 

Barradas  (Inv.º 384), Leopoldo de Almeida (Inv.n.º 356) e Francisco Franco (Inv.n.º 

357), e a análise dos relatórios e resultados destes concursos, ficaram expostas as 

exigências que eram requeridas aos artistas candidatos ao professorado da Academia e 

Escola de Belas-Artes de Lisboa, sobretudo no que respeita ao Desenho.  

Os candidatos ao professorado tinham que demonstrar conhecimento na 

interpretação dos temas da história sagrada, profana e mitológica. No plano da execução 

gráfica, era valorizada a composição, a expressão, a correcção do desenho, a 

distribuição do claro-escuro e o conhecimento da perspectiva.  

Dos concursos e provas realizadas no período da Academia, a Colecção possui 

apenas os impromptos – desenho feito de memória e de improviso – cuja realização 

servia de base para a prova subsequente, que era composição. A preferência da 

Academia pelos impromptos expõe o intento em conservar o primeiro modelo ou 

pensamento do artista. A importância dada a esta tipologia gráfica, assinala a 

sobrevalorização do Desenho sobre as outras artes, percepção que vai ao encontro da 

concepção vasariana do Desenho como matriz fundadora das três artes – “Perché il 

disegno, padre delle tre Arti nostre, Architectura, Scultura e Pittura”
1562

. Mas também, 

evidencia a centralidade do Desenho no sistema de ensino da Academia das Belas-Artes 

de Lisboa, que exigia aos seus alunos aproveitamento obrigatório na cadeira de desenho, 

antes destes prosseguirem os seus estudos superiores em Arquitectura, Pintura, 

Escultura ou Gravura e aos candidatos ao professorado, um conhecimento avançado nas 

questões teóricas e práticas do Desenho. 

No contexto das biografias dos pintores da escola romântica, João Cristino da 

Silva e José Rodrigues, o estudo efectuado às suas provas de admissão ao professorado 

vem contribuir para completar o conhecimento da obra artística destes dois pintores e 

das suas biografias. Relativamente ao desenho de Augusto Barradas, é um testemunho 

único das provas que foram apresentadas naquele que foi o primeiro concurso público 

aberto em 1865, para o cargo de professor proprietário da Aula de Desenho Histórico da 

ABAL. 

Os desenhos de concurso dos escultores Leopoldo de Almeida (Inv.n.º 356) e 

Francisco Franco (Inv. n.º 357), apresentados no concurso de 1934, destinado a 

seleccionar um professor para a cadeira de Desenho do Antigo e do Modelo Vivo da 

                                                 
1562

 Giorgio VASARI - Le vite de più eccellenti architeti, pittori, et scultori ittaliani, da Cimabue 

insino a’tempi nostri. 1568, p. 43. 
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EBAL, representam duas tendências, o academismo e o modernismo, respectivamente. 

A preferência por Leopoldo neste concurso, que apresentou uma obra de pendor 

académico com respeito pela norma e a representação clássica, torna evidente a defesa 

dos valores clássicos e o método académico no ensino do Desenho na EBAL, em 

detrimento dos valores modernistas e do rompimento com a regra académica, que o 

desenho de Francisco Franco patenteia.  

Revelámos e estudámos dois desenhos da autoria de José da Costa Sequeira (Inv. 

n.ºs 461 e 464), datados de 1851 e 1852, que considerámos fizeram parte do Compêndio 

de Perspectiva e Projecção de Sombras, que este professor da Academia deixou 

incompleto em virtude do seu falecimento. São obras que vem completar a obra teórica 

e didáctica que José Costa Sequeira desenvolveu para melhorar o estudo dos seus 

discípulos na Academia, mas também aperfeiçoar o conhecimento das belas-artes em 

geral. Dentro do contexto das aulas de desenho de arquitectura civil e estabelecendo um 

paralelo com a obra didáctica de José da Costa Sequeira analisámos dois desenhos, da 

autoria de Francisco Maria Carvalho (Inv. n.º 465) e José Luís Monteiro (Inv. n.º 467), 

copiados a partir de desenhos de sua autoria, que comprovam assim o uso dos materiais 

didácticos desenvolvidos por este professor, em particular dos seus desenhos. 

A descoberta e o estudo de quatro desenhos feitos para o concurso público aberto 

em 1842 para a edificação de um monumento em memória do Duque de Bragança, que 

suscitou alguma polémica e despertou o sentido critico de António Feliciano de 

Castilho, introduz novos elementos no estudo deste concurso e da história da escultura 

monumental da capital. Da autoria de João Pedro Monteiro (Inv. n.ºs: 376 e 376.1), 

Valentim José Correia (Inv. n.º 438) e de José Joaquim Boaventura Alves (Inv. n.º 

377), estes desenhos constituem um documento visual único da presença nacional neste 

concurso, onde foram apresentados 20 projectos, de que a imprensa da época apenas 

menciona os nomes dos candidatos estrangeiros – Pierre-Joseph Pézérat, Achilles 

Rambois, Giuseppe Cinatti e Fortunato Lodi. Estes desenhos revelam igualmente o 

desempenho artístico de duas gerações que coexistiram na ABAL nos primeiros anos 

subsequentes à sua fundação – a dos artistas agregados provindos das obras das Ajuda e 

a dos discípulos da Academia. 

A primeira geração é representada por Boaventura Alves, artista agregado da 

classe de arquitectura. O Templo da Glória de Boaventura Alves, pouco inovador do 

ponto de vista artístico, exprime uma ligação com o passado e o programa da estatuária 

do Palácio da Ajuda criado por Machado Castro, assim como, com a Iconologia 

setecentista de Cesare Ripa. 
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A segunda geração, caracterizada essencialmente pelo projecto de João Pedro 

Monteiro, na altura discípulo da Academia, denota em comparação com o projecto 

anterior, maior destreza, um desejo de actualização e uma aproximação aos valores 

românticos da Escultura monumental, que depois das lutas liberais proclamaram como 

herói, a figura do Duque de Bragança – o Libertador e Rei Soldado.  

