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Resumo 

 

O presente relatório de estágio realizado no Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha, no âmbito do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual 

tem por base o estudo da pintura exposta neste Museu. 

No decurso deste trabalho foi explorada a história destas peças e a sua integração 

no Museu, bem como foram desenvolvidas reflexões teóricas que permitem a sua 

contextualização e análise. Paralelamente, desenvolveram-se estratégias para a sua 

valorização e comunicação a diferentes públicos através da produção de materiais 

técnicos, como o inventário das pinturas e informativos. 

De modo a permitir um enquadramento da insituição que alberga as pinturas, foi 

desenvolvido um estudo sobre o edifício, a partir do século XVIII, e sobre o Museu e 

respetivas alterações de montagens expositivas até à atual, datada de 2018. 

Exploramos ainda neste relatório alguns aspetos que integram o contexto 

historico-artístico do nosso objeto de estudo, tal como as práticas de ensino nas Escolas 

e Academias do Porto no século XIX, na sua relação com os pintores representados no 

Museu (geralmente estudantes e/ou docentes), os seus percursos, dos quais resultaram aas 

biografias da totalidade dos pintores representados, ou as práticas de colecionismo de arte 

coevas. Destacam-se, neste âmbito, o estudo crítico das pintuas provenientes da Coleção 

Allen, que necontra neste Museu a sua maior representacao atual e da Coleção Vitorino 

Ribeiro. 

Apresentamos, ainda, diferentes formas de comunicação de informações em 

espaços museológicos, onde criamos protótipos de um catálogo de pintura, folhas de sala, 

um código QR e proposta de uma visita guiada sobre a temática da pintura. 

 

Palavras-chave: Romantismo; Pintura; Museu Romântico da Quinta da Macieirinha; 

Coleção Allen; Coleção Vitorino Ribeiro 
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Abstract 

 

This project is the result of an internship made at the Romantic Museum of Porto, 

in the context of our master’s degree graduation, based on the study of the paintings 

exposed in this Museum. 

In this work, we explore the history of the pieces and their integration in the 

Museum, as well as theoretical basis to their contextualization and analysis. At the same 

time, we developed strategies for valuing and communicating to different audiences 

through the production of technical materials, such as the inventory of paintings and 

informative material. 

In order to allow a knowledge of this institution were the paintings are exhibited, 

we’ve study the building from the 18th century, and the Museu on its changes in exbition 

set ups until the current one, dated of 2018. 

We also explore in this project some aspects that integrate the historical-artistic 

context of our object of study, such as teaching practices in the Fine Arts schools and 

Academies in Porto in the 19th century. Their relationship with the painters exposed in 

the Museum (usually students ant/or teachers in this places), as well as their paths, wich 

resulted in the biographies of all painters represented, or the coeval art collecting 

practices. In this context, we hightlight the critical study of paintings from the Allen 

Collection, which in this Museu has its greatest current representation and the Vitorino 

Ribeiro Collection. 

We also present different ways of communicating information in museological 

spaces, where we create prototypes of a painting catalog, room sheets, a QR Code and 

proposal for a guided tour about the paintings in the Museum. 

 

Key-words: Romanticism; Paitings; Romantic Museum of Porto; Allen Collection; 

Vitorino Ribeiro Collection 
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de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

Figura 45 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

Figura 46 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

Figura 47 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

Figura 48 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 49 - Recorte fotográfico da pintura PEMR15 
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Figura 50 - Pais de Psiquê consultam o Oráculo de Mileto (painel correspondente à 

atribuição PDMR69) 

Figura 51 - Psiquê carregada por Zéfiro (painel correspondente à atribuição PEMR16) 

Figura 52 - Psiquê no banho (painel correspondente à atribuição PDMR70) 

Figura 53 - Psiquê mostra e oferece joias às irmãs (painel correspondente à atribuição 

PDMR71) 

Figura 54 - Psiquê preprarada para apunhalar Eros (painel correspondente à atribuição 

PDMR72) 

Figura 55 - Psiquê abandonada por Eros (painel correspondente à atribuição PDMR73)  

Figura 56 - Psiquê é aconselhada por Pã (painel correspondente à atribuição PDMR74)  

Figura 57 - Psiquê oferece água da nascente a Vénus (painel correspondente à atribuição 

PEMR18) 

Figura 58 - Psiquê desce ao Tártaro (painel correspondente à atribuição PDMR75)  

Figura 59 - Psiquê regressa do Tártaro (painel correspondente à atribuição PDMR76)  

Figura 60 - Reconciliação de Vénus e Psiquê (painel correspondente à atribuição 

PEMR17) 

Figura 61 - Casamento de Psiquê e Eros (painel correspondente à atribuição PDMR77)  

Figura 62 - Reconciliação de Vénus e Psiquê, propriedade do Museu de Fidadélfia  

Figura 63 - Psiquê oferece água da nascente a Vénus, propriedade do Museu Cooper 

Hewitt em Nova Iorque 

Figura 64 - Série de Psiquê e Eros, propriedade do Museu de Artes Decorativas de Paris 

Figura 65 - Giuseppe Nogari – Arquimedes 

Figura 66 - Rebrandt van Rijn – Autorretrato 

Figura 67 - Rembrandt van Rijn – Autorretrato 

Figura 68 - Rembrandt van Rijn – Autorretrato 

Figura 69 - Giuseppe Nogari - Bildnis Einer Alten Frau (Retrato de uma mulher Velha) 

Figura 70 - Giuseppe Nogari - An elderly lady holding a rosary (Velha com um rosário) 

Figura 71 - Giuseppe Nogari - Portrait Of Old Woman With Beads In Hand (Retrato de 

uma velha com contas nas mãos)  

Figura 72 – Fotografia da Ficha de Inventário nº 832 CMP 

Figura 73 - Michelangelo Merisi Caravaggio – Judite a decapitar Holofernes 

Figura 74 - Michelangelo Merisi Caravaggio – Decapitação de São João Baptista 
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Figura 75 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 76 - Recorte fotográfico da pintura PEMR19 

Figura 77 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 78 - Recorte fotográfico da pintura PEMR20 

Figura 79 - Uniforme militar de Oficial da Companhia Leste da Índia, em 1813  

Figura 80 - Nathaniel Dance-Holland - Robert Clive (1725-1774), 1º Barão da Clive of 

Plassey, “Clive da Índia” 

Figura 81 - George Romney – Retrato do Major James Hartley, de corpo inteiro, de 

uniforme, segurando o seu cavalo, uma formação de soldados perto de uma montanha 

atrás 

Figura 82 - Circuito de Tilly Kettle – Retrato de um oficial de infantaria, provavelmente 

no uniforme do regimento da Companhia do Leste da Índia, a meio corpo, num caso 

vermelho com interior verde 

Figura 83 – Pormenor da pintura PEMR21 – Retrato de um militar 

Figura 84 – Painel de descrição da Sala de Estar 

Figura 85 – Escadaria na inauguração do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, 

no dia 28 de Julho de 1972 

Figura 86 – Pormenor da pintura PEMR26 – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha 

Figura 87 – Angelo Capisani – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha com o Estatuto 

Figura 88 – Hyacinthe Rigaud – Retrato de Louis XIV 

Figura 89 – Divisa da casa real de Saboia e da Sardenha, FERT  

Figura 90 - Alexander Gonin – Oratorio del Re 

Figura 91 - Oratório atualmente 

Figura 92 – Francisco Vieira, o Portuense – Cristo Crucificado 

Figura 93 - Etienne Picart – Retrato de Gaspar de Bono 

Figura 94 - Bartolomé Vázquez – Retrato de Gaspar de Bono 

Figura 95 - Pietro Leone Bombelli – Retrato de Gaspar de Bono 

Figura 96 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 97 - Recorte fotográfico da pintura PEMR31 

Figura 98 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 99 - Recorte fotográfico da pintura PEMR32 

Figura 100 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 
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Figura 101 - Recorte fotográfico da pintura PEMR33 

Figura 102 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 103 - Recorte fotográfico da pintura PEMR34 

Figura 104 - Ticiano – Assunção da Virgem 

Figura 105 - Paolo Veronese – Martírio de Santa Justina 

Figura 106 - Rembrandt - Autorretrato Rembrandt com barrete  

Figura 107 – Salão do Rei 

Figura 108 - Píramo e Tisbe - mosaico 

Figura 109 - Apollonio di Giovanni - Morte de Píramo e Tisbe 

Figura 110 - Gaspard Dughet - Paisagem com Píramo e Tisbe 

Figura 111 - Nicolas Poussin - Paisagem durante uma tempestade com Píramo e Tisbe  

Figura 112 - Gionima Antonio - Píramo e Tisbe 

Figura 113 - Pierre-Claude Gautherot - Píramo e Tisbe 

Figura 114 - Aert van der Neer – Paisagem com luz da lua sob o rio, com uma aldeia 

atrás 

Figura 115 - Aert van der Neer – Cena de luar com rio  

Figura 116 - Aert van der Neer – Paisagem arborizada junto a rio  

Figura 117 - Jan van der Meer, O Velho – Paisagem com dunas 

Figura 118 - Jan van der Meer, o Velho – Paisagem com uma propriedade murada e 

igreja 

Figura 119 - Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem com ovelhas em baixo de uma árvore 

Figura 120 - Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem do sul com viajantes e animais 

Figura 121 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 122 - Recorte fotográfico da pintura PEMR41 

Figura 123 - Valeriano Domínguez Becquer – Nodriga pasiega 

Figura 124 - Anónimo – La cita 

Figura 125 - Recorte fotográfico da pintura PEMR43 

Figura 126 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 127 - Recorte fotográfico da pintura PEMR44 

Figura 128 - Francisco José Resende – Bom Jesus do Monte 

Figura 129 - Francisco José Resende – Gerês 

Figura 130 - Francisco José Resende – Trajes dos Carvalhos, Maia e Valongo 
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Figura 131 - Francisco José Resende – Carvoeiro ou Almocreve de Burgos 

Figura 132 - Francisco José Resende – Pecheur de Matosinhos 

Figura 133 - Francisco José Resende – Figura de pescador 

Figura 134 - Placa identificativa da pintura PEMR46 

Figura 135 - Nicolas Delerive – Figuras num mercado (pormenor) 

Figura 136 - Nicolas Delerive – Carroça com um burro e aldeão 

Figura 137 - Antoine Goubeau - Paisagem com figuras 

Figura 138 - Anton Goubau – Uma paisagem clássica italiana com figuras dispostas num 

mercado e montanhas no fundo 

Figura 139 - Anton Goubau – A capriccio of mediterranean port with Roman  

Figura 140 - Willem van de Velde, o Jovem – Navios num mar revolto 

Figura 141 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 142 - Recorte fotográfico da pintura PEMR46 

Figura 143 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 144 - Recorte fotográfico da pintura PEMR49 

Figura 145 – Pormenor da pintura PEMR49 

Figura 146 - Placa informativa da pintura PEMR50 

Figura 147 - Jean-Baptiste Pater – Uma feira em Bezons 

Figura 148 - Jean-Baptiste Joseph Pater – Os banhistas 

Figura 149 - Jean-Baptiste Pater - As alegrias da vida no campo 

Figura 150 - Fotografia da Ficha de Inventário nº 354 CMP  

Figura 151 - Fotografia da Ficha de Inventário nº 355 CMP  

Figura 152 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 153 - Recorte fotográfico da pintura nº 354 CMP 

Figura 154 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 155 - Recorte fotográfico da pintura nº 355 CMP 

Figura 156 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 157 - Recorte fotográfico da pintura PEMR53 

Figura 158 – Franz Xaver Winterhalter – Eugenie Impératrice 

Figura 159 – Pormenor da pintura PEMR63, descrição, data e assinatura de Francisco 

José Resende 

Figura 160 - Foto Guedes - Família Vitorino Ribeiro 
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Figura 161 - Foto Guedes – Pedro Vitorino e Emanuel Ribeiro a olhar para uma bacia 

Figura 162 - Francisco José Resende – Natureza-morta 

Figura 163 - Francisco José Resende – Natureza-morta 

Figura 164 - Francisco José Resende – Natureza-morta 

Figura 165 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas 

Figura 166 - Recorte fotográfico da pintura PEMR28 

Figura 167 - Francisco Pérez Sierra – Vaso de flores 

Figura 168 - Francisco Pérez Sierra – Vaso de flores 

Figura 169 - Francisco Pérez Sierra – Santa Ana conduzindo a Virgem 

Figura 170 - Margherita Caffi – Flores 

Figura 171 - Margherita Caffi – Flores 

Figura 172 - Modelo de ficha de inventário  

Figura 173 - Modelo de ficha de inventário  

Figura 174 - Modelo de ficha de inventário  

Figura 175 - PEMR23 – Batalhão de Voluntários de D. Pedro (assinatura de António da 

Cunha); 

Figura 176 - PEMR40 – O Porto (assinatura de Charles Napier Hemy) 

Figura 177 - PEMR42 – Pintura de género (duas figuras femininas) (assinatura de 

Francisco José Resende) 

Figura 178 - PEMR67 – Floreiro (assinatura de Margherita Caffi) 

Figura 179 - Porto de Pesca (assinatura de Jean Pillement) 

Figura 180 - PEMR58 – Retrato de rapaz (assinatura de Joaquim Vitorino Ribeiro) 

Figura 181 - PEMR65 – Mulher das Castanhas (inscrição: Porto; 1878; Ao Exmo. Snr 

Cunha; C. off; Seu grato am; F. F. Resende) 

Figura 182 - PEMR64 – Autorretrato de Francisco José Resende (inscrição no verso da 

tela: Francisco Joze Rezende, nascido n’esta cidade do Porto, a 9 de Dezembro de 1825, 

nomeado Cavalleiro de S. Mauricio e S. Lazaro, d’Italia, pelo finado rei Victor Manoel, 

e lente jubilado de pintura historica da Academia Portuense de Bellas-Artes, esboçou este 

seu retrato na sua caza da esquina do Bomjardim e Gonsalo Cristovam (em 1890) (cujos 

prédios antigos substituidos hoje por outros, foram de seus antepassados occupando todo 

o largo de St.º Antonio do Bomjardim, onde nascera o auctor). É este um estudo de 3/4 

d’ora.) 
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Figura 183 - PEMR30 – Cristo Crucificado (Possui duas etiquetas no verso. A mais 

pequena: 71.31.29, A maior: Emoldurado e remontado em Outubro de 1985 Ernesto 

Ricou) 

Figura 184 - PEMR53 – Cabeça de mulher (Possui duas etiquetas no verso, sobre a 

moldura: 560 CMP; Pint - Anoxia; Mold – Brometo. Sobre a tela: 560 CMP; Pint – 

Anoxia; Mold – Brometo; numeração de inventário CMP/MNSR estampada: CMP 560) 

Figura 185 - PEMR35 – Cópia da Ascensão da Virgem (c. 1516-1518) de Ticiano (Possui 

dois autocolantes no verso, sobre a moldura: Augusto Roquemont 98.PINT.16. Sobre a 

tela: Nº Inv.; Autor: A. Roquemont; Assunto: Composição Ascenção da Virgem) 

Figura 186 - PEMR48 – Paisagem com ruínas (Inscrições sobre o verso da moldura, no 

topo: Nº 309, sobreposto com o lacre vermelho da CMP; 607; a letras pequenas em cima: 

MR.71.31.25; CMP 607; em baixo: Caixa nº 11; Cesto M) 

Figura 187 - PEMR57 – Retrato de rapaz (informações sobre a moldura, escrito a lápis: 

Direita da Cadeira; dois autocolantes com numeração: 49 e 27) 

Figura 188 - PEMR57 – Retrato de rapaz (informações sobre a moldura, escrito a lápis: 

Direita da Cadeira; dois autocolantes com numeração: 49 e 27) 

Figura 189 - PEMR63 – Autorretrato Francisco José Resende  

Figura 190 - Verso da mesma tela, com a seguinte inscrição: Pertence ao Exmo. Snr. 

Joaquim Ribeiro; 1921; Ilustre Pintor 

Figura 191 - PEMR24 – Naufrágio (Placa dourada “Património Municipal” ao centro, 

sob a moldura, na frente) 

Figura 192 - PEMR20 – Velha rezando (Placa dourada “Património Municipal”, no topo 

da moldura, no lado direito, ao canto) 

Figura 193 - Capa do catálogo de pintura 

Figura 194 - Contracapa do catálogo de pintura 

Figura 195 - Índice de conteúdos do catálogo de pintura 

Figura 196 - Índice de conteúdos do catálogo de pintura 

Figura 197 - Capítulo dedicado à história do museu no catálogo de pintura 

Figura 198 - Capítulo dedicado à história do museu no catálogo de pintura 

Figura 199 - Introdução ao Capítulo do Salão do Rei  

Figura 200 - Introdução ao Capítulo do Mundo Infantil/Juvenil 

Figura 201 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Sala de Estar 
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Figura 202 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Corredor 

Figura 203 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Oratório 

Figura 204 - Biografias de: José Alberto Nunes 

Figura 205 - Biografias de: João Allen (com árvore genealógica) 

Figura 206 - Biografias de: Charles Napier Hemy (com autorretrato) 

Figura 207 - Índice de pinturas no catálogo 

Figura 208 - Índice de pinturas no catálogo 

Figura 209 - Folhas de sala – Sala de jantar 

Figura 210 - Folhas de sala – Sala de jantar 

Figura 211 - Folhas de sala - Corredor 

Figura 212 - Folhas de sala - Corredor 

Figura 213 - Código QR do Núcleo Francisco José Resende 

Figura 214 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 215 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 216 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 217 - Mulher da Murtosa 

Figura 218 - Mulher da Murtosa 

Figura 219 - Mulher da Murtosa 

Figura 220 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 221 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 222 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 223 - Percurso de visita no MRQM, planta do Piso 0  

Figura 224 - Percurso de visita no MRQM, planta do Piso 1  

Figura 225 – Salão de Baile – Proposta de Visita 
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Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 - Exposições temporárias ocorridas no Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha 

Tabela 2 - Contabilização de espaços e temáticas de pintura expostas no Museo del 

Romanticismo e no Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

Tabela 3 -  Síntese informativa sobre os Museus Românticos em estudo  

Tabela 4 - Categorização da pintura de paisagem inglesa 
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Código e Títulos das pinturas em análise no MRQM 

 

Pinturas em estudo no Museu Romântico 

Código Localização Título Imagem 

PEMR01 

Sala das 

Telas – 

Parede A – 2º 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR02 

Sala das 

Telas – 

Parede B – 1º 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR03 

Sala das 

Telas – 

Parede B – 3º 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição III) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR04 

Sala das 

Telas – 

Parede C 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição IV) 
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PEMR05 

Sala das 

Telas – 

Parede D – 1º 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição V) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR06 

Sala das 

Telas – 

Parede D – 3º 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição VI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR07 

Escadaria de 

Serviço – 

Parede B 

Série de marinhas 

em têmpera 

(Composição VII) 

 

PEMR08 

Sala das 

Telas – 

Parede A – 1º 

 

Série em têmpera 

(Medalhão com 

figuras de perfil) 

 

PEMR09 

Sala das 

Telas – 

Parede B – 2º 

Série em têmpera 

(Medalhão com 

figura feminina 

de perfil) 
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PEMR10 

Sala das 

Telas – 

Parede D – 2º 

Série em têmpera 

(Medalhão com 

figura feminina 

de perfil) 

 

PEMR11 

Sala do 

Bilhar – 

Parede B 

Ponte de Londres 

 

PEMR12 

Sala do 

Bilhar – 

Parede C 

Porto de 

Hamburgo 

 

PEMR13 

Sala do 

Bilhar – 

Parede D – 1º 

Poço de Petróleo 

na Pensilvânia 

 

PEMR14 

Sala do 

Bilhar – 

Parede D – 2º 

Estreito de Sund 
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PEMR15 
Sala de Jantar 

– Parede A 
Flores e Frutas  

 

PEMR16 
Sala de Jantar 

– Parede B 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

carregada por 

Zéfiro) 

 

PEMR17 

Sala de Jantar 

– Parede D – 

1º 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê 

(Reconciliação de 

Vénus e Psiquê) 

 

PEMR18 

Sala de Jantar 

– Parede D – 

2º 

Série de papeis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

oferece a água da 

nascente a Vénus) 

 

PEMR19 

Sala de Estar 

– Parede B – 

1º 

Matemático  
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PEMR20 

Sala de Estar 

– Parede B – 

2º 

Velha rezando 

 

PEMR21 
Sala de Estar 

– Parede C 

Retrato de um 

militar 

 

PEMR22 

Sala de Jogo 

/Biblioteca – 

Parede A 

Veterano de 

guerra 

 

PEMR23 

Sala de Jogo 

/Biblioteca – 

Parede C 

Batalhão de 

Voluntários de D. 

Pedro 

 

PEMR24 
Corredor – 

Parede D – 1º 
Naufrágio  
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PEMR25 
Corredor – 

Parede D – 2º 
Paisagem  

 

PEMR26 Escadaria 

Retrato do Rei 

Carlos Alberto da 

Sardenha 

 

PEMR27 
Patamar – 

Parede A 

Paisagem com 

gado 

 

PEMR28 
Patamar – 

Parede B – 1º 
Floreiro 

 

PEMR29 
Patamar – 

Parede B – 2º 
Floreiro 
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PEMR30 
Oratório – 

Parede A 

Cristo 

Crucificado 

 

PEMR31 
Oratório – 

Parede B – 1º 

Série Beato 

Gaspar de Bono 

(Milagre da 

Esposa de 

Ximeno) 

 

PEMR32 
Oratório – 

Parede B – 2º 

Série Beato 

Gaspar de Bono 

(Milagre de 

Antomio Guilla) 

 

PEMR33 
Oratório – 

Parede C – 1º 

Série Beato 

Gaspar de Bono 

(Milagre de Fr. 

Gabiel Morellón) 

 

PEMR34 
Oratório – 

Parede C – 2º 

Série Beato 

Gaspar de Bono 

(Milagre de 

Dionisio Macél) 
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PEMR35 

Quarto de 

Vestir – 

Parede C 

Cópia da 

Ascensão da 

Virgem (c. 1516-

1518) de Ticiano 

 

PEMR36 

Quarto de 

Vestir – 

Parede C 

Cópia do Martírio 

de Santa Justina 

(c. 1570-1579) de 

Veronese 

 

PEMR37 

Quarto de 

Vestir – 

Parede D 

Cópia de 

autorretrato de 

Rembrandt (?) 

 

PEMR38 

Salão do Rei 

– Parede B – 

1º 

Série de Píramo e 

Tisbe (Fuga de 

Tisbe) 

 

PEMR39 

Salão do Rei 

– Parede B – 

2º 

Série de Píramo e 

Tisbe (Morte de 

Píramo) 
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PEMR40 
Salão do Rei 

– Parede C 
O Porto 

 

PEMR41 
Salão do Rei 

– Parede D 

Paisagem com 

figura humana 

 

PEMR42 

Pólo 

Informativo 2 

– Parede A – 

1º 

Pintura de género 

(duas figuras 

femininas) 

 

PEMR43 

Pólo 

Informativo 2 

– Parede A – 

2º 

Varina 

 

PEMR44 

Pólo 

Informativo 2 

– Parede A – 

3º 

Varina 
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PEMR45 

Pólo 

Informativo 2 

– Parede A – 

4º 

Andador de 

Almas 

 

PEMR46 

Salão de 

Baile – 

Parede A – 1º 

Tempestade no 

mar 

 

PEMR47 

Salão de 

Baile – 

Parede A – 2º 

Paisagem com 

ruínas 

 

PEMR48 

Salão de 

Baile – 

Parede A – 3º 

Paisagem com 

ruínas 

 

PEMR49 

Salão de 

Baile – 

Parede A – 4º 

Porto de Pesca 
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PEMR50 

Salão de 

Baile – 

Parede C – 1º 

 

Cena campestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR51 

Salão de 

Baile – 

Parede C – 2º 

Pastoral (Cena 

campestre) 

 

PEMR52 

Salão de 

Baile – 

Parede C – 3º 

Pastoral (Cena 

campestre) 

 

PEMR53 

Salão de 

Baile – 

Parede D – 1º 

Cabeça de mulher 

 

PEMR54 

Salão de 

Baile – 

Parede D – 2º 

Cabeça de mulher 
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PEMR55 

Núcleo de 

Moda – 

Parede D 

Imperatriz 

Eugénia de 

França 

 

PEMR56 

Núcleo de 

Moda – 

Parede D 

Cabeça de mulher 

 

PEMR57 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede B – 1º 

Retrato de rapaz 

 

PEMR58 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede B – 2º 

Retrato de 

Joaquim Pedro 

Vitorino Ribeiro 

(?) 

 

PEMR59 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede C – 1º 

Floreiro 
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PEMR60 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede C – 2º 

Floreiro 

 

PEMR61 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede C – 3º 

Floreiro 

 

PEMR62 

Mundo 

Infantil 

/Juvenil – 

Parede C – 4º 

Floreiro 

 

PEMR63 

Núcleo 

Francisco 

José Resende 

– Parede A – 

1º 

Autorretrato de 

Francisco José 

Resende 

 

PEMR64 

Núcleo 

Francisco 

José Resende 

– Parede A – 

2º 

Autorretrato de 

Francisco José 

Resende 
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PEMR65 

Núcleo de 

Francisco 

José Resende 

– Parede A – 

3º 

Mulher das 

Castanhas 

 

PEMR66 

Núcleo 

Francisco 

José Resende 

– Parede A – 

4º 

Mulher da 

Murtosa 

 

PEMR67 
Receção – 

Parede C – 1º 
Floreiro 

 

PEMR68 
Receção – 

Parede C – 2º 
Floreiro 

 

PDMR69 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Pais de 

Psiquê consultam 

o Oráculo de 

Apolo) 

(s/representação) 
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PDMR70 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê no 

banho) 

(s/representação) 

PDMR71 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

mostra as suas 

joias às irmãs) 

(s/representação) 

PDMR72 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

prestes a 

apunhalar Eros 

enquanto este 

dorme) 

(s/representação) 

PDMR73 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

abandonada) 

(s/representação) 

PDMR74 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê é 

salva por um 

pescador) 

(s/representação) 

PDMR75 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

desce ao Hades) 

(s/representação) 
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PDMR76 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê (Psiquê 

regressa do 

Hades) 

(s/representação) 

PDMR77 Depósito 

Série de papéis 

pintados de 

Psiquê 

(Casamento de 

Psiquê e Eros) 

(s/representação) 
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Introdução 

O presente Relatório de Estágio, Mnemosine do Romantismo – A pintura no 

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, é fruto do estágio curricular realizado no 

Museu Romântico da Quita da Macieirinha, entre Novembro de 2018 e Setembro de 2019, 

para conclusão do Mestrado em História da Arte, Património e Cultura Visual da 

Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Este estudo permitiu a articulação entre a 

orientação pelo Professor Doutor Hugo Barreira e supervisão pela Doutora Ana Bárbara 

Barros, diretora do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha (MRQM). 

O nosso interesse pelo estudo da pintura exposta no MRQM desenvolveu-se em 

2018, quando este reabriu as suas portas após uma remodelação, que ao nível da pintura 

resultou na incorporação de mais do dobro das peças. Realizamos a nossa primeira visita, 

no contexto da nova montagem expositiva, no dia 18 de Março de 2018 e levados pela 

curiosidade inerente à nossa área de investigação, perguntamos a um colaborador o que 

representava uma das pinturas. Felizmente, porque possibilitou a nossa investigação no 

futuro, o vigilante de sala informou-nos de que nada sabia sobre as pinturas, salientando 

que algumas delas possuíam placas identificativas, ao longo das divisões, e que 

poderíamos saber pelo menos alguns dados. 

Procuramos, a partir deste momento, publicações e notícias sobre a reabertura do 

museu. A nossa investigação, para a montagem expositiva de 2018, revelava-se, 

novamente infrutífera. Surgiu neste âmbito a ideia de desenvolver um trabalho sobre a 

pintura exposta, que acreditamos que melhor evolução possuiria se realizássemos um 

estágio e dialogássemos com os objetos diariamente. Esta proposta foi, desde logo, bem 

recebida pelo MRQM, onde concretizamos o nosso estágio entre 20 de Novembro de 

2018 e o dia 27 de Setembro de 2019, pelo que, informalmente, se prolongou para além 

das 350h obrigatórias neste ciclo de estudos. 

Optamos por realizar uma primeira incursão no tema na unidade curricular de 

Metodologia de Projeto de Investigação II, onde contactamos com uma dissertação de 

mestrado realizada a propósito dos Aspectos Programáticos das Coleções do Museu 

Romântico da Quinta da Macieirinha1, tendo por base a montagem expositiva anterior. 

Este estudo salienta que a análise de documentação das coleções do MRQM é complexa, 

 

1 BRAVO, 2009 
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pois os documentos da instituição «encontram-se dispersos sem ordem nas várias pastas 

do arquivo do Museu, e as fichas de inventário antigas e atuais estão em grande parte 

dos casos incompletas»2. Compreendemos deste modo o estudo das coleções era 

necessário e assumimos, desde logo, no início que a nossa investigação teria como partida 

o estudo e atualização das fichas de inventário. 

 A nossa experiência, na primeira pessoa, demonstrou as lacunas de comunicação 

de coleções e divulgação dos objetos expositivos. O museu apresenta-se como uma 

sucessão de espaços, com pequenas notas genéricas à entrada de cada divisão, que não 

transmite ao visitante informações sobre a maioria dos objetos expostos, mas apenas 

sobre o ambiente recriado. Concluiríamos, ainda, depois que o MRQM necessita de 

investigação aprofundada na maior parte dos seus elementos, como a escultura, a 

relojoaria, o mobiliário ou os tecidos, entre outros. Contudo, levados pela nossa primeira 

impressão e inerente curiosidade, optamos por delimitar a investigação às sessenta e oito 

pinturas expostas. 

Todavia, a nossa pesquisa em número de objetos de estudo ver-se-ia aumentada, 

durante o estágio, para mais nove pinturas em depósito, devido ao facto de não existir 

qualquer medida de salvaguarda e proteção para uma das séries expostas. Acresceram 

também outras solicitações decorrentes do nosso trabalho in loco e consequente procura 

nas pastas de documentação por novas informações acerca do MRQM. 

A investigação adquiria neste momento novos contornos, onde além do estudo e 

comunicação da pintura exposta no MRQM, por via da criação de novas fichas de 

inventário, um catálogo de pintura e um Código QR. Vimos acrescido em termos de 

divulgação, a criação de folhas de sala, uma proposta de visita guiada temática e 

concretizações do modelo de visita proposto. Sentimo-nos ainda na obrigação de 

materializar uma leitura sobre o terreno da Quinta da Macieirinha, dado que ao longo da 

nossa investigação localizamos novas informações sobre este espaço. Esta descoberta 

levou-nos à exploração de uma nova via, os antecedentes do local até à criação do 

MRQM. Consequentemente, verificamos a inexistência de uma sistematização sobre o 

museu e as suas atividades: as montagens expositivas anteriores, os percursos de visita, 

as exposições temporárias, os serviços educativos, os recursos didáticos e as atividades 

 

2 Idem, 102 
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recreativas que realiza. Afirmamos assim, que mais do que o estudo da pintura exposta e 

os seus contextos, o nosso projeto desenvolve o conhecimento do genius loci do MRQM. 

Conforme se compreende pelos dados que fomos enumerando, o estudo e a 

comunicação da pintura exposta, assumiram os nossos objetivos primordiais, onde 

colocamos como prioritária a identificação das obras e depois informar sobre elas.  

De um modo mais específico apresentam-se as questões de investigação que se 

foram desenvolvendo e às quais procuramos dar resposta através dos objetivos deste 

trabalho: 

- Que informações se conhecem sobre as pinturas no MRQM? 

- Por que razão foram incluídas na montagem expositiva de 2018? 

- Como podemos, no processo de estágio, valorizar e dar a conhecer estas pinturas 

aos visitantes? 

 

 Formulamos, então, os primeiros objetivos deste trabalho: 

- Conhecer o percurso e o contexto das obras e das coleções expostas no MRQM; 

- Sistematizar conhecimentos numa ferramenta de proteção como as fichas de 

inventário; 

- Desenvolver atividades de natureza museológica que envolvam as peças. 

 

Com o desenvolvimento do estágio, surgiram novas questões, tais como: 

- Que informações existem sobre o edifício do Museu? 

- O que se conhece sobre a fundação do museu e as várias montagens expositivas? 

Como é que estas abordavam a pintura? 

-Há museus congéneres ao MRQM? O que expõem? Com que propósito foram 

criados? 

- Estas obras provêm apenas de uma coleção? São representativas de uma coleção 

de pintura no contexto do Porto oitocentista e associáveis ao Romantismo? 

- Qual a representatividade dos pintores portuenses no conjunto de pinturas do 

MRQM? 
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 Com os progressos da investigação e com novas solicitações, foi necessário 

reformular alguns dos nossos objetivos, não deixando de parte os anteriores, pelo que se 

acrescentaram os seguintes: 

- Desenvolver o estudo do espaço do Museu à luz de novas informações; 

- Mapear a existência de outros museus dedicados ao Romantismo e realizar um 

estudo comparativo em relação com o MRQM; 

- Contextualizar as obras e os artistas expostos no MRQM, valorizando as pinturas 

à luz da sua leitura histórico-artística e da sua relação com o panorama artístico portuense; 

- Examinar as informações existentes sobre o colecionismo de arte no período em 

questão, tendo por base as pinturas representadas no MRQM e a coleção ou coleções da(s) 

qual/ais são provenientes. 

 

 O estudo das pinturas e o conhecimento do papel da Coleção Allen e de outras 

coleções no MRQM originaram uma outra camada de interrogações: 

- Qual o percurso das pinturas que integram especificamente a coleção do 

MRQM? Como se relacionam com o MRQM? 

- Porque é que a Coleção Allen é adquirida pela CMP e qual o seu percurso? 

- A identificação das pinturas, nos inventários e nas placas identificativas, são as 

mais corretas? 

 E ainda sobre a comunicação com o público e a valorização das pinturas: 

- Quais as boas práticas que devem nortear a criação de instrumentos de 

valorização destas pinturas como um catálogo ou folhas de sala? 

- Como se podem incluir formas de as obras e de as valorizar no espaço do museu 

de modo não invasivo? 

 

 Seguem-se, deste modo, os nossos objetivos mais específicos deste trabalho que 

resultam da última fase do seu desenvolvimento: 

- Compreender o regime de instalação das peças no museu; 

- Analisar o percurso da Coleção Allen e de que forma podem ser realizadas 

correspondências entre os inventários do século XIX e os atuais; 

- Esclarecer, sempre que possível, a identificação das obras e criar instrumentos que 

facultem bases para posterior aprofundamento do processo; 
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- Criar um catálogo com várias camadas de informação sobre as pinturas do 

MRQM tendo por base este estudo; 

- Dar resposta à comunicação de objetos e criar discursos de forma dinâmica e não 

invasiva na presente montagem do MRQM. 

 

Salientamos que desenvolvemos parte destas questões e problemáticas associadas 

ao longo do texto que compõe este volume. 

Após a definição do nosso objeto de estudo e consulta de bibliografia relacionada 

com a temática da pintura no século XIX, conseguimos antes do início do estágio 

curricular identificar a autoria ou o título de dezassete pinturas. Estas identificações foram 

realizadas com base nas entradas de sala, placas informativas e a consulta da publicação 

sobre João Allen, de Paula Santos3, anteriormente mencionada. Começamos neste 

momento a criar protótipos de fichas de inventário para cada uma das pinturas de forma 

a reconhecermos melhor o objeto em análise e as suas características. 

Com o início do nosso estágio conseguimos, desde logo, no primeiro dia, 

identificar mais nove pinturas com base na mesma publicação4. Estas obras 

correspondiam na sua descrição textual aos exemplares expostos no MRQM. Contudo, 

na publicação eram apenas referenciadas pela sua numeração de inventário, que pode ser 

encontrada no verso das telas. No mesmo dia visitamos o Núcleo de Francisco José 

Resende que expõe quatro pinturas, num corredor de acesso aos elevadores e áreas de 

serviço, encontrando-se aos dias de semana a sua porta encerrada, motivo pelo qual ainda 

não teríamos visualizado as telas antes. 

Solicitamos desde o início do nosso estágio acesso às fichas de inventário de 

pintura, cabe-nos aqui salvaguardar que o MRQM apenas possuía, então, as fichas de 

depósito das pinturas da própria instituição. Apesar de aqui se encontrar uma das nossas 

principais dificuldades, pois compreendermos ao longo da nossa investigação que foram 

realizadas fichas de inventário em duplicado no MRQM de algumas pinturas da qual não 

é o detentor legal. Ou seja, existe uma outra ficha de inventário na instituição de 

acolhimento legal, o Museu Nacional Soares dos Reis. Começamos neste momento a 

 

3 SANTOS, 2005 
4 Idem 
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compreender que a proveniência das pinturas expostas era diversa, encontrando-se 

algumas pinturas em depósito ou regime de comodato no Museu. Criamos, por isso, uma 

tabela de proveniências, Apêndice A, Documento 2, de modo a criarmos uma 

sistematização sobre o percurso de cada pintura, detentor legal e data de exposição no 

MRQM. 

Pesava ainda o facto de nos começarmos a cruzar com vários números de 

inventário para a mesma pintura, o número de inventário MRQM, o número de inventário 

MNSR e o número de inventário da Coleção Allen, no caso das pinturas adquiridas pelo 

colecionador. O nosso estudo da Coleção Allen compreende a história das peças desde o 

seu primeiro inventário, em 18445, até ao estudo mais recente realizado com numerações 

de inventário em 20186. Embora a primeira e última lista se encontrarem publicadas, foi 

necessário consultar os restantes inventários e catálogos no Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal do Porto (AHCMP) e na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Passamos a 

partir deste momento a possuir seus números de inventário diferentes para a identificação 

de algumas pinturas. Criamos, por isso, uma tabela sistemática das numerações de 

inventário da coleção Allen, Apêndice A, Documento 3. É possível perceber através da 

tabela que durante o século XIX e no início do século XX as numerações de inventário 

serão as mesmas, estimamos que a sua alteração tenha ocorrido em 1940, quando as peças 

são depositadas no MNSR, ao abrigo do Decreto-Lei nº 278787, que determina a 

instalação nesta instituição das coleções de arte da Câmara Municipal do Porto (CMP). 

Complexas vão ser ainda as vivências da Coleção Allen e, consequente, compreensão dos 

assuntos tratados nas variadas fontes, pelo que, de forma a simplificar a leitura do nosso 

relatório incluímos em Apêndice (Apêndice C, Documento 1 a 8), todos os documentos 

auxiliares ao estudo desta coleção sobre as pinturas em exposição no MRQM. 

Identificadas as pinturas adquiridas por João Allen, foi no MRQM que 

conseguimos obter, pela primeira vez, acesso aos Guias de Coleção do Museu que foram 

criados, num período de vinte e quatro anos, com as datações de 19728, 19819 e 199610. 

 

5 SANTOS, 2011 
6 CARDONA, 2018 
7 Decreto-Lei nº 27878, 21 de Julho de 1937 – Diário do Govêrno nº 168/1937, Série I de 1937 
8 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 1972  
9 CÃMARA MUNICIPAL DO PORTO, 1881 
10 MARQUES, 1996 
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Salientamos que, quando iniciamos o nosso estágio curricular, ainda não tinha sido 

publicado o Guia de Coleções, de 2018, elaborado por Paula Cardona11. O nosso primeiro 

contacto com este Guia12 ocorreu em Dezembro de 2018, quando o nosso processo de 

investigação já contava com nove meses de duração e a quase totalidade das pinturas se 

encontravam identificadas. 

Estes Guias permitiram-nos compreender como funcionava o MRQM em três 

montagens expositivas, a de 1972, a de 1881 e a de 1996. Debruçamo-nos inicialmente 

sobre as fotografias que estes Guias incluíam, de modo a compreender desde quando é 

que as peças poderiam estar na instituição. Constatamos depois que não existia qualquer 

documento que sistematizasse de forma aprofundada o que existiu nas montagens 

expositivas do MRQM desde a sua abertura até à sexta montagem, a atual. Nasce neste 

âmbito parte do nosso Capítulo 1, onde verificamos falta de informações em termos 

documentais. Exploramos a propósito de cada uma das montagens a forma como eram 

realizados os percursos pelo espaço, que informações eram disponibilizadas aos 

visitantes, entre outros. Consideramos ainda importantes os dados que expomos neste 

capítulo, onde encontramos registos de folhas de sala, exposições temporárias, iniciativas 

camarárias com o museu integrado e atividades desenvolvidas pelos serviços educativos, 

possuindo o nosso estudo a  publicação inédita e sistemática destes dados, pois apesar de 

se tratarem de iniciativas camarárias, não as encontramos anexadas em nenhum estudo 

relativo ao MRQM. 

Conforme explicitamos anteriormente quando iniciamos o nosso estágio 

curricular solicitamos no MRQM o acesso às fichas de inventário de pintura. Neste 

momento fomos confrontados com várias dificuldades: em primeiro lugar a coleção 

MRQM não possuía fichas de inventário para a totalidade das pinturas que lhe pertencem; 

seguido da duplicação de fichas de inventário como parte do MRQM, mas cujo detentor 

legal é o MNSR. Acresceu o facto de nos serviços de gestão ainda não existir nenhum 

documento sobre a entradas de peças de outras instituições da nova montagem 

museológica. Numa primeira fase foi solicitada à entidade responsável pela Coleção 

Vitorino Ribeiro (CVR) o envio das fichas de inventário das pinturas expostas para o 

 

11 CARDONA, 2018 
12 Idem 



46 

MRQM, um pedido ao qual obtivemos resposta positiva poucos dias depois. Pedimos 

ainda uma consulta aos inventários no MNSR, onde consultamos as fichas de inventário 

manual das pinturas expostas no MRQM e outras, suas congéneres, de forma a completar 

as nossas fichas de inventário e consequente investigação. Realizamos também um 

contacto com o Arquivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, onde 

solicitamos a consulta in loco ou envio das fichas de inventário de duas pinturas, que se 

encontram em registo de comodato no MRQM, ao qual não obtivemos resposta. 

Começamos neste momento a compilar informações de forma mais alargada nas 

nossas fichas de inventário (Apêndice B – Documento 1). Recorde-se que já tínhamos 

realizado uma consulta de fichas de inventário MRQM, CVR e MNSR. As fichas de 

inventário da coleção MRQM encontram-se indexadas ao nosso relatório no Apêndice D, 

Documento 3. Quando começamos a recolher o inventário MRQM, realizamos em 

primeiro lugar uma consulta em livros de cadastro manuais para obter o número de 

inventário a que ia corresponder a ficha informatizada no sistema In Arte13 e é neste 

momento que somos confrontados com a falha de entradas para algumas telas. As pinturas 

PEMR09 (Pintura Exposta no Museu Romântico – Vd. Índice e Código das Pinturas), 

PEMR10, PEMR16, PEMR17 e PEMR18 não possuíam ficha de inventário, nem 

numeração de cadastro, não usufruindo, por isso, de qualquer instrumento de proteção. 

Pelo que a nossa primeira tarefa em termos de estágio foi, desde logo, a criação destas 

fichas de forma institucional. Acresceu o facto de as últimas três pinturas mencionadas 

fazerem parte de uma série de doze painéis que, de igual modo, não usufruíam de proteção 

legal, aumentando o nosso objeto de estudo, neste momento, com o estudo de mais nove 

pinturas PDMR69 (Pintura em Depósito no Museu Romântico) a PDMR77. 

É na tentativa de obter informações sobre as pinturas, que começamos a consultar 

e tentar organizar alguns documentos nas pastas de serviços do Arquivo do MRQM, de 

forma a tentar compreender se de facto não existia proteção sobre algumas pinturas e se 

existiam dados mais aprofundados sobre estas. Numa destas capas acabaríamos por 

encontrar um relatório documental da Técnica Superior do Museu, em 1991, Maria Isabel 

Pinto Osório14. Neste documento a autora procura dar resposta a uma solicitação da 

 

13 Sistema informático de inventariação utilizado no MRQM 
14 S/título, 1991 
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Câmara Municipal do Porto que pretendia saber em que período o edifício que alberga o 

museu tinha sido construído. Apesar da resposta a este pedido ser inconclusiva, o relatório 

apresenta, com fontes documentais transcritas, o estudo dos terrenos que compõem a 

Quinta da Macieirinha ou da Macieira, desde o século XVIII. Salvaguardamos, contudo, 

o facto de não existirem todas as páginas que compunham este estudo. Quando 

analisamos as suas partes verificamos a existência de números de páginas no índice de 

conteúdos e no índice de fontes documentais, que não conseguimos encontrar no museu. 

Encontramos ainda nestas pastas o documento de expropriação da Quinta da Macieirinha. 

Dado o carácter inédito destes dados, incluímos a sua transcrição completa no Apêndice 

D, Documentos 1 e 2. Acrescentamos, ainda, neste momento à nossa investigação a via 

exploratória do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, desde o século XVIII até à 

criação museológica, Capítulo 1. 

Fundamental foi também o artigo de Flórido de Vasconcelos15, o responsável pela 

primeira montagem expositiva do museu e que transmite, na primeira pessoa, a ideia de 

conceção, recolha de objetos e inspirações para a criação do MRQM. Neste artigo, o autor 

menciona que face à inexistência de Museus Românticos no país, se inspira na montagem 

do Museo del Romanticismo, em Madrid, por nós visitado no decorrer da investigação. 

Sentimo-nos, assim, encaminhados ao estudo sobre os museus românticos, um pouco por 

todo o mundo, compreendendo de que forma se podem aproximar ou afastar do museu 

portuense. Encontramos oito museus congéneres, em análise no Capítulo 1, culminando 

a sua análise com uma tabela de sistematização de informações de todos os espaços. 

Como no nosso local de estágio não conseguíamos encontrar elementos que 

permitissem dar uma resposta concreta às necessidades de objetos, iniciamos para a Sala 

das Telas, onde se conserva uma coleção de painéis provenientes de uma casa de Braga, 

uma investigação no Arquivo Municipal de Braga, na Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva 

(local onde se conserva o Fundo Bracarense) e na Biblioteca Pública de Braga. Nestes 

locais consultamos monografias, livros de origens de famílias ilustres da região, 

genealogias, livros de pedras de armas e ainda bibliografia local, respeitantes ao período 

compreendido entre o século XVIII e XX. Estas recolhas decorreram durante o mês de 

Dezembro de 2018, contudo revelaram-se infrutíferas quanto aos habitantes da casa onde 

 

15 VASCONCELOS, 1997 
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se encontravam as telas. Não conseguimos localizar dados de particular relevância sobre 

a morada original destas pinturas, salientando-se que também foi enviado um e-mail para 

o Arquivo da Universidade do Minho, na tentativa de obter novas informações ou realizar 

investigações in loco, ao qual não obtivemos respostas até ao momento de entrega deste 

relatório. Encontra-se a ser desenvolvida uma investigação sobre estas pinturas por Ana 

Bárbara Barros, no MRQM. 

O facto de desconhecermos a motivação da escolha das pinturas que se encontram 

no MRQM constituiu uma outra dificuldade da nossa investigação. Tentamos, ao longo 

do nosso projeto, encontrar uma sequência lógica para a transmissão de informações sobre 

as salas, de forma contínua, isto é, sem que os discursos entre os espaços se 

concretizassem sem um diálogo coerente e interligado. Contribuiu para a nossa proposta 

e leitura as três visitas guiadas que realizamos ao espaço, que partiram de propostas ao 

longo do estágio. Neste momento já tínhamos recolhido dados biográficos sobre os 

artistas e sobre a família Allen. Também já nos encontrávamos a desenvolver 

investigações sobre o ensino artístico neste período e sobre as coleções de arte expostas 

no Museu. 

Na primeira visita temática sobre pintura, realizada no dia 18 de Maio de 2019, 

tentamos que fossem dados a conhecer diferentes momentos da cidade do Porto no século 

XIX, onde abordamos os seguintes conceitos: o Porto de Oitocentos – a burguesia, o 

comércio, o negócio do Vinho do Porto e as famílias (destacando-se a família Allen e 

Sandeman); o Rei Carlos Alberto e os seus ambientes; A Academia de Belas-Artes – a 

criação, os alunos e a cópia; As escolas de artistas na cidade – Jean Pillement e Auguste 

Roquemont e o seu papel na formação dos artistas; O Colecionismo – Família Allen, 

nomeadamente João Allen e Família Vitorino Ribeiro; O Palácio de Cristal – a memória 

do local e presença de Eduardo Allen na organização de feiras de flores; A Pintura – os 

seus temas e técnicas, nomeadamente as temáticas do retrato, paisagem e natureza-morta. 

Salientando que é realizado um enquadramento da casa e da instituição no início da visita 

e em parte no seu decorrer. É ainda bastante importante realçar que a nossa visita deverá 

ser vista enquanto uma proposta de leitura da pintura exposta, assente em parâmetros e 

tendo por base assuntos que consideramos relevantes no espaço, devido ao facto de não 

sabemos a lógica e motivos que levam à escolha destas pinturas na montagem de 2018. 
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Poucos meses depois fomos convidados a realizar uma visita, destinada aos 

colaboradores do MRQM, onde dessemos a conhecer as pinturas e o percurso que 

tínhamos realizado em Maio. Salientamos que neste percurso fomos acompanhados por 

uma intérprete de Língua Gestual Portuguesa que traduziu as nossas informações de modo 

a que todos os colaboradores pudessem tomar parte desta iniciativa. 

 Foi através destes dois momentos que estabelecemos aquela que poderia ser uma 

estratégia de comunicação sobre a pintura no MRQM. Começando a estabelecer-se, após 

o estudo de motivações que pode levar a realização ou aquisição das telas (Capítulo 3) e 

consequente identificação (Capítulo 4), os resultados da nossa investigação (Capítulo 5). 

 As nossas fichas de inventário realizadas de acordo com as normas da DGPC16 e 

com algumas adaptações de forma a dar uma melhor resposta ao sistema de inventário 

informatizado no MRQM, na plataforma In Arte17, procuram dar a conhecer as 

informações a que tivemos acesso para a totalidade das pinturas. Realizamos ainda para 

estas fichas a descrição das obras de uma forma muito detalhada, um pedido solicitado 

no MRQM, pois é ponderada a utilização destas fichas para a criação de áudio guias para 

pessoas que sofram de deficiência visual, sendo por isso necessária uma descrição o mais 

aprofundada possível sobre os elementos que as pinturas possuem, de forma a que possa 

ser criada uma imagem mental sobre elas. Este dado permite compreender o porquê da 

extensão destas fichas, assim como o facto de indicarmos as cores e colocação de todos 

os elementos que as telas apresentam. 

 Na nossa proposta de estágio propusemos a criação de um catálogo de pintura e 

códigos QR. A nossa escolha destas duas vias de comunicação de informação tem por 

base duas preocupações: a primeira, relacionada com o catálogo, porque permite uma 

maior liberdade de exploração de temas e de comunicação de informações, onde não nos 

sentiríamos “limitados” em termos de desenvolvimento textual como nas folhas de sala; 

a segunda, sobre os códigos QR, porque estes elementos poderiam ser colocados ao longo 

da montagem expositiva sem interferir com a sua leitura, permitindo ao visitante, no caso 

de possuir interesse, um aprofundar de conhecimentos sobre as pinturas expostas nas 

salas. 

 

16 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 
17 Plataforma: https://inarteonline.net/ 

https://inarteonline.net/
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 Contudo, no nosso estágio curricular, ser-nos-iam pedidos outras tarefas como 

acréscimo aos anteriores, as mencionadas visitas guiadas e as folhas de sala. Para as 

visitas guiadas, quando compreendemos a melhor forma de transmitir informações, 

realizamos uma proposta de visita, com um formato de guião adaptável a qualquer 

colaborador de forma a poderem existir no espaço visitas temáticas sobre pintura. As 

folhas de sala levantaram-nos algumas questões sobre como é que deveriam ser 

comunicadas da forma mais correta as informações ao público, preocupações que 

possuímos, de resto, com todos os objetos. Encontramos no Capítulo 5 algumas das 

normativas, estipuladas em estudos museológicos, para uma correta transmissão de dados 

em museus, contribuindo para este desenvolvimento teórico a área de formação da nossa 

orientadora na instituição, Ana Bárbara Barros. Estabelecemos, com esta, desde o 

momento inicial o propósito de tornar o MRQM, um museu acessível ao maior número 

de públicos, tendo em conta as diversas limitações que o ser humano pode possuir. 

 Salientamos ainda o facto de a metodologia que aqui incluímos ser uma síntese de 

um percurso demorado e com muitas interrogações, pelo que, ao longo do documento, 

incluímos considerações metodológicas relacionadas com o estudo particular de uma 

pintura ou série. Os dados não foram incluídos neste subcapítulo pois não permitiriam 

uma compreensão direta do percurso por nós realizado, encontrando-se estas notas 

metodológicas ao longo dos capítulos. 

Expressa a inexistência de informações sobre a nova montagem expositiva do 

MRQM, sentimos a necessidade de complementar o nosso estudo, necessariamente, com 

a dissertação, realizada por Manuel Bravo18. Este foi o único estudo substancial realizado 

sobre o museu e que, de certo modo, nos permitiu compreender as suas limitações em 

termos de investigação antes do início do nosso estágio curricular. Localizaríamos mais 

tarde um artigo de Flórido de Vasconcelos, de 1997, O Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha – Memórias avulsas19, responsável pela primeira montagem expositiva do 

MRQM, a propósito do museu e da história de algumas peças, que se revelou fundamental 

no seu entendimento. No final de 2018, volvidos mais de nove meses de investigação, foi 

publicado o Guia de Coleções do Museu Romântico, publicado por Paula Cardona20, que 

 

18 BRAVO, 2009 
19 VASCONCELOS, 1997 
20 CARDONA, 2018 
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possui informações mais aprofundados sobre a montagem expositiva atual, quando já se 

encontravam identificadas quase a totalidade das pinturas. 

Após esta primeira etapa compreendemos que poderíamos explorar duas linhas 

temáticas relacionadas com o Museu, embora não diretamente relacionadas com o nosso 

objeto de estudo, as publicações de Vera Gonçalves, em 2018 a propósito do Palácio de 

Cristal Portuense (Imagens e Memórias em Reconstrução: Do Palácio de Cristal 

Portuense ao Pavilhão Rosa Mota)21; Luís Miguel Duarte, em 2005 (Adagio Portuense. 

Da vida e da morte de Carlos Alberto de Sabóia)22 e de Artur Magalhães Basto, em 1932 

(Pôrto do Romantismo)23, contribuíram para um maior conhecimento do Rei Carlos 

Alberto, figura evocada em parte das divisões do museu. Possui também particular 

relevância os estudos analisados sobre outros museus românticos, onde tentamos 

encontrar pontos comuns e dispares em relação a este seu congénere. Analisamos a 

propósito do Museu de Madrid, o Guia del Museo del Romanticismo, datado de 2018 e 

composto por Begonã Torres González. Para os Museus de Barcelona encontramos o 

estudo de Soledad Pérez Mateo, sobre Las Casas Museo en España. Análisis de una 

Tipologia Museística Singular, de 2016. Encontramos ainda breves apontamentos sobre 

o Museu Polaco em Robert Spyek, 2010, num pequeno guia intitulado de Castles, 

palacres and manor houses of Mazovia e sobre o Museu cubano um pequeno artigo de 

Marta Arjona, em 1991, sobre a cidade de Trinidad e os seus museus, Trinidad de Cuba: 

historic, romantic, combative in Museum. Consultamos para cada um dos exemplares os 

respetivos sítios em linha. 

Contudo, quando pensamos no nosso material de estudo, a pintura, 

compreendemos desde logo que a nossa investigação iria cobrir múltiplos âmbitos, 

nomeadamente a partir do momento em que começamos a identificar algumas do percurso 

do objeto. Neste sentido, a nossa investigação desenvolveu-se inicialmente pela leitura de 

bibliografia sobre o século XIX e sobre alguns pintores ativos no período em estudo. 

Para um trabalho sobre este período, revela-se essencial A Arte em Portugal no 

século XIX, de José Augusto França24. Composta por dois volumes, esta publicação 

 

21 GONÇALVES, 2018 
22 DUARTE, 2005 
23 BASTO, 1932 
24 FRANÇA, 1966 
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permite-nos compreender o panorama da arte portuguesa no século XIX, nas suas 

vertentes variadas, levantando um conjunto de questões a que obras posteriores deram 

desenvolvimento e que nos foram muito úteis para um primeiro enquadramento das 

pinturas em estudo. Complementamos ainda o nosso estudo do século XIX com: o 

catálogo de exposição As Belas-Artes do Romantismo em Portugal, AA. VV., 199925; Os 

Românticos Portugueses, de Diogo de Macedo, 196126; As Academias e Escolas de Belas 

Artes e o Ensino Artístico, tese de Doutoramento de Maria Helena Barata Moura, 

publicada em 200527; e a revista Romantismo(s), com direção de Vítor Serrão e publicada 

em 201628; estas publicações que cobrem âmbitos mais alargados sobre abordam as 

questões da pintura, ensino e vivências no século XIX. Consultamos também alguns 

dicionários de artistas como: o Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses ou que 

trabalharam em Portugal, de Fernando Pamplona29; o Dictornary of Painters and 

Engravers, Biographical and Critical, realizado por Michael Bryan, em 188930; a 

Cyclopedia of Painters and Paintings, de Charles Perkins, datado de 191331; A General 

Dictionary of Painters containing Memoirs of Lives and Works of the moist eminent 

Professors of the Art of Painting, de Matthew Piklington, em 182932; The Epochs of 

Painting. A Biographical and Cristical Essay on Painting and Painter of all times and 

many palces, Ralph Wornum, datado de 194333 e Biographie Universelle. Ancienne et 

Moderne. Histoire, par ordre alphabetique, de la via publique et privée de tous les 

hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, leurs actions, leurs talento, leur vertus 

ou leuus crimes, de Louis Michaud34. Procuramos do mesmo modo estudos sobre a 

pintura e a história período romântico como o caso da Arte Moderna do Iluminismo, de 

Giulio Carlo Argan, em 199235 e Petra ten-Chu, em 2012, que publica Nineteenth-century 

European Art36. Dedicamo-nos também ao estudo de algumas bibliografias artísticas de 

 

25 AA. VV., 1999 
26 MACEDO, 1961 
27 MOURA, 2005 
28 SERRÃO, 2016 
29 PAMPLONA, s/data 
30 BRYAN, 1889 
31 PERKINS, 1913 
32 PIKLINGTON, 1829 
33 WORNUM, 1943 
34 MICHAUD, s/data 
35 ARGAN, 1992 
36 CHU, 2012 
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artistas ativos no século XIX apesar não sabermos, inicialmente, que alguns dos pintores 

analisados possuíam obras no espaço, como a tese de doutoramento de António Mourato 

acerca de João Baptista Ribeiro (1790-1868), de 200637, o catálogo de exposição Elisa 

Soares e José Alberto Carvalho sobre Francisco Vieira, O Portuense. 1765-1805, 

publicado em 200138 e o estudo sobre o Mestre João António Correia (1822-1896), de 

Artur Vasconcelos, dissertação de mestrado datada de 200939. 

 As pequenas introduções de sala, introduzidas na última montagem expositiva do 

MRQM, encaminharam-nos para a Coleção Allen40, uma investigação que no momento 

inicial possuiu dois motores: 1. A publicação de mestrado de Paula Santos, datada de 

2005, Um coleccionador do Porto romântico. João Allen (1781-1848)41, que continha 

registos fotográficos de algumas pinturas expostas no MRQM e 2. A exposição João 

Allen, Colecionar o Mundo, que se encontrava a decorrer no MNSR e que possui um 

catálogo por nós analisado com direção de Maria João Vasconcelos, Rui Morais e José 

da Costa, 2018, João Allen, colecionar o mundo42. Decorrendo a posteriori um estudo 

aprofundado sobre a família, colecionador e coleção: Eduardo Allen, 1853, Catalogo 

Provisorio da Galeria de Pinturas do Novo Museo Portuense: O Museo Allen43; Alfredo 

Ayres de Gouvêa Allen, 1958, Apontamentos sobre a Família de João Allen (1698-1948): 

Em Comemoração do 1º Centenário da sua morte44 e do mesmo autor, em 1959, 

Apontamentos sobre a Família de João Allen: João Allen e as Múltiplas Facetas da sua 

vida45; Rocha Peixoto, 1902, Guia do Museu Municipal do Porto. Archeologia. 

Numismatica. Ethnographia. Pintura. Esculptura. Artes decorativas. Materiais para a 

Historia do Museu46, Paula Santos, 2011, Marcas do Tempo – Ensaios sobre pintura de 

Mestres da Antuérpia nos Museus do Porto47; Fenando de Sousa e Joaquim Jaime B. 

 

37 MOURATO, 2006 
38 SOARES, CARVALHO, 2001 
39 VASCONCELOS, 2009 
40 A Sala de Estar possui uma pequena nota sobre as pinturas expostas serem provenientes desta coleção, 

Vd. Figura 84 
41 SANTOS, 2005 
42 VASCONCELOS, 2018 
43 ALLEN, 1853 
44 ALLEN, 1958 
45 ALLEN, 1959 
46 PEIXOTO, 1902 
47 SANTOS, 2011 
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Ferreira-Alves, 2012, Os Paços do Concelho do Porto48; o Tratado Elementar de 

Geografia Astronómica, Fízica e Histórica Antiga e Moderna, de D. José de Urcullu, em 

1835 e 1838, Vol. 149 e 350, respetivamente; Vasco Valente, em 1948, João Allen (1781-

1848): Soldado, Negociante, Artista e Amigo das Artes, Comemorando o 1º Centenário 

do seu Falecimento51 e Pedro Vitorino, 1930, Os Museus de Arte do Pôrto (Notas 

Históricas)52. 

 Segue-se a nossa observação da pintura e placas identificativas de algumas telas, 

como as suas assinaturas e monogramas, que nos levaram às publicações de Agostinho 

Rui Marques de Araújo, em 1991, Experiência da Natureza e Sensibilidade Pré-

Romântica em Portugal. Temas de Pintura e seu consumo (1780-1825)53, sobre Nicolas 

Delerive e Jean Pillement, e António Mourato, do ano de 2000, Cor e Melancolia (Uma 

biografia do pintor Francisco José Resende)54 e do ano de 2007, Francisco José Resende 

(1825-1893). Figura do Porto Romântico55, a propósito de Francisco José Resende. 

Possuindo a nossa dissertação à medida que fomos conhecendo melhor os objetos de 

estudo bibliografias especializadas nos artistas em análise como Auguste Roquemont: 

Ana Clara Azevedo, 2011, O traje de senhora no retrato de Auguste Roquemont56; Xavier 

Coutinho, 1963, O pintor Auguste Roquemont no Porto57; de António Mourato, 2008, 

Auguste Roquemont: retratista e pintor de costumes populares58 e Pedro Vitorino, 1929, 

O pintor Augusto Roquemont (No centenário da sua vinda para Portugal)59. O pintor 

José Alberto Nunes, com estudos de António Mourato, 2013, O Retratista José Alberto 

Nunes (1829-1880)60, o pintor e colecionador Joaquim Vitorino Ribeiro, com aa 

publicações de: Emanuel Ribeiro, Livro Íntimo: O Pintor Joaquim Vitorino Ribeiro – 

 

48 SOUSA, FERREIRA-ALVES, 2012 
49 URCULLU, 1835 
50 URCULLU, 1838 
51 VALENTE, 1948 
52 VITORINO, 1930 
53 ARAÚJO, 1991 
54 MOURATO, 2000 
55 MOURATO, 2007 
56 AZEVEDO, 2011 
57 COUTINHO, 1963 
58 MOURATO, 2008 
59 VITORINO, 1929 
60 MOURATO, 2013 
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Notas de Arte e de Amor com 15 ilustrações61 e de Pedro Vitorino, em 1934, o Pintor J. 

Vitorino Ribeiro62, entre outros. 

 Tornou-se ainda necessária a consulta de guias iconográficos para identificação 

de elementos nas pinturas, consultamos o livro de James Laver, a propósito dos 

fardamentos militares ingleses, de 1948, British Military Uniforms63. A propósito das 

narrativas mitológicas: as Metamorfoses, publicação de 2007, de Ovídio,64 e o Asno de 

Ouro, edição de 1963, de Apuleio65. Assim como para a identificação de temática 

religiosa, as publicações de Juan Carmona Muela, em 2011 e 2012, Iconografía de los 

Santos66 e Iconografía Cristiana67, de Louis Reau,  2000, Iconografia del arte Cristiano. 

Iconografia de la Biblia. Nuevo Testamento68 e D. Felix Puimayor y Budar, de 1787, o 

Compendio Historico de la Vida del Beato Gaspar de Bono69. 

 Pesou também o facto de pretendermos transmitir informações e criar documentos 

temáticos como resultados da nossa investigação; em termos de fichas de inventário terão 

preponderância as normativas de inventário estabelecidas pela Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC), num manual Coordenado por Paulo Ferreira Costa e o 

Instituto dos Museus e da Conservação, em 2007, intitulado de Normas de Inventário de 

Pintura. Artes Plásticas e Artes Decorativas70; assim como exploramos publicações na 

área da museologia de forma compreendermos de que forma os objetos devem ser 

apresentados ao público de Joana Alves, 2016, Planificação e Programação Museológica 

no Museu de Cerâmica das Caldas da Rainha71 e Fernando Miguel Santos, de 2001, 

Planeamento Museológico – Orientação Conceptual72. 

 Devido ao contexto de pandemia socorremo-nos do estudo de António Mourato, 

já referido, do ano 2000, Tomo II, porque este transcreve de forma integral algumas fontes 

que utilizamos no nosso documento. Este volume de texto tornou-se essencial porque 

 

61 RIBEIRO, s/data 
62 VITORINO, 1934 
63 LAVER, 1948 
64 OVÍDIO, 2007 
65 APULEIO, 1963 
66 MUELA, 2011 
67 MUELA, 2012 
68 REAU, 2000 
69 PUIMAYOR Y BUDAR, 1787 
70 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 
71 SANTOS, 2016 
72 SANTOS, 2001 
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através destas transcrições e descrições minuciosas sobre como são compostos os 

documentos de arquivo e os dados que transmitem. Colmatou-se deste modo uma situação 

que ocorreu fora do nosso alcance de investigação. 

 

Organização dos capítulos 

 A presente investigação é composta por dois volumes: o primeiro é composto por 

cinco capítulos e materializa o percurso que realizamos, dedicando-se o segundo aos 

apêndices que apresenta uma divisão por quatro partes distintas. 

 O volume I analisa nos seus cinco capítulos conteúdos distintos.  

A primeira linha explorada está relacionada com o Museu Romântico da Quinta 

da Macieirinha enquanto terreno, dedicando-se a alínea 1.1. à sua transição desde o século 

XVIII até ao século XX. O segundo ponto deste capítulo, (1.2.), versa a criação do espaço 

museológico, prosseguindo-se para as montagens expositivas (1.3.), os percursos de visita 

e comunicação de informações (1.3.1.). Procuramos ainda compreender de que forma o 

museu romântico português se poderia aproximar ou distanciar dos seus congéneres 

(1.4.). A nossa análise é completada pelo estudo de oito museus românticos, o primeiro 

de todos, o Museo del Romanticismo, em Madrid (1.4.1.) e por nós visitado devido à 

importância que assume na criação do congénere portuense, possuindo um subcapítulo 

reservado a uma comparação entre a transmissão de informações e pinturas expostas 

(1.4.1.1.). Seguem-se as análises do Museo Can Llopis, em Barcelona (1.4.2.), o Museum 

of Romanticism, em Opinogóra (1.4.3.), o Museo Can Papiol, em Barcelona (1.4.4.), o 

Museo Romántico, em Trinidad (1.4.5.), a Kügelgenhaus, em Dresden (1.4.6.), o Musée 

de la vie Romantique, em Paris e o German Romantik-Museum, em Frankfurt (1.4.7.). 

Culminando este capítulo com uma síntese informativa dos espaços dos museus 

românticos e os seus conteúdos (1.4.9.). 

O capítulo 2 é dedicado ao nosso relatório de estágio, explicitamos aqui as 

atividades que desenvolvemos no MRQM (2.1.) e as propostas de trabalho que surgem 

no decorrer da investigação (2.1.1.). 

De forma a dar resposta à criação de um catálogo de pintura, o capítulo 3 apresenta 

os caminhos para as suas leituras e os conteúdos necessários para a sua compreensão. O 

primeiro subcapítulo desenvolve o ensino das belas artes no Porto entre o século XVIII e 

XIX (3.1.). De forma mais concreta, a Escola da Porta do Olival (3.1.1.), a Escola de 
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Auguste Roquemont (3.1.2.), a Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro, convertida 

em Academia Real da Marinha e Comércio e a posteriori Academia Politécnica (3.1.3.) 

e por fim, a Academia Portuense de Belas Artes (3.1.4.). Prosseguimos depois para a 

análise de duas coleções particulares, a Coleção Allen (3.2.) e a Coleção Vitorino Ribeiro 

(3.3.). Duas coleções que se encontram em exposição no MRQM, salvaguardando-se que 

o estudo da Coleção Allen se desenvolve em torno dos seus consequentes 

desenvolvimentos temáticos, encontrando-se em estudo: O Museu Allen (3.2.1.), a 

Coleção Allen como Coleção Municipal (3.2.2.), O Museu Municipal ou Museu à 

Restauração (3.2.3.) e a Coleção de pintura de João Allen (3.2.4.). 

O capítulo 4 apresenta o grande núcleo da nossa investigação – A pintura no 

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha - contando-se a entrada de dezassete 

subcapítulos. Cada um deles tem como título a nomenclatura dos espaços onde as pinturas 

se encontram no museu, tendo-se aqui procedido a uma análise sala a sala, tela a tela. 

Por fim, o último capítulo do volume I, os resultados da investigação apresentam-

se como uma súmula do grande núcleo que se poderá encontrar no volume II. Este 

capítulo aborda metodologicamente a forma como realizamos os produtos finais do nosso 

estágio curricular. Encontramos em primeiro lugar as Fichas de Inventário (5.1.), 

seguindo-se o Catálogo (5.2.), as Folhas de Sala (5.3.), o Código QR (5.4.) e as Visitas 

Guiadas (5.5.). 

O segundo volume é composto por quatro capítulos, que podem ser divididos em 

três partes. 

A primeira parte, o Apêndice A, apresenta quatro documentos de naturezas 

distintas e é, em suma, o caminho da nossa investigação. O Documento 1 (A.1.) possui a 

lista de códigos de títulos das pinturas em análise, listagem que permite a compreensão 

sobre que pintura mencionamos no decorrer dos textos. No Documento 2 (A.2.) 

encontramos uma tabela de proveniências das pinturas, seguindo-se no Documento 3 

(A.3.) as numerações de inventário da coleção até no XIX até aos dias de hoje. 

Terminando esta primeira parte com o estudo das personalidades por nós referenciadas 

ao longo do Volume I, a família Allen, Joaquim Vitorino Ribeiro e as biografias dos 

restantes artistas (A.4.). 

O Apêndice B, de maior extensão, apresenta a segunda parte deste volume. Este 

capítulo é dedicado aos resultados da investigação e possui todas as fichas de inventário 
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por nós realizadas no Documento 1 (B.1.). Prossegue com o catálogo de pintura (B.2. 

Documento 2), folhas de sala (B.3. Documento 3), Código QR (B.4. Documento 4) e 

proposta de visita guiada (B.5. Documento 5). 

O Apêndice C e D possuem os documentos auxiliares à nossa investigação e 

constituem a última grande parte deste volume, o apêndice documental, dividido por 

temáticas e organizado cronologicamente. 

No Apêndice C podem ser encontrados os documentos auxiliares ao estudo da 

coleção Allen, dadas as constantes citações e referências a numerações de inventário, 

colocamos de forma a facilitar a leitura do volume I, todos os elementos necessários à 

compreensão desta coleção, Documento 1 a 8. 

O Apêndice D apresenta os documentos auxiliares ao estudo do MRQM, aqui 

pode encontrar-se a nota de expropriação da Quinta da Macieirinha (D.1. Documento 1), 

o relatório documental de Maria Isabel Pinto Osório (D.2. Documento 2) e as fichas de 

inventário que existiam no museu (D.3. Documento 3) que, além de citarmos ou 

confrontarmos dados, permitem compreender o contributo que a nossa investigação 

constituiu. 

Enumerada a estrutura é percetível que o nosso estudo tem como grande núcleo a 

pintura. Contudo, e partindo desta como base, surge a necessidade de explorar outras 

temáticas relacionadas com o período romântico. Adotamos por isso como título deste 

relatório: Mnemosine do Romantismo, evocando a revista do século XIX, Mnemosine 

Lusitana, dedicada à descrição de monumentos com gravuras, procurando alertar para o 

pouco conhecimento dos portugueses sobre a sua história73. Compreendemos que desde 

o século XIX que se procura apelar à memória sobre o património português, abordando 

o nosso estudo as memórias de um romantismo portuense. 

 

 

  

 

73 ROSAS in VASCONCELOS et al, 2018, 87 
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1. O Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

O Museu Romântico da Quinta da Macieirinha foi inaugurado numa “casa de 

estilo rural”74, de finais do século XVIII, em 1972, sob a tutela da Câmara Municipal do 

Porto75. Esta inauguração ocorreu no dia 28 de Julho de 1972, dia do 23º aniversário de 

morte do Rei Carlos Alberto. 

 

1.1. A Quinta da Macieira desde do século XVIII até ao século XX 

Antes de iniciarmos a nossa leitura sobre os terrenos que compõem o atual museu, 

temos de fazer uma ressalva para a compreensão dos dados que passaremos a apontar. O 

terreno que hoje conhecemos como Quinta da Macieirinha, não era no século XVIII o 

terreno do edifício atual, mas sim um terreno próximo a este. Sendo o terreno por nós em 

análise à época documentado como Quinta da Macieira, tornando-se esta numa das 

nossas principais preocupações ao fazer a análise de documentos, dado que poderíamos 

cair num erro topográfico ao fazer a análise da documentação dos terrenos no século 

XVIII. Salientamos ainda que desconhecemos os motivos que levam à alteração do 

topónimo, para o atual.  

A primeira nota que temos da ocupação dos terrenos da Quinta da Macieira é a 

Escritura de compra da Quinta do Passadiço ou da Macieirinha, a 2 de Junho de 1724 

por Pedro Pacheco Pereira a Nicolau do Couto76. Este documento apesar de não tratar o 

terreno que estamos a estudar, descreve as delimitações e os proprietários dos terrenos 

circundantes. Tomamos assim conhecimento que o proprietário anterior a 1724, da Quinta 

da Macieira, era Manuel Ferreira Agrella estando naquele momento entregue aos seus 

herdeiros, mais especificamente a Manuel Gomes77. 

Através dos dados que obtivemos acesso ao longo do nosso estudo não 

conseguimos concluir qual é a ligação entre Manuel Gomes e Manuel Ferreira Agrella. 

Apesar de não possuírem um sobrenome igual cremos que possa existir alguma relação, 

 

74 PIMENTEL, Cristina (2005). O Sistema Museológico Português (1833-1991). Em direcção a um novo 

modelo teórico para o seu estudo. Coimbra: FCG/FCT, p. 69 in BRAVO, 2009, 28 
75 Idem 
76 Escritura de compra da Quinta do Passadiço ou Macieirinha por Pedro Pacheco Pereira a Nicolau do 

Couto, datada de 2 de Junho de 1724 in ADP, PO 8º, Livro de Notas nº 175, fl. 42v apud S/título, 1991, 

Notícias Históricas, 1 
77 Idem 
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pois o documento em análise aponta como proprietários da quinta os “herdeiros de 

Manuel Ferreira Agrella”78. Contudo e como esta conclusão carece de algum estudo, 

optamos por deixar a hipótese em aberto. 

Voltamos a ter conhecimento sobre a Quinta da Macieira de modo indireto através 

uma nova escritura de venda da Quinta da Macieirinha ou do Passadiço. Aqui, surge como 

seu proprietário Manuel de Souza79 e oito anos depois, em 1762, o livro das décimas de 

Massarelos aponta como seu proprietário Manuel de Sousa Carvalho, descrevendo ainda 

os terrenos que compõem as diferentes zonas da quinta80. 

É na posse de Manuel de Sousa Carvalho que a quinta passa a ser arrendada a 

ingleses que se instalavam na cidade do Porto, sendo exemplo dessa presença o nome dos 

seus arrendatários nos livros de décimas de Massarelos81. Torna-se aqui importante 

fazermos um contraponto pois segundo a autora do estudo que vimos a citar são incluídos 

dois nomes, quando se descrevem os arrendatários da Quinta da Macieira, os nomes de 

Diogo But e de Diogo Wood. É-nos ainda referido que o nome de Diogo But, é quase 

incompreensível na leitura do documento transcrito em Notícia Documental, do relatório, 

podendo este nome ser o de Diogo Wood, nos dois momentos que passaremos a 

explanar82. O livro de décimas de 1764 documenta que a “Quinta de Manuel Sousa 

Carvalho” estava alugada a “Diogo But”83 e o mesmo livro em 1780, documenta que a 

“Casa e quinta de Manuel de Souza de Carvalho” estavam arrendadas a “Diogo 

Woode”84. 

No ano seguinte, em 1781, Manuel Sousa Carvalho mandou escrever o seu 

testamento, onde descreve que a Quinta da Macieira lhe havia sido legada pela sua 

primeira esposa, Jacinta Maria de Azevedo85, pretendendo este e a sua segunda esposa, 

Maria Theresa Angelica, ambos mordomos da Confraria do Santíssimo Sacramento e 

 

78 S/título, 1991, Notícias Históricas, 1 
79 Certidão passada por António José de Oliveira Mourão, notário publico da cidade do Porto, datada de 9 

de Maio de 1900, sobre uma escritura existente no seu cartório in ADP Livro de Notas nº 222, fl. 24 apud 

Idem 
80 Livro de Lançamento das decimas-Massarelos in AHCMP, nº 1691, fl. 40v apud Idem, 2 
81 Livro de Lançamento das decimas in AHCMP, nº 1675, fl. 37v e Livro de Lançamento das décimas – 

1780 in AHCMP, nº inv: 1691, fl. 54v apud Idem 
82 S/título, 1991, 5 
83 Livro de Lançamento das decimas in AHCMP, nº 1675, fl. 37v apud Idem, Notícias Históricas, 2 
84 Livro de Lançamento das décimas – 1780 in AHCMP, nº inv: 1691, fl. 54v apud Idem 
85 S/título, 1991, 4 
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Senhor Jesus de Santo Ildefonso, fazer a doação da Quinta da Macieira após a morte de 

Manuel de Sousa Carvalho à dita Confraria, pois não possuíam filhos e pessoas que se 

pudessem interessar pela mesma, desde que a Confraria se comprometesse a pagar os 

valores que se encontravam em dívida por parte do seu proprietário aos herdeiros de 

Diogo Wood, na quantia de “hum conto ceto catorze mil quinhentos e nove reis”86. A 

nota da morte de Manuel de Sousa Carvalho é-nos documentada cerca de um ano depois, 

no dia 3 de Junho de 178287 e a vontade do dador é cumprida no dia 1 de Agosto de 1782, 

quando é feita uma nota de paga e quitação pela Confraria do Santíssimo Sacramento a 

Francisco Bearsley (representante dos herdeiros de Diogo Wood), descrevendo esta nota 

que o pagamento se deveu a trabalhos realizados na quinta88. No ano de 1783, o referido 

Livro de décimas de Massarelos refere-nos que a Quinta se encontrava ao abrigo do 

Santíssimo Sacramento de Santo Ildefonso89.  

Antes de prosseguirmos com novas informações, cremos que é necessário fazer 

alguns reparos relativamente aos dados que foram sendo enunciados. Não conseguimos 

compreender em 1724, tal como em 1756, o porquê de não existir uma sequência familiar 

hereditária na Quinta da Macieira. Em 1756, é proprietário do terreno Manuel de Souza 

e estimamos que este possa ser o mesmo proprietário que é mencionado em 1762, que 

será Manuel de Sousa Carvalho. Contudo, sabemos que Manuel de Sousa Carvalho 

recebeu a posse da Quinta da Macieira por parte da sua primeira esposa Jacinta Maria de 

Azevedo, um nome e sobrenome que, mais uma vez, não encontramos em qualquer parte 

da documentação, pelo que a quinta poderá ter sido herdada ou comprada anteriormente, 

por parte da sua família. A partir dos dados enunciados podemos, sobretudo, concluir que 

ao contrário do que verificaremos ao longo do século XIX no estudo sobre a Quinta da 

Macieira onde esta passará sempre e de ordem hereditária pela mesma família que no 

século XVIII não encontramos o mesmo modo de transitoriedade. 

Um outro dado que consideramos fundamental através das menções que vimos a 

realizar é o facto de os livros de décimas de Massarelos passarem a enumerar a partir de 

 

86 Secção Notarial in ADP, PO 4, 1ª Série, Nota nº 331, fl. 1 e 3 apud S/título, 1991, Notícias Históricas, 2-

3 
87 Notícia da morte de Manuel Souza Carvalho in ADP, Freguesia de Massarelos, Livros Mistos, bobine nº 

363, fl. 216-216v apud Idem, 3 
88 Livro de Notas 342 – 1781/82 in ADP, PO 4, 1ª Série, fl. 123v apud Idem, 4 
89 Livro e Lançamento da decima, Massarelos – Casas in AHCMP, nº 1694, fl. 56 apud Idem 
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1780 a existência de uma casa na Quinta da Macieira, enquanto esta se encontrava 

alugada a Diogo Wood90. Pelo que levantamos a questão se este poderá ser o atual edifício 

do Museu, podendo datar de cerca de 1769-1780, encontrando-se a sua aparência alterada, 

atualmente. Apesar de nenhum dado nos permitir aferir que tipo de trabalhos foram 

executados por Diogo Wood, podemos constatar que Manuel de Sousa Carvalho deixou 

uma dívida avultada ao seu arrendatário, podendo esta ser respeitante à construção do 

edifício. 

A política de gestão da Confraria do Santíssimo Sacramento de Santo Ildefonso 

relativamente à Quinta foi semelhante à de Manuel Sousa Carvalho, pois em 1783 

encontramos uma nota de pagamento de aluguer pela Quinta da Macieira a António de 

Sousa Pires (irmão da Confraria que vai receber a remessa), por parte do seu arrendatário 

Carlos Page91. Foi ainda por esta altura que a Quinta da Macieira passou a possuir a 

denominação de Quinta do Sacramento, evocando a Ordem religiosa sua detentora, 

indicando a autora do relatório que vimos a citar que encontraremos esta denominação 

ainda em pleno século XIX e quando a quinta já pertencia a outros proprietários, estando 

demarcada como Quinta do Sacramento na planta topográfica do terreno do Campo do 

Duque de Bragança, assinalada a azul na Figura 192. 

 

 

90 Livro de Lançamento das décimas – 1780 in AHCMP, nº inv: 1691, fl. 54v apud S/título, 1991, 

Notícias Históricas, 4 
91 Arquivo da Confraria do Santíssimo Sacramento, Administração e Fundo do Sagrado Lausperene, 1783, 

fl. 1 apud Idem 
92 Catálogo dos Livros de Plantas in AHCMP, nº 404 apud Idem, 4 (nota: a autora referencia que esta planta 

segue em fotocópia em anexo e encontramos esta referência no índice em Apêndice D, Documento 2, 

contudo e por motivos que nos são alheios não se encontrava nenhuma cópia desta planta na pasta de serviço 

do MRQM) 
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Figura 1 – Planta topográfica do terreno do Campo do Duque de Bragança, da Torre da Marca, 

Praça de Dom Pedro V, e dos prédios contíguos – 1861; Quinta do Sacramento assinalada a azul; Escala 

1:700; Câmara Municipal do Porto 

 

A Quinta da Macieira ou do Sacramento foi comprada por António Pinto Basto 

na primeira metade do século XIX. É importante aqui referir que quando ocorre esta 

compra e a partir de 1789 as Notícias Documentais, apontadas como corroboração das 

afirmações do documento que vimos a citar, terminam. Cremos que alguns destes 

documentos se poderão ter perdido ao longo do tempo. O que nos leva a crer nesta tese 

deve-se ao facto de a autora descrever que:  

 

“Na certidão obtida na 3ª Secção da 2ª Conservatória do Registo Predial, processo nº 3559, fl. 

213v do Lº B 26 (ver na documentação em anexo a este relatório), estão registados os nomes dos 

vários proprietários que se seguiram, até à sua aquisição pela C.M. do Porto”
93

.  

 

 

93 S/título, 1991, Notas Históricas, 3  
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Este anexo, seria parte do Anexo Documental nº 6 (do qual possuímos o índice), 

e cremos desta lista possuir apenas uma página, pois não nos são indicados os anteriores 

proprietários da Quinta com exceção de 1951. De modo a contornar esta circunstância, 

baseamos o nosso estudo sobre a Quinta da Macieira, ou do Sacramento, ou da 

Macieirinha (como hoje é denominada) no estudo de Manuel Bravo, a propósito dos 

terrenos no século XIX.  

O estudo aponta que a compra por parte de António Pinto Basto ocorreu em 1838, 

ou antes94 e que a ocupação e aluguer por parte do proprietário a estrangeiros se mantém, 

como verificamos com os anteriores proprietários do terreno95. É na posse de António 

Pinto Basto que a casa é alugada ao Rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha, que veio 

a falecer neste local a 28 de Julho de 184996, escassos meses após a sua permanência 

exilado na cidade do Porto. 

É no contexto da morte do Rei que quatro anos mais tarde, em 1853, a sua meia-

irmã, a Princesa Frederica Augusta de Montléart, solicita uma autorização para construir 

uma capela na quinta onde o rei viveu97. Na impossibilidade de realizar a capela no local 

pretendido, solicitou à Câmara Municipal do Porto uma porção de terreno nas 

proximidades, encontrando-se um apontamento sobre esta vontade no estudo de Vera 

Gonçalves98: 

 

“Em 1853 apareceu nesta cidade a Princesa Augusta de Montléart, que se dizia irmã de el-rei 

Carlos Alberto, com o intuito de erigir à sua memória uma capela, que muito pretendeu fundar 

dentro da quinta de António Ferreira Pinto Basto, e na parte mais alta dela, no monte da Torre da 

Marca (Campo do Duque de Bragança) por ter sido dentro dos seus muros que seu irmão faleceu; 

porém, como seu dono nisso não consentiu, lembrou-se ou lembraram a Sua Alteza que fora dela 

havia largo espaço onde poderia, com facilidade, alcançar cumprir a sua vontade.
99

”.  

 

 

94 BRAVO, 2009, 25 
95 Idem 
96 Idem 
97 GONÇALVES, 2018, 88 
98 Idem 
99 FERREIRA, J. A. Pinto (1948). A Princesa Frederica Augusta de Montléart e a Capela de Carlos Alberto 

in Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Vol. XI, Março-Junho de 1948, fasc. 1-2. Porto: Câmara 

Municipal do Porto, 122-123 apud Idem, 88 
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A Princesa entregou também um projeto para a capela, de sua autoria, em conjunto 

com este requerimento100, que sofreu alterações por parte de Joaquim da Costa Lima101, 

sendo a construção executada pelo mestre-pedreiro António Lopes Ferreira102. 

Encontrando-se, atualmente, a capela dentro dos terrenos pertencentes aos jardins do 

Palácio de Cristal da Cidade do Porto, um apontamento necessário para dados posteriores 

sobre a criação do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha. 

António Ferreira Pinto Basto também veio a falecer na Quinta da Macieira ou de 

Entre-Quintas em 1860, supondo Manuel Bravo que após a morte do Rei Carlos Alberto, 

o seu proprietário não tenha considerado pertinente um novo aluguer, promovendo o 

enobrecimento da casa onde colocou o seu brasão de família, na fachada103. Após a morte 

de António Pinto Basto, a casa passou para o seu filho Eugénio Ferreira Pinto Basto e 

mais tarde para o seu bisneto Aníbal de Avilez, que nasceu em Lisboa, mas que regressou 

ao Porto e faleceu na Quinta da Macieira em 1923104, não passando a casa pela posse dos 

netos de António Pinto Basto. De modo a facilitar a leitura e passagens familiares da 

Quinta, elaboramos uma árvore genealógica deste ramo da família Pinto Basto, disponível 

na Figura 2. 

 

 

100 Idem, 123 apud GONÇALVES, 2018, 88 
101 COSTA, Patrícia; BASTO, Sónia (2003-2005). Capela Carlos Alberto/Capela de São Carlos Borromeu 

nos jardins do Palácio de Cristal in Sistema de Informação para o Património Arquitetónico (SIPA). Em 

linha apud Idem 
102 FERREIRA, J.A.Pinto (1948). A Princesa Frederica Augusta de Montléart e a Capela de Carlos Alberto 

in Boletim Cultural da Câmara Municipal do Porto, Vol. XI, Março-Junho de 1948, fasc. 1-2. Porto: Câmara 

Municipal do Porto, 122-123 apud Idem 
103 BRAVO, 2009, 26 
104 Idem 
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Figura 2 – Árvore genealógica de alguns ramos da família Pinto Basto 

 

Aníbal de Avilez, bisneto de António Pinto Basto, casou duas vezes. Do seu 

primeiro casamento nasceu Aníbal Eugénio de Avilez que casou com a sua prima Maria 

da Piedade Pita de Avilez, tornando-se os dois herdeiros da Quinta da Macieira105. O 

segundo casamento de Aníbal de Avilez foi com a sua cunhada Maria Carlota de Sá Pinto 

de Abreu, que vivia no Porto e que se tornou usufrutuária da Quinta da Macieira106. Os 

 

105 BRAVO, 2009, 27 
106 Idem 
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trinetos de António Pinto Basto, Aníbal Eugénio de Avilez e Maria da Piedade Pita de 

Avilez terão dois filhos, Maria Eugénia e Aníbal Luís Eugénio Pita de Avilez, contudo 

estes habitavam na cidade de Lisboa e Elvas, respetivamente, e nunca usufruíram da 

Quinta, apesar de serem seus proprietários107. 

A 21 de Dezembro de 1954, um Boletim da Câmara Municipal do Porto, 

suplemento ao boletim nº 977 da Reunião da Câmara de 14 de Outubro de 1947, onde se 

aprovou o projeto de um arruamento entre a Restauração e D. Manuel II, começou a 

entabular as negociações para a expropriação da “Quinta da Macieira”. Para se dar a 

abertura do arruamento, pertencendo naquele momento a Quinta aos pentanetos de 

António Pinto Basto - Aníbal Luís Eugénio Pita de Avilez e Maria Eugénia Pita de Avilez 

- sendo neste momento usufrutuária desta quinta a segunda mulher de Aníbal de Avilez, 

D. Carlota de Sá Pinto de Abreu Sotto Mayor Avilez. A propriedade passaria assim a 

pertencer à Câmara Municipal do Porto por circunstâncias de planeamento urbano, 

deixando em aberto o que fazer com a restante propriedade108. Durante a nossa 

investigação conseguimos acesso ao auto de expropriação da Quinta da Macieira, através 

um levantamento topográfico solicitado ao MRQM, em 2010, tendo em vista a 

delimitação dos terrenos para efeitos de registo predial, pelo que este foi incluído no 

Apêndice D, Documento 1. 

Em 1962, a CMP reconhece a necessidade de promover o aproveitamento da 

quinta, que entrava em ruínas, devendo começando a ser pensados novos usos para o 

edifício e/ou utilizações mais convenientes aos interesses municipais109. 

 

1.2. A criação do Museu Romântico 

No ano seguinte, 1963, a quinta já se encontrava integrada nos Jardins do Palácio 

de Cristal e desde Janeiro que se pensava dar destaque à passagem do Rei Carlos Alberto 

pela casa e quinta110. A Acta de reunião da CMP de 17 de Dezembro de 1963 dava por 

concluída a primeira fase de restauro do edifício da quinta, onde se planeava criar a casa-

 

107 BRAVO, 2009, 27 
108 Idem 
109 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO (1962). Boletim da Câmara Municipal do Porto nº 1930. Porto: 

CMP, 22 de Novembro de 1962, p. 558 apud Idem 
110 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO (1964). Boletim da Câmara Municipal do Porto nº 1450. Porto: 

CMP, 25 de Janeiro de 1964, pp. 114-115 apud Idem, 28-29 
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museu do Rei Carlos Alberto111. As obras de restauro do edifício durariam até 1966 onde 

se fez uma divisão tripartida do espaço: criação da residência do Conservador do Palácio 

de Cristal (parte norte), casa de chá ou bar no pavimento inferior e proposta de restauro 

do restante espaço circundante de acordo com a ocupação régia, propondo-se o nome de 

Flórido de Vasconcelos para caracterizar, delimitar e realizar as aquisições ou arranjos 

para este efeito112. Sendo que este interesse se deu não só pela presença e morte do Rei 

nesta Quinta, bem como pela presença de uma Capela em sua evocação nos Jardins do 

Palácio de Cristal, anteriormente descrita e mandada erguer pela sua meia-irmã. 

Denotamos assim que a primeira ideia para o local museológico foi a criação de 

uma “casa-museu” dedicada ao Rei Carlos Alberto113. Contudo, em 1967 e após a 

consulta de Flórido de Vasconcelos que se tornou responsável por esta montagem, a 

Câmara Municipal do Porto deliberou que fosse organizado um museu com 

características de velha mansão, com recordações do século XIX para se evocar no espaço 

os grandes nomes do Romantismo Portuense114. 

O projeto, ideia e exequibilidade foram aprovados a 5 de Abril de 1968 pelo 

Ministério da Educação Nacional, sendo este um projeto de criação de um museu de 

recordações românticas e de Carlos Alberto, citando-se no documento a oferta do Rei 

Humberto de Itália de réplicas dos móveis originais utilizados pelo seu antepassado na 

sua passagem pela casa115. 

Maria Emília Amaral Teixeira, Conservadora do Museu Nacional Soares dos Reis  

e Conservadora dos Museus Municipais do Porto, atribuiu a ideia e conceção do museu a 

Flórido de Vasconcelos116. Contudo, este, atribuiu a Maria Emília Amaral Teixeira, o 

planeamento do Museu, do ponto de vista museográfico, nascendo desta colaboração o 

Museu Romântico117. 

 

111 BRAVO, 2009, 28-29 
112 Nota de conclusão das obras dirigidas pelo director dos serviços centrais e culturais, 4 de Fevereiro de 

1966 in MRQM, Pasta s/nº, “Obras do Museu” apud Idem, 29 
113 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO (1972). Museu da Quinta da Macieirinha (Romantismo 

Portuense). Porto: Câmara Municipal do Porto, p. 3 apud Idem 
114 BRAVO, 2009, 29 
115 Resposta ao ofício 351/68 de 19/2/1968 referente ao Projecto de Criação de um Museu de Recordações 

Românticas, Ministério da Educação Nacional, 5 de Abril de 1968 in MRQM, Pasta s/n, “Obras do Museu” 

apud Idem 
116 VASCONCELOS, 1997, 228 
117 Idem 
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Quando se iniciou o planeamento e a montagem do espaço foi feito uso, num 

primeiro momento, do espólio do museu municipal portuense que se encontrava instalado 

no MNSR, desde o ano de 1940, sendo o motivo desta passagem o Decreto-Lei nº 

27878118, tendo estas peças origem em vários colecionadores do século XIX, como a 

família Allen, Forrester e Ramos Pinto, ligados ao comércio do Vinho do Porto119. Para 

este efeito também foram feitas várias aquisições em antiquários, requisitados depósitos 

particulares e concretizadas doações – como as do trineto do Rei Carlos Alberto, rei 

Humberto II, de Itália, com as réplicas de mobiliário (encontrando-se os originais no 

Museu do Ressurgimento Italiano – Palazzo Carigano, em Turim), podendo com estas 

réplicas o museu não só recriar o espaço mas também dar a conhecer os ambientes da 

época que pretende, existindo gravuras do período em que o Rei habitou a casa, realizadas 

por Francesco Gonin (1808-1889) que permitiram a reconstituição destes espaços, de um 

modo bastante rigoroso120. 

Na montagem de 2018, denotamos ao nível da pintura, o nosso objeto de estudo, 

entradas, sobretudo, do acervo do MNSR, utilizado desde a origem e criação do MRQM. 

Contudo, estas peças sofreram um grande aumento expositivo, possuindo a nova 

montagem, quase o dobro das peças que existiam anteriormente. Além das peças 

provenientes do MNSR, encontramos a entrada de obras provenientes de duas novas 

coleções, ao nível da pintura, uma delas também camarária – a Coleção Vitorino Ribeiro 

e a Coleção dos Arquivos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, de onde 

são provenientes duas cópias realizadas por Auguste Roquemont. 

 De modo a compreendermos a montagem atual, atentamos no propósito da 

montagem inicial, em 1972: 

 

“O objectivo da criação do Museu Romântico era dar a conhecer a história do Porto em meados 

do século XIX, tendo optado por uma montagem cenográfica com a qual se pretendeu recriar os 

ambientes de uma casa de certo nível de Oitocentos da Burguesia Portuense, pelo que a procura 

de acervo para a constituição do seu espólio se deu sobretudo nos campos dos têxteis, mobiliário 

 

118 Artigo 2º in Decreto-Lei nº 27878, de 21 de Julho de 1937 – Diário do Governo, nº 168/1937, Série I de 

1937, Número 108 – Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Arqueologia, 708 in Apêndice C, 

Documento 8 
119 BRAVO, 2009, 34-35 
120 Idem 
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e artes decorativas em geral, que possam de alguma maneira ser considerados característicos e 

comuns com outros exemplos da cidade ou mesmo do Norte do país121”.  

 

Concluímos assim o propósito da montagem inicial e consequentes montagens do 

MRQM, possuindo características que se encontram patentes na nova montagem 

concretizada em 2018, nomeadamente na caracterização cenográfica do espaço. Nesta 

última montagem encontramos uma maior encenação dos espaços e habitabilidade dos 

mesmos. 

O mesmo estudo conclui que o museu romântico: 

 

“pretende musealizar o romantismo artístico e literário, o Rei exilado e a Burguesia criando 

ambientes da época e propondo uma visita que exige um certo esforço de raciocínio para uma 

limitação dos temas. A investigação teria aqui muito a fazer, mas não há meios nem pessoas 

disponíveis para esta função. A informação está dispersa entre várias instituições e foi muitas vezes 

perdida e mal identificada122”.  

 

Torna-se ainda importante salientar um projeto proposto na criação do museu que 

seria a constituição de uma biblioteca, com centro de estudos, dedicada ao romantismo, 

algo que não foi realizado até ao dia de hoje123.  

 

1.3. As montagens expositivas do Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha  

O programa expositivo do MRQM foi sendo alterado ao longo do seu quase meio 

século de existência, sofrendo alterações desde a organização da casa, as suas divisões, 

nomenclaturas e objetivos. Sendo que, ao longo da nossa dissertação, conseguimos ter 

conhecimento de pelo menos 5 montagens expositivas significativas anteriores à de 2018. 

A primeira montagem de que temos conhecimento é a da abertura do espaço, em 

1972, que contava no piso térreo com uma sala de jogo, sala de espera, quartos, biblioteca 

 

121 BRAVO, 2009, 34 
122 Idem, 46 
123 TEXEIRA, Maria Emília Amaral (1995). Proposta para um ex-librs in Revista MVSEV, IV Série, nº 4, 

Porto: Círculo Dr. José Figueiredo, p. 19 apud Idem, 52 
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e casa de jantar. No andar de cima, encontrava-se: a capela, quarto de vestir, quarto régio, 

sala de estar, uma sala e o salão de baile124. 

Através de um programa emitido pela Rádio e Televisão Portuguesa em 1978125, 

é possível conhecer esta primeira montagem de uma forma mais aprofundada. As imagens 

registam alguns dos espaços e peças que compunham o Museu. Algumas das quais já não 

se encontram atualmente expostas, Figuras 3 a 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 a 5 – Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 11:11; Fotograma do minuto 

11:36 e Fotograma do minuto 13:33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 e 7 – Fotograma no minuto 16:16 e Fotograma do minuto 20:44 

 

 Os primeiros dois fotogramas do programa “Vamos ao Museu” que aqui 

reproduzimos, Figura 3 e 4, apresentam-nos alguns elementos, que infelizmente, já não 

encontramos no espaço museológico. O primeiro, relacionado com as tapeçarias, comuns 

à época, como denotaremos nas gravuras realizadas por Francesco Gonin, e que foram 

removidas na sua totalidade, na montagem atual. Assim como a cortina que se encontra 

na Figura 5, que no programa nos explicam que faria parte do tempo em que o rei habitou 

 

124 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 1972 
125 ALMEIDA, 1978 
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a casa. A segunda figura, Figura 4, apresenta-nos a litografia e autorretrato de João 

Baptista Ribeiro, uma das personalidades por nós em estudo e que considerávamos 

bastante pertinente, uma vez que a Litografia Ribeiro foi a primeira da cidade do Porto e 

que aquela se trata de uma das primeiras obras realizadas nesta técnica pelo artista.  