A dimensão internacional desta Colecção é representada em primeiro lugar pelas 

obras dos pensionários, que frequentaram os ateliers de Roma e Paris, estes últimos 

dirigidos por alguns dos mais reputados artistas e salonnards da época (Yvon e 

Cabanel); bem como, os da École des Beaux-Arts de Paris – considerada uma das 

instituições mais importantes do circuito académico europeu. São estes desenhos da 

autoria de José Simões de Almeida Júnior (Inv. n.º 300), Soares dos Reis (Inv. n.º 338), 

António José Nunes Júnior (Inv. n.ºs: 292, 297, 303-308, 326, 327, 329, 342, 346, 347, 

349), Ernesto Condeixa (Inv. n.ºs: 331, 337, 343, 345), Veloso Salgado (Inv. n.ºs: 294, 

296, 322, 354), Adolfo de Sousa Rodrigues (Inv. n.ºs: 351, 352) e Adriano de Sousa 

Lopes (Inv. n.ºs: 298, 339, 348, 350, 355, 386), cujas obras estão datadas entre 1869 e 

1903. O facto de sabermos que a École Nationale et Supérieure des Beaux-Arts detém 

desenhos de alguns destes artistas (Soares dos Reis, Nunes Júnior e Condeixa), relativos 

ao seu período frequência na École, permite estreitar ligações entre os acervos das duas 

instituições – Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e École Nationale et Supérieure des 

Beaux-Arts de Paris.  

Os desenhos destes pensionistas ilustram os exercícios executados nas escolas e 

ateliers por eles cursados no estrangeiro, mas também o contacto com novos modos de 

representação. A chegada destas obras à Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, 

na sequência das remessas efectuadas por estes artistas, em conformidade com os 

regulamentos que arbitravam suas pensões, e posterior apresentação, a partir de 1871, 

nas exposições trienais e anuais Academia e Escola de Belas-Artes de Lisboa, serviu 

decerto como veículo para a introdução na instituição dos modelos e valores do 

academismo francês e romano do século XIX. Os desenhos de modelo nu feminino, 

datados e 1881 a 1903, que integram este conjunto de obras, serviram provavelmente 

como modelo de aprendizagem do nu feminino para os discípulos da Academia, que 

somente em 1879 começaram a desenhar o modelo feminino (vestido).  

A comprovação de terem sido apresentados na Exposição Universal de Paris de 

1900, os desenhos da Colecção da autoria de Anjos Teixeira (Inv. n.º 330), Artur 

Severino (Inv. n.º 383) e de José António Fernandes Piloto (Inv. n.º 478), todos datados 

1899, contribui para reforçar a dimensão internacional da Colecção de Desenho Antigo 
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da Faculdade de Belas-Artes de Lisboa e ao mesmo tempo, evidenciar a ligação da 

EBAL e dos seus discipulos no passado, com os grandes certames internacionais da 

época, mas também da presença nacional nestas exposições. 

Encontrámos no suplemento do estudo de Frits Lugt – Les marques de collections 

& d’estampes…, datado de 1956, referência a duas das Marcas de Colecção aqui 

estudadas – dois selos brancos com o título da Academia Real das Belas de Lisboa. 

Lugt, no seu trabalho não menciona que estas marcas também podem ser vistas em 

exemplares da Colecção da FBAUL, como foi aqui demonstrado. O trabalho que está 

ser desenvolvido actualmente pela Fundação Custodia (Paris), que está a fazer um 

levantamento renovado da obra de Lugt e o contacto com esta Fundação, em que demos 

a conhecer alguns dados da nossa pesquisa realizada em torno das marcas da colecção 

de Desenho Antigo da FBAUL, abre a possibilidade de num futuro próximo, esta 

Colecção poder vir a ser inscrita nesse catálogo e por conseguinte na rede de colecções 

europeias. 

De acordo com as modalidades de incorporação previstas na Lei-Quadro dos 

Museus e nas Normas Gerais de Inventário (para a categoria das Artes Plásticas), 

identificámos quatro modos de incorporação para os desenhos da Colecção na 

instituição: transferência, produção própria, doação e desconhecido. 

 Por transferência, foram incorporadas na Colecção o conjunto de desenhos 

procedentes da aula de desenho de arquitectura civil da Aula Pública de Desenho. 

Depois da supressão da Aula Pública de Desenho, por decreto de 25 de Outubro de 

1836, os bens desta extinta Aula foram transferidos para a recém-criada Academia das 

Belas-Artes de Lisboa, acompanhado do respectivo inventário, datado de 6 de 

Dezembro de 1836, entregue ao secretário interino da Academia, José Costa Sequeira, 

pelo professor da extinta aula de arquitectura, João Maria Feijó.  

 No modo de incorporação da produção própria incluem-se as obras provenientes 

dos concursos e exames da Aula de Desenho; as provas de admissão ao professorado, os 

desenhos remetidos pelos pensionários por conta do Estado e do Valmor e os dois 

desenhos executados por José da Costa para o Compêndio de Perspectiva e Projecção 

de Sombras.  

A inclusão das obras oriundas dos concursos e exames da aula de Desenho é 

fundamentada pelas disposições determinadas no artigo 32.º, do capítulo IV, do 

regulamento da ABAL aprovado em 24 de Dezembro de 1859, que estabelece “[…] que 

os trabalhos dos que forem propos / tos para obterem os partidos, os prémios / e a honra 
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do accessit serão guardados / na Academia[…]”
1563

, sendo esta disposição também 

grafada nos programas dos concursos - “As obras votadas para prémios ficarão sendo 

propriedade da / Academia”
1564

. 

Nos programas dos concursos promovidos pela Academia para admissão ao 

professorado é referido, que “[…] os quadros, provas, e mais trabalhos do concorrente 

approvado, serão propriedade da academia[…]”
1565

. Porém, relativamente às provas de 

imprompto, a Academia declara o seguinte: “[…] tem sido praxe observada nesta 

Academia / entregarem-se aos oppositores quando não são providos nos logares, as 

obras de pensado, que / apresentam ao concurso, ficando na Acadª […] guardadas as 

provas ou improm- / tos”
1566

. 

No que concerne às provas de pensionato, o artigo artigo 110.º dos Estatutos 

fundadores da ABAL decreta que “ […] Os Pensionários remmeterão todos os annos á 

Academia as obras que tiverem ultimado, ou sejam copias, ou de sua própria invenção, 

para servirem de testemunho de seu progressivo […]”
1567

; enquanto que no artigo 6.º 

das instruções para os pensionistas de belas artes no estrangeiro, publicado em Julho de 

1866, é determinado que “[…] Uma das melhores obras do pensionista, concluidas no 

ultimo anno da pensão, ficará pertencendo á academia, á qual pertencem também os 

trabalhos annuaes […]”
1568

. Sendo as mesmas disposições aplicadas aos pensionistas 

por conta do Legado Valmor – “Os pensionistas são obrigados a apresentar 

annualmente á Academia, por todo o mês de Dezembro trabalhos que, pelo numero e 

qualidade, comprovarem a sua applicação e aproveitamento […] Os trabalhos enviados 

pelos pensionistas ficarão pertencendo á Academia”
1569

.  

No modo de incorporação – doação – inscrevem-se os projectos para o 

monumento ao Duque de Bragança, apresentados por João Pedro Monteiro, Valentim 

José Correia, José Joaquim Boaventura Alves e a académia de nu masculino, datada de 

1869, da autoria de Soares dos Reis, que foi “[…]Offerecido por José Simões de / 

Almeida J
or

 em 11.5.906”
1570

 à EBAL.  

                                                 
1563

 Cf. Regulamento da Academia das Belas-Artes de Lisboa, aprovado em 24 de Dezembro de 1859. 
1564

 Programa para o concurso anual da Aula de Desenho Histórico do ano lectivo de 1863-1864. In, 

Actas da Academia Real de Bellas Artes – 1863 a 1868. 
1565

 Cf. Programa dos concursos publicados em Diário de Lisboa n.º 135, de 19 de Julho de 1861 e Diário 

de Lisboa n.º 7 de 10 de Janeiro de 1865.  
1566

Cf. Oficio n.º 3, de 25 de Janeiro de 1861. In, [Livro de Propostas e ofícios da Academia ao 

Governo].  
1567

 Cf. Estatutos da Academia das Bellas-Artes de Lisboa. 1843, p. 29. 
1568

 Cf. Diário de Lisboa, n.º 151 de 9 de Julho de 1866. 
1569

 Cf. Cf. Diário do Governo, nº 291 de 24 de Dezembro de 1902. 
1570

 Trecho da inscrição constante no canto superior esquerdo do desenho. 
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O modo de incorporação Desconhecido, engloba todos aqueles casos em que não 

foi possível reunir dados que permitissem relacionar de modo seguro, a situação de 

incorporação dos desenhos da Colecção com as modalidades acima referidas. 

A nossa investigação deu a conhecer cinco desenhos de alunas do sexo feminino, 

classe esta que viu legitimada a sua entrada no sistema de ensino da Escola de Belas-

Artes de Lisboa somente em finais da década de 70 e em termos oficiais, com a reforma 

de 1881. São estes desenhos de Maria Emília Arroja, Clotilde Feio Soares de Azevedo e 

Adelina Berta de Oliveira. As duas primeiras matricularam-se na EBAL no ano de 1891 

e a terceira em 1927. Os desenhos destas artistas e o estudo efectuado aos seus 

percursos académicos e artísticos, vem enriquecer a nossa História da Arte no Feminino.   

Através do estudo biográfico dos autores representados na Colecção, demos 

visibilidade a um conjunto representativo de artistas que até então estavam no 

anonimato, assim como fez-se a actualização das informações de outros mais 

conhecidos, que deixaram o seu nome grafado na História da Arte Portuguesa. Em 

resultado desta pesquisa fez-se uma compilação e sistematização dos elementos 

biográficos dos artistas representados na Colecção, que contribuiu para valorizar a 

dimensão autoral deste acervo de desenho e numa visão mais ampla, constitui mais um 

subsídio para ampliar o conhecimento da vida e obra dos artistas portugueses, em 

particular daqueles que se destacaram no meio artístico da segunda metade de 

oitocentos e primeiras décadas do século XX.  

Esta Colecção é representativa dos modelos e métodos seguidos no ensino da 

cátedra de Desenho nas duas instituições maioritariamente representadas na Colecção – 

Aula Pública de desenho e Academia/Escola de Belas-Artes de Lisboa, e noutra escala, 

do academismo francês e romano da segunda metade do século XIX e primeiros anos do 

século XX. Sendo por isso um objecto de estudo de grande interesse para uma melhor 

compreensão do desenho português e do seu ensino e um ponto de passagem 

obrigatório, quer no plano de investigações académicas ou na realização de exposições, 

para os interessados no estudo de alguns dos mestres representados na Colecção.  