A quarta figura, Figura 6, apresenta um outro elemento que consideramos bastante 

curioso e que também já não se conserva no Quarto do Rei, divisão em que se encontrava. 

Trata-se de uma lápide que assinalava o evento ocorrido na sala, a morte do Rei Carlos 

Alberto, no seu leito. A quarta figura apresenta-nos um estojo de ótica, oferecido por D. 

Pedro IV a João Baptista Ribeiro. Cremos pelas informações que agora enunciamos que 

a figura do pintor e diretor da Academia Politécnica, terá tido, num primeiro período 

expositivo no MRQM, alguma importância, dada a multiplicação de objetos que o 

evocariam, algo que atualmente já não acontece. 

A segunda montagem data de cerca de 1981, aqui encontramos após a porta de 

entrada, à esquerda, a sala das telas, seguida da sala de jogo e biblioteca, encontrava-se 

ainda no piso térreo, no patamar, a cadeirinha de Clamouse Brown, seguindo-se as 

escadas onde figurava o retrato do Rei Carlos Alberto, oferecido pelo seu filho à cidade 

do Porto. No primeiro andar passamos a encontrar o quarto que anteriormente se 

encontrava no piso térreo e a casa de jantar que foi excluída. Nas dependências do Rei, 

no primeiro andar, continuamos a encontrar as montagens já conhecidas, contudo o salão 

de baile passa a assumir a denominação de “Sala das Batalhas”, onde se encontravam 

gravuras que remetiam para as lutas do Rei126. 

Ainda na segunda montagem é feita a colocação dos estuques da sala de bilhar, 

retirados de uma casa em ruínas na Rua da Bandeirinha, sendo inaugurado este acrescento 

no dia 18 de Maio de 1863, em virtude da comemoração do dia internacional dos 

museus127. 

Sobre a terceira montagem, datada de 1996, sabemos que apenas se encontrava no 

andar térreo a sala das telas e a sala do bilhar. Passando para o primeiro andar, no local 

onde era a Sala das Batalhas, a mobília da casa Archer128, mantendo-se os restantes 

 

126 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 1981 
127 BRAVO, 2009, 43 
128 Esta família viveu no Palácio dos Carrancas, atualmente MNSR e possui ligações familiares com a 

família Allen 
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espaços deste piso iguais129. No ano seguinte, no 25º aniversário do museu deu-se uma 

nova mudança, passando a estar disponível para exposição o espaço que anteriormente 

seria a residência do conservador do palácio de cristal, onde é inaugurada uma nova casa 

de jantar, no piso térreo130. 

A quinta montagem de que temos conhecimento, antes da montagem de 2018, é 

planeada em 2003, quando o museu fecha portas para se proceder a novas obras. A sua 

disposição foi alterada por esta altura, começando a ser aproveitados em pleno os dois 

pisos da casa. Nesta nova montagem passaria a encontrar-se um corredor com uma sala 

onde se encontravam isolados a cadeirinha de Clamouse Brown131 e o quadro de Charles 

Napier-Hemy (1841-1917), passando depois a aceder-se à sala das telas, seguindo-se a 

sala de bilhar, sala jantar, sala romântica e ainda o gabinete de colecionador, criado com 

inspiração na figura de João Allen. Após a sala de jantar, aceder-se-ia ao andar superior, 

que contava com a capela, sala de vestir, quarto do rei, sala do rei e sala das batalhas. O 

espaço passaria ainda a possuir um salão de baile, a recriação de um quarto romântico e 

um quarto inspirado na vivência das crianças britânicas na cidade, e o seu modo de habitar 

as casas, apelidado de “nursery”132. 

Em 2009, Manuel Bravo afirma que é necessário pensar num espaço para um 

elevador, no museu133. Um elemento que consideramos essencial, nomeadamente para a 

circulação de pessoas com mobilidade reduzida e que foi incluído na montagem seguinte, 

datada de 2018. 

A última montagem expositiva do espaço foi realizada em 2018. Esta montagem 

conta no piso inferior com as salas que são denominadas de: sala das telas, sala de estar, 

sala do bilhar, sala de jantar, sala de jogo/biblioteca, áreas de circulação, que destacamos 

pela presença de telas, como o patamar com telas de Pillement (c. 1728-1808), a entrada 

e o núcleo interativo (timeline), assim como as casas de banho acessíveis ao público. Na 

escadaria encontramos o retrato do Rei Carlos Alberto que se localiza no mesmo espaço 

 

129 MARQUES, 1996 
130 BRAVO, 2009, 43 
131 A família Calmouse Brown tornou-se conhecida pelos seus negócios da cidade do Porto, foram 

detentores de uma fábrica de curtumes. Auguste Roquemont retratou um dos seus Barões, Ricardo 

Calamouse Brown, Apêndice A, Documento 4, Biografia de Auguste Roquemont 
132 BRAVO, 2009, 44 
133 Idem, 88 
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desde a criação do museu134. No primeiro piso encontram-se os espaços que evocam o 

Rei Carlos Albertos: o pólo informativo 1, a capela, quarto de vestir, quarto do Rei e salão 

do Rei. Seguindo-se o pólo informativo 2, o salão de baile, o núcleo de moda, o mundo 

infantil/juvenil, o patamar e novas zonas de circulação, que salientamos novamente e 

devido ao nosso objeto de estudo, o núcleo de Francisco José Resende. Desaparece, 

comparativamente à montagem anterior, o gabinete do colecionador que dá origem à sala 

de jogo/biblioteca, e a sala romântica que passa a ser denominada de sala de estar no piso 

inferior. No primeiro andar a sala das batalhas e quarto romântico também foram 

desmontados, passando a existir nos seus espaços o pólo informativo 2 e o núcleo de 

moda, respetivamente. A “nursery” manteve-se no mesmo espaço, passando a possuir a 

nova designação de mundo infantil/juvenil. 

 

1.3.1. Percursos de visita e comunicação de informações 

Quando um visitante pretendia percorrer o espaço museológico, em 2009, e se não 

estivesse incluído num grupo seria acompanhado por um técnico auxiliar. Pois não havia 

legenda em qualquer uma das coleções, assim concluímos que de modo a conhecer o 

espaço, este seria sempre acompanhado135. Apesar de esta situação não ocorrer com a 

nova montagem expositiva, de 2018, cabe-nos ainda refutar esta afirmação através dos 

dados acessíveis no Museu. Até 2018 o museu possuía folhas de sala bilingue, Figura 8 e 

9, e áudio guias em português e inglês. Encontramos ainda folhas de sala em braille e 

existiam visitas virtuais, numa televisão touch screen, acessíveis ao público. Destacamos 

ainda a criação dos serviços educativos do MRQM existindo notas da sua existência já na 

década de 80 do século XX e que se mantém com um trabalho contínuo com vários 

públicos até à atualidade. 

 

134 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 1972, 6 
135 BRAVO, 2009, 45 
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Figura 8 e 9 – Folhas de sala em português e inglês, anteriormente colocadas nas salas do MRQM 

 

 Com a nova montagem de 2018, a visita passou a ser realizada de modo livre, ou 

seja, o visitante circula pelo espaço livremente, sem o acompanhamento de um técnico 

auxiliar, uma vez que este está destacado estrategicamente em vários pontos do circuito, 

tal como na montagem anterior. Foram também colocadas breves informações sobre as 

funções das salas em placas informativas em português e em inglês, na entrada de cada 

espaço, em vez das folhas de sala que se encontravam anteriormente. Contudo, esta visita 

continua a não ser acompanhada por informações sobre as coleções patentes no espaço, 

salvo algumas descrições nestas mesmas placas. 

A dissertação de 2009 demonstra ainda preocupação com o facto de o MRQM não 

possuir exposições temporárias programadas e pré-definidas. Pelo que na nossa 

investigação procuramos verificar as exposições temporárias que ocorreram no MRQM. 

Nas décadas de 80 e 90, do século passado, ocorreram no MRQM cinco exposições 

temporárias e já no século XXI encontramos sete exposições, sendo criada uma 

cronologia que apresentamos na Tabela 1. 

Procurámos ainda compreender como funcionavam estas exposições temporárias, 

se possuíam visitas orientadas, se estavam incluídas no percurso museológico e que 

materiais auxiliavam ao seu suporte. Apesar de poucos dados termos encontrado, 

sabemos que algumas exposições possuíam folhas de sala, como no caso da exposição 
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“Caixas de Música de Outrora”, Figura 10, e que a sua montagem era feita ao longo do 

espaço museológico, apresentando-se como novos objetos aos visitantes. 

 

Exposições Temporárias no MRQM 

1981 Exposição “Bonecas” 

1984 Exposição “Caixas de Música de Outrora”, 27 de Julho a 27 de Setembro 

1995 Exposição “Aspectos do Traje Romântico”, de 18 de Maio a 2 de Julho 

1996 Exposição “O Brinquedo no Museu Romântico”, de 18 de Maio a 3 de Novembro 

1999 Exposição “150 anos da Morte do Rei Carlos Alberto de Piemonte e Sardenha (1798-1849)” 

2003 Exposição “Dois Ambientes Românticos” 

2004 Exposição “Uma cozinha e quinteiro, no séc. XIX” 

2010 Exposição partilhada com a Casa Museu Guerra Junqueiro, “Viagem a São Tomé e Príncipe, 

partida século XIX, chegada século XXI”, 9 de Outubro a 31 de Dezembro 

2011 Exposição individual da artista Susana Ribeiro, “Casa das Bonecas”, 15 de Outubro a 11 de 

Dezembro 

2013 Exposição individual do artista Bruno Pereira, “Neon Românticos”, de 6 de Julho a 29 de 

Setembro 

2014 Exposição inserida nas Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, “A Liberdade da Imagem”, 

29 de Maio a 26 de Setembro 

2015 Exposição individual da artista Isabel Quaresma, “Contundente Melancolia”, de 21 de Março a 

12 de Abril 

Tabela 1 – Exposições temporárias ocorridas no Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

(Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do MRQM) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Folha de Sala relativa à exposição “Caixas de Música de Outrora”, 27 de Julho a 27 de 

Setembro de 1984 
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Consideramos ainda pertinente a inclusão de expressões artísticas 

contemporâneas no MRQM, demonstrando que o Museu não é um espaço parado no 

tempo, adaptando-se a novas peças e linguagens de forma temporária, pelo que incluímos 

o cartaz das exposições individuais ocorridas em 2013 e 2015, Figura 11 e 12. 

Destacando-se o cartaz da exposição de 2015, da autoria de Isabel Quaresma, onde o 

próprio suporte nos mostra a colocação de uma obra no Oratório. Consideramos esta 

imagem interessante porque conseguimos compreender a colocação de uma das obras no 

espaço e estimamos ainda que tenham sido retiradas duas pinturas respetivas à Série de 

Gaspar de Bono para a sua colocação. Salientando-se, ainda, o facto de ainda não terem 

sido realizadas exposições temporárias com a nova montagem expositiva. 

 

Figura 11 e 12 – Cartaz relativo à exposição “Neon Românticos”, 6 de Julho a 29 de Setembro de 2013 e 

Cartaz relativo à exposição “Contundente Melancolia”, 21 de Março a 12 de Abril de 2015 

 

Sobre o percurso expositivo anterior, Manuel Bravo especifica que não existia 

uma lógica na visita, repetindo-se espaços e temas, tornando-a sem lógica fluída em 

alguns locais136. Salientando que: 

 

“O elemento forte da exposição do Museu encontra-se na reconstituição dos espaços ocupados por 

Carlos Alberto, cuja organização se baseia em fontes documentais da época que descrevem 

fielmente os espaços. No entanto, outras áreas podem ser claramente e sazonalmente repensadas 

tendo em conta a existência de elementos do espólio em exposição que, pelas suas dimensões, 

 

136 BRAVO, 2009, 85 e 89 
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características ou particularidades, não se adequam ao espaço do edifício criando mesmo 

limitações á [sic] vista, ou se encontram em circunstâncias que dificultam (e até se opõem) a sua 

conservação; assim como a existência de acervo – quer do próprio museu quer da autarquia – não 

utilizado actualmente que poderá vir a fazer sentido na exposição permanente da instituição137”.  

 

Cremos que este problema se mantém na montagem de 2018 apesar de denotarmos 

o uso de mais elementos de acervos disponíveis, nomeadamente na incorporação de 

pintura, onde se salienta além das obras que se encontravam em depósito no Museu 

Nacional Soares dos Reis, diferentes telas provenientes da Coleção Vitorino Ribeiro e das 

Reservas da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

Informa-nos ainda de que “O museu não tem proprietário específico nos espaços 

reconstituídos senão nos ambientes recriados antes ocupados pelo Rei, tornando-se uma 

residência anónima, sem mais informação138”. Atualmente, além do Rei, o museu procura 

dar a conhecer outros nomes do Romantismo Portuense, contudo sem explicações sobre 

as suas funções e contributos para este período, sendo que a informação continua em falta. 

A mesma publicação justifica que a informação que encontramos no museu “Preserva-se 

inventariando, mas não há grande preocupação com o estudo e a comunicação139”. De 

modo a tentar alterar muito provavelmente, a situação descrita encontramos, no final de 

2018, a publicação do Guia de Coleções (coordenado por Paula Cardona).  

Entre as atividades mencionadas anteriormente, cremos que é ainda necessário 

salientar que existe uma programação definida pelos Serviços Educativos, sendo que esta 

funciona com marcação prévia e da qual incluímos as informações que constam do Guia 

de “Serviços Educativos no Museu da Cidade”, datado de 2018, Figura 13 a 16140. 

Há ainda concertos, conferências, ciclos de música, visitas guiadas ou orientadas, 

bem como atividades organizadas pela CMP, onde o MRQM é incluído como Museu 

destacado, Figura 17 a 19. 

 

137 BRAVO, 2009, 75-76 
138 Idem, 82 
139 Idem, 46 
140 CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO, 2018 
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Figura 13 a 16 – Programa dos Serviços Educativos do MRQM, em 2018 

  

Figura 17 a 19 – Harpa no Romântico, concertos ocorridos entre Agosto e Setembro de 2011; II Ciclo 

Internacional de Harpa do Porto, concertos ocorridos entre Agosto e Setembro de 2012 e II Ciclo 

Internacional de Harpa no Porto, datado de 2014 
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1.4. Museus Românticos 

De modo a tentar compreender se existiam semelhanças entre o MRQM e os 

restantes Museus Românticos a nível internacional, realizamos o estudo de oito locais 

dedicados ao romantismo. Sendo que a principal semelhança que encontramos logo no 

início do estudo é o facto de a maioria destes museus se encontrarem instalados em 

edifícios que anteriormente pertenceram a personalidades ou famílias que viveram nestes 

locais entre os séculos XVIII ou XIX. Compreendemos ainda que estas pessoas 

normalmente possuíam estatuto e poder económico, como no caso do MRQM que nasce 

em grande parte pela estadia do Rei Carlos Alberto no edifício. Há também museus 

românticos construídos de raiz como é o caso do German Romantik-Museum, que ia abrir 

portas em 2019, contudo, até ao nosso momento de entrega, tal ainda não ocorreu. 

Passamos assim a enumerar os museus romântico em análise na nossa 

investigação: 

 

- Museo del Románticismo (1924) – Madrid, Espanha 

- Museo Can Llopis (1949) – Barcelona, Espanha 

- The Museum of Romanticism (1961) - Opinogóra, Polónia 

- Museo Can Papiol (1961) – Barcelona, Espanha 

- Museo Romántico (1974) - Trinidad, Cuba 

- Kügelgenhaus, Museu do Romantismo de Dresden (1981) - Dresden, Alemanha 

- Musée de la vie Romantique (1987) – Paris, França 

- German Romantik-Museum (2020?) – Frankfurt, Alemanha 

 

Analisaremos como estudo de caso o Museo del Romanticismo de Madrid, dado 

que este museu serviu de base à primeira montagem e estruturação do MRQM. Para a 

concretização de uma análise mais aproximada, realizamos no decorrer da nossa 

investigação uma visita a este espaço, no dia 26 de Março de 2019, para conseguirmos 

realizar uma análise mais aprofundada e com uma noção visual dos objetos que 

constituem o espaço. Contudo, incluiremos uma pequena nota sobre o propósito e 

princípios dos restantes Museus Românticos, de modo a verificarmos se existem 

aproximações ou pontos comuns com o nosso objeto de estudo. 
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1.4.1. Museo del Romanticismo – Madrid, Espanha 

Conforme mencionado, este museu foi por nós visitado no decorrer da nossa 

investigação, esta visita surgiu no âmbito da recolha bibliográfica ocorrida, no artigo de 

Flórido de Vasconcelos, o responsável pela primeira montagem do MRQM, que nos 

descreve que este museu serviu de base para a criação de um espaço dedicado ao 

romantismo em Portugal, face às ausências de espaços congéneres que encontrou no país: 

 

“Acrescia ainda o facto de não existir então entre nós qualquer Museu de Época, pois mesmo que 

assim se quisessem considerar alguns Palácios Nacionais (Queluz, por exemplo), eles não 

passavam de meras evocações da Corte portuguesa em certos momentos, e não eram os 

repositórios mais ou menos fiéis dos hábitos de uma sociedade e dos acontecimentos a que tinha 

assistido e regoado e reagido em certo período da sua história, como acontecia, por exemplo e de 

certa maneira, em Madrid, com o seu Museu Romântico.”
141

. 

 

Acrescentando ainda na nota número 4 que acompanha o parágrafo: 

 

“Na altura (1966) não conhecia ainda os museus românticos de Barcelona, em Stiges e Villa Nueva 

y Geltrú (…). O que se pretendia na Macieirinha, era recriar, tanto quanto possível a casa de campo 

de um cidadão portuense da classe média abastada, tal como teria sido o seu possuidor em 1849, 

o comerciante António Ferreira Pinto Basto…”
142

. 

 

Surgiu assim a necessidade de compreender melhor como se distribuíam os 

espaços do Museo del Romanticismo e como poderíamos vislumbrar diferenças entre os 

dois espaços em análise. Esta visita tornou-se profícua pois além da observação in loco, 

encontramos materiais de apoio ao nosso texto científico pois foi feita a aquisição do Guia 

del Museo del Romanticismo, que nos permitiu compreender de uma forma mais alargada 

o edifício por nós em análise e comparação. 

O Museo Romántico foi criado por Benigno de la Veja Inclán y Flaquer, Marquês 

de la Veja-Inclán. Este fez a doação do edifício ao estado em 1921, após ter realizado 

uma exposição organizada pela Sociedad de Amigos del Arte, como forma de antever o 

 

141 VASCONCELOS, 1997, 227-228 
142 Idem, 232 
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espaço museológico que havia dotado de um importante conjunto de quadros, móveis e 

objetos de sua propriedade143. 

A inauguração do espaço como museu ocorreu no ano de 1924, com obras do seu 

fundador e outras que foram adicionadas por via de doações e depósitos, como os quadros 

de Alenza doados pelo Marquês de Cerralbo e objetos pertencentes a grandes escritores 

como Mariano José Larra, José de Zorrilla ou Juan Ramón Jiménez144. O Museo 

Romántico fechou portas em 2001 para realizar uma remodelação integral do edifício, 

reabrindo em 2009 com a denominação de Museo del Romanticismo145, pelo que não 

conhecemos a montagem que foi vista por Flórido de Vasconcelos, em 1966. 

O edifício passou por três grandes fases de transformação, a primeira data de 1944 

quando é alterada a sua fachada, a segunda data de 1966 quando foi realizada uma nova 

reformulação e restauro que alterou o piso inferior146. Por esta altura o edifício foi alugado 

e posteriormente comprado pelo Marquês de la Veja-Inclán, sendo aqui instalado 

Comissário Régio do Turismo e a editora Calpe, sofrendo um grande incêndio que 

destruiu a decoração dos seus salões147. Devido a esta perda de testemunhos autênticos o 

Museu foi concebido com base numa recriação de espaços, uma ideia que no novo plano 

museológico foi repensada, pois o museu passou a ser incluído na tipologia de casa 

museu148. 

Como não existe um proprietário em termos delineados neste palácio, o intuito é 

o de representar em características gerais o modo de vida de uma família anónima, pelo 

que os espaços coincidem sobretudo na maneira como era feito o quotidiano da classe 

média149. O museu foi planeado não só a pensar na funcionalidade dos espaços, mas 

também na forma de expressar o carácter de um possível proprietário, refletindo a sua 

identidade150. Não se pretende assim que o museu seja uma casa estéril e impessoal, nem 

mesmo uma casa imaculada, mas sim um local habitado por seres humanos, tentando-se 

que o museu pareça habitado151. 

 

143 s/autor, s/dataA  
144 Idem 
145 Idem 
146 GONZÁLEZ, 2018, 14 
147 Idem 
148 Idem, 14-15 
149 Idem, 15 
150 Idem 
151 Idem 
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 A ideia de habitabilidade do espaço vai ser criada através do poder dos objetos, 

onde o visitante vê despertados os sentidos visuais, através de pinturas, desenhos, 

estampas, porcelanas, etc, os sentidos auditivos, mantendo-se o estalar da madeira no 

chão, os relógios que marcam as horas ou as caixas de música, e os sentidos ofativos, 

como cheiro a cera152.  

 

1.4.1.1. A pintura no Museo del Romanticismo e no MRQM 

Quando realizamos a nossa visita ao Museo del Romanticismo, todas as salas 

estavam disponíveis para visita ao público, com exceção da sala número XXV, que se 

encontrava sem equipamentos interativos, continuando a ser visitável embora se tratasse 

de uma sala vazia. A nossa principal motivação para realizar esta visita foi verificar que 

eixos comuns poderíamos encontrar entre os dois museus e se encontrávamos muitas 

diferenças, nomeadamente em torno da pintura. A escolha pela visita do Museo del 

Romanticismo de Madrid ganhou mais força através das palavras já mencionadas por 

Flórido de Vasconcelos153, apesar de partirmos sempre da premissa que as montagens que 

encontramos nos dois museus já foram bastante modificadas ao longo da sua existência. 

 A implantação dos dois museus é distinta, o Museu de Madrid encontra-se 

inserido num contexto urbano, Figura 20, ao passo que o museu do Porto, se integra num 

espaço muito mais romântico, no sentido lato da palavra, numa quinta com jardins na sua 

envolvência. Sendo esta nossa conclusão justificável, logo à partida, pela localização dos 

dois museus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152 GONZÁLEZ, 2018, 17 
153 VASCONCELOS, 1997, 227-228 
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Figura 20 – Entrada do Museo del Romanticismo, Madrid 

 

Quando penetramos no espaço, as primeiras conclusões que pudemos retirar é que 

os dois museus compreendem espaços bastante distintos, possuindo o museu de Madrid 

28 áreas visitáveis e o museu do Porto apenas 20. Destes espaços, podemos no Museu de 

Madrid circular dentro de todos, com exceção do Comedor, correspondente, no Porto, à 

sala de jantar e ao contrário do MRQM, os espaços de visita no Museo del Romanticismo 

não se tratam de áreas de circulação, como a Receção e os corredores no MRQM, com 

exceção da escadaria que nos dois museus se apresenta com pintura. O museu espanhol 

apresenta-se como uma sucessão de salas, sem corredores, como encontramos em grande 

parte do MRQM. A presença de pintura é bastante superior no museu espanhol, onde 

conseguimos contabilizar cento e noventa e uma pinturas expostas, em comparação às 

sessenta e oito do MRQM, Tabela 2, salientamos que no museu madrileno contabilizamos 

tal como no MRQM apenas pinturas, não consideramos os desenhos e as litografias. 

Decorrente da conclusão anterior, torna-se facilmente discernível que todas as 

salas do Museo del Romanticismo são superiores nas suas dimensões quando comparadas 

com o museu portuense, excetuando a sala de fumar, Fumador, e a estufa, as duas salas 

de mais modestas dimensões no museu espanhol, Figura 21 e 22. 
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Figura 21 e 22 – Fumador ou sala de fumar e estufa do Museo del Romanticismo, Madrid  

 

 Além das áreas das salas possuírem dimensões superiores no museu madrileno, 

encontramos ainda pinturas a forrar quase a totalidade das paredes, o que também nos 

permite compreender o porquê de a sua presença ser quase três vezes superior ao museu 

portuense, Figura 23 e 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 23 e 24 – Salão de Baile e Sala do Bilhar do Museo del Romanticismo, Madrid 

 

Ao circular nos espaços ficamos com a impressão de que estes se encontram 

habitados, um dos princípios que norteia o museu, como por exemplo no Salão de Baile, 

onde conseguimos ter uma noção de como seria o vestuário e os eventos que poderiam 

decorrer neste espaço, contrariamente ao MRQM. 

 

 

 

 



86 

Museo del Romanticismo Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

Espaço Nº de Pinturas e 

Temática 

Espaço Nº de Pinturas e 

Temática 

Piso inferior 2 retratos Sala das Telas 6 paisagens 

3 retratos 

Escadaria 2 retratos Sala do Bilhar 4 paisagens 

Vestíbulo 5 retratos Sala de Jantar 3 mitológicas 

1 natureza-morta 

Antecâmara 2 retratos Sala de Estar 3 retratos/género 

Ante Salão 3 históricas 

2 retratos 

1 religiosa 

Sala de Jogo/ 

Biblioteca 

1 história 

1 retrato/género 

Costumes Andaluzes 7 género Corredor 2 paisagens 

Costumes Andaluzes 

(2) 

12 género Patamar 2 naturezas mortas 

1 género 

Costumes Madrilenos 10 género Oratório 5 religiosas 

Salita 7 paisagens Quarto de Vestir 2 religiosas 

1 autorretrato (?) 

Corredor 1 paisagem Salão do Rei 2 paisagens 

2 paisagens mitológicas 

Sala de Jantar 1 retrato 

1 natureza-morta 

Pólo Informativo 2 4 género 

Ante Oratório 7 religiosas Salão de Baile 4 paisagens 

3 género 

2 retratos/género 

Oratório 11 religiosas Núcleo de Moda 1 retrato 

1 retrato/género 

Sala de jogos das 

Crianças 

15 retratos Núcleo de Francisco 

José Resende 

2 autorretratos 

2 género 

Budoir 4 retratos 

2 mitológicas 

1 género 

Escadaria de Serviço 1 paisagem 

Quarto Feminino 3 retratos 

1 religiosa 

Mundo Infantil/Juvenil 1 retrato/género 

1 retrato 

4 naturezas mortas 

Gabinete de Larra 5 retratos 

2 género 

2 mitológicas 

Receção 2 naturezas mortas 

Sala de Literatura e 

Teatro 

9 retratos 

3 mitológicas 

  

Fumador 4 paisagens 

3 género 

  

Gabinete 4 autorretratos 

10 retratos 

  

Quarto Masculino 13 retratos 

1 religiosa 

  

Despacho 14 retratos   

Sala do Bilhar 11 retratos   

Tabela 2 – Contabilização de espaços e temáticas de pintura expostas no Museo del Romanticismo e no 

Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 
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 Em termos de espaço encontramos áreas comuns nos dois museus, como o já 

citado Salão de baile, a Sala de bilhar, a Sala de refeições, o Oratório, e a Sala de jogos 

das crianças. Encontramos ainda alguns espaços que podem ser relacionáveis como as 

Salas de Costumes, onde se contam três em Espanha e apenas um Pólo com a presença 

desta tipologia de pintura em Portugal; bem como os Quartos que são separados por 

masculino e feminino em Madrid, mas que encontramos a sua presença a evocar o Rei 

Carlos Alberto, no Porto. Conseguimos ainda compreender que há salas completamente 

distintas entre os dois museus, como as já evocadas Sala de Fumar e Estufa. 

 No que diz respeito à pintura verificamos que encontramos as mesmas temáticas 

nos dois museus, mas apresentadas de formas distintas ao observador. Conforme se 

compreende pela nossa tabela comparativa, Tabela 2, em Madrid encontramos cento e 

quinze retratos, ao passo que em Portugal apenas localizamos catorze, não sendo, porém, 

certo se todos são retratos ou figuras de género. Por isso, torna-se de certo modo 

compreensível a “habitação” dos espaços que se define como propósito, variando ainda 

neste espaço a tipologia de representação nos retratos, tipologia ausente no nosso local de 

estágio. 

 Encontramos ainda sete pinturas de temáticas mitológicas, em comparação às 

cinco em exposição no MRQM e trinta e cinco pinturas de género, contado o museu 

portuense treze, podendo algumas enquadrar-se em vários géneros. Nos dois museus 

encontramos esta tipologia dispersa em diferentes áreas. 

 A pintura de temática religiosa, em número de vinte no museu de Madrid e apenas 

sete no Porto, concentram-se, em Espanha, no Ante Oratório e no Oratório, Figura 25 e 

26. O museu portuense não possui um Ante Oratório, uma sala destinada a receber o 

público que não possuísse lugar no Oratório aquando das comemorações religiosas. 

Compreendemos a concentração da pintura de temática religiosa nestes espaços pela sua 

função. 
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Figura 25 e 26 – Vista do Ante Oratório e de uma das paredes do Oratório do Museo del Romanticismo, 

Madrid 

 

 O MRQM, por sua vez, terá em maior número a pintura de paisagem com vinte e 

uma, em comparação com apenas onze no museu espanhol e ainda o maior número de 

naturezas mortas contando-se no Porto nove e, em Espanha apenas cinco. Consideramos 

importante realçar este aspeto, dado que a pintura de paisagem e de naturezas mortas 

sofrerão uma alteração de estatuto, em termos de ensino e afirmação, no decorrer do 

século XIX. 

 Contudo, encontramos dentro da pintura de paisagem, uma temática que não é 

abordada no MRQM e que também consideramos de suma importância ao estudar a 

estética e a cultura do Romantismo, que é a pintura orientalizante ou com base 

orientalista. Herdando as práticas da segunda metade do século anterior, as elites do 

século XIX acreditavam na viagem como fonte de conhecimento, empreendendo viagens 

pelos “novos mundos”, como a Ásia ou África, sendo que, quando não realizavam estas 

viagens, queriam imagens destes locais nos seus gabinetes de curiosidades ou coleções 

privadas, pela sua “estranheza”. No Museu de Madrid, encontramos estas imagens na Sala 

de Fumar, também ela realizada de modo a evocar o oriente e o tabaco, Figura 27 a 29. 
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Figura 27 a 29 – Carlos de Haes – Paisagem egípcia, 1833, óleo sobre tela; Francisco Lameyer – Cena no 

deserto, c. 1863, óleo sobre tela; Jenaro Pérez Villaamil – Paisagem oriental com ruínas clássicas, 1883, 

óleo sobre tela 

 

 Quando lemos o Guia deste Museu compreendemos que apenas uma destas 

paisagens foi realizada com base na realidade, a de Francisco Lameyer, Figura 28, que à 

semelhança de Delacroix, realiza uma viagem por Marrocos, Egipto, Palestina e Extremo 

Oriente154. Sendo por isso as duas restantes, Figura 27 e 29, imaginadas. Em Portugal vai 

encontrar-se a aplicação de contextos semelhantes, encontrando-se um artista português 

e portuense, em particular, como João António Correia, a pintar O Negro, em 1869, logo 

numa cronologia bastante próxima das pinturas expostas no Museo del Romanticismo. 

 Cremos que esta temática também poderia ser explorada no MRQM se tivermos 

em conta o contexto português. Em primeiro lugar, além de outros aspetos, encontramos 

no Palácio da Bolsa, na cidade do Porto, o Salão Árabe e em segundo lugar, pela sua 

proximidade com o Palácio de Cristal, onde decorreu em 1934, a Primeira Exposição 

Colonial Portuguesa. Esta exposição constou de uma secção etnográfica, que pretendia 

educar e dar a conhecer a essência da nação portuguesa, nos seus domínios 

ultramarinos155. O MRQM poderia, deste modo, evocar a memória do local e das 

exposições que ocorreram junto do espaço em que se encontra como veremos mais à 

frente. 

 Em suma, concluímos que nos dois museus se procura dar a entender como 

funcionava a sociedade do século XIX, onde duas casas são recriadas sem um detentor 

próprio, mas sim várias entidades, neste caso mais próximas da classe média, que ascende 

em termos estatutários neste século pelos seus negócios e consequente busca pelo 

conforto nas suas casas. Verificamos ainda, quando realizamos a nossa visita ao museu 

espanhol, que todas as pinturas se encontram acompanhadas por uma placa de autoria, 

título, data e técnica, algo que não encontramos no museu portuense. Antes de iniciar a 

visita é-nos entregue um guia, em livro, ou a possibilidade de circular pelo espaço 

acompanhados por um áudio guia, que nos leva a compreender o porquê das escolhas da 

montagem expositiva e que objetos encontramos. O Museo del Romanticismo possui 

 

154 GONZÁLEZ, 2018, 158-161 
155 GONÇALVES, 2018, 166 
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ainda visitas temáticas de pintura, época e temas. Consideramos que os três assuntos por 

nós mencionados também poderiam ter lugar no MRQM e, por isso, também procuramos 

dar resposta, com a nossa investigação, nessas áreas, com a criação de um catálogo, folhas 

de sala e proposta de visita guiada, sobre pintura. 

 

1.4.2. Museo Can Llopis – Barcelona, Espanha 

Manuel Llopis i de Casades cedeu por disposição testamentária à Generalidade da 

Catalunha, em 1935, um imóvel dos seus antepassados para que este se convertesse num 

museu. Contudo, este projeto não será logo aprovado, sendo realizada a sua vontade 

apenas 1949, quando é criado o Museo Romántico Can Llopis156. 

 O museu Can Llopis conserva da sua morada original apenas a planta do piso 

nobre, com as dependências correspondentes (a receção, sala de música, salão, duas 

alcovas com gabinetes, toucador, sala de despacho que ao mesmo tempo é sala de jogos, 

oratório, sala de jantar, galeria e casa de banho)157. Este museu define-se como um museu 

de ambientes que recria a vida quotidiana de uma casa burguesa através de um itinerário 

histórico com objetos a que correspondem diferentes elementos representativos do século 

XIX158. Possuindo este museu áreas bem demarcadas dos espaços criados para mulheres 

e homens159. Uma outra curiosidade que é associada a este museu é a Galeria que se situa 

no primeiro piso, esta sala apresenta uma representação da época napoleónica e possui 

um jogo com quarenta e nove cubos policromados com os quais o proprietário e os seus 

convidados passavam o tempo160. 

 

1.4.3. The Museum of Romanticism – Opinogóra, Polónia 

As invasões russas, de 1945, em território polaco afetaram a cidade de Opinogóra, 

sendo que esta cidade não se alterou muito durante os anos do pós-guerra, exceto a criação 

da ideia de reconstruir o seu castelo neogótico, para usos culturais161. Esta ideia partiu de 

Towarzystwo Milośników Ziemi Ciechanowskiej, um dos responsáveis da região que 

 

156 MATEO, 2016, 175 
157 Idem, 261 
158 Idem 
159 Idem, 389 
160 Idem, 396 
161 SYPEK, 2010, 44-45 
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alimentava esta ideia desde os fins de 1950162. O restauro teve o seu início em 1958, 

terminando em 1961, abrindo portas no dia 20 de Maio o Museu Romântico, no castelo 

renovado163. Em 1970 uma casa com arcadas anexa a este espaço também foi reconstruída 

e uma construção mais pequena junto destes também foi renovada em 1990, compondo 

estes três espaços, atualmente, o Museu Romântico164. 

 O Museu Romântico de Opinogóra é composto por duas exposições permanentes, 

uma no castelo e outra no edifício exterior e desde 1970, que no segundo domingo do mês 

se realizam concertos de música e declamações de poesia no espaço165. O castelo é 

destacado pelas suas coleções provenientes da família Krasiński que habitou a casa no 

século XIX, consistindo o espaço uma recriação dos modos de habitação e numa sala 

onde é criada uma sequência genealógica, assim como uma exibição de tecidos datados 

do início de 1722166. Existe ainda no espaço uma sala dedicada ao período das invasões 

napoleónicas, que ocorreram em Opinogóra, em Dezembro de 1806167. 

 

1.4.4. Museo Can Papiol – Barcelona, Espanha 

O Museu Can Papiol está situado na Rua Major de Vilanova, em Barcelona, sendo 

este um museu recriado com base em ambientes de época168. Este edifício possui três 

pisos e um pátio exterior, o restauro de adaptação para museu foi iniciado em 1960 e a 

inauguração ocorreu cerca de um ano depois, a 3 de Julho de 1961, prosseguindo as obras 

de melhoria até ao final de 1965169. 

 Apesar de o Museu Can Papiol possuir o nome do seu proprietário, este espaço 

não se pode ser considerado de tipologia casa-museu, sendo que este é sobretudo um 

reflexo da sociedade catalã do século XIX170. O Museu Can Papiol destaca-se ao nível 

dos têxteis pois não expõe têxteis datados do século XIX, mas sim o mais parecidos 

possível aos que lá se encontravam171. Estes foram substituídos devido ao mau estado de 

 

162 Idem 
163 Idem 
164 Idem, 45 
165 Idem, 44-45 
166 Idem 
167 Idem 
168 S/autor, s/dataB 
169 Idem, 300-301 
170 MATEO, 2016, 260-261 
171 Idem, 114 
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conservação, falta de higiene e estética que levou a que todos eles fossem alterados172. 

Apesar de não possuir têxteis originais, o museu possui o artesoado de madeira original 

da casa, que foi excecionalmente conservado, considerando-se de particular relevo o 

restauro de 2008 onde foram respeitadas as técnicas construtivas do século XIX, 

mantendo a traça e desenho original das madeiras173. 

 Uma outra divisão singular neste museu é a alcova ou quarto dos doentes, este 

espaço possui uma janela comunicante com a capela da casa, o local onde as pessoas se 

deveriam deslocar se quisessem comunicar com a pessoa adoentada174. Este tipologia de 

quarto faz parte de algumas casas oitocentistas espanholas, servindo também como quarto 

de hóspedes, em algumas situações, realça-se ainda o facto de no Museo Can Papiol esta 

janela ainda se encontrar revestida pelo vidro de separação original175. É ainda importante 

salientar que tal como no Museu Can Llopis este museu também possui uma demarcação 

entre as áreas que são destinadas a mulheres e a homens176. 

 

1.4.5. Museo Romántico – Trinidad, Cuba 

O primeiro museu estabelecido em Trinidad foi o Museu Romântico, que foi 

montado em 1974 no Palácio Brunet, uma casa de grandes dimensões do século XVIII. 

A sua coleção é composta na maioria por mobiliário, porcelana, candeeiros e vidraria dos 

séculos XVIII e XIX cubanos. Este possui ainda uma das coleções mais completas de 

artes decorativas do seu tempo e representa nesta cidade o testemunho de uma sociedade 

que se encontrava em crescimento devido à produção de açúcar, a maior no mundo na 

primeira metade do século XIX177.  

 

1.4.6. Kügelgenhaus, Museu do Romantismo de Dresden – Dresden, Alemanha 

O Museu do Romantismo de Dresden foi criado em 1981, sob a denominação de 

Kügelhaus pois este local foi habitado pelo pintor de história e retratista Gehrard von 

 

172 Idem 
173 Idem, 291 
174 Idem, 372 
175 Idem 
176 Idem, 389 
177 ARJONA, 1991, 51 
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Kügelgen (1772-1820), a partir de 1808178. O espaço é composto por nove salas temáticas 

onde se encontram momentos significativos da história de Dresden nos séculos XVIII e 

XIX, representando a realidade burguesa alemã. Possui ainda um ciclo dedicado ao jurista 

Christian Gottfried Körner e à família Kügelgen179. A casa foi construída no século XVII 

(1697-1699) e posteriormente foi aumentada, numa campanha de obras e reconstrução 

para a sua abertura como museu romântico durante os anos de 1974 a 1980180. 

 

1.4.7. Musée de la vie Romantique – Paris, França 

O Musée de la vie Romantique em Paris, foi anteriormente a habitação de Ary 

Scheffer (1795-1858), um pintor de origem holandesa, que se instalou em Julho de 1830 

nesta casa181. Durante trinta anos o pintor que também foi professor desenvolveu uma 

intensa atividade artística, política e literária nesta casa, onde Ary Scheffer construiu duas 

oficinas, voltadas para o pátio182. 

 Esta casa possuía um jardim e mais tarde também uma estufa, estando alugada a 

Ary Scheffer por quase trinta anos183. Foi comprada na data da sua morte pela sua única 

filha, Cornelia Scheffer-Marjolin, que preservou o ambiente em que trabalhava o pai184. 

 Em 1899, Cornelia faleceu deixando a pintura do seu pai entregue à sua cidade 

natal, Dordrecht, na Holanda185. Esta propriedade passou neste momento para a posse de 

Noemi Renan-Psichari (sobrinha-neta do primeiro proprietário), que montou um grande 

salão e uma biblioteca dedicada às obras do seu pai Ernest Renan186. Em 1956 a casa foi 

vendida por um valor nominal para se estabelecer uma instituição cultural, depois de já 

ter possuído um centro universitário de ensino e pesquisa dedicado ao estudo de sons e 

cores do primo de Noemi, Oliver Revault d’Alonnes187. 

 

178 S/autor, s/dataC 
179 Idem 
180 S/autor, s/dataD 
181 S/autor, 2015 
182 Idem 
183 Idem 
184 Idem 
185 Idem 
186 S/autor, 2015  
187 Idem 
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 Em 1980 foram feitas várias tentativas para criar na antiga casa uma instituição 

cultural dominante, sendo entregue em 1982, pelo estado francês, o edifício à 

administração da cidade de Paris188. Desde esta entrega que foi desde logo criado um 

anexo ao museu sob o nome de Musée Renan-Scheffer, sendo implementado um novo 

programa museológico, em 1987, passando a denominar-se este espaço de Musée de la 

vie Romantique189. 

 

1.4.8. German Romantik-Museum – Frankfurt, Alemanha 

O German Romantik-Museum ainda não abriu as suas portas, em Frankfurt, na 

Alemanha. Este Museu vai possuir diferentes coleções relacionadas com a época e ao 

contrário da maioria dos museus românticos em análise, foi criado num edifício 

completamente novo e construído de raiz, distribuindo-se em três andares e espaços 

públicos para eventos190. 

 O museu foi projetado pelo arquiteto de Frankfurt, Christoph Mäckler e o desenho 

foi feito em linguagem contemporânea pontuado por elementos da época que representa, 

inserindo-se na linguagem do edifício que é contíguo ao mesmo, o Museu Goethe. O novo 

museu será ainda detentor da coleção Freie Deutsche Hochstift, uma coleção de 

documentos, contos, desenhos e muitos objetos de época que não são hoje em dia 

acessíveis ao público191. Devendo o museu dedicar-se sobretudo à literatura e às artes 

deste período. 

 Esta construção tem gerado grande controvérsia no seio da comunidade alemã que 

já viu por inúmeras vezes a obra quase estagnada. Ao consultar o sítio em linha oficial do 

Museu, encontramos ainda as doações para a sua conclusão e ajudas de financiamento 

abertas, contando atualmente com o mecenato de diferentes instituições públicas e 

privadas, destacando-se instituições como a Fundação Ernst Max von Grunelius, o 

Deutsche Bank, a Galeria Karsten Greve, o Fundo Cultural de Frankfurt RheinMain, a 

Fundação Sociedade Politénica de Frankfurt am Main e a Fundação Wüstenrot192. Além 

das campanhas de angariações de fundos, damos ainda destaque ao facto da Ministra do 

 

188 Idem 
189 Idem 
190 S/autor, 2015A 
191 REMLEIN, 2015 
192 s/autor, s/dataE 
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Estado e da Cultura Alemã, Monika Grütters, ter anunciado que o museu deverá ser aberto 

ainda no decorrer do verão de 2019193, algo que não ocorreu até à data de entrega do nosso 

relatório. Conseguimos assim concluir que este é um tema que continua a merecer debate 

e representação no mundo da arte, continuando a ser construídos museus dedicados ao 

romantismo, ainda no século XXI. 

 

193 s/autor, 2016 



1.4.9. Síntese informativa dos Museus Românticos 

Realizamos ainda uma tabela, Tabela 3, onde tentamos compreender, em formato de síntese, o funcionamento dos Museus Românticos por nós em análise. 

 

Museu Localização Passado das 

construções 

Reformas Ano de Abertura Propósito expositivo Coleções/Espaços 

Museo del 

Romanticismo 

Madrid, Espanha - Palácio de Marquês 

de la Veja-Inclán 

- Comissário Régio 

do Turismo 

- Editora Calpe 

- 1944 (fachada) 

- 1966 (piso inferior) 

- 2001 (remodelação 

integral) 

 

1924 - Vida de uma 

família burguesa no 

século XIX 

- Museu de 

ambientes 

 

- Benigno de la Veja 

Inclán y Flaquer 

- Marquês de 

Cerralbo 

- Mariano José Larra 

- José de Zorrilla 

- Juan Ramón 

Jiménez 

- Espaços 

demarcados entre 

homens e mulheres 

Museo Can Llopis Barcelona, Espanha Palácio de Manuel 

Llopis i de Casades 

 1949 - Vida de uma 

família burguesa no 

século XIX 

- Museu de 

ambientes 

 

- Manuel Llopis i de 

Casades 

- Era napoleónica 

- Espaços 

demarcados entre 

homens e mulheres 
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The Musem of 

Romanticism 

Opinogóra, Polónia Casa da família 

Krasiński 

- 1958 (restuaro do 

edificio museológico 

- castelo) 

- 1970 (restauro de 

casa anexa) 

- 1990 (restauro de 

um outro edificio 

anexo) 

1961 Modo de habitar no 

século XIX 

- Família Krasiński 

- Era napoleónica 

- Exposição de 

tecidos 

 

Museo Can Papiol Barcelona, Espanha Palácio de Can 

Papiol 

- 1960 (restauro para 

adaptar a museu) 

- 2008 (restauro de 

artesoados e tetos) 

1961 Vida de uma família 

burguesa catalã no 

século XIX 

- Espaços 

demarcados entre 

homens e mulheres 

- Alcova dos doentes 

Museu Romântico da 

Quinta da 

Macieirinha 

Porto, Portugal Quinta de António 

Ferreira Pinto Basto, 

alugada ao Rei 

Carlos Alberto da 

Sardenha 

- 1968 (adaptação 

museológica) 

- 1981 (segunda 

montagem 

expostitiva) 

- 1996 (terceira 

montagem 

expositiva) 

- 2003 (obras e 

quarta montagem 

expositiva) 

1972 - Museu de 

ambientes 

- Recriação da vida 

burguesa no século 

XIX 

- Recordação da 

vivência na casa do 

Rei Carlos Alberto 

- Coleção Allen 

- Coleção MRQM 

- Coleção Vitorino 

Ribeiro 

- Família Archer 

- comércio do vinho 

do Porto 
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- 2018 (obras e 

quinta montagem 

expositiva) 

Museo Romántico Trinidad, Cuba Palácio Brunet  1974  - Mobiliário cubano 

- Porcelana cubana 

- Candeeiros cubanos 

- Vidraria cubana 

- Artes decorativas 

Kügelgenhaus, 

Museu do 

Romantismo de 

Dresden 

Dresden, Alemanha Casa de Gehrard von 

Kügelgen 

1974 (reconstrucao e 

aumento de espaço 

para criação 

museológica) 

1981 Realidade burguesa 

alemã no século XIX 

 

- Christian Gottfried 

Körner 

- Família Kügelgen 

Musée de la vie 

Romantique 

Paris, França - Casa de Ary 

Scheffer, Ary 

Scheffer e Cornelia 

Scheffer-Marjolin 

- Biblioteca e salão 

dedicados a Ernest 

Renen 

- Centro universitário 

e de pesquesi de 

Oliver Revault 

d’Alonnes 

 1987  Família Scheffer 
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German Romantik-

Museum 

Frankfut, Alemanha Construção de raíz 

para Museu 

(em construção) (não inaugurado) Literatura e Arte no 

século XIX 

Freie Deutsce 

Hochstift 

Tabela 3 -  Síntese informativa sobre os Museus Românticos em estudo



2. Relatório de Estágio 

A nossa proposta de estágio foi formalizada em Agosto de 2018, quando 

propusemos ao Museu Romântico da Quinta da Macieirinha (MRQM) o estudo da 

coleção de pintura exposta. Onde propusemos apresentar como resultados da nossa 

investigação: Fichas de Inventário individuais, sobre as pinturas expostas, um protótipo 

de Catálogo de Pintura e ainda QR Codes.  

O estágio no MRQM teve o seu início a 20 de Novembro de 2018, tendo sido 

desenvolvida a última atividade no seu âmbito, no dia 27 de Setembro de 2019. 

Consistindo o nosso trabalho, além de consultas realizadas in loco no MRQM, em horas 

de estágio contabilizadas em outros locais uteis à nossa investigação, a saber: 

 

- Arquivo Municipal de Braga 

- Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto 

- Arquivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

- Arquivo do Museu Nacional de Soares dos Reis  

- Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva (local onde se conserva o Fundo Bracarense) 

- Biblioteca Pública de Braga 

- Biblioteca Pública Municipal do Porto 

- Bibliotecas da Universidade do Porto (nomeadamente nas Bibliotecas da 

Faculdade de Letras e Faculdade de Belas Artes) 

 

Elaboramos, ainda, decorrente do nosso estágio, propostas de folhas de sala, nove 

fichas de inventário de pinturas em depósito e diferentes visitas gno espaço: uma visita 

sobre pintura no âmbito do Dia Internacional dos Museus 2019; uma visita temática de 

pintura de paisagem no âmbito do programa transversal dos Museus Municipais, 

intitulada de no Museu ao Entardecer – A Paisagem e uma visita orientada e informativa 

apenas para colaboradores, onde esteve presente uma tradutora de Língua Gestual 

Portuguesa, sendo a visita realizada com as duas vertentes, regular e traduzida. 

 

2.1. Atividades desenvolvidas no MRQM 

 Antes do início das atividades, no dia 20 de novembro, já havia sido começada a 

nossa investigação sobre a coleção de pintura e identificação de obras. Pelo que já 
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possuímos dados, ainda que sumários, sobre dezassete das sessenta e oito pinturas. 

Também já teríamos iniciado a nossa revisão bibliográfica, pelo que já existiam algumas 

pinturas em vias de ser identificadas, contudo, só conseguimos esta confirmação com o 

início do estágio. 

 A nossa primeira tarefa consistiu numa recolha das fichas de inventário de todas 

as peças. Quando demos início a esta primeira tarefa confrontamo-nos com a situação de 

nem todas as telas terem como sua proveniência os fundos ou depósitos MRQM. Pelo que 

nos centramos em primeiro lugar em tentar identificar o que seria proveniente do Museu, 

para esse estudo realizamos um levantamento de cotas nos livros de cadastro e fichas de 

inventário manuais e, posteriormente, uma busca no sistema de inventário In Arte onde 

se encontra informatizado o acevo do museu. Descarregando cada uma das fichas, 

realizamos o seu estudo e constatamos as diferentes lacunas presentes, procurando 

colmatar, todas elas, na medida do possível. Encontrando-se as Fichas de Inventário do 

MRQM no Apêndice D, Documento 3 e as fichas concretizadas por nós no Apêndice B, 

Documento 1. 

 De modo a criar um registo normalizado e sequencial para todas as pinturas por 

nós em análise, criamos uma lista de códigos, através dos quais nos guiamos ao longo de 

toda a dissertação, esta lista encontra-se nos Índices deste volume e no Apêndice A, 

Documento 1. Aqui surgem todas as Pinturas Expostas no Museu Romântico (PEMR) e 

as nove pinturas por nós em estudo nos depósitos, sob o código Pintura em Depósito no 

Museu Romântico (PDMR), acompanhadas por um número cardinal desde o 01 ao 77. 

Esta tabela encontra-se distribuída por quatro áreas, código, localização, título e imagem. 

Sendo a localização atribuída de acordo com a Sala, Parede e, quando acontece, 

numeração ordinal. Para que se possa explicar o funcionamento da localização das obras 

teremos de compreender o funcionamento do Museu, onde as paredes das salas se 

encontram distribuídas por ordem alfabética, funcionando esta de acordo com o lado 

esquerdo do observador quando entra na sala. Ou seja, quando o observador entra numa 

sala, a parede do seu lado esquerdo corresponde à Parede A, a da sua frente à Parede B, 

do seu lado direito estará a Parede C e nas suas costas a Parede D. Encontrando-se as 

pinturas catalogadas nas fichas de inventário do Museu de acordo com este critério, sendo 

que na nossa investigação incluímos o critério ordinal, de modo a que se possa 

compreender a que pintura ao certo nos estaremos a referir, recorremos à mesma 
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metodologia aplicada no Museu, da esquerda para a direita, correspondendo assim as 

pinturas a uma lógica de Parede e numeração, quando aplicável. Pelo que realizamos um 

esquema explicativo, com a Sala das Telas, para que se possa compreender melhor como 

funciona esta denominação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 – Esquema de organização e colocação de pinturas na Sala das Telas 

 

 O título das pinturas também foi realizado por nós de uma forma normalizada, 

verificando-se que ao longo da nossa investigação nos deparamos com vários títulos 

referentes à mesma pintura, optamos por uma denominação comum dentro do mesmo 

tipo de representação, como por exemplo a atribuição no nome Floreiro, quando as 

pinturas apresentam apenas um jarro com flores, dado que para a mesma pintura 

encontramos em alguns casos denominações como: flores, vaso com flores ou floreiro. 

Optamos ainda por criar séries quando as pinturas se apresentam sob a mesma forma e 

com denominadores comuns, seguindo as normas de inventário de pintura publicadas pela 
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DGPC194. Sendo que também nos baseamos nestas normas para a criação de títulos para 

as pinturas que se apresentavam sem nenhum tipo de identificação e que não tratavam 

acontecimentos históricos ou mitológicos, como no caso das outras séries, seguindo a 

metodologia proposta de catalogação de pinturas através do título “Composição”, seguido 

de numeração romana195, para as pinturas da Sala das Telas. Seguindo-se finalmente a 

fotografia para que se consiga ter sempre noção da representação plástica da peça a que 

nos referimos. 

 Após a concretização de um critério normalizado de referenciação das pinturas, 

iremos agora centrar-nos na recolha que vimos a enunciar, quando iniciamos o nosso 

estágio curricular e após a consulta de todas as fichas de inventário presentes no sistema 

In Arte, constatamos que apenas se encontravam inventariadas no sistema do próprio 

museu 42 pinturas das 68 expostas. Pelo que procuramos reconstituir qual a proveniência 

das restantes 16, tratando-se estas de depósitos da Câmara Municipal do Porto no Museu 

Nacional Soares dos Reis e Coleção Vitorino Ribeiro, e dois registos de comodato do 

Arquivo da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

 O que nos facilitou a compreensão da proveniência destas pinturas terá sido a sua 

remoção cautelosa das paredes para a execução de medidas para completar as Fichas de 

Inventário presentes no Apêndice B, Documento 1, dado que as fichas de inventário 

MRQM não apresentavam dados em alguns campos de medidas. As medições foram 

feitas em várias fases, às segundas feiras, dia em que o museu se apresenta encerrado ao 

público, para esta tarefa foi destacada de modo permanente uma equipa composta por  

cinco pessoas, sendo que uma, se dedicou inteiramente ao registo dos dados e execução 

de fotografias do verso das telas. Este processo foi realizado para todas as pinturas 

removíveis, de pequeno, médio e grande formato, com exceção do retrato do Rei Carlos 

Alberto (PEMR26) que dada a sua dimensão e colocação tornou a nossa missão inviável 

e ainda para o Pólo Informativo 2 (PEMR42 a PEMR45), dado que as pinturas se 

encontram fixas num suporte, Figura 31, sendo necessária a sua desmontagem para a 

realização de medidas, algo que não foi possível para esta realização. Pelo que, no Pólo 

Informativo 2 realizamos apenas a medida das pinturas com tela e não pelo seu verso. 

 

194 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007, 17 
195 Idem 
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Figura 31 – Representação das pinturas presentes no Pólo Informativo 2 

 

 Quase todas as pinturas indicam a sua proveniência e número de inventário sob a 

moldura ou tela, no verso, o que nos permitiu a fazer a atribuição de proveniência e 

solicitar a consulta das fichas de inventário da coleção pertencente. Pelo que criamos, 

neste momento, uma tabela de proveniências, presente no Apêndice A, Documento 2, esta 

possui uma identificação por salas, composta pelos campos de pintura, proveniência e 

fontes/bibliografia. Inicialmente esta tabela possuía, quase exclusivamente, a 

proveniência, da pintura, em termos de coleção no século XXI, sendo que no decorrer da 

investigação foi ficando cada vez mais completa, incluindo o campo de proveniência os 

dados sobre cada pintura, a que possuímos acesso, desde o seu tempo mais remoto. 

 Confrontamo-nos ainda neste momento com a não existência de fichas de 

inventário sobre a Série em têmpera, versando os medalhões da Sala das Telas (PEMR08 

e PEMR10) e a Série de papéis pintados de Psiquê (PEMR16 a PEMR18 e PDMR69 a 

PDMR77), não existindo inclusivamente nota de entrada no livro de registos do MRQM, 

para as quinze peças. De modo a colmatar esta falha, criamos fichas de raiz no nosso 

trabalho. A atribuição de dados para os medalhões da Sala das Telas tornou-se mais 

simplificada, pois estas pinturas contam com representação visual nas fotografias 

relativas à Série de marinhas em têmpera, na sua morada original em Braga, pelo que 

estes medalhões também terão sido adquiridos pela Câmara Municipal do Porto, no 
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antiquário da cidade do Porto, António Faria de Lencastre196. Pelo que não conseguimos 

concluir porque é que estas pinturas não haviam sido identificadas até aos dias de hoje, 

dado que datam e se encontram no MRQM desde a sua primeira montagem, em 1972. A 

série de painéis pintados de Psiquê foi aquela que representou maior dificuldade na sua 

atribuição e reconstituição do percurso histórico, já havíamos identificado os temas 

mitológicos que representavam, contudo não possuíamos dados que nos permitissem 

reconstituir o seu percurso, dada a inexistência de nota de entrada em inventário manual, 

nem existência de Fichas de Inventário. Pelo que contactamos a direção do Museu, que 

prontamente nos forneceu a informação de que estas pinturas seriam provenientes da 

Família Allen e que haviam sido adquiridas pela CMP, já no século XX. A CMP adquiriu 

toda a série relativa à história de Psiquê encontrando-se em exposição no MRQM apenas 

três painéis de uma série de doze, localizando-se os restantes nove painéis por nós 

estudados sob o código PDMR, estando expostos aqueles que se encontram em melhor 

estado de conservação. Cremos ainda que é importante realçar que estas informações 

foram publicadas, mais tarde, no Guia de Coleções do MRQM, coordenado por Paula 

Cardona197. 

 O levantamento fotográfico do verso de cada pintura revelou-se extremamente útil 

quando confrontado com o nosso trabalho prévio, dado que possuíamos alguns números 

de inventário de pinturas que criamos que estivessem expostas no MRQM, através dessa 

recolha executamos algumas atribuições com certezas. Sendo exemplo dessas atribuições 

as pinturas PEMR51 e PEMR52. 

  Solicitamos ainda por via do museu a receção das fichas de inventário sobre as 

pinturas que se encontravam expostas com proveniência de outras coleções, sendo que 

apenas conseguimos, através da instituição, o acesso, às fichas de Inventário da Coleção 

Vitorino Ribeiro. Pelo que das restantes instituições conseguimos apenas os dados de 

acolhimento, tendo sido feito o restante percurso feito in loco, nas instituições. 

 É nas fichas de inventário que encontramos uma das maiores dificuldades da nossa 

investigação, pois encontramos as mesmas pinturas identificadas e catalogadas dentro de 

duas coleções, mais precisamente dentro da Coleção MRQM e do depósito MNSR. 

 

196 Vd. Capítulo 4 
197 CARDONA, 2018, 39-40 
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Encontrando-se 25 fichas de inventário realizadas em duplicado e com diferentes dados 

para as pinturas: PEMR15, PEMR20, PEMR23, PEMR27 a PEMR34, PEMR43 a 

PEMR45, PEMR47, PEMR48, PEMR57, PEMR59 a PEMR62 e PEMR65 a PEMR68. 

Nas nossas fichas de inventário, presentes no Apêndice B, colocamos os dados 

provenientes das duas fichas de inventário, indicando sempre a proveniência que 

utilizamos nos preenchimentos dos campos, assim como demos primazia ao número de 

inventário MRQM, no campo nº de inventário, pois são estes os dados que passarão a 

constar dentro da instituição, encontrando-se a numeração de inventário MNSR, no 

campo outras numerações. 

 No caso das pinturas identificadas como parte da Coleção Allen. Procuramos para 

cada uma delas reconstituir o seu percurso desde o século XIX até aos dias de hoje, pelo 

que para o estudo desta Coleção nos socorremos das suas diferentes listas, inventários ou 

guias, transcritos e presentes no Apêndice C, Documentos 1 a 7. De modo a criar uma 

arrumação conceptual e simplificada, criamos uma tabela de percurso e número de 

inventário das obras expostas no MRQM da Coleção Allen, presente no Apêndice A, 

Documento 3. Esta tabela apresenta a identificação da obra, documento em análise, 

orientado por ano e ainda os dados presentes no verso da tela. Sendo a nossa principal 

fonte para discernir que tela seria qual dentro dos conjuntos as fichas de inventário 

MNSR, que realizam essa separação, sendo esta separação feita com uma base que 

desconhecemos, compreendemos apenas que a numeração CMP, é proveniente da nova 

inventariação realizada pelo depósito das pinturas feito através de Decreto-Lei, presente 

no Apêndice C, Documento 8. 

 Foi ainda no MRQM que conseguimos o acesso aos Guias e Roteiros do Museu 

criados sobre as exposições permanentes anteriores, datando estes de 1972, 1983 e 1996. 

Estes Guias revelaram-se uteis pois será através dos mesmos que compreendemos a 

colocação de algumas das telas no espaço ao longo do tempo. 
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Figura 32 e 33 – Representação do Patamar do primeiro andar e Capela, em 1972 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 e 35 – Representação da Sala de Estar e do Salão de Baile, em 1972 

 

 Compreendemos assim que desde a primeira montagem do MRQM, além da Sala 

das Telas, já poderiam ser encontradas as pinturas PEMR28 e PEMR29, no mesmo local 

que permanecem até hoje, no Patamar do primeiro andar. Encontravam-se ainda, pelo 

menos as pinturas PEMR31 e PEMR32 no Oratório, pelo que as pinturas PEMR33 e 

PEMR34 também se deveriam encontrar, dado que estas representam a Série do Beato 

Gaspar de Bono. Encontravam-se ainda no mesmo espaço e localização que se encontram 

hoje os dois tremós com a representação da Série de Píramo e Tisbe, na Sala de Estar 

(atual Salão do Rei), as pinturas PEMR38 e PEMR39. No Salão de Baile localizamos 

dois dos floreiros atribuídos a Domingos Vieira, pelo que consideramos que também os 

restantes dois, da série de quatro, também se poderiam encontrar no MRQM, PEMR59 a 

PEMR62. Sabemos ainda que nesta montagem já se encontrava na Escadaria a 

representação do Rei Carlos Alberto da Sardenha, PEMR26. 
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Figura 36 e 37 – Representação da Sala de Estar e da Sala Romântica, em 1996 

 

 Incluímos ainda duas imagens do Guia de 1996198, por esta altura já 

encontrávamos no Museu as pinturas da Sala das Telas, Sala do Bilhar e as anteriormente 

mencionadas. Contudo, consideramos estas duas representações importantes, pois 

demonstram em primeiro lugar, na Sala de Estar, a colocação das pinturas de Domingos 

Vieira que em 1972 se encontravam no Salão de Baile e ainda a inclusão de duas pinturas 

na Sala Romântica (entretanto desmontada), onde encontramos as pinturas PEMR20 e 

PEMR57, respetivamente e que hoje se encontram na Sala de Estar e Mundo 

Infantil/Juvenil. Estes dados são uteis pois permite-nos compreender que as pinturas, ao 

longo do tempo, circulam dentro do próprio Museu e que as pinturas que foram 

incorporadas na Coleção ao longo do século XX, salvo dois casos, que mencionaremos 

aquando do nosso percurso de identificação de obras, no Capítulo 4, não sairão do espaço 

onde foram depositadas até 2019.  

 Ressalvamos ainda que a publicação do Guia de Coleções MRQM, realizado sob 

a coordenação de Paula Cardona, datado de 2018, chegou a nossa posse e do próprio 

museu, apenas no final do mês de Dezembro de 2018. Quando já se encontravam 

identificadas a totalidade das pinturas e a sua proveniência, faltando ainda neste momento 

fazer uma recolha das Fichas de Inventário do MNSR in loco. A saída do Guia de 

Coleções MRQM acaba por ser importante pois divulga todas as pinturas, contudo, talvez 

por falta de tempo ou investigação mais alargada, encontramos algumas lacunas que 

 

198 MARQUES, 1996 
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procuramos colmatar, em relação à pintura, no Capítulo 4, onde realizamos as 

identificações de todas as pinturas e o nosso percurso de investigação, de uma forma 

resumida. Salientamos ainda que sendo este um Guia que procura resumir e dar a 

conhecer todos os objetos presentes no MRQM, acaba por só transmitir dados sumários 

sobre cada uma das peças, não se alongando na sua plástica ou representação, 

transmitindo por vezes apenas alguns dados biográficos sobre os autores das mesmas. 

Pelo que incluímos duas pequenas transcrições sobre duas áreas de circulação do museu, 

para que se compreenda a organização e descrição presente no Guia de Coleções. 

 

Núcleo de Francisco José Resende: 

“No corredor do primeiro piso estão representadas quatro obras do pintor portuense Francisco José 

de Resende: dois autorretratos, óleos sobre tela (VR.951.31.55/VR.951.31.56), um destes assinado 

e datado e 1899 e com uma inscrição do autor – Pintura em honra d’um velhote que já foi novo e 

divertido, e duas figuras populares, óleo sobre madeira – mulher das castanhas (71.31.37) e mulher 

da Murtosa (71.31.36)199.” 

 

Receção: 

“Na área reservada à receção e loja, destaca-se um par de floreiros provenientes da coleção Allen, 

óleo sobre tela, de Margherita Caffi (Veneza 1650 – Milão 1710) (71.31.10/71.31.24)200.” 

 

 Sendo particularmente interessante atentarmos na descrição do Núcleo de 

Francisco José Resende, onde os dois autorretratos se encontram assinados e datados, 

assim como encontraremos a mesma identificação e nota de oferta realizada pelo artista 

na representação da Mulher da Murtosa, conforme verificaremos no Capítulo 4, 

respeitante ao nosso percurso de identificação de pinturas. 

 É ainda importante realçar dentro do âmbito das pesquisas no MRQM o acesso 

que nos foi dado aos documentos que se encontravam arquivados nos Serviços de Gestão, 

pois será a partir destes dados que construímos o ponto 1.3.1., do Capítulo 1, intitulado 

de Percursos de visita e comunicação de informações. Sem estes dados não seriamos 

capazes de compreender o funcionamento do museu e as atividades que albergou, desde 

exposições temporárias, concertos, palestras, etc.  

 

 

199 CARDONA, 2018, 245 
200 Idem 
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2.1.1. Propostas de trabalho no âmbito de estágio 

Dentro do âmbito de estágio foram propostas três atividades: a criação de folhas 

de sala, nove fichas de inventário de pinturas em depósito e a concretização de várias 

visitas. Sobre as folhas de sala, a nossa experiência e modo de concretização será 

abordada no Capítulo 5, no campo respeitante a folhas de sala 5.3., e as fichas de 

inventário podem ser encontradas, tal como mencionado anteriormente, no Apêndice B, 

Documento 1. Sobre as visitas guiadas e dado que aqui realizaremos apenas um balanço 

sobre elas, poderá ser encontrada a sua proposta no Capítulo 5, subcapítulo 5.  

Todas as visitas se inseriram em âmbitos temáticos distintos. A primeira foi 

realizada no contexto da Comemoração do Dia Internacional dos Museus, onde fizemos 

uma leitura de todas as pinturas expostas no espaço. A segunda, surgiu como necessidade 

da primeira, onde informamos os colaboradores sobre o que pinturas estavam no Museu 

e de que forma poderiam orientar o público. A terceira, possuiu um âmbito temático, neste 

caso a pintura de paisagem, tendo sido realizada por nós e pelos orientadores deste 

projeto. Tendo particular impacto, para nós, a nossa segunda visita, pois contou com 

tradução de uma intérprete de Língua Gestual Portuguesa, o que permitiu que todos os 

colaboradores tomassem parte da nossa visita e ainda, que dessemos resposta a uma 

necessidade, que de outra forma não conseguiríamos.  

 Consideramos que a experiência de estágio foi bastante enriquecedora nesta fase 

de estudos, permitindo um maior crescimento pessoal e profissional. Permitiu, ainda, uma 

compreensão e aplicação de conceitos fora do contexto de sala de aula ou gabinete de 

estudos. O estágio no MRQM revelou-se, ainda, particularmente importante no 

pensamento sobre a acessibilidade de conteúdos ao maior número de pessoas e públicos, 

algo que consideramos determinante, sobretudo, ao ter em conta, que quando pensamos 

num museu, deveremos pensar sempre neste enquanto espaço plural e que deverá 

conseguir albergar todo o tipo de público.  
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3. Os caminhos para um catálogo 

Com vista à criação de um catálogo de pintura tornou-se necessário compreender 

como se formavam os artistas nomeadamente na cidade do Porto, onde ocorre a 

aprendizagem da maior parte dos artistas em estudo. 

Prosseguimos depois com a análise de duas coleções particulares, a Coleção Allen 

e a Coleção Vitorino Ribeiro. Encontramos para a primeira uma descrição mais 

aprofundada devido à documentação existente e forte presença que encontramos na 

pintura exposta no MRQM. Sobre a Coleção Vitorino Ribeiro constatamos que poucos 

são os estudos sobre esta, limitando-se a pequenas descrições sobre alguns objetos 

coligidos por Joaquim Vitorino Ribeiro. 

 

3.1. O ensino das Belas Artes no Porto entre o século XVIII e XIX 

É no decorrer do século XIX que as cidades de Porto e Lisboa passam a possuir 

uma Academia de Belas Artes. Contudo, antes da existência de uma Academia, a cidade 

do Porto conheceu diferentes Escolas de artistas e Aulas de Desenho, naquela que mais 

tarde se tornou a Academia Politécnica. 

 Escolhemos como estudo de caso a cidade do Porto, dado que a maioria dos 

artistas portugueses que estudamos ao longo da nossa investigação foram aqui estudantes. 

Assim, escolhemos dois casos de estudo de Escolas de artistas dentro da cidade, onde 

diferentes pintores por nós em análise iniciaram ou complementaram a sua formação. 

 Apresentamos neste capítulo as escolas e aulas por ordem cronológica, 

encontrando-se em primeiro lugar a Escola da Porta do Olival, seguindo-se a Escola de 

Auguste Roquemont. Passamos depois a ilustrar o desenvolvimento das aulas de 

Desenho, desde a sua criação na Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro, até à integração na Academia Real da Marinha e Comércio, que mais tarde se 

transformou na Academia Politécnica. Apresentando-se em último lugar a criação da, 

mais tardia, Academia Portuense de Belas Artes. 

 

3.1.1. Escola da Porta do Olival 

A Escola da Porta do Olival é um tema que levanta questões ao longo da diferente 

bibliografia consultada. Contudo, é consensual em todos os estudos que Jean Pillement, 
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aqui ter lecionou enquanto se encontrava no Porto. Pelo que passaremos à explanação 

sobre o assunto. 

 Segundo Agostinho Araújo, na Porta do Olival existia uma escola de ensino 

informal e sem grandes condições físicas para o efeito, encontrando-se esta circunscrita 

ao atelier de Domingos Francisco Vieira, ou pouco mais201. 

 As primeiras referências à Escola da Porta do Olival são feitas por Cunha Taborda, 

numa publicação de 1815, logo próxima temporalmente do nosso caso de estudo. O autor 

indica que se estabeleceu no Porto, o pintor Jean Pillement que admitiu alguns 

alunos/discípulos para a sua escola, encontrando-se entre eles Francisco Vieira202. Estas 

aulas são confirmadas por parte de pai e filho, Domingos Vieira e Vieira Portuense, 

existindo dois álbuns com desenhos sob a direção de Pillement203. 

 Passado mais de um século, Pedro Vitorino colocou em questão se esta escola 

poderia ter funcionado dentro da casa do próprio Domingos Vieira204. Apontado António 

Mourato, em 2006, que esta hipótese talvez possa ser verdadeira, dado que através da 

consulta da escritura de partilhas à morte de Domingos Vieira, se constata que a sua casa 

albergava cinco pessoas (o artista, a sua esposa, o filho mais novo e Francisco Vieira e a 

sua esposa), localizando-se esta na Rua de Fora da Praça do Olival ou simplesmente fora 

da Porta do Olival, possuindo ainda outra morada anexa a esta casa, pois existe a 

referência a várias moradas de casas no mesmo local do mesmo proprietário205. Esta 

afirmação é também corroborada numa carta de Vieira Portuense, onde na morada refere 

que era: “morador fora da Porta do Olival, onde se achaó as 2 Moradas de Cazas”206. 

Propondo ainda o mesmo estudo que Domingos Vieira poderia utilizar uma das moradas 

 

201 AGOSTINHO, Araújo (1996). Jean Pillement: plenipotenciário da arte francesa junto de várias cortes 

da Europa in Jean Pillement 1728-1808, e o paisagismo em Portugal no século XVIII, Lisboa: Fundação 

Ricardo Espírito Santo Silva, 57 apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
202 TABORDA, José da Cunha (1815). Regras da Arte da Pintura, Com breves reflexões criticas sobre os 

caracteres distintivos de suas Escolas, Vidas, e Quadros de seus mais célebres Professores. Lisboa: 

Impressão Régia, 244 apud Idem 
203 SOARES in SOARES, CARVALHO, 2001, 262 
204 VITORINO, Pedro (1936). Pillement no Museu do Porto in Separata da Revista de Guimarães. 

Guimarães: Tipografia Minerva, 7 apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
205 Partilhas amigaveis que fazem Maria Joaquina Veuva e Seos Filhos in ADP - P. 8 – Notarial – Caixa 

90V3415, Lv, 399, fl. 124v e 125f apud Idem 
206 COSTA, Luís Xavier da (1933). Documentos relativos aos alunos que de Portugal foram para o 

estrangeiro estudar Belas-Artes e Cirurgia, com protecção oficial, nos decénios finais do século XVIII, 

Lisboa, 45 apud Idem 



113 

como habitação e a outra como estúdio207. Sabemos que Joaquim Rafael começou a 

estudar pintura aos onze anos de idade no estúdio de Domingos Vieira e que trabalhava 

no seu gabinete particular, por ser o seu aluno predileto208, através destes dados 

conseguimos compreender que Domingos Vieira teria de ter mais do que um discípulo, 

para Joaquim Rafael ser aquele que possuía maior atenção por parte do mestre209. Como 

este estudava no seu gabinete particular, percebemos também que este espaço teria pelo 

menos mais do que uma sala dedicada ao ensino210. 

 Conseguimos ainda através da escritura de partilhas de Domingos Vieira ter uma 

noção do espaço que poderia existir dedicado ao ensino, porque aqui são enumeradas 

estampas, livros, pinturas, tintas e óleos, assim como os móveis da casa, como secretárias 

e cadeiras que pressupõem a atividade de ensino, concluindo-se que neste espaço deveria 

funcionar uma escola que contava de razoáveis recursos pedagógicos211. A presença 

destes objetos é um pouco usual no Porto deste período212. Contudo, é algo que também 

se pode explicar pela condição financeira desafogada de Domingos Vieira que além da 

sua posição enquanto artista também era proprietário de uma tinturaria da qual retirava 

bastantes rendimentos213. Pelo que no espaço onde se supõe que ocorriam as aulas de 

desenho, se sabe que funcionava a tinturaria de Domingos Vieira214.  

Este foi o espaço que Domingos Vieira colocou à disposição de Jean Pillement 

para que este pudesse usufruir de um atelier de pintura razoável, com capacidade para 

receber alguns interessados em aprender a sua pintura, em Portugal215. Continuando após 

a partida de Jean Pillement, Domingos Vieira a receber alunos no mesmo espaço216. 

Segundo Magalhães Basto, Vieira iria conquistar alguma reputação, com a instituição de 

 

207 CARNEIRO, Manuel (atr.) (1856). Apontamentos para a biographia de pintores, esculptores e 

architectos in Periodico dos Pobres no Porto, nº 7, III Série, 8 de Janeiro de 1856, 1 apud MOURATO, 

2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
208 Idem 
209 Idem 
210 Idem 
211 Partilhas amigaveis que fazem Maria Joaquina Veuva e Seos Filhos in ADP - P. 8 – Notarial – Caixa 

90V3415, Lv, 399, fl.125f apud Idem 
212 Idem 
213 Idem 
214 BASTO, Artur de Magalhães (s/data). Apontamentos para um Dicionario de Artistas e Artífices que 

trabalharam no Porto do Século XV ao Século XVIII in Documentos e Memórias para a História do Porto 

– XXXIII, Publicações da Câmara Municipal do Porto, Gabinete de História da Cidade, 538 apud Idem 
215 Idem 
216 Idem 
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uma escola, passando a receber encomendas de várias instituições, sendo mencionado na 

encomenda dos painéis para a capela-mor da Igreja dos Clérigos como professor de 

pintura217. 

 Eduardo Allen também documentou a existência de uma Escola da Porta do 

Olival, como fundada por Jean Pillement, no Catalogo Provisorio de Pinturas do Novo 

Museo Portuense, indicando que Jean Pillement: “n’esta cidade fundou a Eschola da Porta 

d’Olival, d’onde sahirão os Vieiras Pae e Filho, o Srn. Joaquim Rapahel, e alguns outros 

artistas contemporâneos”218. 

Paula Santos, num estudo elaborado em 2001, descreve que Jean Pillement 

montou escola na Porta do Olival por motivos de ordem comercial, sendo este um ponto 

de comércio de produtos alimentares e artigos vultosos219. Assim como pelo facto de aqui 

viver Domingos Francisco Vieira, que era pintor e droguista220. Uma posição que 

consideramos menos credível, pois não cremos que o artista tenha tido em conta os fatores 

económicos e comerciais, dado que Jean Pillement não realizou neste momento 

exportação de produtos. Não necessitava ainda do comércio como um meio de 

subsistência verificando-se a posição notória que a sua pintura já possuía, cremos sim que 

um dos motivos que leva a que o pintor dê aqui aulas de pintura se deva à cedência de 

espaço por parte de Domingos Vieira. 

 A Escola da Porta do Olival também foi frequentada por João Baptista Ribeiro, 

quando chegou ao Porto, em 1802221, sabemos através da sua educação artística neste 

período, que além de Domingos Vieira, também o seu filho Vieira Portuense auxiliava os 

alunos da escola, acrescentando ensinamentos aos do seu pai222. Permitindo ao artista e 

também a Joaquim Rafael, alunos que sabemos que frequentaram esta escola, uma 

aprendizagem privilegiada. 

 Através dos dados que enunciamos, cremos que a Escola da Porta do Olival deve 

ter começado a funcionar entre os finais de 1802, princípios de 1803, lecionando as aulas 

 

217 MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
218 ALLEN, 1853, 36 
219 SANTOS, Paula Mesquita (2001). Descrição Nova e Concisa de Pintura de Jean Pillement no Museu 

Soares dos Reis in Museu, IV Série, Nº 10, Porto: Publicação do Círculo Dr. José de Figueiredo, 108 apud 

MOUTATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
220 Idem 
221 CARNEIRO, Manuel (atr.) (1856). Apontamentos para a biographia de pintores, esculptores e 

architectos in Periodico dos Pobres no Porto, nº 7, III Série, 8 de Janeiro de 1856, 361 apud Idem 
222 Idem apud MOURATO, 2006, Tomo I, 30 e MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 137, 437-439 
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de desenho Domingos Francisco Vieira, que faleceu em 1804, deixando a escola entregue 

a João Vieira, seu filho mais novo, que a dirigiu durante bastante tempo223. Referindo o 

estudo de António Mourato que após a morte de Domingos Vieira quem tomou conta do 

ensino das aulas foi Joaquim Rafael, que prosseguiu a tradição de ensino que havia sido 

lecionada pelos seus mestres até ao ano de 1824224. Em 1824, o artista partiu para Lisboa 

onde permaneceu até à sua morte, deixando mais de trinta anos votados ao ensino na 

Escola na Porta do Olival225. Apontando-se como uma das chaves para o sucesso de 

Joaquim Rafael à frente da Escola, o facto de este manter os clientes que eram de 

Domingos Vieira, tratando-se este do seu discípulo favorito, conseguiu manter acordos e 

encomendas do Senado, Misericórdia, Irmandade dos Clérigos e ainda, através dos seus 

contactos, encomendas no seio da comunidade portuense226.  

 

3.1.2. Escola de Auguste Roquemont 

Auguste Roquemont (1804-1852) nasceu na Suíça e instalou-se em Portugal em 

1828, ao contrário do que se verifica na maioria da vida dos artistas deste período, 

Auguste Roquemont sempre possuiu bastantes encomendas, nomeadamente na área do 

retrato227. Em Portugal residiu no norte do país onde desenvolveu a sua atividade artística, 

nomeadamente nas cidades de Guimarães, inicialmente, e depois no Porto228. Planeou 

instalar-se nesta última cidade, em 1832, planeando abrir aqui o seu atelier229. Porém, a 

situação política e consequente cerco da cidade, fizeram com que esta decisão fosse 

adiada230.  

 

223 Idem apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
224 Idem 
225 Idem 
226 CARNEIRO, Manuel (atr.) (1856). Apontamentos para a biographia de pintores, esculptores e 

architectos in Periodico dos Pobres no Porto, nº 7, III Série, 8 de Janeiro de 1856, 1; MENDONÇA, Isabel 

Mayer Godinho (2000). Entradas de Catálogo nº 73 e 74 in Arte Efémera, Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 209; SANTOS, Paula Maria M. Leite (2001). Para a história da pintura na Misericórdia do 

Porto – os retratos de J. Glama, Mendes Lima e Domingos F. Vieira in Barroco, Actas do II Congresso 

Internacional, Porto: Faculdade de Letras da Universidade do Porto – DCTP, 625-628; SANTOS, Paula 

Maria M. Leite (2000/01). Novos dados sobre arte portuense, o mestre-pintor Domingos Francisco Vieira 

in Poligrafia, Arouca: Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 165-182 apud MOURATO, 

2006, Tomo II, Nota 114, 538-541 
227 MOURATO, 2006, Tomo I, 73 
228 AZEVEDO, 2011, 23-24 
229 Idem 
230 COUTINHO, 1963, 8 
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Conseguiu instalar-se no Porto nos finais de 1839231, datando a sua fixação 

definitiva na cidade de 1847, quando ficou hospedado no Hotel Águia de Ouro, na Praça 

da Batalha, até realizar o aluguer de uma casa na mesma praça, onde viria a falecer232. O 

seu atelier foi montado no Corpo da Guarda, encontrando-se referência à sua existência 

num Almanaque de 1850, onde existe uma nota relativa aos retratistas da cidade com a 

seguinte frase: “Augusto Roquemont, largo do Corpo da Guarda, nº 28”233, uma 

informação particularmente relevante porque nos indica a categoria pela qual o artista se 

autointitulava234. Apesar de não sabemos os motivos que levam a esta afirmação por parte 

do próprio, quando analisamos as suas biografias e conjunto de obra pictórica, apontamos 

como principal motivação o facto de o retrato ser a área onde Auguste Roquemont possuía 

mais encomendas, sendo por isso, provavelmente, a mais conveniente de ser publicitada. 

 Apesar de nunca ter assumido um cargo de Professor235 sabemos que Auguste 

Roquemont foi considerado mestre de vários artistas236. Entre estes encontramos: João 

António Correia, D. Francisca de Almeida Furtado, Caetano Moreira da Costa e Lima e, 

aquele em que exerce maior influência pictórica, Francisco José Resende237. António 

Mourato afirma ainda que João Correia, o seu irmão Guilherme Correia e António José 

de Sousa Azevedo também foram aprendizes de Roquemont238. O mesmo estudo indica 

que “Roquemont era muito exigente como professor, mas foi isso que permitiu a Resende 

ascender a grande figura da pintura no Porto”239.  

Apesar de não sabermos as datas e períodos entre os quais Roquemont ensinou os 

diferentes artistas, sabemos que foi um ensino, de certo modo, curto, dado que o pintor se 

instalou na cidade do Porto em 1847 e viria a falecer em 1852. Realçamos ainda a 

importância desta Escola porque Auguste Roquemont é considerado o responsável pela 

introdução da temática de costumes na arte portuguesa de oitocentos240, uma afirmação 

 

231 VITORINO, 1929, 68-69 
232 COUTINHO, 1963, 9  
233 Almanak da Cidade do Porto e Vila Nova de Gaya para o Anno de 1851. Porto: Typographia de Faria 

Guimarães, 1850, 156 apud AZEVEDO, 2011, 27 
234 Idem, 28 
235 Vd. Biografia de Auguste Roquemont – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.8. 
236 AZEVEDO, 2011, 32 
237 Idem 
238 MOURATO, 2008, 28 
239 Idem 
240 SOARES in AA. VV., 1999, 248 
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de que discordamos241. Contudo, apesar de Auguste Roquemont não ser pioneiro neste 

género, salienta-se a influência que exerceu nomeadamente sob Francisco José Resende, 

colocando-se inclusivamente dúvidas em algumas pinturas em que não se sabe identificar 

se foram concretizadas pelo aprendiz ou pelo seu mestre242. 

 

3.1.3. A Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, a Academia 

Real da Marinha e Comércio e a Academia Politécnica 

A Aula de Desenho e Debuxo na cidade do Porto foi criada no âmbito da Aula de 

Náutica que era lecionada na Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro243. A aula de Náutica procurava dar resposta a problemas que estavam a acontecer 

nas embarcações portuguesas que executavam o caminho para o Brasil, nomeadamente 

saqueamentos244. A aula de Desenho e Debuxo foi criada, em 1779, de modo a aprimorar 

o curso que já existia, esperando-se que nestas aulas os alunos aprendessem a desenhar 

máquinas, instrumentos, cartas geográficas e topográficas de países, plantas de cidades 

ou embarcações…245. 

 Contudo, em 1800, o Professor desta aula – António Fernandes Jácome –

fortemente criticado porque alegadamente não sabia lecionar com êxito as matérias que 

lhe haviam sido incumbidas, foi retirado do cargo246. Decidindo Francisco de Almada e 

Mendonça, superintendente da Marinha e autor das críticas, que a Companhia devia 

procurar um professor competente e que executasse o plano que havia sido elaborado, 

devendo esse Professor ensinar sobretudo as partes de Arquitetura Naval, Militar e 

Civil247. 

 A Companhia viu-se, na sequência deste despedimento, obrigada a contratar um 

novo Professor, propondo o nome de Francisco Vieira248. Esta proposta foi aceite em 

 

241 Vd. Biografia de Auguste Roquemont – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.8. 
242 AZEVEDO, 2011, 32 
243 AA. VV. (2012). 250 Anos da criação da Aula Náutica do Porto in Catálogo da Exposição do Museu 

de Ciência da Universidade do Porto, Porto: Reitoria da Universidade do Porto, 17 
244 Idem 
245 Idem, 31 
246 LIMA, Américo Pires de (1946). Origens da Academia Real da Marinha e Comércio da Cidade do Porto 

in Douro-Litoral, Boletim da Comissão Provincial de Etnografia e História, 2ª Série, IV, Porto: Edição da 

Junta de Província, 40 e 59 apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
247 Idem 
248 SOARES in SOARES, CARVALHO, 2001, 280 
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Dezembro de 1800 e o artista foi nomeado para o cargo por Aviso Régio249. Contudo, 

esta era uma escolha que não resolvia o problema de ensino que a escola propunha, dado 

que Vieira Portuense era um pintor e não um técnico250. O artista nunca criou traçados de 

navios ou de plantas topográficas, sendo esta escolha uma falha em termos de ensino 

técnico, mas que ganhou em termos do cunho artístico que a disciplina passou a 

possuir251. Apesar das críticas que se poderiam gerar sobre escolha de um pintor para 

lecionar a disciplina o seu currículo bastaria para que mesmo os mais acesos comentários, 

fossem colocados de parte252. 

 O que ninguém previu foi que Vieira Portuense pretendesse executar uma reforma 

profunda na aula que iria lecionar, sendo que quando foi nomeado para Professor, partiu 

em direção a Londres, local de onde enviou uma lista de materiais para a Companhia, 

dizendo que necessitava destes para conseguir lecionar as aulas de desenho253. Esta lista 

é-nos descrita como possuindo uma quantidade e uma qualidade extraordinária, mesmo à 

escala europeia da época254. Um inventário da aula de Desenho de 1805 documenta a 

existência de 851 provas e águas fortes da coleção de F. Bartolozzi, 44 cadernos de 

gravuras aparatosamente encadernados, 75 estampas de vários autores, 73 livros de 

desenho e arquitetura e ainda algumas aquisições realizadas pelo próprio Francisco 

Vieira255. Através desta lista compreendemos que o intuito do artista nunca foi o de 

ensinar a realizar plantas de navios, nem mesmo os materiais se ajustavam a uma aula 

que ocupava um ano de duração e poucas horas semanais256. Pelo que o plano de Vieira 

Portuense quando adquiriu todos estes materiais foi o de criar uma Academia dedicada 

ao ensino das Belas Artes257.  

As aulas de Vieira deveriam ocorrer inicialmente no Colégio ou Seminário dos 

Meninos Órfãos do Porto, numa das salas que havia sido alugada pela Companha Geral 

 

249 Idem 
250 MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
251 Idem 
252 Idem 
253 Documento avulso sobre a História da Aula de Desenho – Arquivo da Real Companhia Velha, Série: 

Ensino apud Idem 
254 Idem 
255 VITORINO, Pedro (1925). José Teixeira Barreto, Artista Portuense (1763-1810), Subsídios para a 

História da Arte Portuguesa, XVII, Coimbra: Imprensa da Universidade, 70 a 79 apud MOURATO, 2006, 

Tomo II, Nota 144, 461 
256 RAGGI in SOARES, CARVALHO, 2001, 68 
257 Idem 
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da Agricultura das Vinhas do Alto Douro258. Contudo, as aulas do pintor atraíram tantos 

alunos que teve de ser alterada a sua localização para o Hospício de Santo António da 

Província da Piedade259, um edifício alugado pela Junta da Companhia aos Religiosos 

Menores Reformados da Província da Soledade260. Para este efeito foi adaptado um 

grande salão utilizado pelos religiosos para se convalescerem das suas enfermidades, 

transformando-se em sala de estudo261. Neste espaço teria lugar a primeira aula de Vieira 

Portuense, no dia 14 de Junho de 1802, pelas quatro horas da tarde, onde o artista fez uma 

longa apresentação e apologia aos valores e estética neoclássica262.  

No entanto a aula lecionada por Vieira foi alterada, mas não no sentido de 

Academia de Belas Artes como o mesmo pretendeu, passando a aula de Desenho e 

Debuxo a ser integrada na Academia Real da Marinha e Comércio, criada pelo Rei D. 

João VI, integrada na Companhia das Vinhas do Alto Douro, em 1803263. Alterando-se a 

denominação da disciplina para Aula Régia de Desenho e Pintura264, possuindo agora 

uma vertente artística e não técnica. 

 O artista em detrimento destas mudanças propôs que fosse eleito e criado o cargo 

de Diretor da Aula Régia de Desenho e Pintura. Esta posição não fazia sentido no 

esquema de funcionamento da Academia, contudo a Junta criou o mesmo justificando 

que seria para “conveniencia de ser bem dirigida esta aula no seu começo”265, possuindo 

esta aula a duração de duas horas por dia266. O exercício desta função nunca seria 

provisório dado que a nomeação de Vieira Portuense foi feita através de Carta Régia, 

mantendo-se o cargo ativo até 1824267. A escolha desta posição animou o artista sobretudo 

 

258 RIBEIRO, José Silvestre (1872). História dos Estabelecimentos Scientificos Litterarios e Artisticos de 

Portugal, Nos Sucessivos Reinados da Monarchia, Tomo II, Lisboa: Typographia da Academia Real das 

Sciencias, 402 apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
259 PASSOS, 1935, 227 
260 Livro das Despesas Gerais das Aulas Régias, Arquivo da Real Companhia Velha, 5, 9 e 12 apud 

MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
261 COSTA, Agostinho Rebêlo da (s/data). Descrição Topográfica e Histórica da Cidade do Porto, 2ª edição, 

Livraria Progredior, 158 apud MOURATO, 2006, Tomo I, 32 
262 MARKL, in SOARES, CARVALHO, 2001, 75-76 
263 ANACLETO, 1999, 71 
264 Corrente da Marinha in Arquivo da Real Companhia Velha apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 

142, 444-459 
265 MACHADO, Adriano de Abreu Cardoso (1878). Memoria Historica da Academia Polytechnica do Porto 

in Annuario da Academia Polytechnica do Porto, Anno Lectivo de 1877-1878, Porto: Typographia Central, 

138 apud Idem 
266 RAGGI in SOARES, CARVALHO, 2001, 70 
267 MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
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porque não o entusiasmava o ensino, chegando mesmo a considerar que este era um 

desperdício do seu tempo268. Ao conseguir ser nomeado para Diretor da aula, Vieira 

Portuense garantia que apenas necessitava de indicar os passos a ser seguidos na educação 

dos futuros artistas porque o cargo de diretor previa que este apenas se tivesse de se 

encontrar na cidade pelo período de dois meses, em cada ano269. Passando as aulas a ser 

administradas por José Teixeira Barreto (pintor) que ocupava o cargo de Professor e o 

lugar Professor de Substituto a ser desempenhado por Raimundo Joaquim da Costa 

(gravador)270. 

 Com a morte de Vieira Portuense, Domingos António Sequeira chegou ao cargo 

de Diretor da Aula Régia de Desenho e Pintura, da Academia Real da Marinha e 

Comércio e propôs que o curso passasse a ter uma duração de seis anos, compreendendo 

que a aula necessitava desse tempo para a correta evolução dos alunos271. Este plano 

colocaria a aula num panorama de funcionamento bastante distinto do que o que era 

aplicado na Academia, pois o curso que demorava mais tempo era o de Matemática, com 

a duração de três anos272. O regulamento proposto por Domingos Sequeira era bastante 

semelhante ao que era lecionado na Aula Pública de Desenho na Cidade de Lisboa, uma 

aula frequentada pelo artista durante cinco anos, antes de rumar a Roma273.  

A Aula lisboeta designava-se por Aula Régia de Desenho e compreendia uma 

duração de cinco anos, tendo proposto Sequeira que a sua congénere passasse a ter a 

duração de seis274. Iriam ainda possuir um horário igual e os mesmos castigos a ser 

aplicados aos alunos, em casos de incumprimento275. A Aula Régia de Desenho, em 

Lisboa, era lecionada em duas vertentes, a primeira era destinada àqueles que se queriam 

 

268 RAGGI in SOARES, CARVALHO, 2001, 70 
269 Fundo da Academia Real da Marinha e Comércio da Cidade do Porto, Série – Ensino, Documento sobre 

a Aula de Desenho [Acd. 177] – Arquivo da Real Companhia Velha apud MOURATO, 2006, Tomo II, 

Nota 199, 490-491 
270 MOURATO, 2006, Tomo I, 38 
271 SILVA, Francisco Ribeiro da (2003). Duzentos anos da Academia Real da Marinha e Comércio, 

Percursora da Universidade nasce por impulso do comércio in UPorto – Revista dos Antigos Alunos da 

Universidade do Porto, nº 9, Outubro de 2003, 18 apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
272 Idem 
273 CARVALHO, José Alberto Seabra (1997). Entrada de Catálogo nº 7, “Estudo de Figura” e nº 8, “Ismael 

expulsando Agar” in Sequeira, Um Português na Mudança dos Tempos, 1787-1837, Instituto Português de 

Museus: Museu Nacional de Arte Antiga, 131 apud Idem 
274 COSTA, Luiz Xavier da (1923). Domingos António de Sequeira, Desenhador de Medalhas, Lisboa, 37-

38 apud Idem 
275 Idem 



121 

tornar pintores, escultores e abridores e a segunda destinada aos que se queriam tornar 

pintores de paisagem276. Os exames nas duas escolas também passariam a ser 

semelhantes, realizando-se a cópia de uma estampa para os alunos se candidatarem a 

prémio277, descrevendo Sequeira que se inspirou no modelo da Escola de Lisboa e que as 

férias também teriam a duração de “todo o mêz de Setembro, por sêrem identicas às que 

se observaõ na Real Aula de Lisboa”278.  O plano a ser executado na Aula Régia de 

Desenho e Pintura no Porto passaria a partir deste momento a funcionar de forma 

autónoma das restantes aulas da Academia da Marinha e Comércio, sendo a sua 

incorporação como parte desta instituição meramente administrativa279. 

 Sobrevivem alguns relatos das aulas dadas por Domingos Sequeira. O seu método 

de ensino assentava em exemplificar o que pretendia dos alunos, pegando num papel e 

num lápis e realizando em minutos o que queria ver realizado280. Este método ia encantar 

os diferentes aprendizes, elogiando João Baptista Ribeiro este método e tentando copiar 

a esta destreza até aos últimos dias da sua vida281. 

 No ano de 1807 foi realizada pela primeira vez a atribuição de prémio da 

Academia a alunos da Aula de Desenho, um prémio equivalente às atuais bolsas de 

estudos, atribuído através de concurso282. Este concurso era composto pela cópia de uma 

estampa ou gravura durante dois meses, exclusivamente durante o tempo de aula283. Os 

vencedores do primeiro ano foram João Baptista Ribeiro e Narciso António da Silva284, 

conseguindo João Baptista Ribeiro vencer este prémio por três vezes consecutivas, até 

1809, um feito que não será igualado na Academia285. 

 

276 Idem  
277 CARVALHO, José Alberto Seabra (1997). Entrada de Catálogo nº 7, “Estudo de Figura” e nº 8, “Ismael 

expulsando Agar” in Sequeira, Um Português na Mudança dos Tempos, 1787-1837, Instituto Português de 

Museus: Museu Nacional de Arte Antiga, 131 apud Idem 
278 COSTA, Luiz Xavier da (1923). Domingos António de Sequeira, Desenhador de Medalhas, Lisboa, 39 

apud Idem 
279 Idem  
280 Regulamento p.a estudos feito por Domingos Antonio de Sequeira para J. B. Ribeiro no Porto, ponto 1 

e 2 – Coleção Vitorino Ribeiro apud MOURATO, 2006, Tomo I, 38 
281 Idem 
282 Rellação dos Estudantes premiados no prezente anno de 1807 que cursarão a Aula Real do Dezenho, e 

Pintura – Arquivo da Real Companhia Velha apud Idem, 42 e 45 
283 Idem 
284 Idem 
285 Idem, 94 
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Apesar das boas intenções e reformas de Sequeira, a Junta da Companhia Geral 

compreendeu que o cargo de Diretor da Aula Régia de Desenho era inútil, tentando 

suprimir o mesmo em 1808286. Tentaram, como forma de resolução de contrato, deixar 

de pagar os ordenados a Domingos Sequeira, uma iniciativa sem sucesso porque o artista 

se empenhou em receber todos os ordenados em atraso, algo que conseguiu287. A partir 

do momento em que Sequeira conseguiu receber as verbas em dívida nunca mais voltou 

ao Porto, alegando que os Professores da Aula não lhe enviavam relatórios sobre as 

mesmas, um motivo que repetiu para a sua ausência até à supressão do cargo que ocorreu 

em 1824, durante as reformas da Academia288. 

 José Teixeira Barreto, Professor da Aula de Desenho, também acabou por 

abandonar o ensino entre os finais de 1808-1809, quando surgiu a doença que levou à sua 

morte, em 1810289. É sensivelmente a partir deste momento que o ensino da aula passa 

para as mãos de João Baptista Ribeiro, que ia “ensinando o que ele próprio aprendera”290. 

Corroborando esta afirmação é interessante atentar que o plano elaborado por Vieira 

Portuense para as aulas de desenho vai ser atual passados mais de trinta anos, pois João 

Baptista Ribeiro já na qualidade de Lente da Aula de Desenho evocaria as mesmas ideias 

do Professor Vieira291, referindo os estudos a ser elaborados pelos alunos como “estudos 

do costume”292. 