Com o Inventário criou-se uma ferramenta de trabalho que permite gerir de forma 

sistematizada a informação e o estudo das obras da Colecção e ao mesmo tempo, 

contribuir para prevenir a sua alienação. As fichas de inventário, na qual estão inscritas 

as informações relativas ao número de inventário da peça, autor, data, descrição, 

material, historial, modo de incorporação, bibliografia, estado de conservação, 

localização e o registo fotográfico dos desenhos, permitiu dotar a Colecção de um corpo 

documental, que até à realização deste trabalho era inexistente. A realização deste 
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inventário com base nas normas gerais de inventário permitiu assegurar a esta Colecção 

e a uma parte do património artístico da FBAUL credibilidade no meio museológico 

português. O inventário é um processo em aberto e por isso estamos conscientes que o 

trabalho desenvolvido não se esgota aqui e que está sujeito a alterações que são 

inerentes à investigação e à evolução do conhecimento.  

A informatização do inventário através da criação de uma Base de Dados torna 

possível o acesso a esta Colecção de forma célere, organizada e criteriosa. Pretende-se 

que este arquivo digital venha a ser integrado futuramente num projecto de Internet da 

Faculdade de Belas-Artes de Lisboa – Museu Virtual. Dando desta forma maior 

visibilidade a esta Colecção e disponibilizando o seu acesso a uma comunidade mais 

vasta.  

Com este trabalho julgamos ter contribuído para a formação da identidade 

museológica desta Colecção, que esperamos possa ser alargada a todas as outras 

colecções artísticas da FBAUL, no sentido da criação de um Museu Universitário da 

FBAUL
1571

 ou um Museu Nacional de Belas-Artes, reatando assim a ligação da 

instituição com o seu passado e a história do seu primeiro Museu. 
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 Esta ideia foi também sugerida por Teresa Madeira na sua dissertação de mestrado em Museologia  e 

Museografia, relacionado com o estudo da Colecção de Gravura Antiga da FBAUL. Cf. Maria Teresa 

Sabido Gualdino Ferreira Martins MADEIRA – op. cit., p. 180. 
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− Pensionistas-Legado Valmor. vol. II. Cota: 2-B-SEC. 115. A.N.B.A. 

− Registo dos concursos a pensionistas do Estado em paizes estrangeiros. cota: 131. 

− Relação dos Académicos Honorarios e Academicos de Merito Nacionais estrangeiros, e 

Academicos effectivos. Cota: 20. 

 

 

e) Processos individuais de Académicos: 

 

− «Leopoldo de Almeida»  

− «Francisco Franco»  

− «Henrique Franco»  

− «Luís Varela Aldemira»  

− «Severo Portela Júnior» 
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2. Arquivo Histórico da Biblioteca da FBAUL 
 

 

a) Livros de matrícula:  

 

− Livro de matrículas [1837-1845].  

− Livro 2.º das Matrículas Anno Lectivo de 1845 a 1846 – de 1846 – a 1849. 

− Livro 3.º das Matriculas [1849-1853]. 

− Livro 4.º das Matrículas dos anos lectivos de [1854-1861].  

− Livro 5.º das Matrículas 1860- 1861. 

− Livro de Matrículas 1870-1881. 

− Alumnos matriculados no ano lectivo de 1907-1908. 

− Alumnos matriculado nos ano lectivo de: [1907-1911].  

− Alumnos matriculado no ano lectivo de 1914-1915.  

− Alumnos matriculados no ano lectivo 1915 a 1916. 

− Desenho de Figura – 1865 a 1867 – 1869 a 1881. 

− Modelo Vivo – 1869 -1879. 

− Arquitectura – 1845 a 1881. 

− Pintura Histórica – 1846 a 1847 – 1852-1855 a [1879].  

− Paizagem, Desenho e Pintura – 1850 a 1882. 

− Curso de Esculptura Estatuária [1883-1953]. 

− Gravura em Madeira – 1864 a 1881 – Gravura Histórica – 1864 a [1871]. 

− Livro da matricula de Gravura a talho doce. Desde 31 de Outubro de 1899 [a 1934] 

− Livro de matriculas do curso especial de Pintura 1924-1925 [-1934]. 

 

b) Livros de Exame:  

 

− Livro dos Exames 1 [1882- 1898].  

− Termos de Exames do Curso Preparatório, 1928 a 1939.  

− Academia Real das Bellas Artes de Lisboa - Exames do Curso de Desenho - 1872-1881 

 

 

c) Livros de Actas  

 

− Livro de Actas dos Concursos para professores 1930-[1934].  

− Actas do Conselho Escolar 18 de Dezembro de 1894 a 5 de Junho de 1914. 

 

3. Arquivo morto da secretaria da FBAUL 
 

 

a) Processos individuais de alunos e professores:  

 

− «Abel Raul Antunes dos Santos», caixa 1, processo n.º 10. 

− «Abílio Eduardo da Costa Marques», caixa n.º 1, processo n.º 19.  
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− «Adelina Berta de Oliveira». Caixa n.º 1, processo n.º 40. 

− «Adolfo de Sousa Rodrigues». Caixa n.º 1.  

− «Alfredo Lopo», caixa n.º 3, processo n.º 76.  

− «Ângelo Coelho de Magalhães Vidal», caixa n.º 5, processo n.º 56. 

− «Aníbal Cyro », caixa n.º 5, processo n.º 70.  

− «António José Saldanha da Cunha Assunção», caixa n.º 7, processo n.º 59.  

− «Artur Gaspar dos Anjos Teixeira», caixa n.º 10, processo n.º 10. 

− «Augusto César de Sousa e Castro Barradas». Caixa n.º 10, processo n.º 63.  