 A Academia Real da Marinha e Comércio, manteve o seu funcionamento de forma 

igual até ao ano de 1837, ano em que por ordem de D. Maria II (1819-1853) e Manuel da 

 

286 Fundo da Academia Real da Marinha e Comércio da Cidade do Porto – Documentos relativos à sua 

criação e funcionamento – Cópia da Resolução sobre o Requerim.to de Dom.os António de Sequeira, de 

18 de Abril de 1812 e Portaria da Regencia, de 21 de Abril de 1812 – Arquivo da Real Companhia Velha 

apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 199, 490-491 
287 Idem 
288 Cartas de Domingos Sequeir ao princípe regente, de 1 de Outubro de 1817, 16 de Novembro de 1818 e 

4 de Dezembro de 1820 – Fundo da Academia Real da Marinha e Comércio da Cidade do Porto, Hs. 353 – 

Cx. 472 – Torre do Tombo; RIBEIRO, José Silvestre (1872). Historia dos Estabelecimentos Scientificos 

Litterarios e Artísticos de Portugal, Nos Sucessivos Reinados da Monarchia, Tomo II, Lisboa: Typographia 

da Academia Real das Sciencias, 398 apud Idem 
289 MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 323, 517-518 
290 MOURATO, 2006, Tomo I, 94 
291 RIBEIRO, João Baptista (1833). Manual de Desenho e Pintura. Porto: Câmara Municipal do Porto – 

Coleção Vitorino Ribeiro apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 154, 465-469 
292 Ofício de João Baptista Ribeiro para a Junta da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto 

Douro, 21 de Janeiro de 1833 – Arquivo da Real Companhia Velha apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 

158, 471-473 
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Silva Passos (1801-1862) se passaria a denominar de Academia Politécnica293, sendo 

criada, sensivelmente, um ano antes a Academia Portuense de Belas Artes.  

 

3.1.4. Academia Portuense de Belas Artes 

As Academias de Belas Artes do Porto e de Lisboa foram fundadas no seguimento 

da Revolução Setembrista, em 1836, por iniciativa do Ministro Manuel da Silva Passos294. 

O decreto de fundação da Academia Portuense de Belas Artes estabelecia que o plano de 

aulas deveria ser semelhante ao da sua congénere, possuindo os mesmos cursos – 

Desenho Histórico, Pintura Histórica, Escultura e Gravura295. No Porto assistimos a 

algumas diferenças, dado que não era lecionado o curso de pintura de paisagem, nem 

todas as vertentes de Gravura, que possuía a sua congénere296. Deveria ainda funcionar 

na Academia o curso de Arquitetura, a ser orientado em duas vertentes, Arquitetura Civil 

e outra de Arquitetura Naval e Cartas Geográficas, passando estes cursos substituir 

aqueles que eram lecionados, anteriormente, na Academia Real da Marinha e Comércio, 

que se transformara em Academia Politécnica297. 

 A formação nas Academias era composta por dois níveis298. O primeiro era 

constituído pelo Curso de Desenho, o mais frequentado, e o segundo que pressupunha a 

obtenção do primeiro, que era caracterizado por uma componente mais especifica de 

especialização e por isso também menos frequentado299. Compreendemos assim que o 

Curso de Desenho era a base para o restante ensino, possuindo nas duas Academias o 

maior número de alunos inscritos300. O plano de Desenho era composto por cinco anos 

de formação e as linhas formuladas pelo Decreto de criação das Academias acabaria por 

ser seguidas, aproximando-se em bastantes pontos nas duas escolas301. 

 Apesar de o regulamento de formação das duas instituições ser semelhante, a 

Academia do Porto passaria, desde a sua abertura, por uma polémica de orientação302. 

 

293 Idem 
294 VASCONCELOS, 2009, 9 
295 FRANÇA, 1966, Vol. 1, 229 e MOURA, 2005, 82-83 
296 Idem 
297 Idem 
298 VASCONCELOS, 2009, 10 
299 Idem 
300 MOURA, 2005, 83 
301 Idem, 89 
302 Idem, 83 
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Este facto esteve relacionado com João Baptista Ribeiro, professor e lente da Aula de 

Desenho da, agora, Academia Politécnica, que deveria assumir o cargo de Diretor da 

Academia Portuense de Belas Artes303. Contudo, João Baptista Ribeiro defendia que só 

aceitava tomar o cargo se as Aulas de Desenho fossem lecionadas em simultâneo nas duas 

Academias304. Opôs-se a esta ideia, o professor de Pintura Histórica, Joaquim Rodrigues 

de Braga, que escreveu uma carta ao Ministro do Reino onde se autopromove para reger 

a cadeira de Desenho, sugerindo a mudança de João Baptista Ribeiro para as aulas de 

Pintura305. Além desta proposta, num relatório de Março de 1837, um conjunto de 

académicos defende que a Aula de Desenho da Academia Politécnica e o seu lente 

deveriam passar a fazer parte da Academia Portuense de Belas Artes, pois entendiam que 

esta aula era mais adaptada ao Desenho de História do que os outros tipos de desenho que 

se deveriam aprender na Politécnica306. Apesar da polémica Baptista Ribeiro assumiu o 

cargo de Diretor, mas recusou-se a assumir a regência da cadeira de desenho, optando por 

dar aulas na Academia Politécnica até ao desfecho da situação307. O desfecho dado pelo 

Ministério do Reino, foi de não optar por nenhuma das propostas anteriores, 

demonstrando ainda interesse em que as duas cadeiras se mantivessem separadas, optando 

Baptista Ribeiro pelo ensino na Academia Politécnica308. Rodrigues Braga apesar da 

tentativa, não se tornou lente de Desenho e, permaneceu professor da cadeira de Pintura, 

acumulando as aulas, com o cargo de diretor interino que, entretanto, com a opção de 

Baptista Ribeiro, ficou vago309.  

 As aulas de Desenho ficariam entregues a Manuel José Carneiro, que nunca 

assumiu o seu lugar, passando Silva Oeirense a substituir este professor310. Em 1849 é 

criado o lugar de Professor Substituto dentro das Aulas, o qual foi tomado por Tadeu 

Almeida Furtado após concurso, ficando o lugar de primeiro Professor ao encargo de 

Oeirense311. 

 

303 Idem 
304 Idem 
305 Texto assinado por Joaquim Rodrigues de Braga, não datado entre a documentação datada de 1835 a 

1843, Documentação do Ministério do Reino, maço 2122 - Torre do Tombo apud Idem, 84-85  
306 Idem, 85 
307 Idem, 83 - Nota de rodapé 95 
308 Idem, 86 
309 Idem 
310 Idem, 89-90 
311 Idem 
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 Uma das maiores diferenças entre as duas Academias é o facto de a Academia do 

Porto não possuir professores especializados para cada vertente do desenho, sendo a Aula 

do Nu lecionada por vários professores com uma duração mensal312. Assim como, o facto 

de não ter sido criado no Porto, em comparação com a sua congénere, aulas para os 

diferentes tipos de desenho: linear e geométrico, ornato, arquitetura, antigo e ainda de 

paisagem313. Concluímos assim que a Escola do Porto vai ter menos aulas e 

especializações que a sua congénere, possuía ainda um quadro de professores mais 

reduzido314. Este quadro vai sofrer ainda mais alterações no ano de 1880, quando a 

academia vê a sua verba reduzida para metade, realizando um corte igual ao nível dos 

seus mestres315. 

 A Academia do Porto tentou uma reforma de ensino em 1876, onde propunha 

diferentes medidas, entre as quais, a inclusão nos planos de um curso de arte ornamental 

e decorativa316. Tentava ainda criar aquele que se deveria denominar de Curso de Desenho 

Histórico e de Género, que passaria a constituir um segundo nível da aprendizagem dos 

alunos317. Compreendemos assim que a Academia do Porto pouco ou nada se alterou em 

relação aos regulamentos internos desde a sua criação, dados corroborados pelo 

regulamento interno da Academia de 1897318. Tal como estipulava o decreto de criação 

das Academias o Curso de Desenho Histórico servia de base para todos os outros cursos 

e nem mesmo quando são alterados outros estatutos e criados outros espaços de ensino, a 

escola do Porto conseguiu alterar a sua ideia de criação319. 

 Na cidade do Porto foram elaborados sucessivos pedidos para que ocorresse uma 

renovação dos planos de estudos, como acontecia na sua congénere320. Estes pedidos são 

realizados ao longo dos anos de 1907 e 1908, não se verificando qualquer mudança ao 

ano de 1909321. As primeiras medidas de alteração regulamentar são tomadas no ano de 

 

312 Idem, 92 
313 Idem 
314 Documento na Biblioteca da Faculdade de Belas Artes do Porto – APBA-128 apud Idem, 95-96 
315 Idem 
316 Idem, 93 
317 Idem 
318 Documentação da Biblioteca da Faculdade de Belas Artes do Porto – APBA-131 apud Idem, 98  
319 Idem 
320 Idem, 101-103 
321 Idem 
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1911, por Decreto do dia 26 de Março, onde se mandava aplicar no Porto medidas iguais 

às da sua congénere322. 

 Passaremos agora a compreender o funcionamento das aulas nas Academias de 

Belas Artes, onde se formaram a maior parte dos pintores que encontramos expostos no 

MRQM. 

 

3.1.4.1. O funcionamento das Academias de Belas Artes Portuguesas 

Para se ser aluno das Academias de Belas Artes não eram exigidas muitas 

condições de acesso, sendo estas: idade mínima de dez anos, instrução em ler, escrever e 

contar323. Estas instruções não correspondiam sequer à conclusão do ensino primário, 

denotando-se falhas de instrução na maioria dos alunos, um entrave à evolução dos 

estudos académicos, sobretudo na área da arquitetura324. As Academias aceitavam ainda 

alunos de ambos os sexos, datando de 1879/80 o registo da primeira aluna na escola de 

Lisboa e no Porto do ano seguinte325. Foram feitas diversas propostas que tinham por base 

conseguir a alteração de condições de admissão nas duas Academias, propondo o texto 

legal de 1881 o conhecimento da língua francesa aos alunos de arquitetura dado que a 

maior parte da bibliografia artística estava escrita nessa língua, constituindo um entrave 

ao ensino o não conhecimento desta por parte dos alunos326. Contudo, a aprovação desta 

norma e reformulação de admissões só ocorreu em 1901327. 

Os cursos com maior frequência nas duas academias foram os Cursos de Desenho 

e de Arquitetura, tendo-se já verificado os motivos do primeiro que constituía a primeira 

etapa para uma especialização, é apontado como motivo para a frequência do segundo, o 

facto de este ser um dos cursos com mais possibilidades de saídas profissionais328. Ao 

nível da frequência das aulas, existe uma nova diferença entre as duas instituições, apesar 

 

322 Idem 
323 Decreto de 15 de Novembro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 1º, alínea 1 (Este 

artigo descreve que a instrução primária compreende as artes de ler, escrever e contar; a civilidade, moral 

e doutrina cristã; os princípios de gramática portuguesa; noções breves de história, geografia e da 

constituição; o desenho linear e ainda exercícios ginásticos acomodados á idade) 
324 MOURA, 2005, 131 
325 Idem 
326 Decreto de 22 de Março de 1881, Ministério dos Negocios do Reino, Direcção Geral de Instrucção 

Publica, Reforma das academias de bellas artes de Lisboa e Porto, Capítulo VIII, Art. 57º 
327 MOURA, 2005, 133 
328 Idem, 127 
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de a Academia de Lisboa ter ensino noturno, a Academia do Porto não possuía, sendo 

esta falha colmatada pelo ensino industrial da Academia Politécnica329. 

 Na instituição das Academias também foi criado um regime de concursos anuais 

destinados à atribuição de prémios aos alunos mais pontuados330, constituindo um sistema 

de bolsa como mencionamos a propósito da Real Academia da Marinha e Comércio. Este 

sistema era aplicado a todos os cursos, desde o preparatório até aos superiores, 

correspondendo anualmente esta atribuição em Lisboa a seis alunos e no Porto apenas a 

dois331. Diferiam ainda as ofertas com estes ganhos, em Lisboa eram atribuídos trinta mil 

reis a cada aluno e no Porto eram apenas distribuídas medalhas de prata332. São anda 

instituídos, de forma distinta dos anteriores, concursos trienais que procuravam distinguir 

os alunos dos cursos superiores das duas Academias333. Este concurso tinha como prémio 

três medalhas de ouro e três medalhas de prata, e era destinado apenas aos cursos de 

Arquitetura, Pintura e Escultura334. Os primeiros concursos datam de 1839-40 em Lisboa, 

iniciando-se no Porto em 1844-45335. A Academia de Lisboa reclamou a propósito deste 

prémio, a atribuição e mostra de trabalhos do mesmo modo que as outras disciplinas para 

os cursos de Pintura de Paisagem e Gravura Histórica, algo que conseguiram aprovar em 

1868336. 

 Os concursos trienais aconteceram com a periodicidade exigida nas duas 

Academias, com exceção do ano de 1864 na Academia de Lisboa, na qual não aconteceu 

devido a obras que afetaram o funcionamento das aulas337. Estes concursos tinham 

particular impacto na vida académica e é por isso, possivelmente, que quando deixam de 

ocorrer, são criados prémios especiais para os alunos de algumas áreas338. Em Lisboa 

encontramos o prémio Anunciação, Lupi e Ferreira Chaves, ao passo que no Porto 

existiam os prémios Soares dos Reis e o prémio Barão de Castelo de Paiva339. A partir de 

 

329 Idem 
330 Decreto de 22 de Novembro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 58º, 60º e 62º  
331 Idem 
332 MOURA, 2005, 136-137 
333 Decreto de 22 de Novembro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 59º, 68º 
334 Idem 
335 MOURA, 2005, 137-138 
336 Idem 
337 Idem, 163 
338 Idem 
339 Idem (O Prémio Anunciação, criado em 1879 pela comissão executiva de amigos do pintor destinou-se 

à criação do seu monumento fúnebre e 36$000 reis. O Prémio Lupi criado em 1896 pelos promotores de 
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1871 as duas Academias começaram a atribuir os prémios numa escala qualitativa de 0 a 

20, sendo atribuído a este método alguma importância no futuro, pois é notório que os 

alunos que vencem mais prémios dentro do seio académico foram aqueles que tiveram 

maior facilidade no acesso a diferentes cargos e profissões, bem como possuíram maior 

facilidade na atribuição de bolsas de estudo no estrangeiro340. Denota-se ainda que a 

maior parte dos alunos que recebem prémios, por mais que uma vez, da Academia, tornar-

se-iam seus professores ou tomaram profissões distinguidas na área artística341. 

 Além dos concursos, o texto de fundação das Academias previa o possível envio 

de alunos das duas instituições para o estrangeiro, de modo a aprimorar a sua arte342, 

sendo que esta já era uma prática comum entre artistas. A lei definia ainda que em Lisboa 

deviam ser escolhidos por concurso três discípulos, um de pintura, outro de arquitetura e 

um de escultura343. Ao passo que, para o Porto não era dada qualquer indicação sobre 

quantos e de que curso deveriam ser estes alunos344. Existe um dado curioso sobre o envio 

de alunos pensionistas, porque foi a Academia do Porto a primeira a enviar um aluno 

pensionista de Paisagem – Silva Porto – apesar de esta Academia não possuir uma aula 

específica de paisagem como a sua congénere345. 

 O destino dos alunos bolseiros não é explícito no decreto ou regulamento das 

Academias, mas é assumido desde a criação das bolsas e ainda numa portaria do 

Ministério do Reino em Lisboa, datada de 1844, que o destino era Roma346. Dado que 

essa cidade possuía o Convento de Santo António dos Portugueses, instituição religiosa 

que acolhia desde o século XIV peregrinos, devendo os alunos seguir para Roma 

acompanhados e orientados por um Diretor que seria escolhido entre os professores da 

Academia347. Os concursos de seleção dos primeiros alunos bolseiros são executados nos 

 

uma exposição póstuma do artista, garantiam anualmente 1:200$000 reis à Academia. O Prémio Ferreira 

Chaves garantia um prémio aos melhores alunos de pintura na matéria de composição, cujo rendimento era 

de 1:500$000. O Prémio Soares dos Reis era destinado à melhor composição arquitetónica anual, no valor 

de 6:000$000 reis. O Prémio Barão de Chaves criado entre 1884-85 era destinado a composições de temas 

bíblicos, não se sabendo o valor que lhe era destinado - Idem, 163-166) 
340 Idem, 153-154 
341 Idem 
342 Decreto de 25 de Outubro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 103º a 112º e Decreto 

de 22 de Novembro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 70º 
343 Decreto de 25 de Outubro de 1836, Diário do Governo, 2º Semestre, Série VI, Art. 103º 
344 Idem 
345 MOURA, 2005, 169 
346 Idem, 170 
347 Idem 
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primeiros meses de 1866, ano de que datam as primeiras instruções para os pensionistas 

de belas artes em países estrangeiros elaborados pela Academia Portuense e que foram 

publicados em Diário de Governo nº 151 de 9 de Julho de 1866348. Apesar da estipulação 

dos estudos em Roma, em 1866, os artistas manifestam a escolha por estudar em Paris, 

ao invés de Roma349. Conseguiram que este plano fosse aprovado salvaguardando-se, 

todavia, que a estadia começaria em Paris, mas terminaria em Roma, contudo, em 1875, 

começaram a surgir dúvidas quanto às estadias dos alunos bolseiros em Paris, alegando-

se que a cidade de Roma tinha melhores condições e que o alojamento nessa cidade era 

gratuito, começando a opor-se ao ensino na escola francesa alguns professores da 

Academia do Porto e de Lisboa350. 

 A Academia de Lisboa enviou para fora mais alunos que a Academia do Porto, 

sendo que através da verificação da totalidade de bolsas atribuídas no funcionamento das 

instituições, a Academia do Porto apenas conseguiu enviar para estudar um terço dos 

alunos comparativamente à sua congénere351. Os alunos pensionistas quando se 

encontravam no estrangeiro tinham de realizar trabalhos para os quais eram definidos o 

tipo de modelo, temas, técnicas e escalas em que tinham de ser apresentados352. Na 

generalidade estes trabalhos eram divididos em dois grandes tipos de exercícios: o 

primeiro era a cópia dos grandes mestres, na sua totalidade ou parcialmente, e a cópia do 

modelo vivo; o outro consistia na composição de obras ou projetos de obra da autoria do 

próprio aluno353. Contudo e denotando-se que a atribuição de bolsas por parte das 

Academias se iniciou com mais de trinta anos de atraso, era habitual serem enviados 

alunos bolseiros para fora através de bolsas atribuídas por particulares354. Por vezes, as 

Academias também eram chamadas a avaliar a pertinência de oportunidade e escolha dos 

beneficiários, assim como ajudavam a estipular as atividades que por eles deveriam ser 

desenvolvidas355.  Um dos exemplos destas bolsas exteriores é um dos nossos casos de 

estudo. Francisco José Resende conseguiu uma bolsa atribuída pelo Rei D. Fernando, 

 

348 Idem, 176 
349 Idem, 170-171 
350 Idem, 171 
351 Idem, 185 
352 Idem, 190 
353 Idem 
354 Idem, 176 
355 Idem 
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enquanto ocupava o cargo de Professor da Academia Portuense de Belas Artes356. Esta 

bolsa é excecional no seu carácter de atribuição, pois Francisco José Resende conseguiu 

que fosse atribuída à sua pessoa e ao seu amigo e pintor Pinto da Costa, que parte também 

nesta primeira viagem357. 

 Encontramos ainda algumas notas sobre os espaços e materiais didáticos destas 

aulas, permitindo-nos compreender algumas partes do seu funcionamento. A Academia 

do Porto e a sua congénere encontravam-se instaladas em conventos e, no momento de 

criação, foram dotadas de uma coleção razoável de obras de arte que resultavam das 

expropriações das instituições religiosas extintas e ainda, de bens que foram retirados das 

casas das fações absolutistas358.  

A prioridade estabelecida para o ensino neste momento, foi a aquisição de 

desenhos, estampas e gravuras, assim como modelos de gesso de estátuas, bustos e 

relevos que pudessem ser copiados pelos alunos na sua aprendizagem359. Relatando as 

duas Academias que possuíam falta de materiais necessários ao funcionamento das aulas. 

A Academia do Porto teve uma benesse na sua abertura pois o espólio que se encontrava 

ao abrigo da agora Academia Politécnica, que remontava já aos tempos de Vieira 

Portuense, conforme documentamos, foi integrado no seu espólio360. Além desta remessa, 

Silva Oeirense, em 1827, conseguiu adquirir uma coleção de 120 gravuras e mais de duas 

centenas de estampas da autoria de Bartolozzi para a aula de Gravura361. Foram ainda 

adquiridas cerca de 130 estampas para a Aula de Desenho Histórico, compostas por obras 

de pintura, escultura, desenhos de figura, paisagem, flores, costumes e alguns contornos 

de anatomia362. Contudo, quando se verificam os sucessivos cortes nos financiamentos 

das Academias, a Academia de Lisboa ficou responsável por entregar materiais à 

Academia do Porto, sendo enviadas para o Porto estampas de diferentes pintores já 

consagrados e algumas académias realizadas por Rodrigues Braga, em Roma, oferecidas 

pelo próprio363. 

 

356 MOURATO, 2000, Vol. I, 40-42 e 53-54 
357 Idem 
358 MOURA, 2005, 326 
359 Idem 
360 Idem, 335 e 
361 Idem, 327 
362 Idem 
363 Idem, 335-336 (Entre as estampas enviadas pela Academia de Lisboa, encontramos cópias de Rafael, 

LeBrun, Poussin, Vernet, Loovart, Vanloo, Carracci, Bartolozzi, Cortona, Ticiano, Caravaggio e Rubens) 
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 Apesar dos esforços das duas Academias em enriquecer o seu espólio de materiais 

didáticos, em 1845, Tadeu de Almeida Furtado elaborou um relatório onde mencionou a 

falta de estampas e gravuras para o ensino da Aula de Desenho, mencionando ainda a 

quase total ausência de modelos em gesso364. Presumindo-se que este seja um dos motivos 

pelos quais as Academias vão exigir aos alunos pensionistas que realizem académias 

quando se encontram no estrangeiro365. Estas académias resultavam normalmente de 

estudos ou cópias de obras de artistas já consagrados nas cidades onde se encontravam a 

estudar366, pelo que o maior exemplo que encontramos são as académias enviadas por 

Francisco José Resende. Em Paris, o artista executou pelo menos setenta e oito produções, 

de acordo com instruções do Estado, que diziam que devia fazer esbocetos a óleo dos 

melhores coloristas367. 

 Compreendemos assim a importância que as cópias e as académias assumiram no 

ensino das duas instituições, encontrando-se numa das salas do MRQM desenvolvida esta 

etapa de formação no ensino. 

 

3.2. Coleção Allen 

João Allen (1781-1848)368 é descrito por Raczynski como um dos maiores 

colecionadores de arte em Portugal, começando a dedicar-se desde muito jovem a coligir 

e colecionar objetos de diferentes naturezas, devendo a sua pinacoteca, de acordo com 

José-Augusto França, ter sido iniciada entre 1826-30369. Período em que os seus negócios 

já prosperavam e em que inicia um grand tour, sendo-nos apontada para esta formação o 

gosto por objetos, viagens pela Europa, participação em leilões, persistência e 

disponibilidade para coligir e selecionar itens de diferentes naturezas370, principalmente 

ao atentar na variedade de temáticas que constituem esta coleção. 

 O primeiro grand tour europeu de João Allen data de Setembro de 1826 a Maio 

de 1827, período em que viajou acompanhado pela sua esposa, D. Joana Mazza, e irmã, 

 

364 Idem, 336 
365 Idem 
366 Idem 
367 MOURATO, 2000, Vol. I, 79-80 e MOURATO, 2007, 19 e Vd. Biografia de Francisco José Resende – 

Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.10. 
368 Vd. Biografia da Família Allen  – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.1. 
369 FRANÇA, 1966, vol. 1, 192 
370 SANTOS, 2005, 72 
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D. Ermelinda Monteiro de Almeida. Nesta viagem rumou por Espanha, França, Suíça e 

Itália, onde circula por Roma, Nápoles e também por Pompeia e por Herculano371. O 

estudo mais recente sobre esta coleção descreve que é nesta viagem que uma boa parte 

das peças que mais tarde vão integrar o Museu Allen são compradas372. É apontado como 

motivo destas compras o facto de, na cidade de Roma, João Allen conviver com o pintor 

Domingos António Sequeira, que o auxiliou em compras de objetos, o colecionador um 

desenho do pintor com a localização do estúdio romano, «Via Condutti nº 56», com 

dedicatória373. Domingos Sequeira envia ainda, neste período, uma carta a João Baptista 

Ribeiro, onde pede auxílio ao pintor para restaurar as pinturas que João Allen leva para 

Portugal, estimando que as telas se pudessem danificar durante a viagem374. 

 Não se sabe ao certo que pinturas foram adquiridas em conjunto por João Allen e 

por Domingos Sequeira, estimando Paula Santos que o par de quadros de Filippo 

Bombelli tenha sido encomendado pelos dois, em 1827375. Infelizmente, não encontramos 

qualquer tipo de registo realizado por João Allen sobre o que adquire, além de alguns 

recibos de pagamento que incluímos em Apêndice (Apêndice C, Documento 7), bem 

como a encomenda a Filippo Bombelli, por ser contemporânea, sendo ainda datáveis 

alguns testemunhos do passado que figuraram no Museu Allen, nomeadamente as 

aquisições feitas em Pompeia e Herculano376. 

 Os documentos de compra das obras de Giuseppe de Cades (Apêndice C, 

Documento 7) demonstram uma preocupação que João Allen sentiu, ao longo do tempo 

em que realizou a sua coleção, que foi a questão da autenticidade das telas que adquiria377. 

Assim, ao longo da formação da sua pinacoteca, João Allen tentou sempre documentar e 

confirmar de quem seria a autoria das obras que adquiriu, como podemos verificar pelo 

primeiro inventário do Museu Allen, que mencionaremos a posteriori. 

 

371 Todo o roteiro da viagem de João Allen, com base no seu passaporte, e mapeamento pode ser encontrado 

em CUNHA, GARCIA e MORAIS in VASCONCELOS et. al, 2018, 101-111 
372 Idem, 260 
373 Idem (Não encontramos nenhuma reprodução deste desenho, contudo o estudo de Alfredo Gouvêa Allen 

menciona que se encontra na posse da família, em Depósito na casa de Villar d’Allen) 
374 COSTA, Luís Xavier (s/data). Cartas de Domingos António de Sequeira, da Filha e do Genro, depois da 

Emigração de 1823, Lisboa: Academia de Belas-Artes de Lisboa, s/p. apud Idem, 261 
375 SANTOS, 2005, 73 
376 CUNHA, GARCIA e MORAIS in VASCONCELOS et. al, 2018, 108 
377 SANTOS, 2005, 75 
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 Entre as coleções de João Allen, podem datar-se com algumas certezas a coleção 

de numismática, composta por aquisições feitas em Génova e Nápoles, datando de cerca 

de 1826-7, a coleção de história natural e a coleção de curiosidades romanas378, que data 

de cerca de 1829-30, sendo esta adquirida em grande parte com a compra da coleção 

Bertrand por João Allen quando se dá a morte do proprietário379. Sobre as coleções de 

livros particulares, com variedade entre livros de História, Ciências e enciclopédicos, não 

existem dados pois esta terá sido vendida quando se dá a morte de João Allen, mas 

existem alguns registos do que esta continha, tendo sido feita uma pequena enumeração 

no estudo de Carlos de Passos380.  

Em meados da década de 30 quando se dá a extinção das ordens religiosas, João 

Allen irá acrescentou uma nova linha de aquisições à sua coleção, a de peças artísticas 

conventuais, destacando-se entre estas peças a aquisição dos dois cálices do Mosteiro de 

Arouca. Estes cálices foram encomendados por D. Melícia de Melo, abadessa do Mosteiro 

entre 1511 e 1561381. Após a morte de João Allen foram leiloados e adquiridos por 

Manuel Vilaça Bacelar, que legou por via de testamento à Santa Casa da Misericórdia do 

Porto um e o outro ao Recolhimento das Órfãs da mesma cidade, sendo atualmente os 

dois propriedade do Museu da Misericórdia da cidade do Porto, encontrando-se um deles 

exposto no mesmo museu, Figura 38 e 39382. 

 

 

378 Idem, 77 
379 ANTUNES in VASCONCELOS et. al, 2018, 216 
380 PASSOS, Carlos de (1931). João Allen e o Museu Municipal do Pôrto. Nação Portuguesa, VI Série, vol. 

II, nº 11-12, 250-251 apud SANTOS, 2005, 78 
381 PIMENTA in VASCONCELOS et, al, 2018, 199-201 
382 Idem (As notas de licitação destes cálices por Manuel Vilaça Bacelar podem ser encontradas em ALLEN 

in VASCONCELOS et. al, 2018, 52) 
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Figura 38 e 39 – Cálice do Mosteiro de Arouca, em exposição no Museu da Misericórdia do Porto 

 

O estudo de Paula Santos documenta ainda que João Allen é um homem do seu 

tempo e que possui a preocupação de adquirir aquilo que é considerado antigo, ou seja, 

quer se trate de obras de arte ou raridades históricas, bem como objetos, todo o tipo de 

peças que possam contar com o reportar de uma época antiga, vão interessar a João 

Allen383. 

Consideramos que mais do que um colecionador do antigo, João Allen colige todo 

o tipo de objetos que o interessem, pois como nos indica o estudo de Vasco Valente, 

poderia ser encontrado no Museu de João Allen todo o tipo de “bugigangas”, desde os 

cabelos de D. Inês de Castro até um punhado de areia da praia do Mindelo, e “os quadros 

cobriam as paredes de alto a baixo, á moda dos Museus e colecções dos séculos XVIII e 

XIX”384. Concluímos assim que João Allen não poderá ser considerado um colecionador 

de uma tipologia, período ou com alguma delimitação específica. Será sim, um homem 

que junta, compra e arquiva todos os elementos ou objetos que considera interessantes. 

Poderia, ainda, não existir uma ligação concreta entre o colecionador e todas as peças que 

constituem a sua coleção, recorde-se que a coleção conquiológica de João Allen ascende 

aos 20.000 exemplares e que algumas das pinturas do museu não serão adquiridas pelo 

 

383 SANTOS, 2005, 77 
384 VALENTE, 1948, 22 
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próprio, mas sim por pessoas em quem confia, como o caso do pintor Joaquim Rafael, 

que encontramos a coligir pinturas para a pinacoteca de João Allen, em Lisboa, no ano de 

1841385. 

 

3.2.1. O Museu Allen 

Com o fim das lutas liberais, o fundador da coleção pensa em realizar a abertura 

de um Museu ao público, sendo apontados alguns dos elementos necessários para a 

abertura e organização do espaço museológico pelo seu cunhado D. José d’Urcullu: 

 

“Para que um particular possa formar um Museu quantas cousas são necessárias que se combinem! 

(…) Além dos meios pecuniários e de uma alma grande para os empregar, é um requisito 

indispensável ter viajado muito, e visto o que há de melhor relativamente a museus, para que, 

observando e comparando, possa adquirir um gosto delicado, acompanhado de inteligência e 

critério. Finalmente, n’isto como em quazi todas as cousas humanas, uma grande parte da fortuna 

do individuo. Porque, de que serve que elle se desvele, e trabalhe, e queira gastar se não se lhe 

apresentarão boas ocasiões de adquirir objectos dignos da inspecção publica?”386. 

 

A abertura do Museu Allen ocorreu em 1836, nas dependências casa pessoal de 

João Allen, na Rua da Restauração. Para este efeito, o fundador mandou construir um 

edifício composto por três salas, com iluminação zenital onde dispunha coleções de 

conchas, pintura, minerais, curiosidades, escultura e esperava ainda, em 1838, armários 

envidraçados para compor o espaço de mais objetos que ao museu se destinavam387. 

Este museu é considerado revolucionário no seu contexto pois a alguns dias da 

semana podia ser visitado por artistas e estudiosos, permitindo-se ainda a visita do público 

aos domingos, um fator importante pois na cidade do Porto existiam poucos locais de 

lazer388. Sabemos ainda que o museu abriu portas com cerca de quatrocentas pinturas 

expostas, conforme documenta, novamente, três anos depois, D. José d’Urcullu que nos 

 

385 Idem 
386 D’URCULLU, D. José (1838). O Museu Portuense in Jornal de Historia, Artes, Sciencias Industriaes e 

Bellas Letras. Porto: Typographia Commercial Portuense, nº 10, Porto, Dez. 1838, 153 apud SANTOS, 

2005, 72 
387 D’URCULLU, 1838, XV-XVIII 
388 BASTO, 1932, 3 
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elucida que estavam expostas tanto pequenas como grandes pinturas, indicando alguns 

dos seus autores389. 

A organização do Museu Allen correspondia ao caráter de parafernália que 

descrevemos anteriormente, dispondo-se as obras de pintura desde o chão até ao teto. 

Uma ordem que se manterá após a aquisição camarária, pois o espaço onde a coleção se 

encontrava será alugado e mantido até que se encontre um espaço mais adequado para 

albergar as coleções390. Mantendo o museu a essência de um gabinete de curiosidades, 

onde as telas se distribuíam sem pretensões de coerência, estilos ou épocas, não existindo 

ainda qualquer separação entre as coleções de estudo e de exposição, correspondendo este 

a um museu de caráter enciclopédico391. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40 – Interior do Museu Allen na Rua da Restauração 

 

Os anos seguintes à abertura do museu, entre 1836-42, foram dedicados ao 

aumento do seu acervo, é neste espaço cronológico que encontramos sucessivas remessas 

de objetos, nomeadamente pinturas, vindas de Lisboa, sendo estas aquisições feitas pelo 

próprio ou através de representantes, como Joaquim Rafael392.  

 

389 D’URCULLU, 1838, XV-XVIII 
390 ALLEN, 1958, 313 
391 SANTOS, 2005, 89 e 91 
392 ALLEN, 1858, 277-278 
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É ainda na mesma década que João Allen adquire interesse pelos mestres da escola 

espanhola, um fator que também se poderá relacionar com os seus negócios, pois teria 

nesta década uma sede de negócios em Cádiz, sendo apontado para antes de 1838, a 

compra de seis naturezas mortas atribuídas a Arellano393. 

 Além das inúmeras facetas de João Allen, sabemos que é nomeado como 

Académico Honorário da Academia de Belas-Artes de Lisboa por iniciativa do pintor 

Joaquim Rafael, sendo a portaria aprovada por D. Maria II e referendada por Passos 

Manuel, encontrando-se esta nomeação transcrita na sua biografia (Apêndice A, 

Documento 4, subponto 4.1.3.). 

 A preocupação pela autenticidade e autoria das pinturas por parte de João Allen 

pode ver-se confirmada através do Catalogo das Pinturas expostas na Galeria do Museo 

Allen, que mencionamos anteriormente (Apêndice C, Documento 1), um inventário feito 

em vida por João Allen e que se encontra incompleto, pois documenta apenas trezentas e 

setenta e seis peças. Contudo, demonstra a preocupação individual do fundador do Museu 

por documentar as suas aquisições e o que estaria exposto no Museu. Consideramos ainda 

este inventário importante pois poderá ser o inventário das pinturas que se encontravam 

expostas quando se dá a abertura do Museu Allen ao público, pois D. José d’Urcullu, 

conforme mencionamos, refere que este abre com perto de quatrocentas pinturas394. 

Em Novembro de 1845, João Allen começou um segundo tour pela Europa, 

contudo não temos conhecimento de nenhuma aquisição realizada nesta viagem por João 

Allen, algo que cremos que esteja relacionado com o seu regresso antecipado devido aos 

problemas que ocorrem com as suas firmas e posterior falência, que se sucede no ano de 

1846395. 

 Entre os visitantes que percorreram as salas do Museu Allen encontramos a 

passagem dos representantes da sociedade portuense e das colónias estrangeiras. Figuras 

destacadas como o Conde Raczynski e pintores por nós em estudo, como João Baptista 

Ribeiro e Auguste Roquemont396. 

 

 

393 BEAN, Thomas (1995). Richard Ford as picture collector and patron in Spain in The burlington 

magazine (Fev. 1995), 97 apud SANTOS, 2005, 87 
394 D’URCULLU, 1838, XV-XVIII 
395 ALLEN in VASCONCELOS, 2018, 46-48 
396 SANTOS, 2005, 93 
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3.2.2. Coleção Allen como Coleção Municipal 

A Coleção Allen destaca-se também pelo movimento que foi criado quando se 

deu a morte do seu fundador, em 1848. Ao passo que a maioria das coleções de arte em 

Portugal, ao longo do século XIX são divididas e leiloadas, a Coleção de João Allen será 

comprada como um todo, em algumas das vertentes que compunham o Museu. Para 

garantir o não desmembramento e venda ao desbarato de algumas das peças que 

compunham o Museu, na cidade do Porto foi elaborado um abaixo-assinado que sugeria 

a compra da coleção por parte da Câmara Municipal, entregue em sede própria no dia 27 

de Julho de 1849397. Este abaixo-assinado conta de nomes de eclesiásticos, nobres e 

burgueses, personalidades de elevadas categorias sociais, magistrados, autoridades civis, 

militares, médicos, artistas, lentes da Escola Médico-Cirúrgica, da Academia Politécnica 

e da Academia de Belas-Artes. Denota-se o esforço que resulta na aquisição completa de 

algumas linhas da Coleção Allen, pela Câmara Municipal do Porto em 1850398. Onde a 

par da aquisição será feita a listagem de pintura mais completa da Coleção Allen, por João 

Baptista Ribeiro399 (Apêndice C, Documento 2), onde são atribuídas e desmentidas 

algumas autorias em relação ao Documento de 1844, acrescentando-se valores e técnicas. 

É ainda importante atentar que João Baptista Ribeiro, que era um dos defensores 

da compra da Coleção Allen, chegou a sugerir que apenas fosse comprada a coleção de 

pintura, por a considerar superior a todas as outras400. O pintor elaborou três listas das 

telas que considerava relevantes para serem adquiridas pela CMP, constando a primeira 

lista de 25 pinturas, a segunda de 28 e a terceira de 108401. Uma informação a ter em conta 

dado que a avaliação da pintura na globalidade foi feita pelo próprio pintor, que apesar 

de desmentir muitas das autorias que vinham a ser atribuídas às telas da coleção, continua 

a considerar que esta dispunha de originais que hoje se sabem ter sido atribuídos de forma 

abusiva. 

A aquisição da coleção Allen foi feita pelo valor de dezanove contos de reis e 

levou à formação do Museu Municipal do Porto, também conhecido como Museu à 

 

397 BASTO, 1932, 100-104 
398 Idem 
399 Idem, 104 
400 CASTRO in VASCONCELOS et. al, 2018, 228 
401 Idem, 229 
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Restauração, topónimo do local em que se encontrava402. A coleção permaneceu instalada 

no mesmo local, o edifício mandado construir por João Allen.403 Como a CMP não 

encontrou um local mais apropriado para a instalar as peças, alugou o anexo da casa onde 

a coleção se encontrava à família Allen, onde mais tarde se dispunham nas salas peças 

originais da coleção Allen, aquisições camarárias e doações404. Devemos ainda salientar 

que foram adquiridas por completo apenas as coleções de pintura e conquiologia, sendo 

que alguns objetos de outras linhas da coleção, como os Cálices de Arouca, já haviam 

sido leiloados. 

A CMP adquiriu: 599 exemplares de pintura; 24 títulos de escultura (que 

correspondem a 32 peças); artes decorativas - não contabilizadas - a que correspondem 

medalhões de biscuit, esmaltes, relógios, caixas de rapé, leques, nautillus e conchas de 

madrepérola; cerca de 7500 exemplares de Numismática; uma pequena coleção de 

objetos do Egipto e Pompeia; fragmentos de mosaico e um vasilhame romano; alguns 

objetos etnográficos provenientes de África e China; uma pequena coleção de armas de 

guerra, caça e pesca; ídolos, barcos, vestes e adornos pessoais – não contabilizados na 

fonte; tecidos, utensílios e complementos diversos – não contabilizados na fonte; da 

Coleção de História Natural contavam-se animais e plantas fósseis, nas séries zoológicas 

encontram-se aves e mamíferos embalsamados e uma secção de mineralogias com uma 

série de minerais e boa qualidade – não contabilizados - e a secção de conquiologia com 

mais de 20000 conchas, onde havia uma secção portuguesa405. 

 

3.2.3. O Museu Municipal ou Museu à Restauração 

O Museu Municipal, abriu portas a 11 de Abril de 1852, sob a administração de 

Eduardo Allen, filho de João Allen406. Conseguimos compreender ao longo da realização 

do nosso relatório que a abertura de portas do Museu não se deu com a totalidade de telas 

que haviam sido adquiridas em vida por João Allen, conforme viria a ser descrito por 

alguns estudos407. A contradizer estas informações localizamos no Arquivo Histórico da 

 

402 REIS e MORAIS in Idem, 66 
403 PIZARRO in Idem, 122-124 
404 Idem 
405 SANTOS, 2005, 105 
406 PIZARRO in VASCONCELOS, 2018, 119 
407 Idem, 119-120 e SANTOS, 2005, 100 
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Câmara Municipal do Porto uma lista de telas que foram removidas de exposição, no dia 

16 de Março de 1852 – Lista dos Quadros que forão removidos do Edifício do Museu 

Allen para o Paço da Ex.ma Cammara, no dia 16 de Março de 1852 (Apêndice C, 

Documento 3) – contabilizando-se 169 pinturas removidas do espaço. Eduardo Allen 

descreve no Catalogo Provisorio da Galeria de Pinturas do Novo Museo Portuense: O 

Museo Allen (1853) que foram movidas para os Paços da Câmara 170 pinturas do Museu 

que este considera sem “merecimento suficiente para figurarem ao lado dos belos 

originaes, em uma Galeria Publica”408, sugerindo, inclusivamente, a sua venda409. 

Eduardo Allen foi responsável pelo Museu Municipal durante 47 anos, foi o único 

responsável por esta coleção que realizou um inventário descritivo de todas as peças e 

criou o regulamento do museu410. O documento por nós mencionado anteriormente 

(Catalogo Provisorio da Galeria de Pinturas do Novo Museo Portuense: O Museo Allen) 

é composto pelo Regulamento Geral do Novo Museu Portuense e pelo inventário de 

pintura411, entrando este regulamento em vigor a 7 de Outubro de 1852412. 

O Museu também foi descrito por Pedro Vitorino, em 1930, como incompleto, 

pois haviam sido “rechaçadas” 170 pinturas para a Casa da Câmara413. Eduardo Allen 

além dos documentos que produziu, reclamava que a coleção fosse mudada para um 

edifício mais conveniente, podendo ainda vir a ser aumentada414. Adquirindo o próprio 

maquinaria agrícola e industrial, que queria que fosse colocada numa área própria do 

museu para que este pudesse atrair as classes mais laboriosas415. 

Sobre a colocação das pinturas na casa da Câmara, conseguimos encontrar, no 

decorrer da nossa investigação, uma lista de pinturas que se encontravam nos Paços do 

Concelho em 1865 (Apêndice C, Documento 5), apesar de esta lista se encontrar 

incompleta em relação às 169 pinturas movidas da coleção Allen e constar de mais obras 

do que as desta coleção, permite-nos reconstituir o percurso de alguns exemplares. Esta 

 

408 ALLEN, 1853, 80 e vd. Apêndice C, Documento 4 
409 Idem 
410 VITORINO, 1930, XX e 183 
411 ALLEN, 1853 
412 TEIXEIRA in VASCONCELOS et. al, 2018, 183 
413 VITORINO, 1930, 183 
414 Idem, 161 
415 SANTOS, 2005, 101 
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lista documenta o pagamento a Lino Augusto de Sousa Veras da lavagem e 

envernizamento dos quadros expostos na Antessala, Salão de Espera e Sala do Relógio. 

Em 1899, quando se deu a morte de Eduardo Allen, Rocha Peixoto tornou-se o 

responsável pelo Museu Municipal e é na sua direção que ocorre a mudança das telas para 

um edifício mais apropriado, como reclamava o seu antecessor416. Antes da transladação, 

Rocha Peixoto também compôs um Guia daquelas que eram consideradas as obras mais 

destacadas do Museu (Apêndice C, Documento 6), no ano de 1902, onde levanta questões 

sobre autorias e realiza novas descrições das pinturas. Compreendemos, através das 

numerações de inventário, que por esta altura o Museu Municipal já ultrapassava as 

seiscentas pinturas inventariadas, encontrando-se algumas ofertas de peças ao Museu 

descritas por Pedro Vitorino417. O autor indica algumas datas de ofertas posteriores, 

situando estas na década de 10, do século XX e a de Francisco José Resende418, que apesar 

de se encontrar sem data terá de datar ainda do século XIX, verificando-se que o artista 

falece em 1893. A oferta de Francisco José Resende é um autorretrato de Auguste 

Roquemont e conta com uma inscrição no verso feita pelo doador, que identifica Auguste 

Roquemont como artista, seu mestre e amigo íntimo, diz-nos ainda que conseguiu adquirir 

a tela e que faz questão de a oferecer ao Museu419.  

A coleção Allen e os seus acrescentos foram transladados para o antigo convento 

de Santo António da Cidade, no ano de 1905, onde já coexistiam a Biblioteca, Museu 

Portuense e Escola de Belas Artes, excluindo-se neste momento a secção zoológica da 

Coleção Allen, por motivos de degradação420. 

A ação de Rocha Peixoto, tal como a de Eduardo Allen, demonstrou a preocupação 

de aumentar a Coleção, conseguindo atrair para figurar junto das peças da coleção, em 

1909, o núcleo de cerâmica de António Moreira Cabral e o reavivamento das secções de 

cerâmica e artes decorativas421. Sobre a coleção de cerâmica, tomamos conhecimento de 

que se encontrava em risco de ser vendida para fora do país conseguindo Rocha Peixoto 

a sua permanência422. Sucede-o na direção do Museu, José Pereira de Sampaio (Bruno), 

 

416 VITORINO, 1930, XX 
417 Idem, XXII 
418 Idem 
419 MOURATO, 2006, 75 
420 SANTOS, 2005, 101 
421 Idem 
422 VITORINO, 1930, XXI 
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que também exerceu esforços para reavivar as mesmas secções, adquirindo uma coleção 

de cerâmica regional ao artista Joaquim Vitorino Ribeiro e um numeroso grupo de livros 

com ferros ornamentais423. Sobre esta passagem de posse da Coleção Allen, chega-nos 

uma informação diferente através do estudo de Paula Santos onde é documentada que a 

passagem da Coleção Allen se dá para Júlio Brandão entre 1909 a 1937424. Apesar de não 

possuirmos certezas sobre como terá sido esta última passagem da Coleção Allen, 

sabemos unanimemente que esta será depositada em 1940 no Museu Nacional Soares dos 

Reis, por via do Decreto-Lei nº 27878, de 21 de Julho de 1937 (Apêndice C, Documento 

8).  

Este Decreto determina a compra do Palácio dos Carrancas à Santa Casa da 

Misericórdia do Porto para o adaptar a um equipamento cultural, neste caso o Museu 

Nacional Soares dos Reis, devendo por parte do Artigo 2º:  

 

“As colecções que constituem o Museu Municipal do Pôrto serão instaladas, precedidas de 

inventário e identificação, no Museu Nacional Soares dos Reis. É expressamente reconhecido o 

direito de propriedade da Câmara Municipal sobre as ditas colecções e é indispensável a sua 

anuência, também expressa, para saírem do Museu, mesmo temporariamente único. Às coleções 

que de futuro advirem à Câmara Municipal será aplicado o mesmo regime.”425. 

 

Esta passagem levou à extinção do Museu Municipal e à separação das diferentes 

áreas da Coleção Allen, pois não se considerava pertinente albergar todas as suas 

componentes num museu de arte. O núcleo de cerâmica arqueológica foi instalado no 

Museu Etnográfico do Douro Litoral (já extinto), o núcleo de numismática foi cedido à 

Casa Tait (CMP) e a secção de malacologia marinha foi entregue ao Instituto de Zoologia 

Dr. Augusto Nobre426. Sobre esta última secção, Paula Santos afirma que apesar do 

esforço de Eduardo Allen em catalogar todos os espécimes no Catálogo Sistemático da 

coleção de moluscos e conchas, entre 1856-58, esta catalogação foi perdida, de forma 

sistemática, por parte do Instituto, não se distinguindo entre os milhares de exemplares, 

hoje em dia, quais seriam os de João Allen427. 

 

423 Idem 
424 SANTOS, 2005, 103 
425 Decreto-Lei nº 27878, I Série de 1938, Número 108, p. 708, Art. 2º 
426 SANTOS, 2005, 102 
427 Idem 
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Concluímos ainda, que é no ano de 1940, com a entrada das peças em depósito no 

Museu Nacional Soares dos Reis, que perdemos as numerações de inventário sobre 

pintura da Coleção Allen que são atribuídas durante o século XIX e princípio do século 

XX, documentos mencionados anteriormente, sendo atribuída nova uma numeração a 

todas as entradas composta por CMP, o detentor legal das pinturas, seguindo-se antes ou 

depois um número individual de identificação.  

 

3.2.4. A Coleção de pintura de João Allen 

A coleção de pintura de João Allen compreende cronologicamente um período 

que abrange desde o século XVI até à época contemporânea do colecionador, limitada 

pelo primeiro quartel do século XIX. Existindo uma especial incidência na aquisição de 

peças do século XVII428. Esta pintura cobre uma grande diversidade geográfica, 

encontrando-se telas localizáveis de produção portuguesa, flamenga, espanhola, francesa 

e italiana. 

 No Museu Romântico encontramos todas as localizações representadas, com 

exceção da produção espanhola, pelo que consideramos o MRQM o maior núcleo de 

pintura exposta da Coleção Allen, na atualidade. Contabilizam-se – com certezas – 27 

telas desta coleção em exposição (Apêndice A, Documento 3). Destaca-se em maior 

número a pintura de paisagem, com oito representações – cinco delas anónimas 

(PEMR27, PEMR41, PEMR46, PEMR47 e PEMR48) e três atribuídas a Jean Pillement 

(PEMR24, PEMR25 e PEMR49) e a pintura de género, com o mesmo número. Convém, 

aqui, criar um parêntesis, pois existem representações que poderão ser tanto retratos como 

figuras de género, conhecidas como cabeças, pelo que incluímos as representações em 

ambas as temáticas (PEMR19, PEMR20 e PEMR57). A pintura de género divide-se em 

cenas campestres – com duas pinturas de Domingos Vieira (PEMR51 e PEMR52) – e 

outras tipificadas ou que poderão ser retratos, de produção portuguesa e italiana – uma 

pintura de Vieira Portuense (? – PEMR54), uma de João Baptista Ribeiro (PEMR53), 

uma cabeça de rapaz sem autoria atribuída (PEMR57) e duas de Giuseppe Nogari 

(PEMR19 e PEMR20). Seguem-se as naturezas mortas e as figuras de género, com sete 

 

428 Idem, 125 
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representações. As naturezas mortas estão todas elas atribuídas, cinco são provenientes 

de pintores portugueses – uma de José Francisco Ferreira (PEMR15) e quatro de 

Domingos Vieira (PEMR59, PEMR60, PEMR61 e PEMR62) e as restantes duas da 

pintora italiana Margherita Caffi (PEMR67 e PEMR68). Em menor número encontramos 

a pintura de temática religiosa. Esta conta com cinco exemplares, quatro deles 

identificados e atribuídos a Giuseppe Cades (PEMR31, PEMR32, PEMR33 e PEMR34) 

e um Cristo Crucificado, sem autoria assumida (PEMR30). 