− «Augusto Ribeiro de Oliveira e Silva». Caixa n.º 11, processo n.º 87. 

− «Augusto Valeriano da Paixão Gameiro», caixa n.º 11, processo n.º 107.  

− «Benvindo António Ceia», caixa n.º 12, processo n.º 66.   

− «Carlos Augusto Pardal», caixa, 12, processo n.º 17.  

− «Casimiro José de Lima», caixa n.º 13, processo n.º 60.  

− «Constâncio Gabriel da Silva». Caixa n.º 14 processo n.º 32.   

− «Deolindo Augusto Pereira», caixa 14, processo n.º 31.   

− «Domingos Maria Costa», caixa n.º 14, processo n.º 2.  

− «Francisco Baptista dos Santos», caixa 17, processo n.º 46.  

− «Francisco da Cruz Soares». Caixa n.º 17, processo n.º 9.   

− «Francisco Franco». Caixa n.º 17. 

− «Frederico Augusto Marques Alves». Caixa n.º 19, processo n.º 8.  

− «Frederico Evaristo da Silva Gomes», caixa 19, processo n.º 14.   

− «Gustavo Adolfo Esteves», caixa n.º 20, processo n.º 14. 

− «Hérmogenes Júlio dos Reis», caixa n.º 21, processo n.º 6.  

− «João António Xafredo Júnior», caixa n.º 23, processo n.º 60. 

− «João Carlos Moreira da Câmara», caixa n.º 23, processo n.º 57. 

− «João Henriques dos Santos». caixa n.º 24, processo n.º 28. 

− «Joaquim António Viegas». caixa n.º 26, processo n.º 120. 

− «Joaquim José dos Santos». caixa n.º 26, processo n.º 89. 

− «José António Fernandes Piloto», caixa 28, processo n.º 13.  

− «José Baptista Morando Franco», caixa 28, processo n.º 19.  

− «José Isidoro Carvalho de Oliveira Neto», caixa n.º 29.  

− «José Isidoro Ferreira Lobo», caixa n.º 29, processo n.º 58.  

− «José Jerónimo Cabral de Lacerda», caixa 29, processo n.º 37. 

− «José Joaquim Cipriano Martins», caixa n.º 30, processo n.º 57. 

− «José Joaquim Mariares».  caixa n.º 30 processo n.º 79.  

− «José Maria Pires da Silva». caixa n.º 31, processo n.º 26. 

− «José Moreira Rato Júnior». caixa n.º 31, processo n.º 40. 

− «José Nunes Ribeiro Júnior», caixa 31, processo n.º 68. 

− «Júlio Adolfo César da Silva». caixa n.º 32, processo n.º 26 

− «Júlio Valeriano da Paixão Alves», caixa 33, processo n.º 58.  
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− «Leopoldo Neves de Almeida», caixa 33, processo n.º 27.  

− «Luís Varela Aldemira », caixa n.º 34, processo n.º 70. 

− «Manuel Joaquim da Silva». caixa n.º 35, processo n.º 15. 

− «Maria Emília Arroja - Processo Individual», caixa n.º 36.  

− «Raul Maria Xavier». caixa n.º 39. 

− «Ricardo Ruivo Júnior». caixa n.º 39, processo n.º 44. 

− «Romão Pacheco», caixa n.º 39, processo n.º 18.  

− «Valentim José Correia»,  caixa n.º40, processo n.º 33.  

 

b) Processos individuais de professores: 

 

− «Leopoldo de Almeida». 

− «Henrique Franco». 

 

c) Livros de matrícula:  

 

− Curso de Dezenho 1 [1881 – 1888].  

− Curso Geral de Dezenho 2  [1887 – 1894]. 

− Curso Geral de Desenho 3 [1892 – 1896].  

− Curso Geral de Dezenho 4 [1881 – 1900]. 

− Curso de Pintura Histórica [1882-1917].  

− Curso de Pintura de Paizagem [1883 – 1923]. 

− Livro de matriculas do Curso especial de Pintura 1924 – 1925 [-1934].  

− Concursos alunos premiados 1881-1882-1905-1906. 

−  

 

d) Livros de Exames:  

 

− Livro de registo dos concursos e alunos premiados de 1881 a 1911. 

− Livro dos Exames 1 [1882-1898]. 

− Livro dos Exames curso Preparatório [1898 - 1911]. 

− Livro de exames -3 [17 de Julho de 1911 a 30 de  Março de 1928]. 

− Livro dos Exames curso Preparatório [1898-1911].  

− Termos de Exames do Curso Preparatório [1928-1939].  

− Livro de Registos dos diplomas dos alunos em 1885 [a 1956]. 

− Concursos alunos premiados 1881-1882-1905-1906.  

 

4. Gabinete de Desenho da FBAUL 

 

− [Dossier de inventário do património artístico – Desenhos], 1982-83. 

 

− [Dossier de inventário do património artístico – Desenhos], 1986. 
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5. Arquivos da secção académica da FAUTL 
 

a) Processos individuais:  

  

− «António do Couto Abreu», processo n.º 82.  

− «António José Dias da Silva», processo n.º 119.  

 

6. Arquivo Histórico do Ministério das Obras Públicas 
 

a) Processos individuais:  

 

− «Hérmogenes Júlio dos Reis». 

− «José Joaquim Boaventura Alves». 

− «José Maria Caggiani». 

− «Valentim José Correia». 

 

7. Instituto dos Arquivos Nacionais da Torre do Tombo 

 
− Ministério do Reino, caixa 1117, maço 995.  

− Ministério do Reino, caixa 2122. 

− Comissão encarregada de promover os meios de erigir em Lisboa um Monumento á 

Memória de S. Majest
de

 Imperial – O Duque de Bragança, maço 2046. 

− Intendência das Obras Publicas, Livro 67. 

 

8. Archives Nationales de L’ École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, Paris. 
 

a) Processos individuais: 

− «Adriano de Sousa Lopes». cota : AJ
52

 297.  

− «António José Nunes Júnior». cota: AJ
52

268.  

− «António Soares dos Reis». cota: AJ 
52

 329. 

− «Ernesto Ferreira Condeixa», cota : AJ 
52 

256.  

− «Francisco dos Santos». cota : AJ
52

 339. 

− «Francisco Franco». cota : AJ
52

 352.  

− «José Jerónimo Cabral Lacerda», cota : AJ
52

 293. 

− «Luís Domingues de Almeida», cota : AJ 
52

 250.  

 

B – Fontes impressas: 
 

− AÇA, Zacarias d’ – Revista artística – os ateliers . In Chronica Moderna – Revista Critica 

Illustrada, 1881. 

− Aditamento ao artigo Curiosidades [Artigo sobre a Aula Régia de Desenho de Figura e 

Arquitectura]. Jornal de Bellas Artes ou Mnémosine Lusitana Redacção Patriotica, Lisboa, 

2.º vol., n.º 13, (1817), pp. 206-207. 

− ALBERTI, Leon Battista – On Painting. Translated with Introduction and Notes by John R. 

Spencer. New Haven and London : Yale University Press, 1966.  
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− ALBERTI, Leon Battista Alberti - On The Art of  Building in Ten Books. Translated by 

Joseph Rykwert, Neil Leach and Robert Tavernor. Cambridge, Massachusetts, London : The 

MIT Press, 1992.  

− ARTUR, Ribeiro – Arte e Artistas Contemporâneos. Lisboa : Livraria Ferin, 1896.  

− AVILLER, Augustine Charles D’– Cours d’arquitecture qui comprend les ordres de 

Vignole. 1.ª edição, Paris : Nicolas Langlois, 1691, [Biblioteca da ANBA : cota: L-2-1/2]. 

− BALBI, Adrien – Essai Statistique sur le Royaume de Portugal et d’Algarve, comparé aux 

autres États de l’Europe, tome seconde, Paris: Chez Rey et Gravier, Libraires, 1822.  

− BENEVIDES, Fonseca – O Real Theatro de S. Carlos de Lisboa desde a sua fundação em 

1793 até à actualidade: estudo histórico. Lisboa : Typographia Castro Irmão, 1883-1902. 

− BALDINUCCI, Fillippo -  Lista de’nomi de’ pittori di mano de’ quali si hanno disegni, 

Firenze, 1673. 

− BALDINUCCI, Fillippo - Notizie de’ professori del disegno de Cimabue in qua. Firenze, 

1681-88 [Biblioteca da ANBA : cota B-3-34/36). 

− BLONDEL, François – Cours d’architecture enseigné dans l’Académie Royale 

d’Architecture. Paris: De le Imprimerie Lambert Rolland en la maison d’Antoine Vitré. 2.ª 

edição, Paris, 1698 [Biblioteca da ANBA : cota : L-4-27/28].  

− BRISEUX, Charles-Etienne - L´ Art de bâtir des maisons de campagne. 2 vols., Paris : Chez 

Prault, à l’entrée do Quay de Gévres, au Paradis, 1743. [Biblioteca da ANBA : cota: M-3-39/40]. 

− CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA – Colecção de Synopses da Câmara Municipal de 

Lisboa 1842-47. Lisboa : Na Imprensa Nacional [1843-1848]. 

− CASTILHO, António Feliciano de - Generosidade de um artista. In Revista Universal 

Lisbonnense, Jornal dos interesses physicos, moraes e litterearios collaborado por muitos 

sábios e litteratos e redigido por António Feliciano de Castilho. tomo II, Anno de 1842-1843, 

Lisboa : Na Imprensa Nacional, 1843. 

− CASTRO, Joaquim Machado de – Dicionário de Escultura. Lisboa: Depositario Livraria 

Coelho, 1937.  

− CASTRO, Joaquim Machado de – Discurso sobre as utilidades do Desenho, dedicado á 

Rainha N. Senhora. Lisboa : Na Offic. De António Rodrigues Galhardo, 1788. 

− CASTRO, Machado de; FRANÇA, José-Augusto (posfácio) – Descripção analytica de 

execussão da real estátua equestre do Senhor Rei Fidelíssimo D. José I. Lisboa : Academia 

Nacional de Belas-Artes, 1975 [edição fac-simile da edição de Lisboa: Na impressão Régia, 

1810].  

− CHAMBRAY, Roland Fréart de – Parallèlle de l’architecture antiqúe et de la moderne: avec 

um recueil des dix principaux autheurs qui ont écrit de cinq ordres. Paris : De l’Imprimerie 

d’Edme Martin, 1702. [Biblioteca da ANBA : cota: P-6-25]. 

− CLOQUET, Jules – Anatomie de l’Homme, ou description et Figures lithographiées de 

toutes les parties  du corps humain. Tomo I, II, Paris : L’imprimérie Litographique de C. 

Laysterie, Litographe du roi /  L’imprimérie de Rignoux, 1821. [Biblioteca da ANBA, cota: 

RR/6-7; RR/7-6]. 

− CORDEIRO, Luciano – Da Arte Nacional. Lisboa: Typographia do Jornal – O Paiz, 1876. 



 326

− CORDEIRO, Luciano – Livro de Crítica: Arte e Litteratura Portugueza d’Hoje, 1868-1869.  