 Ressalvamos ainda duas telas que se encontram na tabela de numerações da 

Coleção Allen (Apêndice A, Documento 3), pois não possuímos certezas sobre a sua 

proveniência como parte desta Coleção, pelo que incluímos a sua numeração e efetuamos 

a devida ressalva nas fichas de inventário. Estas duas pinturas correspondem a um retrato 

que se encontra na sala de estar (PEMR21), de autoria desconhecida, apontado como 

Coleção Allen na placa informativa de sala e uma pintura de género atribuída a Jean-

Baptiste Pater (PEMR50), no Salão de Baile, apontada como parte da Coleção Allen, 

exclusivamente por Paula Cardona no Guia de Coleções do Museu Romântico429. 

 Apesar da esmagadora maioria das telas da Coleção Allen se encontrar em 

depósito no MNSR, é interessante atentarmos que ainda hoje algumas destas pinturas se 

encontram expostas nos Paços do Concelho do Porto, como já encontrávamos ao ano de 

1852. Numa publicação relativa aos Paços do Concelho do Porto, publicada em 2012, 

encontramos em exposição seis telas provenientes do Museu e Coleção de João Allen. 

Estas são identificadas e documentadas como: uma alegoria à pintura - cópia de Guercino; 

Moisés salvo das águas; A preparação para a caça; Duas paisagens românticas; e um 

ermitão, que mais tarde veio a ser atribuído a Solomon Koninck430. 

 É ainda importante ressalvar que o formato das telas da Coleção Allen, varia 

sobretudo sobre o pequeno e médio formato, ou seja, telas mais facilmente transportáveis 

e passíveis de troca. A par destas, existem ainda grandes telas dedicadas sobretudo a 

temas de história ou religiosos, considerados os grandes temas da pintura, como é possível 

notar na lista de avaliação de pintura, composta por João Baptista Ribeiro (Apêndice C, 

 

429 CARDONA, 2018, 169 
430 SOUSA, José Lima de (1990). Monografia dos Paços do Concelho da Cidade do Porto. Porto: Câmara 

Municipal do Porto e Levantamento in loco pelos autores apud SOUSA; FERREIRA-ALVES, 2012, 267 

e 270 
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Documento 2). Concluímos assim que a coleção de pintura de João Allen não terá uma 

linha temática ou estética definida previamente, como definimos para a globalidade de 

objetos por si coligidos, salientamos ainda que as vinte e nove pinturas aqui mencionadas 

como expostas no MRQM se encontram analisadas Capítulo 4, dedicado a todas as salas 

e telas do MRQM. 

 

3.3. Coleção Vitorino Ribeiro 

Joaquim Vitorino Ribeiro (1849-1928) é por nós estudado como pintor431, mas 

também enquanto colecionador de artefactos portugueses e estrangeiros432. Estima-se que 

a sua coleção se tenha iniciado cerca de 1883, quando este regressa ao Porto, após a 

estadia de uma década em Paris433. Segundo Emanuel Ribeiro um dos motivos para 

Joaquim Vitorino Ribeiro se tornar colecionador de arte estaria assente no facto de o rigor 

histórico dos museus portugueses não existir434. Algo que não compreendemos, dada a 

preocupação que existiu na proteção com a criação de inventários, pelo menos, para com 

a Coleção Allen. 

 A Coleção Vitorino Ribeiro desenvolveu-se em torno de dois períodos da vida 

portuguesa em que o artista detetou lacunas em termos de colecionismo435. A primeira 

linha foi o período da Guerra Peninsular e a segunda o período das Lutas Liberais436.  

Parte da sua coleção é doada à Câmara Municipal do Porto, em 1951, uma oferta 

feita pelo seu filho, e arquiteto, Emanuel Paulo Vitorino Ribeiro e por sua esposa, 

Celestina da Fonseca Azevedo Ribeiro437. Neste momento a coleção já não era composta 

apenas por aquisições do seu fundador, possuindo peças adquiridas pela geração seguinte, 

composta pelos seus filhos438. As Reservas Municipais da CMP funcionam, atualmente, 

na Casa Vitorino Ribeiro, em Contumil, encontrando-se aqui reunida também parte da 

Coleção homónima439. 

 

431 Vd. Biografia de Joaquim Vitorino Ribeiro – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.13. 
432 RIBEIRO, s/data, 12 
433 Idem 
434 Idem 
435 Idem  
436 Idem, 13 
437 Câmara Municipal do Porto (em linha), s/data 
438 Idem  
439 Idem 
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Sabemos que a coleção no período em que foi coligida pelo fundador constava de 

peças dos dois períodos mencionados e continha ainda, dois tremós, uma arca e peças de 

indumentária que se encontram no Museu Nacional de Arte Antiga440. Colecionou 

também peças de cerâmica que foram atribuídas ao Museu Municipal do Porto 

(atualmente extinto), duzentos volumes com encadernações douradas, atribuídos à 

Biblioteca Municipal do Porto, e ainda inúmeros trajes, desenhos, gravuras, manuscritos, 

livros…441. Esta coleção corresponde dada a sua variedade, e tal como no caso de João 

Allen, a uma constituição enciclopédica. Destacamos também o facto de ainda em vida, 

Joaquim Vitorino Ribeiro, ter visto a sua coleção de artefactos valer-lhe uma participação 

na mostra intitulada de “Museu Histórico”, realizada no salão do teatro de S. João442. Esta 

Mostra, integrada nas festas comemorativas do centenário da revolução de 1820, foi 

promovida pela Câmara Municipal do Porto, cujo catálogo regista a presença de 623 

peças, onde a maioria quais pertenciam ao artista e colecionador443. 

 A Coleção Vitorino Ribeiro apesar de ser considerada uma das mais ricas no país 

não se encontra inventariada na sua totalidade, decorrendo atualmente um processo de 

requalificação por parte da CMP444. Pelo que, e ao contrário da Coleção Allen, não 

conseguimos localizar inventários e catálogos que correspondam à totalidade de peças 

que foram doadas por parte do seu filho à CMP. Sabemos que esta contém de mais de 

duas gerações de colecionadores, Joaquim Vitorino Ribeiro e os seus filhos, Pedro 

Vitorino e Emanuel Ribeiro445. Tendo sido incorporadas na nova montagem do MRQM 

quatro pinturas desta coleção. Não sabemos quando é que as peças foram coligidas, mas 

é de fácil compreensão que a pintura PEMR58, deverá ter sido sempre parte do seu 

espólio, uma vez que foi pintada por Joaquim Vitorino Ribeiro. Um dos autorretratos de 

Francisco José Resende, PEMR63, indica ainda no seu verso que é posse de Joaquim 

Ribeiro, seguindo-se o ano de 1921, pelo que esta poderá ter sido coligida ou oferecida 

ao artista em vida. 

  

 

440 RIBEIRO, s/data, 13 
441 Idem 
442 S/autor, 1999, 361 
443 Idem 
444 Câmara Municipal do Porto (em linha), s/data 
445 Idem 
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4. A pintura no Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

Encontramos neste capítulo o grande núcleo do nosso estudo, a pintura no Museu 

Romântico da Quinta da Macieirinha, este capítulo está dividido em dezassete entradas, 

correspondentes aos títulos das salas onde se vão encontrar as pinturas. Procedemos deste 

modo a uma leitura sala a sala, tela a tela. 

 

4.1. Sala das Telas e Escadaria de Serviço 

 Optamos na análise destas pinturas, PEMR01 a PEMR07, por as dividir em duas 

séries, a primeira sob a denominação de série de marinhas em têmpera, seguindo-se a 

designação de Composição I a VII, de acordo com a colocação das telas por parede no 

MRQM; e a segunda que se encontra denominada de série em têmpera, PEMR08 a 

PEMR10, aplicada aos medalhões que forram a Sala das Telas, de modo a uniformizar as 

suas nomenclaturas e títulos, inexistentes na maioria destas pinturas conforme se pode 

constatar nas Fichas de Inventário da instituição, Apêndice D, Documento 3. 

 Quando iniciamos o nosso estágio curricular, constatamos que as pinturas 

PEMR08 a PEMR10 não constavam de nenhuma entrada nos livros de cadastro, nem 

possuíam número de inventário MRQM, pelo que uma das nossas principais 

preocupações se prendeu com o facto de averiguar se seriam provenientes do mesmo local 

que a restante série em têmpera, pois apesar de se encontrarem no mesmo local desde a 

abertura do MRQM, como conseguimos compreender através das fotografias da 

inauguração do museu, Figuras 41 e 42, não continham de qualquer data de incorporação. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 41 e 42 – Sala das Telas na inauguração do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, no dia 

28 de Julho de 1972 
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PEMR01 – Série de marinhas em têmpera (Composição I) à esquerda; PEMR02 – Série de marinhas em 

têmpera (Composição II) ao centro; PEMR03 – Série de marinhas em têmpera (Composição III) à direita 

 

 

 

 

 

PEMR04 – Série de marinhas em têmpera (Composição IV) 

 

 

 

 

 

 

PEMR05 – Série de marinhas em têmpera (Composição V) à esquerda; PEMR06 – Série de marinhas em 

têmpera (Composição VI) ao centro; PEMR07 – Série de marinhas em têmpera (Composição VII) à direita 

 

 

 

 

 

PEMR08 – Série em têmpera (Medalhão com figuras de perfil) à esquerda; PEMR09 – Série em têmpera 

(Medalhão com figura feminina de perfil) ao centro; PEMR10 – (Medalhão com figura feminina de 

perfil) à direita 
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As primeiras informações que dispusemos sobre estas telas estão presentes num 

artigo de Flórido de Vasconcelos, que nos indica que: 

 

“um conjunto de pinturas a tempera sobre uma tela grosseira (lona ou serapilheira) […]. 

Originárias de Braga, onde adornavam a sala de jantar de uma moradia na Praça Mousinho de 

Albuquerque, as telas foram adquiridas pela Câmara do Porto por intermédio do antiquário 

António de Faria Lencastre, […] que muitas vezes sacrificou os seus legítimos interesses em favor 

da permanência no Porto de peças que preferia vender para a Macieirinha a preços inferiores aos 

que poderia auferir noutros mercados, como é o caso das telas de que vimos a falar.”446. 

 

 Compreendemos assim que estas pinturas são provenientes de um antiquário da 

cidade do Porto, António de Faria Lencastre, e que se encontravam anteriormente numa 

casa na praça Mousinho de Albuquerque, em Braga. Como não conseguimos dados sobre 

o antiquário que vendeu estas peças à CMP, tentamos a partir deste momento encontrar 

dados sobre os habitantes da Praça Mousinho de Albuquerque, também conhecida como 

Praça do Campo Novo, em Braga, e realizar uma recolha sobre a casa onde se 

encontrariam estas telas, que segundo as fichas de inventário MRQM e informação 

presente na sala, estariam expostas no número de porta 40. 

 Complementamos, ainda, a nossa investigação com buscas em linha, pois já 

possuíamos algumas informações sobre a praça onde se encontrava esta casa, que data da 

revolução urbana da cidade bracarense, promovida pelo arcebispo D. Rodrigo de Moura 

Teles (1644-1728), que ordenou ao arquiteto Manuel Pinto de Vilalobos um projeto de 

um espaço urbano edificado e preordenado, no século XVIII447. Encontramos ainda 

associado a esta praça o nome de André Soares, crendo-se que o envolvimento do 

primeiro arquiteto tenha acontecido apenas numa fase prévia do projeto, estando erguido 

em 1758, exclusivamente, o alçado poente da praça448. Sendo provável que a morada de 

onde são provenientes estas pinturas, tenha sido edificada nos finais do século XVIII, 

princípios do século XIX, pelo que propomos que a colocação dos painéis remonte às 

mesmas balizas cronológicas. A praça do Campo Novo encontra-se ainda classificada 

 

446 VASCONCELOS, 1997, 231 
447 SOROMELHO, 1991, 78-79 
448 Idem, 78 
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enquanto Imóvel de Interesse Público, desde 2006, verificando-se a sua publicação na 

portaria nº 443/2006449. 

 Decorrente da investigação destas pinturas, que ocorre no MRQM, conseguimos 

identificar alguns membros que se encontram a ser estudados na sequência genealógica 

da família d’Eça, quando se cruza com a família Pessanha450, que se acredita que possam 

ser ou os vendedores dos painéis ou pelo menos os seus detentores em dado período. 

 Apesar das escassas informações que possuímos sobre os anteriores proprietários 

destas pinturas, possuímos algumas fotografias da sua colocação na morada original, 

Figuras 43 a 47: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 43 e 44 – Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho de 

Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

 

449 Portaria nº 443/2006, Diário da República, II Série, nº 49, de 09/03/2006 
450 SILVA, 2006, 1204 
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Figuras 45 a 47 – Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho de 

Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga 

 

 Estas imagens estão disponíveis no Arquivo Digital da CMP e permitiram-nos 

logo à partida chegar a duas conclusões. A primeira é de que os medalhões que se 

encontram em exposição no MRQM são provenientes da mesma morada que as pinturas 

de paisagem e a segunda, a de que o pé direito da casa onde se encontravam as pinturas é 

bastante superior ao do museu, pois no local original encontramos as pinturas 

sobrelevadas em relação ao chão, sobre o lambril. Conseguimos ainda concluir que os 

painéis se encontravam a forrar a sala de jantar, função distinta da que encontramos no 

museu, mas que talvez possa ser relacionada com o uso da pintura de paisagem como 

forma de deleite e o facto de o painel de maiores dimensões, PEMR04, nos apresentar 

figuras em atividades piscatórias, relacionadas com a prática da comensalidade que 

ocorria no local onde se encontravam as pinturas. 

 Denotamos também que a pintura PEMR01 foi cortada, consideramos que este 

recorte possa ter acontecido por duas razões, a primeira relacionada com o espaço onde 

foi colocada no MRQM, que não possuía dimensões para a comportar na sua totalidade e 

a segunda pela detioração que conseguimos verificar na Figura 45, onde a tela se 

apresenta com manchas negras, adquiridas talvez por humidade, podendo este recorte 

resultar de uma forma de salvaguardar o painel e não do desmembramento da série. 

 Como não conseguimos obter justificações sobre o que poderia levar à encomenda 

deste programa iconográfico e quem poderia ser o seu detentor, debruçamo-nos sobre 

outros dados que nos pudessem transmitir estas pinturas, neste caso o seu suporte. O 
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conjunto exposto na sala das telas e escadaria de serviço é pintado a têmpera sobre 

serapilheira, um suporte completamente distinto de todos os outros em exposição no 

MRQM, pelo que procuramos o porquê da sua utilização nos finais do século XVIII ou 

século XIX. Através do estudo bibliográfico da obra “Arte em Portugal no Século XIX”, 

de José Augusto França, conseguimos encontrar escassas informações onde o autor nos 

informa que a utilização deste tipo de suporte em Portugal, no século XIX, se destinava 

normalmente a substituir as tapeçarias que preenchiam as paredes das casas mais nobres, 

com um preço mais económico451. Indica-nos ainda que este tipo de pintura nem sempre 

era executada por pintores, sendo em muitos casos executada por cenógrafos, que também 

estavam treinados e habituados a lidar com suportes de grandes dimensões452. 

 Verificamos também que nenhuma das pinturas possui assinatura ou data, o que 

não nos permitiu nenhum tipo de atribuição. Contudo, conseguimos saber até ao término 

da nossa investigação que existem telas a retratar os mesmos assuntos e de forma quase 

igualável nas dimensões e tratamento de cenas453, pelo que este poderá ter sido um tema 

em voga em algumas casas de famílias endinheiradas portuguesas. 

 

4.2. Sala do Bilhar 

A Sala do Bilhar encontra-se revestida por quatro pinturas de paisagem 

topográficas454, PEMR11 a PEMR15. Estas pinturas foram anteriormente pinturas 

murais, tendo sido retiradas da sua morada original e transladadas para o MRQM, 

conforme nos elucida o artigo já citado de Flórido de Vasconcelos: 

 

“Cito, de um belo armário de sala de jantar de um prédio da Rua do Infante D. Henrique, cuja 

proprietária não só nos permitiu a sua retirada, como a de quatro grandes pinturas murais da mesma 

sala, (…) – e que representavam o Porto de Hamburgo, a Ponte de Londres, o «Christian Sund» e 

um poço de petróleo (oil creek) na Pensilvânia.”455. 

 

 

451 FRANÇA, 1966, Vol. 1, 195 
452 Idem 
453 De acordo com dados internos MRQM 
454 CHU, 2012, 188 e Vd. Capítulo 5, subcapítulo 5.1. 
455 VASCONCELOS, 1997, 230 
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Tal como no caso das pinturas da Sala das Telas, não conseguimos encontrar 

nenhum dado sobre o comitente deste programa, contudo, e como vimos, sabemos que a 

doação terá sido realizada por uma residente na Rua do Infante D. Henrique, no Porto456. 

Encontrando-se, segundo Flórido de Vasconcelos, a forrar uma sala de jantar, no edifício 

colocado de frente para a Feitoria Inglesa457. 

 Conseguimos assim, e novamente, concluir que as pinturas foram modificadas em 

relação ao seu sentido inicial, onde se encontravam a revestir uma sala de jantar. 

Constatamos, ainda, que esta tipologia de pintura era encontrada com alguma 

regularidade a figurar nas casas portuenses de oitocentos, tratando por norma locais para 

onde eram realizadas trocas comerciais458, contando todas as pinturas expostas no MRQM 

com a denominação do local que representam. 

 As pinturas da Sala do Bilhar foram inauguradas no MRQM, no dia 18 de Maio 

de 1983, em virtude da comemoração do dia internacional dos museus. Contudo, 

consideramos de particular relevância o facto de possuirmos dados sobre todo o processo 

de restauro de que foram alvo, antes desta inauguração, no artigo supracitado. Os quatro 

painéis executados a óleo sobre estuque, foram serrados da sua parede original e 

transladados para o museu. Flórido de Vasconcelos em conjunto com o estucador 

Domingos Enes Baganha, procuraram uma forma de aligeirar o peso das peças para as 

colocar nas paredes do museu459. O processo de recuperação das pinturas passou por 

colocar a superfície pintada num caixilho, retirando do seu verso todas as tábuas que 

possuía de modo a que se tornassem mais leves desbastando ainda a argamassa nos limites 

possíveis, ocorrendo este processo durante dois meses460. O artigo descreve-nos ainda que 

só após este tratamento é que as telas voltaram a ser colocadas de forma vertical, passando 

neste momento a ser limpas e tratadas pelo pintor-restaurador António Pinto Sousa, que 

faleceu dias depois de concluir o restauro461. 

 

 

 

456 Ficha de Inventário MRQM, Apêndice D, Documento 3 
457 VASCONCELOS, 1997, 230 
458 Idem, 230 
459 Idem, 232 e nota nº 7 
460 Idem 
461 Idem, 230-232 e nota nº 7 
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PEMR11 – Ponte de Londres (à esquerda); PEMR12 – Porto de Hamburgo (à direita) 

 

 

PEMR13 – Poço de petróleo na Pensilvânia (à esquerda); PEMR14 – Estreito de Sund (à direita) 
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 Apesar de não encontrarmos dados concretos sobre a encomenda do plano 

iconográfico, acreditamos que estas pinturas tenham tido como base “álbuns de visitas” 

e gravuras dos locais que representam, o que nos permite compreender algumas falhas de 

técnicas de perspetiva e localização dos sítios, como no caso da pintura PEMR11, que 

apresenta a “Ponte de Londres”. Algumas das pinturas também poderão ter como base 

clichés fotográficos, dado que a sua entrada em Portugal, que se encontra no extremo 

ocidental na Europa, acontece pouco tempo depois, nomeadamente a circulação de 

paisagens, podemos assumir que esta possa ser uma das bases do artista, nomeadamente 

na pintura PEMR14, que nos apresenta o Estreito de Sund, de forma muito mais 

aproximada da realidade. 

 A qualidade das pinturas presentes na Sala do Bilhar leva-nos ainda a supor que o 

seu comitente não procurava as propriedades estéticas dos locais, mas sim a sua 

representação aproximada, podendo esta escolha documentar apenas uma carte de visite 

para potenciais negociantes que visitassem a sua residência compreenderem que os seus 

negócios seriam transatlânticos, representando a pintura PEMR13, um poço de petróleo 

na Pensilvânia. Consideramos ainda a escolha dos locais representados algo atípica, pelo 

que esta escolha de paisagens faria, muito provavelmente, apenas sentido no quotidiano 

do comitente e prováveis sócios ou parceiros de negócios. 

 Conforme mencionamos anteriormente, todas as pinturas estão datadas e constam 

de uma inscrição sobre o local que representam. Contudo, a pintura PEMR12, que 

representa o Porto de Hamburgo, possui uma assinatura em formato de monograma: 

JMGI. Esta autoria foi atribuída aos restantes painéis que compõem esta série, dadas as 

aproximações estilísticas e proveniência de um mesmo local. 

 Não conseguimos, porém, discernir quem foi o seu pintor, nem os nomes 

equivalentes a este monograma no panorama da pintura portuguesa dos séculos XIX e 

XX. Contudo, acreditamos numa tese que ainda não havia sido lançada por nenhum 

estudo anterior, que é o facto de o autor destas pinturas poder ser espanhol. O que nos 

leva a avançar com esta hipótese é o facto da pintura PEMR12, contar na placa de um dos 

edifícios de comércio com a inscrição “restauracion”, um dado que não apresenta 

qualquer sentido ao verificarmos que representa uma cidade alemã e no caso de esta 

pintura ter sido realizada por um pintor português poderia constar da denominação 

restaurante ou restauração. Cremos ainda que esta pista possa ainda justificar o porquê de 
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não encontrarmos correspondência para este monograma em Portugal, contudo 

salientamos a carência de fundamentação da hipótese que avançamos. 

 

4.3. Sala de Jantar e Depósito 

A Sala de Jantar apresenta quatro pinturas, PEMR15 a PEMR18, encontrando-se 

a primeira logo na sua entrada sobre o fogão de sala e as restantes três colocadas ao longo 

do comprimento da mesa de refeições, na parede B e D, respetivamente. Ao contrário do 

que normalmente era representado nestes espaços no decorrer dos séculos, onde nas salas 

de jantar se encontravam naturezas mortas de alimentos, caças ou doces, no MRQM 

encontramos uma natureza-morta com flores e frutos a pontuar o espaço, predominando 

a temática mitológica pela sua dimensão e quantidade. Deve-se ainda a esta série 

mitológica o facto de colocarmos no subtítulo desta entrada os Depósitos do MRQM, 

sendo importante salientar que não executamos o estudo de todas as pinturas em Depósito, 

mas sim apenas desta série. 

Começaremos a nossa análise pela pintura que se encontra na Parede A, logo à 

entrada da sala. A pintura PEMR15 apresenta-nos uma mesa composta por um vaso de 

flores e alguns frutos dispostos ao redor desta. Esta é a primeira pintura da Coleção Allen 

que encontramos no espaço, pelo que passaremos à explanação da metodologia por nós 

desenvolvida para a análise desta coleção para evitarmos repetições, com exceção de 

algumas telas que merecem destaque por possuir uma análise diferenciada. 

O estudo da Coleção Allen foi por nós iniciado antes do começo do estágio 

curricular, pois as descrições de salas presentes no museu indicavam que algumas telas 

eram provenientes desta coleção. Para este estudo recorremos a bibliografias e fontes, 

compreendendo em temos de balizas cronológicas o ano de 1844 a 2018. Na nossa análise 

tivemos em primeiro lugar que compreender qual foi a sua numeração de inventário ao 

longo do tempo, através dos inventários e publicações sobre a pintura desta coleção, 

criamos a tabela presente no Apêndice A, Documento 3, com a correspondência de 

numerações de inventário, incluímos ainda nesta tabela um campo respeitante ao verso 

das telas que em inúmeros casos se revelou útil à nossa investigação. 
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PEMR15 – Flores e Frutas (à esquerda); PEMR16 – Série de papéis pintados de Psiquê (Psiquê carregada 

por Zéfiro) à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR17 – Série de papéis pintados de Psiquê (Reconciliação de Vénus e Psiquê) à esquerda; PEMR18 – 

Série de papéis pintados de Psiquê (Psiquê oferece a água da nascente a Vénus) à direita 
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No caso específico da tela PEMR15 conseguimos compreender que ao longo do 

século XIX e princípios do século XX, que foi sempre mencionada enquanto o nº 3 da 

coleção, passando a ser designada aquando da transferência das coleções dos museus 

municipais para os depósitos do MNSR por 550 CMP. Conforme verificaremos em 

alguns casos e como enumeramos no Capítulo 2, respeitante ao nosso relatório de estágio, 

esta pintura faz parte dos casos que constam de duas fichas de inventário, uma no MNSR 

e outra no MRQM. 

Quanto à identificação da pintura, constatamos que nunca levantou questões sobre 

a sua atribuição ao longo das diferentes análises pois contém assinatura e data, 

imediatamente abaixo dos frutos, sobre a mesa. Esta pintura foi realizada por José 

Francisco Ferreira, em 1821. Contudo, o que nos levantou maiores dificuldades foi a 

pesquisa biográfica sobre o autor, para o qual conseguimos encontrar apenas parcas linhas 

bibliográficas, não constando, por isso, de ficha biográfica no nosso estudo. As únicas 

informações que conseguimos dispor são dadas no estudo de Paula Santos e Paula 

Cardona, que nos indicam que José Francisco Ferreira (1790-1857) foi um pintor natural 

de Lisboa, que se destacou na pintura de naturezas mortas462, contudo os dois estudos não 

apresentam qualquer referência para a proveniência dos dados. Conseguimos, também, 

encontrar o nome de dois José Francisco Ferreira, entre os artistas ativos na Irmandade 

de São Lucas, em Lisboa, contudo, sem indicação de datas de nascimento ou morte, não 

sabemos, por isso se trata do mesmo que estudamos463. Pode, ainda, estar associada à 

nossa dificuldade em encontrar dados biográficos, o facto de o pintor se chamar José 

Francisco Ferreira de Freitas (1790-1857), o nome de um pintor que encontramos como 

Substituto da Aula de Pintura de Paisagem da Academia de Belas Artes de Lisboa, em 

1836464, carecendo esta hipótese de novas formulações e incursões sobre o tema. Apesar 

das dúvidas biográficas, conseguimos encontrar a representação desta pintura no Museu 

à Restauração, onde se encontrou inicialmente exposta a coleção Allen, Figura 48 e 49. 

 

 

 

 

462 SANTOS, 2005, 130 e CARDONA, 2018, 41 
463 FLOR, FLOR, 2016, 93 
464 FRANÇA, 1966, Vol. 1, 219 
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Figura 48 e 49 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela autora; 

Recorte fotográfico da pintura PEMR15 

 

Embora não consigamos chegar a conclusões sobre o artista, consideramos esta e 

as restantes naturezas mortas expostas no MRQM pertinentes, dada a sua tipologia, que 

se afirma como género de representação no século XIX465. A pintura de natureza-morta 

era considerada até ao momento como uma tipologia de arte menor, sendo o seu percurso 

explicado a partir do século XVI, onde se começa a assistir a uma primeira introdução 

desta tipologia na pintura com as vanitas, normalmente colocadas em retratos e 

relacionadas com efemeridades466. Os artistas começam ao longo do tempo a dedicar-se 

cada vez mais à meticulosidade dos objetos, tornando-se as vanitas um género autónomo 

no final do século XVI467. Nos séculos XVI e XVII, com o florescimento das economias 

dos países, a pintura vai começar a apontar o crescente consumo de carne e doces, que 

compunham a maioria dos circuitos de luxo468. A pintura de natureza-morta começa 

assim, a partir deste momento, a representar alegorias dos sentidos, flores e dados como 

o açúcar associado à luxúria, incluindo ainda caveiras, copos partidos e ampulhetas, de 

forma a apontar as efemeridades da vida e a morte comum a todos os seres humanos469. 

Entre os séculos XVI e XVII, a natureza-morta terá sempre associada uma simbologia o 

que as torna particularmente ricas:  

 

465 MATEUS, 2010, 97 
466 Idem, 93 
467 Idem 
468 Idem, 94-95 
469 Idem 
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“Os frutos e os animais (…) reportam uma simbologia entre o Bem e o Mal, sendo as cerejas e os 

morangos símbolos do paraíso, não denegrindo a imagem da maçã como símbolo da tentação, a 

romã como símbolo da ressurreição, e por aí diante”470. 

 

No século XVII os Países Baixos vão começar a criar separações neste âmbito de 

representações, passando a existir as seguintes denominações e categorias: 

- fruytage, quando se tratava de quadros de frutos 

- bancket, utilizado na representação de banquetes 

- onbjit, referente a pequenos almoços ou mesas postas471 

 

 Compreendemos assim que as naturezas mortas se tornam num género vivo dentro 

das comunidades, transmitindo mensagens ou até mesmo denúncias472. No século XVIII 

este género voltaria a reinventar-se, nomeadamente em Espanha, passando os bodegones 

e a pintura de flores a possuir uma qualidade documental e quase científica, representando 

de modo objetivo uma imitação da natureza473. O campo da natureza-morta verá assim a 

sua tipologia definida no século XIX, quando muitos pintores exploravam o seu âmbito 

pois era considerado que este género lhes permitia uma maior liberdade, quer na inovação 

técnica, quer no campo conceptual, tornando-se a natureza-morta um campo autónomo e 

autoral474. Consideramos este parêntesis teórico particularmente relevante porque 

encontramos no MRQM nove pinturas desta temática, que apesar dos seus valores 

decorativos, nos demonstra o afirmar deste género no século XIX e num espaço que recria 

ambientes de época. Contudo, consideramos que poderia haver uma maior concentração 

de naturezas mortas na Sala de Jantar, como havia, aliás, na montagem expositiva 

anterior. 

 Os restantes três painéis dispostos na sala, apresentam alguns episódios da 

narrativa mitológica de Psiquê e Eros. Introduzimos neste ponto a análise de nove pinturas 

em depósito no MRQM, PDMR69 a PEMR77, de modo a concretizar uma análise 

 

470 Idem, 95 
471 Idem 
472 Idem, 96 
473 CHERRY, Peter: LOUGHMAN, John e STEVSESON, Lesley (2010). A Perspectiva das Coisas: A 

Natureza-Morta na Europa, Vol. 1, séc. XVIII-XIX, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 18 apud Idem, 

95 
474 Idem, 97 
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completa desta série. Como não realizamos registos fotográficos desta série na totalidade 

devido ao seu estado de acondicionamento e necessidade de restauro, socorremo-nos de 

imagens desta série completa, provenientes de outras fontes, as quais apresentamos nas 

Figura 50 a 61. 

 

Figura 50 a 52 – Pais de Psiquê consultam o Oráculo de Mileto (painel correspondente à atribuição 

PDMR69); Psiquê carregada por Zéfiro (painel correspondente à atribuição PEMR16); Psiquê no banho 

(painel correspondente à atribuição PDMR70) 

 

Figura 53 a 55 – Psiquê mostra e oferece joias às irmãs (painel correspondente à atribuição PDMR71); 

Psiquê preprarada para apunhalar Eros (painel correspondente à atribuição PDMR72); Psiquê abandonada 

por Eros (painel correspondente à atribuição PDMR73)  
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Figura 56 a 58 – Psiquê é aconselhada por Pã (painel correspondente à atribuição PDMR74); Psiquê 

oferece água da nascente a Vénus (painel correspondente à atribuição PEMR18); Psiquê desce ao Tártaro 

(painel correspondente à atribuição PDMR75)  

 

Figura 59 a 61 – Psiquê regressa do Tártaro (painel correspondente à atribuição PDMR76); 

Reconciliação de Vénus e Psiquê (painel correspondente à atribuição PEMR17); Casamento de Psiquê e 

Eros (painel correspondente à atribuição PDMR77) 

 

 As imagens que aqui apresentamos correspondem às que se encontram nos 

depósitos do MRQM, conforme se consegue verificar colocando lado a lado as pinturas 

expostas de que disponibilizamos imagens, PEMR16 a PEMR18. Estas imagens são 

provenientes da leiloeira Christie’s o que nos permitiu compreender que existiu uma 

multiplicação na impressão dos papeis pintados, que ainda hoje circulam no mercado da 

arte. Representando esta série as mesmas medidas, proveniência, dados e temas que as 
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pinturas do MRQM, sendo que a série que se encontra a leilão por parte da leiloeira 

Christie’s é posse de um colecionador alemão, não especificado475. 

 Conseguimos encontrar múltiplos destes painéis também no Museu de Fidadélfia, 

Cooper Hewitt e de Artes Decorativas, em Paris, Figura 62 a 64. O que nos permite 

compreender e afirmar novamente que existiu uma multiplicação desta série, com a 

mesma proveniência em termos de produção e de dimensões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 e 63 – Reconciliação de Vénus e Psiquê, propriedade do Museu de Fidadélfia; Psiquê oferece 

água da nascente a Vénus, propriedade do Museu Cooper Hewitt em Nova Iorque  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 – Série de Psiquê e Eros, propriedade do Museu de Artes Decorativas de Paris 

 

 

475 s/autor, 2009 
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 A série que se apresenta no Museu Romântico ofereceu-nos alguma dificuldade 

na sua identificação devido ao facto de não constar dos livros de cadastro e/ou possuir 

número de inventário MRQM. Pelo que, quando iniciamos o nosso estágio curricular, 

efetuamos um pedido de informações sobre estas telas à direção do Museu, que nos 

informou que esta série havia sido adquirida pela CMP, em 1991, à Família Allen, 

Encontrando-se anteriormente expostas numa casa da família, na Rua da Restauração, 

não existindo até ao momento em que realizamos o nosso relatório, fichas de inventário 

sobre a série, dados que viriam depois a ser confirmados no Guia de Coleções do 

MRQM476. A primeira medida de salvaguarda patrimonial está relacionada, 

necessariamente, com a inventariação, pelo que, ao invés de realizarmos fichas de 

inventário apenas para as três pinturas expostas, também realizamos para as nove pinturas 

em depósito que careciam da mesma medida de proteção. 

 Conforme descrevemos anteriormente, estes painéis apresentam a narrativa 

mitológica de Psiquê e Eros, feita por Apuleio, no livro Asno de Ouro477. Em síntese esta 

história é um romance entre uma mortal, Psiquê, e uma divindade, Eros. Psiquê era uma 

humana dotada de uma beleza divina, passando a ser adorada por todos os mortais, que 

ao apelidá-la de Deusa da Beleza, despertaram a fúria de Vénus, que pediu ao seu filho, 

Eros, que maltratasse a rapariga causando-lhe os piores sofrimentos, para que deste modo 

não perdesse a sua devoção no mundo terrestre. Eros quando vislumbra a rapariga 

também se apaixona, concedendo o Destino que estes se juntem, desde que Psiquê se 

comprometa a nunca ver a face do seu amado. As irmãs de Psiquê invejosas da vida de 

fausto que esta começa a levar, inventaram histórias sobre um ser terrífico que iria devorar 

o filho que Psiquê já carregava no ventre. Psiquê ao temer pela vida do filho, vislumbra 

a face de Eros quando se preparava para o apunhalar. Vénus descobrindo este romance, e 

verificando as atitudes que Psiquê se preparava para tomar, faz com que esta passe por 

uma série de trabalhos/castigos que colocariam a sua vida de mortal em risco. Psiquê 

consegue ultrapassar todos os obstáculos, tornando-se assim imortal. Casando em seguida 

com Eros e tornando-se os dois pais de Volúpia478. 

 

476 CARDONA, 2018, 39-41 
477 APULEIO, 1963 
478 Idem, 83-118 
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 Para a realização das fichas de inventário MRQM, procedemos à leitura da fonte 

mitológica, já mencionada, descrevendo cada uma delas o episódio mitológico de acordo 

com a ordem sequencial da série, de 01 a 12, correspondendo as pinturas expostas no 

MRQM aos números 2, 8 e 11 no código institucional preenchido nas numerações das 

fichas de inventário. 

 Conseguimos ainda ter informações mais especificas sobre esta série de papeis 

pintados, tendo o desenho sido executado por Merry-Joseph Blondel e a sua 

produção/manufatura sido feita em França, na fábrica Joseph Dufout et Cie., sabemos 

ainda que a sua datação é do século XIX479, contudo, sem dados mais precisos. 

 

4.4. Sala de Estar 

Na Sala de Estar encontramos três pinturas,  PEMR19 a PEMR21, duas de frente 

para o visitante e uma outra, de maiores dimensões, do lado direito do observador acima 

do piano de sala. 

Começaremos a nossa análise pelas duas pinturas de menor formato que nos 

apresentam a mesma autoria, Giuseppe Nogari480. Estas pinturas já eram por nós 

conhecidas antes do início do estágio curricular, pois constavam de reprodução 

fotográfica no estudo de Paula Santos sobre a Coleção Allen481. Conforme descrevemos 

no subponto anterior a nossa análise compreendeu a procura por todos os números de 

inventário que as peças possuíram, discriminados no Apêndice A, Documento 3. 

Constando ainda as duas obras de fichas de inventário MNSR e MRQM. 

 Antes de nos debruçarmos sobre a análise das pinturas, consideramos pertinente 

o facto de Giuseppe Nogari ser descrito em diferentes estudos como um pintor de cabeças 

e figuras de género. A temática que encontramos exposta no MRQM. 

 

 

 

 

 

479 CARDONA, 2018, 39-41 
480 Vd. Biografia de Giuseppe Nogari – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.2. 
481 SANTOS, 2005, 154 
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PEMR19 – Matemático (à esquerda); PEMR20 – Velha rezando (à direita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR21 – Retrato de um militar 
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 O estudo de cabeças e a sua representação encontra-se normalmente associada à 

temática do retrato na história da arte, sobretudo a partir do século XVI482. Estas pinturas 

passam a ser designadas por pinturas de género quando se dedicavam a ilustrar uma 

prática ou condição social e respetiva atividade, como veremos no caso das pinturas por 

nós em análise, onde encontramos dois anónimos, um a demonstrar a sua atividade, o 

matemático e outra aludindo à prática religiosa, uma velha rezando o terço. Existindo 

ainda outros casos, que são denominados por nós enquanto pintura de género ou retrato, 

pois poder-se-ão ter perdido os códigos que permitiam a sua completa identificação nos 

dias de hoje, podendo ter correspondido anteriormente a retratos, como veremos a 

posteriori. 

A pintura PEMR19, apresenta um matemático, aqui verificamos a presença de um homem velho que segura 

nas mãos um compasso, que permite realizar a atribuição da figura que representa. Procuramos, dentro da 

produção de Giuseppe Nogari se existiria alguma pintura formalmente aproximada à que encontramos 

exposta no MRQM. Sendo que o resultado mais aproximado que encontramos é retrato alegórico de 

Arquimedes, matemático grego, datada de meados do século XVIII e exposta atualmente no Pushkin 

Museum, em Moscovo, Figura 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 – Giuseppe Nogari – Arquimedes (meados do século XVIII) - Pushkin Museum, 

Moscovo 

 

 

482 SANTOS, 2005, 154 
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 Conseguimos, ao comparar as duas pinturas estabelecer vários paralelismos, 

nomeadamente na função dos retratados, tratando ambos um matemático. Contudo, a 

pintura exposta em Moscovo especifica a personagem tratada por Giuseppe Nogari. Além 

da já referida presença do compasso, denotamos também que o tratamento anatómico das 

duas figuras é bastante aproximado, assim como o tratamento de luz, residindo as 

principais diferenças no facto de o velho representado no MRQM possuir uma boina e 

tonalidades mais claras nas suas vestes. Podendo estes tratamentos de luzes e anatómicos 

ser associados, embora com alguma distância, aos autorretratos executados por 

Rembrandt, Figura 66 a 68, assim como no caso da pintura seguinte em análise. 

 

Figura 66 a 68 – Rebrandt van Rijn – Autorretrato, 1660, óleo sobre tela, 803 x 673 mm, Metropolitan 

Museum – Nova Iorque; Rembrandt van Rijn – Autorretrato, 1642, óleo sobre tela, 704 x 588 mm, 

Cumbert Art Gallery - Hampton; Rembrandt van Rijn – Autorretrato, 1669, National Gallery - Londres  

 

 Para a pintura PEMR20, que nos apesenta uma velha a rezar o terço, também da 

autoria de Giuseppe Nogari, realizamos o mesmo tipo de procura de correspondências na 

produção do artista. Contudo, ao contrário do matemático, para o qual apenas 

encontramos representações aproximadas, no caso desta pintura encontramos três cópias 

realizadas pelo próprio artista, Figura 69 a 71.  
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Figura 69 a 71 – Giuseppe Nogari - Bildnis Einer Alten Frau (Retrato de uma mulher Velha); Giuseppe 

Nogari - An elderly lady holding a rosary (Velha com um rosário); Giuseppe Nogari - Portrait Of Old 

Woman With Beads In Hand (Retrato de uma velha com contas nas mãos) 

 

Estas três pinturas foram por nós encontradas em leilão numa pesquisa na 

plataforma Google e conseguimos compreender logo à partida que todas são iguais à que 

encontramos exposta no MRQM, desde o tratamento anatómico, passando pelas cores, 

luz, tema e atribuição. O que nos permite desde logo compreender que a representação da 

velha rezando o terço na produção de Giuseppe Nogari teria conhecido bastantes versões. 

Quanto à primeira versão, Figura 69, sabemos que foi a leilão através da leiloeira 

Hampfel, constando da numeração de catálogo nº 567 e com preço estimado entre 6.000 

a 8.000 euros, não indicando a leiloeira qual seria o seu detentor ou colecionador483. A 

segunda, Figura 70, foi a leilão em Londres, através da leiloeira Brahams, tendo sido 

vendida no ano de 2018, por 4.000£, incluindo prémio484. Sobre esta pintura também não 

localizamos dados quanto à proveniência, nem sobre o seu comprador485. A terceira 

pintura, Figura 71, com a mesma temática e que encontramos atribuída a Giuseppe 

Nogari, havia sido colocada para venda no dia 19 de Abril de 2019, não indicando a sua 

proveniência, estava a ser apresentada pela leiloeira DuMouchelles, em Detroit, nos 

Estados Unidos da América486. 

 

483 S/autor, 2012 
484 HARVEY-JONES, 2018) 
485 Idem 
486 S/autor, 2019 
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Consideramos a presença destes três leilões em linha, aquando da concretização 

do nosso relatório, particularmente relevantes por duas razões. A primeira pela sua 

atualidade, que nos permite compreender que as pinturas de Giuseppe Nogari ainda se 

encontram em circulação no mercado da arte e a segunda, por serem versões muito 

aproximadas da pintura exposta no MRQM, embora não as tenhamos visto in loco, 

encontramos algumas semelhanças entre todas elas. 

Além destas pinturas realizadas pelo próprio artista, encontramos na nossa visita 

ao MNSR, uma cópia da mesma pintura em Depósito, Figura 72. Esta pintura encontra-

se inventariada sob o número 832 CMP e não indica qualquer autoria487. Os únicos dados 

que nos são fornecidos pela ficha de inventário institucional, para além da técnica, 

dimensões e estado de conservação, é que esta pintura é proveniente do Legado de 

Cristiano Augusto da Silva, datando a entrada no museu de 1938488. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 72 – Fotografia da Ficha de Inventário nº 832 CMP 

 

 Apesar de não conseguirmos discernir se também se poderá tratar de uma cópia 

realizada pelo próprio artista, sabemos que o Museu Allen era aberto para que os artistas 

pudessem realizar cópias e/ou estudos das peças expostas, uma etapa comum na 

formação, podendo esta pintura datar do período de exposição do museu à Restauração e 

daí não possuir autoria e datação. 

 

487 Ficha de Inventário MNSR nº 832 CMP 
488 Idem 
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 A pintura exposta no MRQM destaca-se das restantes pois é a única que sabemos 

ter assinatura e datação, realizadas pelo artista na mesa, junto ao terço que a mulher 

segura. Tal como no caso da pintura anterior exposta no museu, esta representação 

recorda-nos a figura das alcoviteiras presentes nas pinturas das decapitações de 

Holofernes e S. João Baptista, realizadas por Caravaggio, mantendo Giuseppe Nogari o 

mesmo modelo, de uma velha com um lenço na cabeça, Figura 73 e 74. Apesar da pintura 

que encontramos no MRQM a personagem se encontrar a desenvolver outro tipo de ação, 

consideramos que Giuseppe Nogari se poderá ter inspirado nos modelos dos mestres que 

eram estudados nas Academias, como no caso dos dois pintores por nós referidos, 

recordando ainda que nos encontramos a analisar obras de um pintor associado à 

academia italiana. 

 

 

 

Figura 73 e 74 – Michelangelo Merisi Caravaggio – Judite a decapitar Holofernes, c. 1599, óleo sobre 

tela, 1450 x 1950 mm, Palazzo Barberini - Roma; Michelangelo Merisi Caravaggio – Decapitação de São 

João Baptista, 1608, óleo sobre tela, 3610 x 5200 mm, Co Catedral de S. João - Malta 

 

Destacamos ainda os dados que são enunciados sobre esta pintura e sobre a 

anterior, PEMR19, pois o Guia de Coleção do MRQM, datado de 2018, dá-nos conta que: 

“Apesar do registo da autoria vir assinalado no inventário de 1844 (nº 328), só em 2005 

é que a assinatura e data são publicadas por Paula Maria Mesquita Leite Santos 

(SANTOS, 2005, 154)”489. É importante, no entanto, salientar que a pintura PEMR20 se 

encontra assinada e datada, além disso temos conhecimento e é publicado em 1853 e em 

1902, por Eduardo Allen e por Rocha Peixoto, respetivamente, a autoria destas pinturas, 

 

489 CARDONA, 2018, 59 
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com descrição e acompanhadas de uma pequena nota biográfica sobre o autor490. 

Conseguimos ainda localizar a representação das duas pinturas, PEMR19 e PEMR20, no 

Museu Municipal do Porto, que abriu no local onde funcionava o Museu Allen após a 

aquisição camarária das pinturas e posterior aluguer do espaço, Figura 75 a 78.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 e 76 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 77 e 78 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR20 

 

A terceira e última pintura exposta nesta sala, PEMR21, trata-se de um retrato que 

representa um militar e faz parte das pinturas que nos ofereceu maiores dificuldades na 

identificação do retratado, que até hoje permanece com identidade desconhecida. De um 

modo geral, esta pintura apresenta no primeiro plano um homem, com farda militar 

 

490 ALLEN, 1853, 66 e 69 e PEIXOTO, 1902, 81 
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vermelha, com o rosto a três quartos à esquerda do observador e enverga uma espada na 

mão do mesmo lado, apontada para baixo. Cremos que um dos motivos que nos levou a 

não conseguir identificar o retratado, assenta também no facto de este se fazer pintar sem 

qualquer tipo de insígnia, podendo o traje vermelho corresponder a vários batalhões de 

exército. Contudo, através das nossas pesquisas, acreditamos que este traje possa ser de 

um fardamento militar inglês da Companhia do Leste da Índia, Figura 79, através da 

bibliografia especializada em uniformes militares ingleses, tomamos conhecimento de 

que os militares desta Companhia possuíam três regimentos e se destinavam proteger os 

interesses britânicos, em termos de posses491. Normalmente estes militares ostentavam 

todas as dragonas do traje, um casaco comprido, um chapéu de pele de urso com plumas, 

uma faixa e uma gorget, uma armadura que protegia o pescoço492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 79 – Uniforme militar de Oficial da Companhia Leste da Índia, em 1813 

 

 

491 LAVER, 1948, 29-30 
492 Idem, 30 
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Apesar de na ilustração e descrição por nós referida, não encontrarmos todos os 

elementos no retratado exposto no MRQM, através das nossas pesquisas, verificamos que 

outros retratados da mesma Companhia, se fazem representar de forma diferenciada, 

Figura 80 a 82. 

 

Figura 80 a 82 – Nathaniel Dance-Holland - Robert Clive (1725-1774), 1º Barão da Clive of Plassey, 

“Clive da Índia”; c. 1770; óleo sobre tela; 2355 x 1455 mm; George Romney – Retrato do Major James 

Hartley, de corpo inteiro, de uniforme, segurando o seu cavalo, uma formação de soldados perto de uma 

montanha atrás; s/data; óleo sobre tela, 2488 x 1651 mm; Circuito de Tilly Kettle – Retrato de um oficial 

de infantaria, provavelmente no uniforme do regimento da Companhia do Leste da Índia, a meio corpo, 

num caso vermelho com interior verde; s/data; óleo sobre tela; 759 x 629 mm 

 

 Quando colocamos estes três retratos junto do retrato do oficial que encontramos 

no MRQM, reparamos que junto da descrição que nos é feita dos militares da Companhia 

do Leste da Índia, nem todos eles possuem o chapéu com pelo de urso, assim como a 

faixa e a gorget, que na ilustração nos aparece em tons dourados. Contudo, reparamos 

que todos os homens têm o seu pescoço coberto, como no nosso exemplar, que ostenta 

uma cravat. Atentamos ainda que todos eles utilizam o colete interior de formas variadas, 

mas todos na mesma tonalidade, assim como a casaca vermelha comprida. Conseguimos 

também verificar que a parte final dos braços das casacas dos dois primeiros homens, 

Figura 80 e 81, apresentados de corpo inteiro, são de cor escura, tal como no nosso 

retratado, assim como a tonalidade clara das calças, será semelhante entre todos os 

militares. Incluímos ainda o retrato de um homem não identificado e que se estima ser 
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um oficial de infantaria, provavelmente da Companhia do Leste da Índia, porque cremos 

que é um elemento que dá força à nossa tese de que se possa tratar de um militar deste 

regimento, mas que ao longo do tempo também acabou por perder o seu código de 

descodificação na história da arte. Um outro elemento que nos salta à atenção na pintura 

exposta no MRQM, é um dos atributos colocados em segundo plano, Figura 83, pois 

cremos que este possa ser um chapéu em pelo de urso, com plumas, um dos elementos 

que distingue a Companhia de Leste da Índia. No caso da pintura do MRQM, o retratado 

apresenta uma cabeleira que reporta aos finais do século XVIII, princípios do XIX, uma 

faixa e casaca comprida, mas não apresenta gorget, dragonas ou outras insígnias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 – Pormenor da pintura PEMR21 – Retrato de um militar 

 

 Destacamos o facto de todos retratos possuírem grandes dimensões, o que nos 

demonstra poder financeiro, no caso destas pinturas terem sido encomendadas. Assim 

como o facto de na ilustração, Figura 80, o militar se fazer apresentar com uma espada na 

mão esquerda apontada para o chão, de forma igual à da pintura PEMR21. 