− CORDEIRO, Luciano – Relatório Dirigido ao illustrissimo e excellentissimo senhor ministro 

e secretario d’estado dos negócios do reino, pela commissão nomeada por decreto de 10 de 

Novembro de 1875, para propor a reforma do ensino artístico, e a organização do serviçp 

dos museus, monumentos históricos e archeologicos. Lisboa : Imprensa Nacional, 1.ª parte 

(relatório e projectos); 2.ª parte (actas e comunicações), 1876. 

− CORDEIRO, Luciano – Segundo Livro de Crítica. Arte e Litteratura Portugueza d’Hoje: 

Livros, quadros e palcos. Porto: Typographia Lusitana, 1871. 

− COSTA, Felix da – The Antiquity of the Art of Painting. Introduction and notes by George 

Kubler. New Haven and London : Yale University Press, 1967.  

− COUTINHO, José Eduardo de Magalhães – Introdução a um curso de anatomia applicado às 

Bellas Artes. Jornal das Bellas-Artes, Lisboa : Typ. Progresso , 1.º ano, 1.ª série, N.ºs: 1 – 4, 1.º 

ano, (Janeiro a Abril  de 1857). 

− Curiosidades. Jornal de Bellas Artes ou Mnemoisine Lusitana. Lisboa: Na Imprensa Regia, 

1.º vol. N.º 5 (1816), pp. 80-85. 

− DIDEROT, Denis; ALEMBERT, Jean Lerond d’ - L’Encyclopédie. Recueil de Planches, sur 

les Sciences, les Arts Libéraux, et les Arts Méchaniques, avec leur Explication. Dessin et 

Peinture. [Edição fac-similada]. Paris : Inter-livres,  1994.  

− DU FRESNOY, Charles Alphonse;– A Arte da Pintura de C.A. Fresnoy : traduzida do 

francez em portuguez, e exposta aos candidatos, e amadores desta Bella Arte : debaixo dos 

Auspícios, e Ordem de Sua Alteza Real o Príncipe Regente N.S; por Jeronymo de Barros 

Ferreira Professor de Desenho, e Pintura Histórica nesta Corte. Trad. de Jerónimo de Barros 

FERREIRA, Lisboa : na Typographia Chalcographica, Typoplastica, e Literária do Arco Cego, 

1801. 

− ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Programma dos Cursos. Lisboa : Typographia 

Castro Irmão, 1882.  

− ESCOLA DE BELLAS ARTES DE LISBOA – Programma dos Cursos. Lisboa : Adolpho 

Modesto & C.ª – Impressores, 1890.  

− Estatutos da Sociedade Promotora de Belas-Artes em Portugal. Lisboa : Typographia do 

Futuro, 1862. 

− Exposição Universal de 1900 – secção portugueza – inspecção-geral. Lisboa : Imprensa 

Nacional, 1898.  

− FERREIRA, José Maria de Andrade – A Reforma da Academia das Bellas Artes de Lisboa. 

Lisboa : Imprensa Nacional, 1860. 

− FRANCISCO, BISPO CONDE – Lista de Alguns Artistas Portugueses : colligida de 

escriptos e documentos. Lisboa : Imprensa Nacional, 1839. 

− FURTADO, Thadeu – Apontamentos para a Historia da Academia Portuense de Bellas 

Artes. Coimbra : Imprensa da Universidade, 1896. 

− HOLANDA, Francisco de – Da Ciência do Desenho. Lisboa : Livros Horizonte, 1985. 

HOLANDA, Francisco de - Álbum dos Desenhos das Antigualhas. Introdução e notas de José 

da Felicidade Alves. Lisboa: Livros Horizonte, 1989. 
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− HOLANDA, Francisco de – Da fábrica que falece à cidade de Lisboa. Edição critica de 

Joaquim VASCONCELLOS. Porto : Imprensa Portugueza, 1879.  

− HOLANDA, Francisco de – Da Pintura Antiga. Introdução e notas de Angel González 

GARCIA, Colecção arte e artistas, Lisboa : Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1984. 

− [GARRETT, Almeida] – Exposição da Academia das Bellas-Artes de Lisboa 1843, Jornal das 

Bellas-Artes, Lisboa : Typ. Progresso, 1.º ano, 1.ª série, N.º 4, (Dezembro de 1843), pp. 55-66.  

− HOLANDA, Francisco de - Diálogos em Roma. Introdução, notas e comentários de José da 

Felicidade Alves. Lisboa : Livros Horizonte, 1984. 

− HOLANDA, Francisco de - Do Tirar Pólo Natural. Introdução e notas comentários de José da 

Felicidade ALVES. Lisboa : Livros Horizonte, 1984.  

− [HOLSTEIN, Marquês de Sousa] - Observações sobre o actual estado do Ensino das artes em 

Portugal, a organização dos museus e o serviço dos monumentos históricos e da 

archeologia oferecidas à commissão nomeada por decreto de 10 de Novembro de 1875 por 

um vogal da mesma comissão. Lisboa : Imprensa Nacional, 1875. 

− INNOCÊNCIO, Francisco da Silva – Diccionario Bibliographico Portuguez, vol XII, Lisboa: 

Imprensa Nacional, 1884. 

− INNOCÊNCIO, Francisco da Silva – Diccionario Bibliographico Portuguez, tomo IV, Lisboa: 

Imprensa Nacional, vol IV, 1916. 

− LAIRESSE, Gerardo -  Principios do Desenho tirados do grande Livro dos Pintores ou da 

Arte da Pintura de Gerardo Lairesse. Lisboa : Typographia Chalcographica, Typoplastica e 

Litteraria  do Arco Cego, 1801.  

− LOUREIRO, Francisco de Sousa – Na sessão publica triennal, e distribuição dos premios na 

presença de Suas Magestades Fidelissimas, em 29 de Dezembro de 1843. Lisboa: 

Typographia de José Baptista Morando, 1844. 

− LUCENA, Armando – Aspectos da Arte em Portugal, Colectânea de alguns artigos 

publicados no Diário de noticias, Lisboa : Emprêsa contemporânea de Edições, [s.d.] (Centro 

de Tip. Colonial, 1945). 

− LUCENA, Armando de – Pintores Portugueses do Romantismo. Lisboa, : Empresa Nacional 

Publicidade, 1943. 

− LUPI, Miguel Ângelo – Indicações para a Reforma da Academia Real de Bellas Artes de 

Lisboa. Dirigidas ao Illustrissimo e Excellentissimo Senhor Vice-Inspector da mesma 

Academia. Lisboa: Imprensa nacional, 1879.  

− MACHADO, Cirilo Volkmar – Conversações sobre a pintura, escultura e architectura: 

escriptas, e dedicadas aos Professores, e aos Amadores das bellas Artes. Lisboa : Of. de 

Simão Thaddeo Ferreira, 1794. 

− [MACEDO, Manuel] - O Muzeu Nacional de Bellas Artes- Apontamentos, Coimbra: 

Imprensa da Universidade, 1892. 

− MACHADO, Cirilo Volkmar – Nova academia de pintura: dedicada a’s senhoras 

portuguezas que amão ou se applicão ao estudo das Bellas Artes. Lisboa :  Na Impressão 

Régia, 1817. 
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− MACHADO, Cirilo Volkmar – Tratado de Arquitectura & Pintura. Reprodução fac-simile da 

edição de 1823. Paleografia de Ana Calado Inácio; Transcrição, Prefácio e Notas de Francisco 

Gentil Berger; Nota de Abertura de Augusto Pereira Brandão. Lisboa : Fundação Calouste 

Gulbenkian. Serviço de Educação e Bolsas, 2002.  

− MACHADO, Cirilo Volkmar – Colecção de Memórias, relativas a’s vidas dos pintores, e 

escultores, architectos, e gravadores portuguezes, E dos Estrangeiros, que estiverão em 

Portugal. Lisboa : Na imp. De Victorino Rodrigues da Silva, 1823. 

− MARQUES, Joaquim António – O quadro de Eneas. Analyse por Joaquim António 

Marques. [Lisboa : s.d., s.n.]. 

− MARQUES, Joaquim António – Thomaz José da Annunciação. Revista Contemporânea de 

Portugal e Brazil, 1.º ano, (Abril de 1859),  pp. 491-500. 

− MARTINS, Francisco Vasques – Relatório lido em 20 de Dezembro de 1852, na Sessão 

Publica, e Distribuição de Premios da Academia das Bellas-Artes de Lisboa em presença de 

Suas Magestades Fidelíssimas, e Altezas. Lisboa: Typographia de José Baptista Morando, 

1852.  

− MARTINS, Francisco Vasques – Relatório de 25 de Outubro de 1856. Na Sessão Publica 

Triennal e distribuição de Premios da Academia das Bellas-Artes de Lisboa, na Presença 

de Suas Magestades Fidelissimas, e Altezas em 25 de Outubro de 1856.  Lisboa: Typographia 

de José Baptista Morando, 1856, pp. 13-16.     

− MELLO, Conde de – Discurso Pronunciado pelo Conde de Mello, Vice-Inspector da Academia 

da das Bellas-Artes de Lisboa, no dia da Sessão Solemne, e Exposição, em 30 de Novembro de 

1840. pp. 1-7. 

− NUNES, Filipe – Arte da Pintura. Symmetria, e Perspectiva. Fac-simile da edição de 1615. 

Porto: Editorial Paisagem, 1982.      

− OVÍDIO, Publius – Metamorphoses. Translated. by A.D. Melville, Oxford : University Press, 

1986.   

− PALLADIO, Andrea – I quattro libri dell’architectura. Venetia : Appresso Dominico de 

Francheschi, 1570. [Biblioteca da ANBA : cota: L-4-37]. 

− PARDAL, A.C., –  Publicação photográphica. Lisboa : A.C. Pardal & Filho Fot. 1869-1877. 

− PERRAULT, Claude – Les diz livres d’architecture de Vitruve, corrigez et traduits 

nouvellement em François, avec des Notes & des Figures. Paris : Jean Baptiste Coignard, 

1673, [Biblioteca da ANBA : cota: A-6-13]. 

− Porto: Typographia Lusitana, 1869. 

- PORTUENSE, Vieira – Discurso feito na abertura da Academia de Desenho e Pintura na 

cidade do Porto. Lisboa : Regia Off. Typografica., 1803.  

- PRIETO, Joaquim - Noções de Desenho Linear Geométrico, 1868. [Manuscrito impresso], 

[Biblioteca da ANBA : cota: F– 1-31]. 

− RACZYNSKI Conte Athanasius  – Dictionnaire Historico-Artistique du Portugal. Paris: Jules 

Renouard et C
ie
, Libraires-Éditeurs, 1847. 

− RACZYNSKI Conte Athanasius. – Les Arts en Portugal. Paris : Jules Renouard et C
ie
, 

Libraires-Éditeurs, 1846. 
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− RACZYNSKI Conte Athanasius - Cartas Dirigidas pelo Conde de Raczynski a Ferdinand 

Denis. Prefaciadas e anotadas por Henrique de Campos Ferreira LIMA, Lisboa : José Fernandes 

Júnior, 1932 [Separata da Revista História]. 

− RAMALHO, Monteiro – Folhas d’Arte. Lisboa : M. Gomes Editor e Typographia Portuense, 

1897. 
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