 O texto que se encontra na entrada da Sala de Estar, Figura 84, indica-nos que as 

pinturas incluídas no espaço são provenientes do Museu Allen, um dado que para esta 
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pintura cremos que seja pouco provável. Quando consultamos a Ficha de Inventário desta 

pintura no Museu Nacional de Soares dos Reis, não encontramos nenhuma informação 

que nos reporte à sua proveniência, algo que não se encontra em falha na maior parte das 

fichas de inventário desta instituição sobre as pinturas da Coleção Allen.  

 

 

 

Figura 84 – Painel de descrição da Sala de Estar 

 

Além disso, a menção que é feita à mesma pintura no Guia de Coleções do 

MRQM, apenas nos indica que encontramos: 

 

“Numa das paredes, óleo sobre tela representando um oficial fardado, de autoria desconhecida e 

provavelmente da segunda metade do século XIX (406 Pin CMP/MNSR).”493. 

 

Não sendo novamente enunciada a proveniência desta pintura como parte da 

Coleção Allen, algo que acontece com as pinturas PEMR19 e PEMR20, sendo-nos 

desconhecido o motivo pelo qual foi colocada a afirmação na entrada de sala. 

 

4.5. Sala de Jogo/Biblioteca 

Nesta sala encontramos duas pinturas, PEMR22 e PEMR23, apesar de apenas a 

primeira se encontrar diretamente observável ao visitante, encontrando-se a segunda em 

cima de uma estante colocada à entrada da sala, com um busto à sua frente, não sendo 

possível realizar a sua apreciação na totalidade e dependendo da localização do visitante, 

esta obra pode mesmo passar despercebida. Ambas as pinturas expostas têm como 

proveniência as coleções do próprio museu. 

 

493 CARDONA, 2018, 59 
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PEMR22 – Veterano de guerra 

 

PEMR23 – Batalhão de Voluntários de D. Pedro 
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A primeira pintura, PEMR22, tal como na sala anterior, apresenta-nos um retrato 

ou figura de género, de um homem de idade avançada. Esta pintura encontrava-se mal 

identificada na ficha de inventário da instituição, que nos indicava como seu autor 

Giuseppe Cades. Esta informação veio, agora, desmentida no Guia de Coleções do 

MRQM, que nos descreve que esta pintura trata um Veterano de guerra pedindo esmola, 

da autoria de José Alberto Nunes (Vd. Biografia - Apêndice A, Documento 4, Subponto 

4.11.)494. A mesma publicação descreve-nos ainda que esta pintura se encontrou exposta 

na Exposição Trienal da Academia Portuense de Belas Artes495, fundamentando-se num 

estudo por nós analisado para a realização da ficha biográfica de José Alberto Nunes e 

que não menciona qualquer retrato de um veterano de guerra, contudo, temos 

conhecimento de que José Alberto Nunes participou em várias trienais da Academia, de 

forma consecutiva496. 

 A segunda obra presente no espaço, PEMR23, é a primeira pintura que nos 

apresenta dados históricos e/ou documentais no MRQM. A tábua de médias dimensões 

apresenta os batalhões das lutas constitucionais, onde identificamos 25 fardamentos de 

homens, que alinharam pelo lado de D. Pedro, enquanto Duque de Bragança, em 1832. 

 Apesar de esta representação não se enquadrar estritamente na pintura dita de 

história, que correspondeu até ao século XIX, hierarquicamente, como o género mais 

importante de pintura nas Academias e que com a ascensão de poder económico da 

burguesia começaria a perder algum do seu peso497, destacamos sobretudo a sua 

importância enquanto documento. Esta pintura contém assinatura, António da Cunha, 

local de execução, Porto e data, 1832. Constituindo este documento uma parte da história 

de Portugal e da cidade do Porto, tratando-se de um testemunho anterior às lutas liberais, 

onde decorreu o aclamado Cerco do Porto. 

 Esta sala possui ainda particular relevância pois é um dos únicos espaços no 

MRQM que apresenta pinturas realizadas no século XIX e não aquilo que era 

colecionável no tempo, permitindo-nos compreender que apesar das mudanças sociais 

associadas a este século, encontramos na pintura temas contemporâneos e/ou 

 

494 Idem, 71 
495 MOURATO, António (2013). O retratista José Alberto Nunes (1829-1880) in Os Franciscanos no 

Mundo Português. O Legado Franciscano. Porto: CEPESE, 177-180 apud Idem, 72 
496 PAMPLONA, s/data, Vol. IV, 218 
497 CHU, 2012, 145 
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permanência de modelos, como a representação de cabeças, que já havíamos analisado a 

propósito de outros séculos. 

 

4.6. Corredor 

O Corredor do museu apresenta-nos duas pinturas de médio formato, da autoria 

de Jean Pillement498. À semelhança de outros casos estas duas obras, PEMR24 e 

PEMR25, já eram por nós conhecidas antes do início do estágio curricular, dado que 

continham de uma placa informativa com título e autoria. Através de pesquisas em linha, 

conseguimos encontrar as respeitantes fichas de inventário publicadas na plataforma 

matriz.net, sistema de inventário digital utilizado pelo MNSR499. Nesta plataforma 

conseguimos compreender que as duas pinturas também eram parte do espólio da Coleção 

Allen adquirido pela CMP500, pelo que realizamos o mesmo percurso de investigação e 

de inventariação que vimos a enunciar para esta coleção. Salientam-se as numerações de 

inventário destas pinturas, que apesar de se alterarem ao longo do tempo, nunca perderam 

o seu código de atribuição, sendo por isso facilmente reconstituível o seu percurso. 

 Destacamos o facto de neste espaço encontrarmos duas paisagens noturnas, 

tratadas em âmbitos temáticos diferentes, marinha e pastoral, sendo ainda os únicos dois 

exemplares do museu realizados a pastel, indicando o estudo de Paula Santos que a 

técnica é executada sobre chapa501 e a ficha de inventário MNSR que se trata de pastel 

sobre chapa engessada502. Apesar de não possuirmos conhecimentos técnicos sobre a 

preparação e base de suporte desta pintura, é evidente a forma como o pastel sobressai na 

chapa, criando focos lumíneos que contrastam com zonas mais escuras de forma bastante 

bem conseguida. Demonstrando Pillement um domínio claro sobre a aplicação desta 

técnica, sendo estas as únicas pinturas realizadas a pastel, expostas no museu. 

 

 

 

 

498 Vd. Biografia de Jean Pillement – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.4. 
499 S/autor, s/dataF e S/autor, s/dataG  
500 Idem 
501 SANTOS, 2005, 148 
502 Ficha de inventário manual MNSR nº 18 CMP 
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PEMR24 – Naufrágio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR25 – Paisagem 
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Apesar de estas não serem as primeiras pinturas de paisagem por nós analisadas, 

é importante realçar o papel ativo desta pintura no período associado ao Romantismo, 

cobrindo o termo pintura de paisagem uma grande variedade de imagens, onde o 

denominador comum é a representação de um espaço exterior503. Compreendendo-se nas 

duas pinturas presentes neste espaço que apesar de tratarem cenários completamente 

distintos, se continuam a inserir na mesma temática de representação, pelo que de forma 

a diferenciar as tipologias de paisagem guiamos as nossas atribuições pela tabela presente 

no Capítulo 5, subcapítulo 5.1. 

A pintura de paisagem afirmou-se um pouco por toda a Europa a partir de 1800, 

chegando as Academias a criar aulas/cursos de pintura de paisagem, como no caso da 

Academia de Belas Artes de Lisboa504. Estando o romantismo normalmente associado ao 

Strum and Drang alemão em que os artistas advogam um paralelo entre as emoções e a 

natureza505, e às noções de pitoresco de pitoresco e sublime que advém do norte da 

Europa, em Inglaterra. A aplicação do termo pitoresco estará normalmente associada à 

sua classe de palavras, tratando-se de uma expressão inglesa denominada de pictoresque 

provém da palavra picture, esta expressão na pintura de paisagem ficaria ligada aquilo 

que seria adequado a ser pintado506. Ao passo que o sublime se dedicava no século XVIII 

a transparecer na pintura emoções fortes, que para o ser humano possam ser evocados não 

pelo belo, ou seja picturesque, mas sim por sensações de medo ou pânico507, colocando 

por vezes a vida humana em situações limite. 

 É através da análise das transformações que ocorrem na pintura de paisagem que 

também podemos situar as pinturas de Jean Pillement508, onde o naufrágio nos coloca em 

confronto com o sublime, inerente às tragédias da vida, à  inevitabilidade do destino e da 

morte, ao passo que a paisagem pastoral nos transmite a harmonia transposta pelo 

pitoresco. Devemos ainda ao concretizar o estudo da pintura de paisagem atentar que as 

representações poderão ser produtos reais ou imaginados pelos artistas, mas que a sua 

produção terá sempre um propósito de deleite, devendo captar, mover ou informar o 

 

503 CHU, 2012, 188 
504 FRANÇA, 1966, Vol. 1, 229 e MOURA, 2005, 82-83 
505 CHU, 2012, 179 
506 Idem, 180-181 
507 Idem, 75-76 
508 Vd. Biografia de Jean Pillement – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.4. 
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observador509. Compreendemos que estas duas pinturas de Jean Pillement muito 

provavelmente serão produto da sua imaginação. Ao realizar as leituras dos inventários 

do século XIX e XX, conseguimos verificar que os dois exemplares a pastel e de 

dimensões aproximadas, com paisagens noturnas, são tratados tanto por Eduardo 

Allen510, como por Rocha Peixoto511, como um conjunto pelo que consideramos 

particularmente relevante a sua colocação lado a lado no MRQM, reconstituindo deste 

modo o par de paisagens criadas por Jean Pillement, talvez com o mesmo propósito. 

 As duas telas estão assinadas e datadas, de 1782, tendo sido, por isso, realizadas 

por Pillement quando viveu na cidade do Porto512. O pintor visitou Portugal duas vezes, 

possuindo a sua segunda estadia uma duração de seis anos, entre 1780-1786, vivendo no 

Porto os primeiros três e mudando-se, em 1783, para executar encomendas em casas 

privadas, para Lisboa513. É por isso provável que as telas nunca tenham saído da cidade 

do Porto, pois foram adquiridas por João Allen para a sua coleção. Apesar de não 

sabermos em que data as pinturas foram adquiridas para a coleção Allen, sabemos que 

não foi durante a segunda estadia de Pillement em Portugal, dado que em 1782, João 

Allen teria apenas um ano. 

Consideramos ainda que este espaço deveria possuir uma designação diferente 

daquela que possui, como corredor. Cremos que esta divisão se poderia denominar de 

Núcleo de Jean Pillement, à semelhança do que ocorre, num outro corredor, no piso 

superior, que é designado de Núcleo de Francisco José Resende, por possuir quatro 

pinturas deste artista. Verificando-se que este corredor não possui qualquer objeto em 

exposição além das telas de Pillement, consideramos que seria uma justa homenagem ao 

pintor francês. 

 

4.7. Escadaria 

Na Escadaria encontramos o retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha, que se 

conserva no mesmo local desde a abertura do museu, conforme verificamos através de 

uma das fotografias da inauguração do MRQM, Figura 85. 

 

509 CHU, 2012, 59 
510 ALLEN, 1853, 45 e 49 
511 PEIXOTO, 1902, 45-46 
512 ARAÚJO, 1991, Vol. 1, 13 
513 Idem, 13-30 
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PEMR26 – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha 
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Figura 85 – Escadaria na inauguração do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, no dia 28 de Julho 

de 1972 

 

Esta pintura foi oferecida pela CMP ao MRQM em 1968, ano em que foi aprovada 

a criação de um museu com recordações românticas e de Carlos Alberto, conforme 

descrevemos no Capítulo 1.  

 O retrato póstumo e de corpo inteiro de Carlos Alberto foi realizado por Angelo 

Capisani514, um artista italiano que assina e data a tela de 1852, esta pintura contém ainda 

uma nota de oferta “Vit. Emanuele II Re Di Sardegna Álla Cittá di Oporto”, Figura 86. 

Vitor Emanuel II era filho de Carlos Alberto e ofereceu esta pintura como forma de 

agradecimento pela hospitalidade concedida ao seu pai, na cidade do Porto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

514 Vd. Biografia de Angelo Capisani – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.9. 
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Figura 86 – Pormenor da pintura PEMR26 – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha 

 

 Recorde-se que uma das ideias de conceção inicial do MRQM seria a criação de 

uma casa museu do Rei Carlos Alberto, figura que aliás continua a demarcar o espaço, 

contando com cinco salas de recriação de ambientes do período em que habitou a casa, 

sendo inclusivamente o mobiliário que figura nas divisões uma réplica dos originais. Um 

outro dado que terá permitido algum rigor nas montagens expositivas destes espaços, foi 

o facto de Francesco Gonin (1808-1889), um pintor, gravador e cenógrafo que visitou o 

Rei, ter registado as divisões em gravuras que se conservam num álbum na vitrine 

colocada na receção do MRQM. 

Consideramos ainda curiosa a procura e “devoção” que foi prestada ao Rei, que 

apesar de tudo não era português e que teve por Portugal uma breve e curta passagem, 

onde perdeu a vida515. 

 O Rei Carlos Alberto marcou a vida do burgo portuense apenas por três meses e 

nove dias, vindo para terras lusas após abdicar do trono para o seu filho Vitor Emanuel516, 

 

515 BASTO, 1932 
516 Idem, 145-146 
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chegando à cidade do Porto a 19 de Abril de 1849517. Estimava-se que este se pudesse 

deslocar, inicialmente, para a cidade de Lisboa, tendo mandado a Rainha D. Maria II 

preparar o Palácio de Belém para acolher o monarca518. 

 Na chegada à cidade do Porto, o Rei ou Conde de Barge, como também ficaria 

conhecido, fazia-se acompanha por dois criados, o dono de uma hospedaria de Vigo que 

o tinha acolhido e quatro cavalgaduras que transportavam os seus bens pessoais519. Foi 

desde logo recebido pelas mais altas figuras da cidade que lhe ofereceram repouso nos 

seus palácios e até mesmo no Paço Episcopal, sendo estas ofertas recusadas pelo próprio, 

que se instalou na hospedaria de António Bernardo Pexe (ou Peixe), um edifício na praça 

que atualmente evoca o seu nome, na cidade520. O trajeto a cavalo do monarca desde o 

Carvalhido até Cedofeita foi realizado como um cortejo, acorrendo às ruas todas as 

classes sociais para vislumbrar tão ilustre figura521. Apesar da sua chegada quase 

apoteótica à cidade, o Rei Carlos Alberto chegou ao bastante debilitado, pois possuía um 

edema aberto nos membros inferiores, bronquite e uma doença que nos é descrita como 

de “índole péssima, que, (…) poderia terminar de repente com a perfuração do intestino 

e morte”522. Sabendo-se que desde o início da sua estadia na cidade que se recolhia e 

passava largas horas em meditação523. 

 Após declinar todas as ofertas de estadia, o Rei Carlos Alberto abandonou a 

hospedaria em que se encontrava a 27 de Abril para se instalar numa casa pequena de dois 

andares, próxima do atual Museu Nacional de Soares dos Reis, onde habitava uma família 

inglesa, que ao abandonar a casa lhe venderam as louças e alguns objetos, ficando ainda 

com o cozinheiro e criada que trabalhavam nesta casa524. Permaneceu pouco tempo nesta 

habitação, mudando-se no dia 14 de Maio para a casa de campo de António Ferreira Pinto 

Basto, atual MRQM525. 

 As descrições que encontramos indicam que Rei vivia sem fausto, sendo bastante 

religioso, confessando-se e comungando com frequência, ouvia a missa e possuía hábitos 

 

517 DUARTE, 2005, 17 
518 BASTO, 1932, 146 
519 DUARTE, 2005, 17 
520 Idem 
521 BASTO, 1932, 148-149 
522 Idem, 153 
523 Idem 
524 Idem, 154-155 
525 DUARTE, 2005, 17 
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madrugadores526. Dava passeios a cavalo pela cidade de manhã, enquanto a sua doença 

permitiu, não voltando a sair dos seus aposentos a partir do momento em que se mudou 

para a casa de António Ferreira Pinto Basto527. Os relatos indicam-nos ainda que a partir 

deste momento passava os seus dias junto a uma pequena mesa, ao lado de uma janela 

por onde avistava o mar, pelo que estimamos que esta possa ser uma das janelas onde 

atualmente se encontram áreas de serviços do MRQM ou do Quarto de Vestir. Era neste 

local que lia jornais e alguns livros que lhe haviam sido emprestados pela Biblioteca 

Municipal, dedicando muito tempo à escrita de cartas para a sua mãe, esposa e filhos, que 

não voltaria a ver528. É-nos também descrita a sua capela neste período, local que 

frequentava bastante, assumindo os vários estudos sobre a sua passagem na cidade que o 

Rei encontrava na sua crença conforto moral, tendo como capelão e confessor o Padre 

António Peixoto Salgado, da extinta Congregação do Oratório529. 

 A extrema unção foi-lhe dada pelo Bispo do Porto, a 25 de Julho, tendo estes dias 

e os anteriores sido relatados diariamente nos jornais da cidade, falecendo o Rei no dia 

28 de Julho de 1849, às três e meia da tarde530. As notícias da sua morte são transmitidas, 

descritas e vividas como se este se tratasse de um príncipe português, tendo acorrido ao 

atual MRQM todo o tipo de pessoas, de todas as classes sociais, para prestar luto ao 

monarca531. No dia 1 de Agosto foi realizado um cortejo fúnebre desde a Quinta da 

Macieirinha até à Capela de S. Vicente, na Sé do Porto, onde o corpo ficou depositado 

até à sua transladação para Itália532. Este cortejo também é descrito com uma enorme 

carga emocional, estando este carregado de desgraça e dor, os estabelecimentos 

comerciais encontravam-se encerrados, os sinos das igrejas dobravam a finados e os 

canhões troavam, as pessoas ajoelhavam-se à passagem do cortejo e choravam de 

comoção533. Quando em Setembro o corpo embarcou rumo a Itália, os portuenses 

acorreram de igual modo à Foz do Douro, para se despedirem de forma definitiva do 

corpo do monarca534. 

 

526 Idem 
527 BASTO, 1932, 157-158 
528 Idem, 158 
529 Idem 
530 Idem, 158-159 
531 Idem, 160 
532 Idem 
533 Idem 
534 Idem, 161 
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 Compreendemos assim, através dos relatos por nós seguidos que apesar de uma 

passagem muito curta e com pouca incidência em temos presenciais na vida da cidade, 

que a estadia do Rei marcaria a história e a vida das pessoas da cidade, que o tomaram 

quase como português e parte das suas vidas. 

 O retrato que mencionado anteriormente, e exposto na escadaria do MRQM, 

cremos que poderá ter sido feito com base num outro retrato do Rei, realizado pelo mesmo 

artista, quando Carlos Alberto ainda se encontrava vivo, Figura 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 87 – Angelo Capisani – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha com o Estatuto; 1848; Óleo 

sobre tela; Palácio do Quirinal 

 

 Este retrato, tal como o que se encontra exposto no MRQM, representa Carlos 

Alberto de corpo inteiro e com a mesma pose, tratada de forma ligeiramente diferente nos 

braços, com as mesmas insígnias, encontrando-se o Rei a três quartos e voltado para a 

esquerda. A pintura exposta no Palácio do Quirinal, também foi realizada por Angelo 

Capisani e data de 1848, diferenciando-se fundamentalmente na sua envolvente e em 

alguns elementos. Ao contrário da pintura de 1848 em que o Rei se encontra num interior 
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que evoca uma sala de trono, na pintura de 1852 o Rei encontra-se num balcão delimitado 

por uma balaustrada, permitindo a inclusão de uma representação da cidade que viu o Rei 

morrer. Contudo, o artista incluiu pontos comuns no tratamento do plano de fundo, como 

a inclusão de um drapeado e a coluna do lado esquerdo atrás da mesa onde repousa a 

coroa, que será substituída por uma figura alegórica como veremos. 

 Quando analisamos a composição do retrato de Carlos Alberto, constatamos que 

segue o modelo de retrato régio popularizado por Hyacinthe Rigaud (1659-1743), quando 

pinta Luís XIV, Figura 88, e que marcaria a pintura de outros monarcas ao longo do 

tempo. O Rei apresenta-se com o corpo voltado para a direita, uma perna em contraposto, 

ostenta as insígnias da casa real francesa, flor de lis, e o movimentado drapeado de fundo. 

Deve salvaguardar-se a questão do vestuário que para as pinturas que analisamos, 

representa a forma de vestir da sua época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 88 – Hyacinthe Rigaud – Retrato de Louis XIV; 1702; óleo sobre tela; 3130 x 2050 mm; Palácio 

de Versalhes – França 

 

 Na pintura exposta no Museu Romântico, o Rei Carlos Alberto apresenta-se com 

um uniforme militar de gala, tendo ao pescoço o colar da Ordem Suprema da Santíssima 

Anunciação e a banda de Grão-Mestre da Ordem de São Maurício e São Lázaro e da Real 

Casa de Saboia, segura ainda na mão direita, o bicorne e a esquerda repousa na sua 
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espada535. Atrás da figura do Rei, encontra-se, no lugar da coluna anterior, uma escultura 

em mármore sobre plinto, a alegoria da gratidão, demonstrativa do agradecimento pelo 

acolhimento do pai, que Victor Emanuel II, pretendia quando ofereceu a pintura à cidade 

do Porto536. No plano de fundo, o drapeado, levanta-se agora para deixar ver, do lado 

direito, uma vista da cidade do Porto destacando-se o Morro da Sé e os pilares da Ponte 

Pênsil. Note-se que a composição da paisagem, evocando a presença do Rei na cidade e, 

possivelmente, os jardins da casa onde se instalou, é, na realidade, uma síntese imaginada 

por Capisani com base numa vista da cidade a partir de Vila Nova de Gaia. 

 A pintura possui ainda uma moldura bastante elaborada, quando comparada com 

a sua congénere, exposta no Palácio do Quirinal. A moldura do retrato régio possui 

elementos vegetalistas, encontrando-se coroada com as armas da casa de Saboia, o FERT, 

Figura 89, divisa da casa real de Saboia e da Sardenha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 – Divisa da casa real de Saboia e da Sardenha, FERT 

 

4.8. Oratório 

Neste momento, tal como nas nossas visitas guiadas, passaremos para a análise do 

oratório ao invés das pinturas expostas no Patamar das escadas, de modo a permitir uma 

 

535 CARDONA, 2018, 93 
536 Idem 
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sequência lógica e temática sobre o Rei Carlos Alberto e os espaços que foram recriados 

no MRQM sobre a presença do mesmo. O oratório do MRQM foi reconstituído com base 

nas gravuras de Francesco Gonin, Figura 90, realizadas à época em que a casa foi habitada 

pelo monarca. 

 

Figura 90 e 91 – Alexander Gonin – Oratorio del Re e Oratório atualmente 

 

 Conseguimos compreender através da gravura e da fotografia que colocamos ao 

seu lado do espaço atualmente, Figura 91, que o oratório de facto possuía pintura, contudo 

não teria a mesma quantidade de hoje em dia e cremos que também se alterou a sua 

temática, pois através da gravura de Gonin reparamos que do lado direito encontramos 

uma pintura de paisagem. Apesar dessa diferença, encontramos um ponto comum além 

dos elementos arquitetónicos, como o teto, e utensílios religiosos, que é a presença da 

figura de Cristo crucificado do lado esquerdo, em tela retangular e de grande formato. 

Concluímos que a presença, atualmente, apenas de pintura religiosa neste espaço se 

prende para com a função do mesmo, pelo que os exemplares nos relatam temáticas e 

momentos da vida católica, PEMR30 a PEMR34. 
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PEMR30 – Cristo Crucificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR31 – Série Beato Gaspar de Bono (Milagre da esposa de Ximeno) à esquerda; PEMR32 – Série 

Beato Gaspar de Bono (Milagre de Antonio Guilla) à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR33 – Série Beato Gaspar de Bono (Milagre de Fr. Gabriel Morelón) à esquerda; PEMR34 - Série 

Beato Gaspar de Bono (Milagre de Dionisio Macél) à direita 
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 A primeira pintura que encontramos no espaço, PEMR30, apresenta-nos Cristo 

Crucificado de acordo com as Revelações de Santa Brígida537, esta tela apresenta 

tonalidades bastante escuras que contrastam com o corpo de Cristo, bastante claro, e o 

seu perizónio, branco. Quando iniciamos o nosso estágio curricular e compreendemos 

que esta pintura fazia parte da Coleção Allen, procuramos nos diferentes inventários a 

presença da imagem de Cristo Crucificado, tendo-se localizado nos diferentes inventários 

do século XIX e XX o nº 195 e nº 465, sob a denominação de Cristo crucificado538. 

Identificando-se o nº 195 como um Cristo crucificado da autoria de Vieira Portuense e o 

nº 465 apenas como “Cristo crucificado”, fazendo parte das pinturas da Coleção Allen 

que em 1852 passaram a figurar na CMP. Contudo, através do Catálogo e exposição 

ocorrida no MNSR, a propósito de João Allen, em 2018, conseguimos concluir que a 

imagem exposta no MRQM se trata do nº 465 dos anteriores inventários, pois a figura de 

Cristo crucificado, realizada por Vieira Portuense constava das obras expostas no espaço, 

Figura 92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 – Francisco Vieira, o Portuense – Cristo Crucificado; c. 1793; óleo sobre tela; 135 x 98,4 cm 

(fotografia pela autora) 

 

537 REAU, 2000, Tomo I, Vol. 2, 498 
538 S/título, 1849, 21 e 25v; ALLEN, 1853, 43-44; PEIXOTO, 1902, 46 e Lista dos Quadros… fl. 90 
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Sabemos ainda, que a pintura PEMR30, já não consta da sua estrutura original, 

pois a ficha de inventário MNSR, indica-nos que esta pintura se encontrava em muito 

mau estado de conservação, tendo sido encurtada (sem menção de data) e ainda que foi 

emoldurada e remontada por Ernesto Ricou, em Outubro de 1985. Procuramos ainda na 

ficha de inventário por nós apresentada sobre esta pintura, entregue de forma atualizada 

ao MRQM, corrigir uma das lacunas que anteriormente se encontrava na atribuição desta 

pintura. A ficha MRQM apresentava ainda a autoria desta tela como de Francisco José 

Resende, uma autoria que não foi por nós atribuída pelo facto de não conseguirmos 

localizar nos estudos sobre o artista qualquer menção a um Cristo Crucificado. 

 A Série do Beato Gaspar de Bono, PEMR31 a PEMR34, fez parte das nossas 

principais dificuldades ao longo da investigação, apesar de estas pinturas serem descritas 

nos diferentes estudos como respeitantes aos milagres de Gaspar de Bono539, nenhum 

estudo se debruçou sobre as representações e quais as temáticas das pinturas, com exceção 

de Eduardo Allen, em 1853, que realizou algumas classificações abusivas como as telas 

tratarem a morte de Gaspar de Bono540. Estas pinturas conforme compreendemos pela 

bibliografia e fontes enunciadas, fazem parte da Coleção Allen e seguiram os critérios de 

atribuição por inventários como para todos os exemplares que estudamos desta série541. 

Conseguimos ainda encontrar a nota de compra destas pinturas, feita por João Allen a 

Teresa Cades, esposa de Giuseppe Cades542, autor das pinturas e que já havia falecido543. 

Este documento, apesar de não nos esclarecer sobre o tema de cada pintura, torna 

particularmente verificável a sua autoria, preço pago e o porquê da existência destas telas, 

indicando-nos que foram realizadas enquanto esboços das pinturas de grande formato que 

figuraram no Vaticano, na cerimónia de beatificação de Gaspar de Bono544. 

 Para a análise destas pinturas realizamos a leitura de diferentes livros sobre a vida 

do Beato, como o caso do livro de Monferrán y Amigo, datado de 1787, sobre a vida e 

milagres de Gaspar de Bono e de Vicente Orti y Mayor, datado de 1750, sobre os mesmos 

assuntos. Contudo, nenhum destes volumes dispôs de forma explicita os temas 

 

539 S/título, 1849, 24v; ALLEN, 1853, 75-76; SANTOS, 2005, 155 e CARDONA, 2018, 111 
540 ALLEN, 1853, 75-76 
541 Apêndice A, Documento 3 
542 Vd. Biografia de Giuseppe Cades – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.5. 
543 Apêndice C, Documento 7  
544 ALLEN, 1853, 75-76 
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apresentados pelos quatro painéis. Em último lugar, analisamos um compêndio histórico 

sobre a vida de Gaspar de Bono, realizado por D. Felix Puimayor e Budar, datado de 

1787, que se revelou a fonte que mais auxiliou o nosso trabalho. Este compêndio recorreu 

à análise de todos os textos escritos até à beatificação de Gaspar de Bono, conforme indica 

no seu prólogo e é composto por quatro livros. O primeiro livro narra a vida de Gaspar 

de Bono desde o seu nascimento até à entrada para o Convento da Ordem dos Mínimos; 

o segundo vai desde a sua entrada para o Convento até ao momento em que alcança o 

posto de Superior; o terceiro descreve os sucessos alcançados desde a chegada ao posto 

de Prelado até à sua morte; e por fim, encontramos as exéquias, milagres, fama póstuma, 

a causa da sua beatificação e transladação.  

Gaspar de Bono, apelido paterno, nasceu em Valência a 5 de Janeiro de 1530545 e 

faleceu, na mesma cidade, a 14 de Julho de 1604, aos 74 anos de idade546. Ao longo de 

toda a sua vida foi extremamente devoto, tentando tornar-se monge Jerónimo logo aos 15 

anos de idade547. Contudo, a sua vida religiosa de modo conventual apenas teve início 

quando alcançou os 30 anos de idade, quando entrou para o Convento de S. Sebastião da 

Ordem dos Mínimos de Valência, após uma promessa feita a S. Francisco de Paula 

quando se encontrava perto da morte548. Ao longo da sua vida é descrito como o católico 

mais dedicado que podia ser visto, sendo chamado para fundar e repor a ordem noutros 

conventos549. Tentou renunciar quase todas as suas subidas em cargos monásticos, o que 

fez com que se tornasse um modelo de humildade e que todos os religiosos procuravam 

seguir550. Rejeitou ainda a fama miraculosa e de santo que lhe começou a ser atribuída 

em vida, onde realizou várias previsões e curas, encontrando-se o maior número de 

milagres após a sua morte. Quando a morte de Gaspar foi anunciada na cidade de 

Valência, toda a comunidade começou a deslocar-se à Igreja de S. Sebastião de Valência, 

passando a palavra para as cidades vizinhas que também se deslocaram para o local, tendo 

o corpo que estava em câmara ardente na sacristia de passar para o meio da nave da igreja 

e quase de imediato para o lado de lá das grades da capela-mor551. Justificando esta 

 

545 PUIMAYOR Y BUDAR, 1787, 1-4 
546 Idem, 302-310 
547 Idem, 16-18 
548 Idem, 48-49 
549 Idem, 156 
550 Idem, 151-152, 157-159, 221 e 227-230 
551 Idem, 318-321 
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ocorrência o facto de desde que o corpo de Gaspar se encontrava exposto se ter iniciado 

uma vaga de milagres, quer quando tocavam no seu corpo, quer quando tocavam no tecido 

da sua túnica, começando esta a ser cortada, assim como o seu cabelo552. Durante este 

período foram curadas doenças, membros partidos, queimaduras… relatando-se também 

curas pelo contacto com o tecido do seu hábito553. Chegando os pedaços da túnica de 

Gaspar, inclusivamente, a ressuscitar pessoas, após ter sido enterrado554. 

O processo de beatificação de Gaspar de Bono iniciou-se poucos dias após a sua 

morte, no dia 22 de Julho de 1604, contabilizando o livro elaborado para este processo de 

milagres anteriores à sua morte e aqueles que ocorreram até 1609, ano em que terminou 

a recolha555. A comunidade de S. Sebastião de Valência começou por pedir a autorização 

do Bispo para que de acordo com os decretos de Urbano VIII, pudessem transladar o seu 

corpo, uma autorização que conseguiram, ocorrendo a sua transladação durante a noite 

de 19 de Setembro de 1609, de forma a que ninguém se apercebesse do que estava a 

acontecer. O seu corpo foi mudado para um caixão mais rico e foi depositado na Capela 

de Santa Ana, no Convento de S. Sebastião, sendo realizada uma festa para comemorar 

esta mudança no domingo seguinte556. Decidindo a comunidade valenciana criar uma 

festa anual, com missa e sermão, a ocorrer no dia da morte de Gaspar. Esta festa ocorreu 

durante 39 anos, passando a ser proibida em 1648 porque Gaspar ainda não tinha sido 

beatificado557. 

 Os milagres de Gaspar tornaram-se conhecidos em todas as províncias de 

Espanha, nomeadamente na Catalunha e em Maiorca, foi ainda aclamado em França, em 

Itália (onde se relata um milagre em Nápoles), nas ilhas da Sicília, da Córsega e na 

Sardenha. Localizando-se ainda votos pios enviados desde Guantánamo558. Foi aclamado 

nas orações dos Capítulos Gerais da Ordem dos Mínimos em Marselha, no ano de 1611, 

e em Roma, em 1623, numa oração em que se pediu à Cúria Romana a sua beatificação559. 

 

552 Idem, 322-323 
553 Idem, 323-341 
554 Idem, 345-348 
555 Idem, 344 
556 Idem, 350-351 
557 Idem, 351 
558 Idem, 361-362 
559 Idem, 363-364 
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 Foram realizados três pedidos de beatificação de Gaspar de Bono, o primeiro foi 

recebido pela Cúria eclesiástica de Valência oito dias após a sua morte; o segundo foi 

entregue à Comissão Apostólica, cometido em bula, onde se evocava o decreto de Urbano 

VIII, e teve início a 18 de Junho de 1629, terminando a 13 de Agosto do mesmo ano; o 

terceiro, e último processo, foi avaliado pela Santa Sé por Decreto a 11 de Julho de 1722, 

sendo a sua santidade declarada a 18 do mesmo mês e ano, sendo decretada com sagrado 

efeito a santidade de Gaspar de Bono a 11 de Dezembro de 1734, assinada por Pio VI, no 

dia 20 do mesmo mês e ano560, mais do que a sua canonização, foi pedida a sua 

beatificação, sendo concedida também por Pio VI, a 3 de Outubro de 1779561. 

 Para a sua beatificação foram aprovados 3 milagres, tendo sido expedido o Breve 

do ato solene considerado a 10 de Setembro de 1786, na Basílica do Vaticano, por Pio 

VI562, sendo as pinturas expostas no MRQM os esboços das pinturas de grande formato 

realizadas para a ocasião, conforme mencionamos anteriormente. Tendo o corpo de 

Gaspar, antes desta aprovação, sido transladado mais uma vez, ficando depositado de 

forma definitiva na contra sacristia do Convento de S. Sebastião a partir de 1 de Junho de 

1742, tendo sido aberto o caixão no dia 5 de Maio de 1786, para a extração de uma relíquia 

colocada na Basílica do Vaticano563. 

 Giuseppe Cades por opção ou por encomenda pintou quatro milagres de Gaspar 

de Bono, um deles realizado em vida, PEMR31, e três póstumos, os restantes, sendo dois 

deles parte dos milagres aprovados pela Santa Sé, PEMR32 e PEMR33. 

 A pintura PEMR31 representa o milagre da esposa de Ximeno, que se apresenta 

sem nome próprio nos relatos que consultamos sobre a vida de Gaspar de Bono. Esta 

mulher foi salva da morte por Gaspar, tendo este realizado, ainda, previsões sobre o seu 

futuro, que depois acompanhou de perto564. Tendo optado Giuseppe Cades pelo momento 

com mais impacto desta história, quando Gaspar de Bono pediu à mulher que lhe desse a 

corda que escondia por baixo da almofada, sem que a mulher lhe tivesse falado da sua 

existência565. 

 

560 Idem, 364-365 
561 Idem, 371 
562 Idem, 379 
563 Idem, 381-382 
564 Idem, 250-254 
565 Idem, 251-252 
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 A segunda pintura da série exposta, PEMR32, apresenta o milagre de Antonio 

Guilla e, conforme mencionamos, consta dos milagres aprovados pelo Vaticano. Antonio 

Guillla foi salvo de uma doença grave quando já se encontrava perto da morte, a sua cura 

ocorreu quando contactou com uma estampa de Gaspar de Bono e enquanto, ao mesmo 

tempo, Francisco Juan, um padre do Convento dos Mínimos, tocava na parede da Capela 

de Santa Ana, enquanto Gaspar já lá jazia566. Como forma de compreendermos a cena 

retratada, o artista representou em posição de destaque, colocada na parede, a estampa de 

Gaspar, para onde são voltadas as atenções do observador, numa solução semelhante à 

utilizada em ex-votos pintados. Antonio Guilla está num leito com a perna dobrada, 

enquanto um homem, que também observa a estampa, direciona as suas mãos para a zona 

que foi curada miraculosamente de gangrena. 

 O terceiro painel, PEMR33, apresenta o momento em que estava a ocorrer o 

milagre de Fr. Gabriel Morellón, um irmão do Convento de S. Sebastião de Valência. 

Este, havia sofrido um desgosto em vida que levou a que se tentasse suicidar quando 

Gaspar de Bono ainda era vivo, sendo o período que se seguiu a essa tentativa o único em 

que a sua alma teve paz. Após a morte de Gaspar este homem começou a ter surtos 

psicóticos, onde rasgava o seu hábito e o dos religiosos que encontrava, sendo enviado 

para o Hospital Geral de Valência. Permaneceu neste local mais de um ano, sem que 

nenhuma medicação o auxiliasse, tendo sido de lá recolhido por religiosos, crentes 

milagres de Gaspar, que o obrigaram a colocar sobre o seu túmulo e a rezar por uma cura, 

que aconteceu567. A pintura realizada para a beatificação permite-nos compreender que é 

retratado o momento em que Fr. Gabriel, com o hábito rasgado, é colocado sobre o túmulo 

de Gaspar, assinalado com as iniciais PB, de Padre Bono, enquanto outros religiosos da 

Ordem dos Mínimos assistem ao milagre. 

 A última pintura que encontramos no Oratório, PEMR34, transmite o milagre de 

Dionisio Macél, um padeiro que perdeu a visão e que foi salvo pelo contacto com um 

pedaço de tecido da túnica de Gaspar, carregado pelo Padre Gual, um religioso da Ordem 

dos Mínimos e biógrafo da vida de Gaspar de Bono568. Neste painel Giuseppe Cades 

colocou o doente sentado numa cama, a ser assistido pelo Padre Gual, confundindo-se o 

 

566 Idem, 372-374 
567 Idem, 374-377 
568 Idem, 322-323 
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tecido que segura nas mãos com o da sua túnica, ambos da mesma ordem e tonalidade, 

cremos ainda que o pintor colocou uma estampa de Gaspar na parede, uma solução que 

também adotou na pintura PEMR32. 

 Encontrando-se os milagres por nós atribuídos às representações relatadas nos 

livros terceiro e quatro do compêndio supracitado. Procuramos ainda, ao longo do nosso 

estudo, retratos de Gaspar de Bono, tendo sido localizadas por nós três estampas 

disponíveis na Biblioteca Digital de Espanha, Figura 93 a 95. 

 

Figura 93 a 95 – Etienne Picart – Retrato de Gaspar de Bono, Beatro; séc. XVII ou XVIII; estampa; 215 

x 156 mm; Bartolomé Vázquez – Retrato de Gaspar de Bono; 1786; estamoa; 213 x 153 mm; Pietro 

Leone Bombelli – Retrato de Gaspar de Bono, Beato; fins do séc. XVIII ou princípios do séc. XIX; 

estampa; 205 x 135 mm 

 

 Estas três representações demonstram-nos sobretudo que não existe um modelo 

definitivo da face de Gaspar de Bono, aproximando-se a pintura, PEMR31, de Giuseppe 

Cades da solução apresentada por Etienne Picart. Conseguimos ainda perceber que nas 

três representações Gaspar de Bono se encontra a rezar, um traço descrito de forma 

minuciosa em todas as fases da sua vida, assim como enverga o hábito da Ordem dos 

Mínimos e o cíngulo com quatro nós, que representa os quatro votos seguidos de forma 
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rígida nesta ordem e de que Gaspar foi um fiel cumpridor569. Podendo ser encontrados 

mais detalhes sobre a vida do santo e o seu percurso nas nossas fichas de inventário. 

 Conseguimos ainda, de forma adicional, localizar as quatro pinturas nas 

fotografias que sobreviveram do antigo Museu Municipal do Porto, já demolido, onde se 

encontravam expostas as pinturas adquiridas por João Allen, Figura 96 a 103. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 96 e 97 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela autora; 

Recorte fotográfico da pintura PEMR31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 98 e 99 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela autora; 

Recorte fotográfico da pintura PEMR32 

 

 

 

 

 

569 Idem, 70-91 
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Figura 100 e 101 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 102 e 103 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR34 

 

4.9. Quarto de Vestir 

No Quarto de Vestir encontramos três cópias de pinturas, de pequeno/médio 

formato, sendo duas delas de temática religiosa e a terceira a cópia de um autorretrato, 

PEMR35 a PEMR37. 
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PEMR35 – Cópia da Assunção da Virgem (c. 1516-1518), de Ticiano, à esquerda; PEMR36 – Cópia do 

Martírio de Santa Justina (c. 1570-1579) de Veronese, à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR37 – Cópia de autorretrato de Rembrandt (?) 
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 As pinturas religiosas são provenientes das Reservas da Faculdade de Belas Artes 

da Universidade do Porto, encontrando-se em regime de comodato no MRQM, desde 

2017. A autoria do par é de Auguste Roquemont570 e a primeira, PEMR35, apresenta-nos 

a Cópia da Assunção da Virgem, realizada através de uma cópia da pintura de Ticiano, 

realizada no século XVI (c. 1516-1518), para a Basílica de Santa Maria Gloriosa de Frari, 

em Veneza571, Figura 104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 104 – Ticiano – Assunção da Virgem; c. 1516-1518; óleo sobre tela; 6900 x 3600 mm 

 

 A pintura de Ticiano copiada por Auguste Roquemont, apresenta um tema 

extraído dos evangelhos apócrifos, quando Maria, após a sua morte, foi assumpta aos 

céus572. À semelhança do Filho, quando o seu túmulo foi aberto, três dias após a sua 

morte, Maria já lá não se encontrava depositada573. A representação mais popular e 

copiada deste tema na história da arte foi a solução criada por Ticiano, onde os apóstolos 

rodeiam Maria, que ascende aos céus de braços abertos574. 

 

570 Vd. Biografia de Auguste Roquemont – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.8. 
571 REAU, 2000, 639 
572 MUELA, 2012, 113 
573 Idem 
574 REAU, 2000, 638-639 
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 A principal diferença que verificamos nas duas pinturas, é desde logo o seu 

formato, a pintura de Ticiano é realizada numa tela destinada ao intradorso de um vão de 

um arco, ao passo que Roquemont utiliza uma tela retangular, em que preenche o espaço 

arquitetónico pela cor preta. Uma outra diferença que não é clara quando observamos as 

pinturas através de fotografias são as suas dimensões, dado que a pintura de Ticiano 

apresenta quase sete metros de altura por mais de três metros e meio de largura, enquanto 

a pintura exposta no MRQM tem menos de setenta centímetros de altura e menos de 

quarenta centímetros de largura, contando com a sua moldura (695 x 399 mm). Contudo, 

compreendemos que Roquemont teve a preocupação de utilizar uma tela de pequeno 

formato proporcional à de Ticiano. 

Apesar de não sabermos a cronologia e local de execução desta pintura, sabemos 

que Roquemont viveu em Itália durante uma década, entre 1818 e 1828575, estudando em 

Veneza durante dois anos e meio, onde alcançou um primeiro prémio com a cópia de uma 

estampa na Academia de Belas Artes576, por volta de 1819-1821. Sendo por isso provável 

que Roquemont tenha visto e estudado a pintura de Ticiano ao vivo, podendo ter realizado 

a cópia in loco ou através de uma gravura, mas com um conhecimento superior do que 

aqueles que nunca estudaram as obras dos “mestres italianos” in situ. Nesta cópia 

Roquemont respeitou todas as cores e detalhes realizados pelo artista, residindo as 

principais diferenças nos panejamentos das vestes, encontrando-se maior volume e 

pormenorização na obra de Ticiano, algo que também poderá estar relacionado com a 

diferença de tamanho das duas pinturas. 

 A segunda pintura desta sala, colocada imediatamente abaixo da primeira, 

PEMR36, é mais uma cópia de Auguste Roquemont, conforme enunciamos, esta tela 

apresenta o Martírio de Santa Justina e é uma cópia do original de Paolo Veronese, 

realizado para a coleção de Roberto Canonici, em Ferrara577. Antes de nos alongarmos 

sobre a comparação entre as duas pinturas, é ainda importante salientar que a pintura de 

Veronese já figura na Galeria de Uffizi, em Florença, desde meados da década de 60 do 

 

575 BRANDÃO, Júlio (s/data). Miniaturistas Portugueses, Porto: Litografia Nacional, 87 apud MOURATO, 

2008, 23 
576 BRANDÃO, Júlio (1929). O pintor Roquemont: subsídios para o estudo do artista: vida, época e obras. 

Lisboa: Livraria Morais, 5-7 apud AZEVEDO, 2011, 20-21 
577 S/autor, s/dataH  
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século XVIII578, um dado que nos poderá permitir compreender como é que Roquemont 

conhecia a pintura. 

 A pintura de Veronese apresenta-nos o martírio de Santa Justina, condenada no 

século IV à morte, por se ter convertido à religião católica, não respeitando o culto aos 

ídolos pagãos, Figura 105579. Quando comparamos as duas representações, verificamos 

que Roquemont respeitou o formato e fórmula apresentada no original. À semelhança da 

pintura anterior, o exemplar exposto no MRQM também apresenta dimensões abaixo do 

original, embora de forma menos acentuada, a pintura de Veronese possui pouco mais de 

um metro de altura e largura (1030 x 1150 mm), ao passo que a de Roquemont, 

emoldurada, possui menos de trinta e oito centímetros de altura e quarenta e cinco 

centímetros de comprimento (379 x 446 mm). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105 – Paolo Veronese – Martírio de Santa Justina; c. 1570-1579; óleo sobre tela; 1030 x 1150 mm 

 

 Tal como no caso anterior, não sabemos a datação e o local de execução desta 

pintura. Contudo, sabemos que Roquemont viveu em Florença durante cinco anos, com 

uma interrupção de oito meses, em que permaneceu em Roma, entre os anos de 1822 a 

 

578 Idem 
579 Idem 
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1826 e 1827 a 1828, partindo de Florença para Portugal580. Sendo por isso bastante 

provável que Roquemont também possa ter realizado esta pintura a partir do original que 

dataria de cerca de 1570-1579. Denotando-se que neste exemplar, Roquemont consegue, 

de forma melhor que na pintura anterior, transmitir as tonalidades e modelação dos 

panejamentos dos personagens. Algo que poderá ter acontecido porque as dimensões da 

cópia a adaptar por Roquemont em relação à pintura de Veronese é bastante inferior à de 

Ticiano. 

 Um outro dado que cremos ser relevante sobre estas pinturas de Roquemont é o 

facto de António Mourato mencionar que sobrevivem algumas académias dos estudos 

realizados pelo artista em Itália, atualmente, depositadas no Museu Nacional de Soares 

dos Reis e no Museu da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto581. Neste 

estudo, António Mourato aponta que o artista demonstra “fidelidade ao modelo pictórico 

e absoluto domínio tecnológico”582, enunciando ainda que as académias depositadas em 

Portugal foram feitas a óleo583, pelo que consideramos que as pinturas expostas no 

MRQM e provenientes dos Arquivos da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 

Porto possam, de facto, reportar ao período de formação em Itália do pintor. 

 A pintura PEMR37 é descrita na ficha de inventário da Coleção Vitorino Ribeiro, 

de onde é proveniente, como uma cópia de um autorretrato de Rembrandt. Não 

encontramos mais nenhum dado sobre esta pintura, com exceção da sua proveniência, 

assim como não foi possível, inclusivamente, identificar qual foi o autorretrato de 

Rembrandt que serviu de base a esta pintura. Contudo, quando comparamos esta obra 

com outros autorretratos de Rembrandt, conseguimos verificar algumas semelhanças nos 

tratamentos da luz, do fundo e das formas, nas Figuras 66 a 68 por nós já mencionadas. 

Além destes exemplares, o autorretrato de Rembrandt que encontramos com mais 

semelhanças em relação ao do MRQM, está exposto na Kelvingore Art Gallery and 

Museum, na Escócia584, Figura 106. Quando comparamos as duas pinturas, constatamos 

que os dois homens ostentam um barrete vermelho, salientando-se ainda que em termos 

 

580 BRANDÃO, Júlio (1929). O pintor Roquemont: subsídios para o estudo do artista: vida, época e obras. 

Lisboa: Livraria Morais, 5-7 apud AZEVEDO, 2011, 20-21 
581 MOURATO, 2008, 23 
582 Idem 
583 Idem 
584 S/autor, s/dataI  
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de expressão facial a pintura exposta na Escócia também será aquela que se aproxima 

mais da do MRQM. Contudo, não nos foi possível verificar mais nenhum autorretrato de 

Rembrandt com proximidades ao que nos encontramos a analisar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 106 – Rembrandt - Autorretrato Rembrandt com barrete, c. 1615-1660, óleo sobre tela, 660 x 514 

mm 

 

 Em suma, conseguimos verificar que no Quarto de Vestir se encontram expostas 

três cópias daqueles que são considerados os “grandes mestres” da pintura pela Academia 

Real da Marinha e Comércio, mais tarde Academia Portuense de Belas Artes, conforme 

exploramos no Capítulo 3. É ainda importante salientar que a cópia é um dos exercícios 

realizados na etapa de formação de qualquer artista, sendo esta uma linha temática que 

consideramos importante explorar e que aplicamos aquando das nossas visitas temáticas 

no MRQM. 

 

4.10. Salão do Rei 

O Salão do Rei é o último espaço da montagem expositiva dedicado e criado com 

base na estadia do Rei Carlos Alberto da Sardenha na residência. Este espaço contém 

atualmente quatro pinturas, PEMR38 a PEMR41, contudo quando consultamos as 

gravuras realizadas à época em que o monarca viveu no espaço, constatamos que 

nenhuma delas faria parte dos aposentos, Figura 107. Faremos em primeiro lugar a análise 
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das duas primeiras pinturas, PEMR38 e PEMR39, que constituem um par e que passam 

um pouco mais despercebidas por se encontrarem na base de dois tremós, numa sala em 

que não é possível circular no seu interior e com algum mobiliário à sua frente, o que 

acaba por não permitir uma visualização destacada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 107 – Salão do Rei - Fonte: Álbum MRQM 

 

 Antes de nos debruçarmos sobre as representações propriamente ditas, cremos que 

se torna necessário realizar um contexto sobre a pintura de paisagem, que de forma 

diferenciada, preenche esta sala. O termo pintura de paisagem, conforme referimos a 

propósito das pinturas expostas no corredor, cobre uma grande variedade de imagens, 

transmitindo um cenário exterior. Nesta tipologia de pintura poder-se-á encontrar desde 

montanhas, bosques, campos, oceanos, rios ou espaços mais ou menos urbanizados, 

podendo ainda os artistas optar pela inclusão de figuras humanas ou animais585. Podendo, 

conforme mencionamos anteriormente, ser um produto real ou imaginado. 

  

 

585 CHU, 2012, 188 
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PEMR38 – Série de Píramo e Tisbe (Fuga de Tisbe), à esquerda; PEMR39 – Série de Píramo e Tisbe 

(Morte de Píramo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR40 – O Porto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR41 – Paisagem com figura humana   
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Paralelamente à natureza-morta, tema abordado por nós na Sala de Jantar, a 

pintura de paisagem também sofreu alterações no seu estatuto no decorrer do século XIX, 

além dos pontos por nós enunciados anteriormente, cremos ser necessário nesta sala 

abordar outros contributos que o período romântico trouxe para esta temática. É com a 

pintura de paisagem que vamos assistir à saída dos pintores dos seus ateliers e que se 

estabelecem as atitudes que o homem moderno poderia ter perante o mundo586. 

 Em França estabelece-se a Escola de Barbizon, que teve como mentor Theódore 

Rosseau que pretendia renovar a pintura de paisagem, abandonando todas as convenções 

e regras definidas, defendia a vivência no campo, onde se poderia estudar todos os aspetos 

mutáveis da natureza, passando o artista a vivenciar a natureza e não a sua 

representação587. Em Inglaterra encontramos associados a este género de pintura os 

nomes de Constable e de Turner, dois pintores cujas formas de representação se 

apresentam de forma bastante distinta588. Enquanto a pintura de Constable assenta no 

estudo da paisagem realista holandesa e não define um espaço universal, criando um 

espaço composto por coisas físicas (árvores, casas, nuvens, água); Turner procura a 

paisagem clássica ou histórica de Claude Lorrain, com perspetivas de Canaletto, criando 

um espaço universal onde a dimensão do espaço se torna infinita, ao contrário de 

Constable589. É à pintura de paisagem que se encontram associados nomes como o de 

Corot que não segue nenhum movimento de época, seguindo uma linha de investigação 

própria, onde o seu interesse é o facto pictórico, em França, não procura o sentimento de 

Delacroix, nem um choque emotivo como a Escola de Barbizon; Corot procurará o 

domínio do homem sobre a natureza, pois entendia esse domínio como o conhecimento 

do homem em relação à ciência590. Em suma e como compreendemos através da 

exploração da pintura de paisagem em Espanha, a pintura de paisagem no romantismo 

será um reflexo que acompanha o estado de espírito dos artistas, que o transpõem através 

da pintura591. 

 

586 ARGAN, 1992, 38 e 40 
587 Idem, 60 
588 Idem, 40 
589 Idem 
590 Idem, 59 
591 GONZÁLEZ, 2006, 94 
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 Compreendemos assim que a paisagem evolui e desaparece enquanto pretexto 

num plano de fundo dos outros temas592, transportando consigo os valores de pitoresco e 

de sublime593. Com a afirmação deste género de representação, as Academias 

começariam a lecionar e a especializar os seus alunos em pintura de paisagem, uma aula 

que constava dos planos da Academia Régia de Desenho, em Lisboa594, mas que não fazia 

parte da Academia da cidade do Porto595. Contudo, apesar de não existirem aulas ou um 

curso de paisagem na cidade do Porto, será esta a primeira escola portuguesa a enviar 

para o estrangeiro um aluno pensionista em pintura de paisagem, Silva Porto596. 

Destacando-se na cidade de Lisboa, André Monteiro da Cruz, professor de paisagens e 

natureza-morta, José Francisco Ferreira Freitas, seu Substituto, cargo ocupado a 

posteriori por Tomás da Anunciação597 e João Cristino da Silva598, os dois últimos, 

particularmente conhecidos pela sua qualidade, deixando discípulos. 

 As duas primeiras pinturas em análise nesta sala, PEMR38 e PEMR39, 

apresentam-nos dois episódios da narrativa mitológica de Píramo e Tisbe. A narrativa 

mitológica faz parte das Metamorfoses, de Ovídio, e relata-nos um amor proibido entre 

dois mortais, cujos pais não permitiam o casamento599. De forma a não perderem o 

contacto, o casal encontrava-se num bosque, junto ao túmulo de Nino (uma fonte), um 

dia Tisbe chegou primeiro que Píramo ao local de encontro e viu-se confrontada por uma 

leoa ensanguentada por ter andando à caça. Tisbe assustada, fugiu do animal, escondendo-

se numa caverna. Contudo, o xaile que trazia às costas ficou para trás e a leoa após beber 

água na fonte estraçalhou o tecido e seguiu o seu caminho600. Píramo quando se começou 

a deslocar para o local de encontro com Tisbe reparou nas pegadas do animal selvagem, 

começando a ficar assustado, quando chegou à fonte, encontrou o xaile de Tisbe desfeito 

sobre o chão e ensanguentado601. Píramo, pensando que a sua amada tinha sido morta e 

 

592 Idem, 33 
593 Vd. Capítulo 4, Subcapítulo 4.6. 
594 COSTA, Luiz Xavier da (1923). Domingos António de Sequeira, Desenhador de Medalhas, 37-38 apud 

MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 142, 444-459 
595 FRANÇA, 1996, Vol. 1, 229 e MOURA, 2005, 82-83 
596 MOURA, 2005, 169 
597 FRANÇA, 1966, Vol. 1, 219 
598 Idem, 260-261 
599 OVIDIO, 2007, 106 
600 Idem, 106-108 
601 Idem, 108 
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comida pelo animal selvagem, encheu-se de culpa e suicidou-se com a sua espada602. 

Tisbe, ainda assustada saiu da caverna onde se escondeu para ir ao encontro de Píramo, 

ao chegar ao local viu uma poça de sangue no chão com um corpo a contorcer-se sobre 

ela; Tisbe afastou-se, mas após perceber que o corpo tinha as vestes de Píramo lançou-se 

sobre ele, tentando reanimá-lo603. Tisbe chamou por Píramo, olhando este para ela uma 

última vez, falecendo de seguida; ao olhar à sua volta a rapariga viu o seu tecido nas mãos 

de Píramo, compreendendo que este se tinha suicidado por considerar que ela tinha sido 

morta, pegando esta de seguida na espada e suicidando-se604. Após serem encontrados, 

os restos mortais do casal acabariam por ser colocados numa urna conjunta605. Sendo a 

história de Píramo e Tisbe considerada a inspiração de William Shakespeare para a 

composição do romance entre Romeu e Julieta606. 

 Antes de procedermos à análise das pinturas expostas no MRQM consideramos 

importante realizar uma leitura sobre como esta narrativa mitológica foi sendo 

apresentada ao longo do tempo: 

 

Figura 108 e 109 – Píramo e Tisbe; mosaico; finais do séc. III – princípios do séc. IV; Nea Paphos, Casa 

de Dionisio (Chipre); Morte de Píramo e Tisbe – Apollonio di Giovanni; tábua; 1435-1465; Universidade 

de Bolonha 

 

 As primeiras duas imagens que encontramos apresentam uma larga distância 

temporal, de cerca de doze séculos. A primeira, Figura 108, um mosaico, apresenta-nos 

 

602 Idem 
603 Idem, 108-109 
604 Idem, 109 
605 Idem 
606 CARDONA, 2018, 138 
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como no século III a história foi reduzida ao essencial para ser compreendida. Píramo e 

Tisbe apresentam o seu nome, de modo a serem identificados, estando Píramo sobre o 

chão a segurar um objeto, que nos encaminha para a imagem de uma leoa com um tecido 

na boca, motivo deste suicídio. Tisbe encontra-se representada isolada, antes de se 

suicidar. A representação da natureza é muito estilizada e pontual, transmitindo apenas 

que o motivo da pintura se passa no exterior. A segunda imagem por nós em análise, 

transmite-nos o momento da morte de Píramo, estando Tisbe a pegar na espada com que 

o seu amado se tinha suicidado, encontrando-se junto destes a leoa, com o pedaço de 

tecido ensanguentado no chão. Ao contrário da primeira representação, conseguimos 

atentar que nesta tábua já se denota a existência de um espaço exterior, com algumas 

montanhas e árvores, contudo esta não domina a obra. 

 

Figura 110 e 111 – Paisagem com Píramo e Tisbe – Gaspard Dughet; óleo sobre tela; c. 1656; Paisagem 

durante uma tempestade com Píramo e Tisbe – Nicolas Poussin; 1651; Óleo sobre tela 

 

 Ao passo que nas duas pinturas do século XVII tomamos consciência de que a 

paisagem começa a dominar sobre a representação mitológica. Tanto as soluções de 

representação de Dughet, como de Poussin, são bastante mais aproximadas daquelas que 

encontramos no MRQM, tendo como denominadores comuns a presença de montanhas 

nos planos seguintes, as tonalidades do céu e mesmo a colocação da vegetação. Se 

atentarmos, mesmo a colocação das personagens nas pinturas PEMR38 e PEMR39 é 

semelhante às soluções utilizadas no século XVII, residindo a principal diferença na 

colocação da fonte no lado esquerdo das telas do MRQM. Sendo a paisagem histórica 

produzida, no século XIX, por artistas com novas abordagens, como Camille Corot, uma 

temática que alcança sucesso na decoração de casas da burguesia emergente e onde os 
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esquemas serão muito semelhantes aos que apresentamos607. É ainda importante referir 

como mencionamos no decorrer deste subcapítulo, conseguimos verificar nestas duas 

pinturas o caminho que a pintura de paisagem já percorria para a sua afirmação, 

dominando a paisagem os dois quadros, que incluem a designação de paisagem no título, 

tornando-se o assunto mitológico quase acessório perante o espaço exterior.  

 

Figura 112 e 113 – Píramo e Tisbe – Gionima Antonio; óleo sobre tela; c. 1719; Píramo e Tisbe – Pierre-

Claude Gautherot; óleo sobre tela; 1799 

  

Quando atentamos nas Figuras 112 e 113, constatamos que no decorrer do século 

XVIII e já no limiar do início do século XIX, pode ser encontrado o sepulcro de Nino, 

junto ao lado esquerdo das personagens, tratadas em maior escala comparativamente ao 

século XVII, tratando as pinturas já a temática de pintura de história. 

As duas pinturas expostas no MRQM fazem parte das obras cujas quais poucas ou 

nenhumas informações dispúnhamos, não sabemos a sua autoria, cronologia, nem mesmo 

se foram realizadas para os tremós que as sustentam. Sabemos apenas que estes tremós 

foram adquiridos a Maria Júlia Oliveira Lobo, em 1969608, não tendo sido possível 

encontrar localizar dados sobre a detentora anterior das peças. Compreendemos ainda que 

a representação da história de Píramo e Tisbe encontra, ao longo dos séculos, várias 

fórmulas de representação, possuindo os registos mais aproximados entre o século XVII 

e XVIII, que cremos eu possam ser as âmbitos cronológicos mais aproximados destas 

duas telas, contudo, salientamos que a nossa conclusão carece de outras análises, 

nomeadamente da pigmentação da pintura que nos poderia ajudar a alcançar uma data 

 

607 CHU, 2012, 235-236 
608 Ficha de Inventário MRQM 



215 

mais precisa. Podendo estas pinturas, tal como a analisaremos de seguida não datar do 

período considerado romântico, mas sim, indicar o que se colecionava nesse momento. 

 Passaremos agora à análise da pintura PEMR41, deixando para último lugar a 

análise da pintura PEMR40, pois a pintura que agora analisaremos irá de encontro aos 

dados que vimos a enunciar sobre a pintura de paisagem, assim como preenche os 

parâmetros que mencionávamos a propósito do que era colecionável no século XIX, 

mesmo não tendo sido produzido no mesmo período cronológico. Esta pintura que 

denominamos como paisagem com figura humana, apresenta-nos uma paisagem 

imaginada com um bosque e alguns personagens em atividades lúdicas, procurando-se o 

deleite do observador, sendo esta pintura descrita por Eduardo Allen como um “campestre 

folguedo”609. 

 Compreendemos através do último dado por nós mencionado que esta pintura 

também se encontra como parte da Coleção Allen, indicando a sua ficha de inventário 

MNSR que deverá datar do século XVII. Contudo, o que nos levanta mais questões sobre 

esta pintura, é a sua autoria, a qual por não possuirmos qualquer certeza, optamos por 

omitir na nossa ficha de inventário. Em suma, quando verificamos as catalogações da 

Coleção Allen verificamos que são apontadas as seguintes autorias: 

 

 - 1844: Vandermen610 

 - 1853: Arnaldo Vandeermer (1619-1683)611 

 - 1902: Aert van Neer (1603-1677)612 

 - 2018: Jan Van der Meer (1632-1675)613 

 

 Sobre as referências realizadas quer por João Allen, em 1844, quer por Eduardo 

Allen, em 1853, sobre Vandermeer, não conseguimos encontrar qualquer 

correspondência em termos biográficos sobre artistas ou pinturas. Ao passo que nas duas 

menções seguintes, realizadas por Rocha Peixoto, em 1902, e por Paula Cardona, em 

 

609 ALLEN, 1853, 16 
610 SANTOS, 2005, 561 
611 ALLEN, 1853, 20 
612 PEIXOTO, 1902, 64 
613 CARDONA, 2018, 137 
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2018, conseguimos encontrar dois artistas, que passamos a ilustrar com alguns 

exemplares das suas produções, Figura 114 a 120. 

 

Figura 114 a 116 - Aert van der Neer – Paisagem com luz da lua sob o rio, com uma aldeia atrás; óleo 

sobre tela; 34 x 47,6 cm; Detentor anónimo, leiloado em 2008, Christie’s; Aert van der Neer – Cena de 

luar com rio ; óleo sobre tela ; 32,2 x 49,5 cm ; Victoria and Albert Museum; Aert van der Neer – 

Paisagem arborizada junto a rio ; óleo sobre tela ; 41,6 x 60,3 cm ; Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 

 

 Quando observamos algumas das pinturas realizadas por Aert van der Neer, 

Figura 114 a 116, autoria apontada por Rocha Peixoto, compreendemos que a paisagem 

e forma de representação do artista não se aproxima daquela que encontramos exposta no 

MRQM. O estudo mais recente sobre esta pintura, apresentado por Paula Cardona, indica 

que a obra é da autoria de Jan Van der Meer. Encontramos, durante a nossa investigação, 

uma família de pintores, onde pai e filho possuíam o nome Jan Van der Meer, O Velho e 

O Novo, respetivamente. O primeiro, conhecido como O Velho (1628-1691), foi pupilo 

de Jacob de Wet (1610-c.1675) e pintor de paisagens exteriores614. O seu filho, apelidado 

de O Novo (1656-1705), foi discípulo do pai e executante de pinturas de paisagem615. 

Encontramos ainda associados aos dois artistas o apelido de “Haarlem”, como Jan van 

der Meer Haarlem e Jan van der Meer Haarlem II, respetivamente, um apelido 

proveniente da Guilda de Haarlem, onde os dois foram mestres e nome da sua cidade 

natal616. É-nos também descrito que a pintura do mais velho, é por vezes, erroneamente 

atribuída como tendo realizada por Johanes Vermeer617. Debruçando-nos sobre a pintura 

exposta no MRQM, selecionamos algumas pinturas realizadas pelos dois Van der Meer, 

Figura 117 a 120. 

 

614 PERKINS, 1913, 233 
615 Idem 
616 Idem 
617 Idem 
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Figura 117 a 120 - Jan van der Meer, O Velho – Paisagem com dunas; s/data; óleo sobre tela; 447 x 643 

mm; Jan van der Meer, o Velho – Paisagem com uma propriedade murada e igreja; s/data; óleo sobre tela; 

336 x 470 mm; Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem com ovelhas em baixo de uma árvore; s/data; óleo 

sobre tela; 565 x 645 mm; Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem do sul com viajantes e animais; 1675; 

óleo sobre tela; 760 x 660 mm 

 

Apesar de denotarmos maior proximidade em relação à pintura exposta no 

MRQM, nas Figuras 119 e 120 realizadas por Jan van der Meer, o Novo, verificamos 

alguns pontos que são distintos, nomeadamente na modelação dos corpos e volumes, que 

nos parece melhor conseguida por este pintor, em relação à pintura por nós em análise. 

Conseguimos sobretudo apontar esta pintura, PEMR41, possa ter sido realizada por um 

artista dos Países Baixos, no século XVII, justificando-se deste modo o porquê de não 

optarmos por colocar nenhuma autoria no nosso estudo, pois cremos que seria algo 

exagerado, uma vez que não possuímos certezas sobre nenhuma das possíveis autorias. 

Apesar de não conseguirmos chegar a nenhuma conclusão autoral, encontramos esta tela 

exposta no Museu Allen, já enquanto Museu Municipal, em 1902, Figura 121 e 122. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 121 e 122 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR41 
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 Terminamos esta sala com a análise da pintura PEMR40, que nos apresenta uma 

paisagem topográfica, já assumidamente dentro desta tipologia de paisagem, em pleno 

século XIX618. Esta pintura foi realizada por Charles Napier Hemy619, datando de 1881 e 

a sua concretização partiu de uma encomenda da Casa Sandeman, onde o artista realizou 

a obra, em Vila Nova de Gaia. 

 Há alguns dados que consideramos particularmente relevantes sobre esta pintura, 

em primeiro lugar, o facto de sabermos que esta partiu de uma encomenda e de sabermos 

que o seu comitente terá sido o Albert Glas Sandeman620. Em segundo lugar, tomamos 

conhecimento daquela que era a vista da casa Sandeman para a cidade do Porto, no século 

XIX, salientando-se na tela a presença de barcos rabelos, utilizados no transporte de vinho 

do Porto e atividade a que se encontrava ligado o seu comitente, na parte comercial. Pelo 

que, além da posição de deleite que a pintura de paisagem nos poderá proporcionar, 

constatamos que esta paisagem se pode apresentar como um documento da topografia da 

cidade do Porto no século XIX e demonstra o poder económico do seu comitente que 

além de poder encomendar pintura, escolhe algo ligado às suas atividades que pretende 

destacar ainda que de forma indireta pela presença dos barcos no rio. 

 Salientamos ainda as informações que constam do Guia de Coleções, elaborado 

por Paula Cardona, que nos indica que esta pintura se encontrou exposta na Grovesnor 

Gallery, em Londres, e que contou de crítica positiva na imprensa, nomeadamente no The 

Art Journal621. Estes dados também nos são indicados na documentação que consultamos 

no MRQM, contudo, destaca-se o facto de nesta documentação se encontrar que não 

existem certezas sobre esta exposição e críticas622, pelo que optamos por deixar em aberto 

as duas hipóteses, pois tal como nos dados que indicamos por parte do MRQM, também 

não possuímos qualquer certeza sobre o percurso da pintura antes de ter sido adquirida 

pelo museu. 

 

 

 

 

618 CHU, 2012, 188 e Vd. Capítulo 5, Subcpítulo 5.1. 
619 Vd. Biografia de Charles Napier Hemy – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.12. 
620 S/autor, s/ano1, 6 e s/autor, s/data 
621 CARDONA, 2018, 137 
622 S/autor, s/ano1, 6 
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4.11. Pólo Informativo 2 

O Pólo Informativo 2 apresenta-nos quatro figuras de costumes, duas da autoria 

de Auguste Roquemont, PEMR43 e PEMR44, e as restantes, PEMR42 e PEMR45, da 

autoria do seu discípulo, Francisco José Resende623. 

Durante as últimas décadas do século XVIII e até aos finais do século XIX, os 

estrangeiros que visitavam Portugal escreveram ou deixaram imagens do país624. Na sua 

maioria foram franceses e ingleses e registavam costumes, virtudes e defeitos dos 

portugueses625. Visitavam Portugal por várias razões, por um lado existia curiosidade para 

visualizar as devastações do terramoto de 1755, os relatos militares das Guerras 

Peninsulares, que se repetiram com as lutas liberais, por nós mencionadas na Sala de 

Jogo/Biblioteca, também se tornavam num tema de chamada, mas principalmente pelo 

facto de Portugal apresentar fortes ideais românticos, como o exotismo626. Este seria um 

chamariz para visitar terras lusas, onde se procurava o pitoresco, o exotismo das 

paisagens, os costumes e monumentos627. Salientando José Augusto França que o atraso 

nas comunicações e o isolamento social com o exterior, fizeram com que se preservassem 

usos e práticas registadas por quem passava pelo país, nomeadamente as particularidades 

dos locais628. 

 É devido a estas particularidades que começaremos a verificar na pintura e 

estampas, o registo inicialmente feito por estrangeiros do que consideravam mais curioso 

nos locais que visitavam, neste caso o vestuário629. O registo dos trajes regionais começou 

a ser documentado nos finais do século XVIII, procurando os ilustradores divulgar os 

costumes tradicionais, publicando os estrangeiros, quando regressavam aos seus países, 

as suas recolhas. Tornaram-se famosas edições como “Travels in Portugal”, de James 

Murphy, “Sketches of the Country, Character, and Costumes, in Portugal and Spain”, de 

William Bradford e “Portugal Illustrated”, de William Morgan Kinsey630. 

 

623 Vd. Biografia de Francisco José Resende – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.10. 
624 ROSAS in VASCONCELOS et al, 2018, 86 
625 J. Q. N. (1811). Observaçoens sobre os mappas da povoaçao do reino, e ilhas in O Investigador 

Portuguez em Inglaterra ou Jornal Literario, Politico, & c., Julho de 1811, 100 apud MOURATO, 2006, 

Tomo I, 79 
626 ROSAS in VASCONCELOS et al, 2018, 86 
627 Idem 
628 FRANÇA, 1996, Vol. 1, 254 
629 MOURATO, 2000, Vol. 1, 106 
630 Idem 
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PEMR42 – Pintura de género (duas figuras femininas) 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR43 – Varina; PEMR44 – Varina 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR45 – Andador de Almas  
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William Bradford ao publicar um conjunto de esboços de costumes e carácter de 

Portugal e Espanha, despertou a nossa curiosidade sobre o exotismo e a pintura de 

costumes ou “costumbrista” como é apelidada em Espanha. A pintura de costumes 

espanhola seguiu duas linhas, a de costumes andaluzes, Figura 123, e madrilenos, Figura 

124, oferecendo cada uma delas particularidades distintas, mas com um ponto em comum, 

que foi o facto de esta pintura se aproximar da realidade, que tinha como ponto de partida 

a visão do popular, como algo pitoresco631. Sabemos ainda que estas pinturas se 

destinavam a uma clientela de estrangeiros, como aconteceu em Portugal, que 

procuravam o que podia ser considerado de “espanhol” e à burguesia ascendente632. 

Consideramos este um ponto comum entre Portugal e Espanha, onde os trajes regionais 

portugueses também eram considerados distintivos em relação aos visitantes do país, que 

procuravam a sua representação para o exterior, demonstrando os trajes e costumes 

portugueses os traços da nação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 123 e 124 - Valeriano Domínguez Becquer – Nodriga pasiega; 1856; óleo sobre tela; Museo del 

Romanticismo de Madrid; Anónimo – La cita; c. 1840; óleo sobre tela; Museo del Romanticismo de 

Madrid 

 

631 GONZÁLEZ, 2018, 81-82 
632 Idem, 82 
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Quando observamos o caso espanhol, compreendemos novas proximidades com 

o caso português: 

 

“Uno de los factores de exotismo más apreciado por los extranjeros fue la originalidad y variedade 

de la indumentaria española. Los tipos y trajes tuvieron casi la misma importancia que el passaje 

o las vistas urbanas (…)”633. 

 

Consideramos este contraponto particularmente relevante porque enquanto 

realizávamos levantamentos de dados para a nossa investigação, verificamos que a 

pintura de costumes portuguesa é tratada de um modo quase isolado e como um fenómeno 

único. Contudo, constatamos que Espanha possui uma realidade bastante aproximada, 

fazendo sentido que este fenómeno seja tratado, pelo menos, num contexto peninsular. 

 Em Portugal, no século XIX, começam a ser registadas as características do povo 

português em figuras isoladas634. Sendo o uso do traje acompanhado por um apontamento 

paisagístico do local de onde são oriundas as personagens, em jeito de cenário635, podendo 

a paisagem ser idealizada, com fundos neutros, mas onde figuram elementos regionais 

alusivos ao local636. Encontrando-se esta prática nas ilustrações realizadas por Henry 

L’Evéque, na publicação “Costume of Portugal”637. 

 Estas publicações começaram a ser divulgadas como álbuns de costumes, 

começando na década de 30, com o advento da litografia, a ser publicadas conjuntos de 

estampas intituladas de “Costumes Portuguezes” ou “Colecção dos Trajos, Uzos e 

Costumes mais notaveis, e caracteristicos dos habitantes de Lisboa e Provincias de 

Portugal”, começando estas imagens a proliferar e multiplicar-se no país638. 

Consideramos também pertinente salientar a partir da década de 30 se começam a 

multiplicar não só as estampas, mas também os jornais e revistas pitorescos e ilustrados, 

inspirados nos periódicos franceses e ingleses639. Entre 1816 e 1817 foi publicada a 

primeira revista em Portugal com algumas páginas dedicadas à descrição de monumentos, 

 

633 Idem 
634 SOARES in AA. VV., 1999, 202 
635 MOURATO, 2000, Vol. 1, 106 
636 SOARES in AA. VV., 1999, 203 
637 MOURATO, 2000, Vol. 1, 106 
638 Idem 
639 ROSAS in VASCONCELOS et al, 2018, 87 
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com gravuras ilustrativas, o “Jornal de Bellas-Artes” ou “Mnémosine Lusitana”640. A 

realidade de leitura de jornais e revistas no século XIX, era feita em cafés, clubes ou 

residências para pequenas plateias, de quinze a vinte pessoas, não existindo o conceito de 

leitura individual, mas sim para debate e conhecimento comunitário, alargando-se a várias 

camadas sociais641. Tornavam-se assim os jornais numa fonte pedagógica e civilizadora, 

necessária para o progresso do país642. Nas revistas e jornais era afirmado, ainda que de 

forma contida que era lamentável os monumentos portugueses serem alvo de interesse 

por estrangeiros e tão pouco conhecimento por parte dos portugueses643. Sendo alguns 

dos títulos destas publicações: “O Recreio”, “Jornal das Famílias”, “O Jornal 

Encyclopedico”, “Archivo Popular. Seminário Pitoresco”, “Universo Pittoresco” e “O 

Panorama”, que incluíam nas publicações traduções dos textos das suas congéneres 

exteriores como o “Magasin Pittoresque” ou o “Museé des Familles”644. 

 A pintura de género ou de costumes645 começa assim a desenvolver-se em 

Portugal, em conjunto com os fenómenos enunciados, as figuras são normalmente 

representadas a envergar trajes populares, tratando-se de manequins com expressões 

fisionómicas inexpressivas e impessoais, considerando-se mais importante que o olhar do 

observador atentasse no vestuário e não na fisionomia dos personagens646. A maioria das 

representações são de mulheres do povo, isoladas, a corpo inteiro, incluindo traços dos 

trajes e acompanhadas de utensílios ou adereços associados ao seu labor647. 

 A nossa análise desta sala em primeiro lugar versa as pinturas de Auguste 

Roquemont, PEMR43 e PERM44, e só depois do seu discípulo Francisco José Resende, 

de modo a permitir uma leitura cronológica das obras. As pinturas de Auguste Roquemont 

vão de encontro aos dados que vimos a enunciar, encontramos nas duas telas, tratadas por 

nós como um conjunto pelas suas semelhanças, uma mulher, a corpo inteiro e com fundos 

neutros, uma voltada para a esquerda e outra para a direita. Estas pinturas com uma 

modelação dos corpos bem distribuída e vestuário distintivo da sua profissão, neste caso, 

 

640 Idem 
641 MOURATO, 2000, Vol. 1, 149 
642 ROSAS in VASCONCELOS et al, 2018, 87 
643 Idem, 88 
644 Idem 
645 É considerada pintura de costumes, uma pintura que exalte as características peculiares de uma nação, 

região ou cidade, representadas através de personagens ou cenas tipificadas (GONZÁLEZ, 2018, 33) 
646 MOURATO, 2000, Vol. 1, 109 
647 SOARES in AA. VV, 1999, 202 
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duas varinas, demonstra-nos porque é que Roquemont possuiu discípulos nesta temática 

da pintura, possuindo um fundo neutro e luz que contrasta com o corpo das mulheres, de 

forma equilibrada e cuidada. 

 Estas pinturas destacam-se de todas as outras por nós analisadas no museu, porque 

não conseguimos acesso às fichas de inventário MNSR, de onde são provenientes dado 

que não nos foi possível localizar as numerações de inventário a que corresponderiam no 

MRQM, para realizar a consulta in loco no inventário manual do MNSR. Esta demora na 

nossa investigação, justifica-se pelo facto de as telas não serem removíveis facilmente do 

seu suporte, na nova montagem expositiva. 

 Apesar de não nos ter sido possível reconstituir o percurso em termos de 

inventário, ao longo da nossa investigação, procuramos em termos bibliográficos novas 

correspondências sobre estas pinturas, tendo sido localizada uma correspondência, 

através da leitura d’Os Museus de Arte do Pôrto (Notas Históricas), de Pedro Vitorino648. 

Este texto descreve que no Museu da Restauração se encontravam incluídas na Coleção 

Allen duas varinas da autoria de Auguste Roquemont, que haviam sido doadas sem 

remeter para o doador649. Procuramos saber mais sobre a possível apresentação destas 

duas telas no Museu Municipal do Porto, tendo sido localizada por nós, através do 

Arquivo Digital da CMP (gisa.web), uma fotografia datada de 1902, onde podemos 

verificar que de facto, as duas pinturas de Roquemont foram integradas no Museu 

Municipal, estando atualmente no MRQM, Figura 125 a 127. Sabemos ainda que estas 

pinturas se encontram depositadas no MRQM desde 1971, apesar de a pintura PEMR43 

não se ter encontrado exposta no museu, encontrando-se exposta no Gabinete da Doutora 

Paula Cardona, até 2017650. 

 

648 VITORINO, 1930, 187 
649 Idem 
650 Ficha de Inventário MRQM 
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Figura 125 a 127 – Recorte fotográfico da pintura PEMR43; Museu Municipal do Porto, vista de uma das 

salas; 360 x 430 mm - edição pela autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR44 

 

 Seguem-se agora as pinturas da autoria de Francisco José Resende, PEMR42 e 

PEMR45, um pintor que conta com uma área expositiva em seu nome no MRQM. 

Conforme se compreende através da ficha biográfica de Francisco José Resende, foi 

aprendiz e estudou no atelier de Auguste Roquemont pelo menos a partir de 1851651. 

Compreendendo-se nas duas pinturas neste Pólo e posteriormente em dois exemplares do 

Núcleo em seu nome próprio, o porquê de ser tratado como discípulo de Roquemont, 

apresentando o mesmo tipo de modelos e fórmulas de representação do seu mestre, aliás 

comuns a esta tipologia de pintura. 

 Quando estudamos Auguste Roquemont652, supomos que o artista tenha viajado 

por Portugal e tenha realizado registos dos trajes e diferentes locais por onde passava. 

Apresentando-se o estudo de Francisco José Resende, através dos seus diários, de uma 

forma completamente distinta, para este pintor conseguimos saber por que locais passou, 

as festividades a que assistiu, as cores destes eventos, dos seus trajes e ainda alguns 

apontamentos em desenhos do que pretenderia representar em pintura653, Figura 128 a 

130. Apesar de não possuirmos qualquer certeza, estimamos que prática possa ter sido 

herdada por Resende do seu mestre, salvaguardando-se o facto de não termos encontrado 

diários ou desenhos preparatórios de Roquemont. 

 

651 MOURATO, 2000, Vol. 1, 40 
652 Vd. Biografia de Auguste Roquemont – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.8. 
653 RESENDE, Francisco José (1886). Portugal na Exposição de Paris in O Primeiro de Janeiro, Porto, 20 

de Setembro de 1886, 2 apud MOURATO, 2000, Vol. 1, 103 e RESENDE, Francisco José (1864). Cartas 

sobre a exposição – 7ª e Última in O Commercio do Porto, Porto, 18 de Junho de 1864, 1 apud MOURATO, 

2000, Vol. 1, 40 
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Figura 128 a 130 – Francisco José Resende – Bom Jesus do Monte; 1852; lápis e aguarela sobre papel; 

120 x 90 mm; Museu Quinta Santiago – Matosinhos; Francisco José Resende – Gerês; c. 1859; lápis e 

aguarela sobre papel; 145 x 236 mm; Coleção Vitorino Ribeiro – Porto; Francisco José Resende – Trajes 

dos Carvalhos, Maia e Valongo; s/data; desenho à pena, tinta da china, sobre papel; 162 x 219 mm; 

Coleção Vitorino Ribeiro – Porto 

 

 É ainda importante salientar que ao contrário do seu mestre, Resende possuiu 

poucos compradores na tipologia de costumes, à qual dedicou bastante atenção654. O 

artista oferecia algumas destas pinturas a amigos ou comitentes, como tentativa de obter 

encomendas neste género, algo que nunca conseguiu655. 

 A pintura PEMR42 é proveniente da Coleção Vitorino Ribeiro e dispomos de 

poucos ou nenhuns dados sobre a mesma, informando a ficha de inventário da instituição 

apenas que foi doada em 1951 (sem dados do seu doador), autoria, técnicas, medidas e 

uma sumária descrição da cena representada. Encontramos ainda uma reprodução em 

imagem deste exemplar no segundo volume de Dissertação de Mestrado de António 

Mourato, onde lhe é atribuído o título “As italianas”, não sendo atribuída qualquer 

menção textual a esta obra656. Não sabemos em que dados ou fontes é que o autor se 

baseou para a atribuição do título da pintura, tendo-se optado neste trabalho por uma 

descrição genérica “pintura de género (duas figuras femininas romanas)”. 

 Esta pintura torna-se relevante pelos dados que nos transmite, que aliás será 

comum nas pinturas de Resende que analisaremos, onde o pintor inclui informações 

biográficas nas telas. Este exemplar inclui a assinatura do artista, local de execução e 

data: “Rezende; Roma; 5º mês 1888”. Sabemos que Francisco José Resende se vai 

reformar do ensino em 1881, devido ao seu estado de saúde se encontrar a piorar desde 

 

654 MOURATO, 2000, Vol. 1, 103 
655 Idem, 105 
656 MOURATO, 2000, Vol. 2, 212 
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1878, quando começou a sofrer de uma dispepsia, causa da sua morte657. Sendo jubilado 

cerca de um ano depois, em 1882658, após a jubilação, Resende começou a viajar 

regularmente pela Europa, viagens estas em que se fez acompanhar de lápis e cadernos, 

sendo-nos descrito que nestas viagens Resende registava tudo o que prendia a sua atenção 

“paisagens imponderáveis, figuras passageiras, monumentos periclitantes emergem das 

suas páginas (…) A vivacidade do traço, quase explosiva, encanta pela capacidade de 

aliar a síntese gráfica uma poderosa eficácia descritiva”659. É por isso possível concluir 

que em Maio de 1888, Francisco José Resende se encontrava em Roma, quando pintou a 

tela PEMR42. 

 A última pintura do Pólo Informativo 2, PEMR45, também da autoria de Resende, 

apresenta-nos um Andador de Almas e contrariamente às restantes, não sabemos a data 

em que foi realizada. Os Andadores de Almas, circulavam pelas ruas e eram pedintes de 

esmolas para o culto de santos660. Estes homens vestiam opas e seguravam imagens 

religiosas que eram beijadas pelos fiéis, carregavam um guarda chuva, que pode ser 

encontrado por baixo do braço do homem na pintura de Resende e um lenço na cabeça 

para se protegerem do sol, algo que também encontramos neste personagem661. Ostenta 

ainda um oratório nas mãos e uma lata para colocar as esmolas que receberia662. 

Compreendendo-se deste modo que o artista incluiu todos os elementos necessários à 

identificação da função do retratado. 

 Consideramos ainda curiosa a presença de homens nesta temática de pintura na 

produção de Resende, Figura 131 a 133, dado que estas pinturas normalmente tratavam 

mulheres, assistimos a uma multiplicação de homens na produção deste artista. O 

primeiro exemplo que incluímos é o de um carvoeiro ou almocreve, que é apenas um 

esboço e não um resultado final, ao contrário dos dois pescadores que encontramos de 

seguida. Compreendemos ainda que o Andador de Almas poderá ser uma versão única na 

produção de Resende, dado que não encontramos a sua multiplicação, como no caso dos 

pescadores. 

 

657 MOURATO, 2000, Vol. 1, 132-133 
658 Idem 
659 MOURATO, 2007, 26-27 
660 CARVALHAL, A. L. de (1947). Os Andadores de Almas foram riscados da paisagem citadina in O 

Tripeiro, nº 4, Agosto de 1947 apud MOURATO, 2007, 96 
661 Idem 
662 Idem 
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Figura 131 a 133 – Francisco José Resende – Carvoeiro ou Almocreve de Burgos; 1853; desenho à pena, 

tinta da china, colorido com aguarela; 200 x 120 mm; Museu Quinta de Santiago – Matosinhos; Francisco 

José Resende – Pecheur de Matosinhos; 1871; óleo sobre cartão; 690 x 550 mm; Ateneu Comercial do 

Porto; Francisco José Resende – Figura de pescador; 1886; óleo sobre chapa; 220 x 170 mm; Câmara 

Municipal de Matosinhos 

 

 Esta pintura é proveniente do MNSR e na ficha de inventário da instituição é 

mencionado que esta tela se encontra assinada e com nota de oferta no seu verso, 

possuindo ainda uma inscrição descrita como ilegível. Encontramos ainda a sua 

descrição, nos estudos de António Mourato, em 2000 e em 2007663, não indicando as 

publicações qualquer dado sobre o verso da tela enunciados na ficha de inventário. Pelo 

que incluímos todas as informações a que obtivemos acesso sobre a pintura, pois, devido 

à sua colocação no espaço não nos foi possível observar o seu verso. 

 As quatro pinturas que compõem este núcleo possuem ainda pequeno formato, um 

dado que nos permite compreender porque é que Roquemont encontrava compradores 

estrangeiros, uma vez que estas eram facilmente transportáveis durante as suas viagens. 

Ao contrário do que propomos para outros espaços, em que consoante a pintura 

exposta consideramos uma alteração do nome do núcleo, como no caso do Corredor, onde 

propomos uma mudança de nome para Núcleo de Jean Pillement. Não o propomos para  

o Pólo Informativo 2, uma alteração da sua nomenclatura, pois apesar de todas as pinturas 

 

663 MOURATO, 2000, Vol. 2, 209 e MOURATO, 2007, 96 
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apresentarem a mesma temática, este espaço apresenta outro tipo de objetos, com 

temáticas diferenciadas. 

 

4.12. Salão de Baile 

O Salão de Baile é o local do museu onde encontramos a maior concentração de 

pintura, estando expostas nove telas, PEMR46 a PEMR54, com variedade de formatos e 

temáticas. A temática é o nosso ponto de partida para a análise desta sala que repartimos 

por paredes, da forma atribuída no museu, conforme explicitamos no nosso relatório de 

estágio, Capítulo 2, de modo a simplificar a leitura do nosso texto. A parede A apresenta 

quatro paisagens, PEMR46 a PEMR49; a parede B apresenta apenas um espelho, sem 

qualquer pintura; a parede C ostenta três pintura de género, PEMR50 a PEMR52, que se 

poderão considerar galantes ou pastorais e a parede D expõe dois retratos ou figuras de 

género, PEMR53 e PEMR54. 

 A primeira pintura que encontramos na parede A, PEMR46, apresenta uma 

tempestade no mar, onde um barco, a ser consumido pelas ondas se encontra inclinado 

para a direita, sendo esta uma das pinturas que nos ofereceu mais dificuldades ao longo 

da nossa investigação. 

 Quando realizamos a atribuição desta pintura na Coleção Allen, de onde nos é 

indicada a sua proveniência como o nº 83 dos inventários do século XIX e XX, 

compreendemos que alguns dados são discordantes daqueles que a tela apresenta 

atualmente:  
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PEMR46 – Tempestade no mar 

 

 

 

 

 

PEMR47 – Paisagem com ruínas; PEMR48 – Paisagem com ruínas 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR49 – Porto de Pesca 
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1844 - “83. Vista de mar (Navio Hollandez) - A. Goubeau”664. 

1849 - “83. Marinha com navio holandez = A. Goubeau -23 pollegadas de alto por 29 pollegadas 

de comprido = panno - 24$000”665. 

1853 – “83. Marinha com um navio Hollandez - Original por A. Goubeau - Uma náo batida pela 

tempestade joga violentamente sobre as ondas: em roda avistão-se destroços de naufragio: á direita 

e a alguma distancia um rochedo em forma de arco, atesta a perigosa proximidade da costa: ao 

longe varias embarcações acossadas pelo temporal tentão refugiar-se ao largo - (excerto dos 

Lusíadas) - Da Eschola Hollandeza: floresceu no meado do séc. 17º - Panno. A. 23 L. 29”666. 

1902 – “Goubeau (A.). O Cat. de 1853 classifica este autor como da Esc. Hollandeza e do meado 

do sec. XVII. Há um artista da escola flamenga: Ant. Goubou ou Goebouw, natural de Anvers 

(1616-1698), que pintou scenas populares e de guerra. - Nº 83. Marinha. Navio hollandez em 

temporal”667. 

2018 – “Na parede esquerda, para quem entra no aposento, pode ser admirado o óleo sobre tela, 

da escola holandesa, intitulado de Tempestade no Mar, datado da segunda metade do século XVII. 

A composição é à maneira de Willem Van de Velde, o Jovem (Liden 1633 – Londres 1707). Esta 

pintura pertence à coleção Allen, adquirida em 1850 pela Câmara Municipal do Porto, tendo estado 

em depósito no Museu Nacional de Soares dos Reis desde 1940 e deslocada em 2017 para o Museu 

Romântico (590 Pin CMP) (SANTOS, 2005, 229 (Nº 83).”668. 

Ficha de inventário MNSR – “Escola e Época - Escola Flamenga (?); Autor – Antoine Goubeau; 

Assunto - Navio Holandez; (…) Descrição: (…) nº 83 de 1853, p. 19 e nº 83 de 1902”669. 

 

Esta pintura possui uma placa de identificação pregada na sua moldura, indicando 

que a sua autoria é de “Delerive (Nicolau); 1755-1818; Escola Francêsa”, Figura 134. 

Ou seja, obtemos através das fichas de inventário, numerações de catálogos, 

catálogos e placa informativa da obra, descrições completamente distintas quanto à sua 

autoria. Pelo que nos debruçaremos em primeiro lugar na autoria apresentada na placa 

informativa da tela. 

 

 

 

664 SANTOS, 2011, 562 
665 S/título, 1849, fl. 19v 
666 ALLEN, 1853, 19 
667 PEIXOTO, 1902, 75 
668 CARDONA, 2018, 168 
669 Ficha de inventário MNSR - 590 Pin CMP 
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Figura 134 – Placa identificativa da pintura PEMR46 

 

Nicolas-Louis Albert Delerive (1755, Lille -1818, Lisboa), fez parte de uma 

geração de artistas franceses que se mudaram para Portugal no final do século XVIII e é 

considerado um dos melhores intérpretes de costumes e representações populares 

portugueses670. A sua formação foi realizada entre Lille e Paris, expondo nos Salons da 

Academia de Lille e nas festividades da Place Dauphine, em Paris, entre 1779 e 1783, e 

novamente, em 1787671. Antes de mudar de país recebeu, em 1776, a medalha da classe 

de modelo da Escola de Desenho de Lille, quando Louis Watteau (1731-1798) era 

professor coadjunto da disciplina672 e, em 1785, foi agregado à Academia de Lille e 

encarregue pelo mesmo, Watteau, a ser o seu “morceau de reception”, tornando-se neste 

momento académico de mérito desta Academia673. 

 O artista abandonou França por volta de 1790, vivendo durante dois anos em 

Espanha, mudando-se depois para a cidade de Lisboa, onde faleceu vinte e seis anos 

depois674. Em Portugal, começou uma procura pelo exótico e das origens dos portugueses, 

elementos procurados pelos visitantes estrangeiros no país675. Em França pintava 

habitualmente batalhas, paisagens, bambochatas676 e pinturas de costumes677 e, quando 

 

670 SALDANHA in SERRÃO, 2016, 18 
671 Idem, 20 
672 Idem apud VELRY, Hippolyte – Essay de Biographie Lilloise Contemporaine 1800-1869. Lille: Leleu 

Libraire, 1869, 234 
673 Idem 
674 Idem, 21 
675 Idem, 22 
676 Bambochatas – pinturas com representação de cenas populares ou burlescas 
677 SALDANHA in SERRÃO, 2016, 20 



233 

chega a Portugal, continua a sua produção dentro do mesmo género, pintando logo no 

primeiro ano duas telas de costumes, a primeira com o título “Feira dos cavalos (bestas) 

à entrada do Passeio Público” e “Mercado na Praça da Figueira”678. 

 A sua produção passou a versar o interesse que possuía na população portuguesa, 

nas modas e costumes, pintando ambientes rurais e fazendo muitas vezes registos de 

observação direta, como podemos verificar nas Figuras 135 e 136679. Foi ainda em Lisboa, 

por volta de 1800, que começou uma outra fase da sua carreira, menos dependente do 

mercado e mais próxima da corte, com encomendas régias, pintou por várias vezes o 

futuro D. João VI, sendo este o ponto mais alto em termos de sociedade que alcançou ao 

longo da sua vida680. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 135 e 136 – Nicolas Delerive – Figuras num mercado (pormenor); desenho aguarelado; 

220 x 165 mm; c. 1792-1805; Museu da Cidade, Lisboa; Nicolas Delerive – Carroça com um burro e 

aldeão; desenho a lápis; 165 x 220 mm; Museu da Cidade, Lisboa 

 

Contudo, a produção de Delerive ficou sempre associada à pintura de costumes, 

que seria seguida pelos “nossos artistas românticos (…), em obras como as de Leonel 

Marques Pereira (1828-1892), Francisco José Resende (1825-1893), João Cristino da 

Silva (1829-1877), Tomás da Anunciação, nas aguarelas de Miguel Ângelo Lupi (entre 

 

678 ARAÚJO, 1991, Vol. 1, 186 
679 SALDANHA in SERRÃO, 2016, 22-23 
680 Idem, 23-24 
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1860 e 1870), ou nas pinturas de Auguste Roquemont (1804-1852) que, em muitos 

aspectos, derivam de modelos já enunciados por Delerive.”681. 

 Compreendemos assim que a produção de Delerive, principalmente em Portugal, 

esteve associada à produção de cenas de costumes, género e alguns retratos. Sendo 

particularmente relevantes as imagens por nós incluídas de alguns dos seus registos, 

Figura 135 e 136, que são particularmente próximas dos desenhos que incluímos na sala 

anterior de Francisco José Resende, Figura 128 a 130, e dos registos de observação que 

também fazia das diferentes regiões de Portugal. O percurso e a produção deste artista 

também nos permite afirmar que Auguste Roquemont não foi o introdutor da pintura de 

costumes em Portugal. Mas, quando atentamos nas obras de Delerive, verificamos que a 

sua produção não se relaciona com a paisagem marítima exposta no MRQM, sobretudo 

porque a sua pintura não inclui o “dramatismo” de um naufrágio como o que nos é 

apresentado na tela, pelo que esta pintura apresentaria uma clara exceção dentro da sua 

produção. 

 Passaremos para a autoria referida anteriormente de Antoine Goubeau, A. 

Goubeau, Ant. Goubou ou Goubeouw. Confrontamo-nos ao longo da nossa investigação 

ainda com as grafias de Anton Goubau e Anthonis Goubau I682. Os dados que 

conseguimos obter sobre este artista são escassos, sabemos que foi mestre de Nicolas 

Largilière, sendo este dado o mais frequente quando é mencionado683. Encontramos ainda 

dados discordantes sobre o seu local de nascimento, com estudos que nos mencionam que 

nasceu e morreu na Antuérpia684, assim como que nasceu em Amesterdão685, sendo 

mencionada de forma igualitária a sua data de nascimento e morte, como 1616-1698, que 

aliás, também é mencionada Rocha Peixoto686. Sendo ainda descritas de formas distintas 

as temáticas que realizou durante a sua vida, há estudos que afirmam que pintava 

 

681 Idem, 27 
682 RIVERA, 2011,491 
683 WORNUM, 1943, 470; Carnegie Institute, 1951, s/p; MICHAUS, s/data, 260; HORSIN-DÉON, 1851, 

39; BAETJER, 2020, 35, VILLOT, 1857, 198 
684 CROWE, 1879, 332 
685 RIVERA, 2011, 490 
686 PEIXOTO, 1902, 75 
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naturezas mortas e paisagens687, outros que o tratam enquanto pintor de género688, 

também como pintor de história689 e de temática religiosa690. 

 É ainda consensual que foi conhecido por pintar bambochatas691, onde 

apresentava mercados e feiras, em que permitia aos seus aprendizes pintar os acessórios 

como peixes, frutas e flores692. Sabemos que se formou com Juan de Farins ou Johannes 

de Farius, entre 1622 e 1623, na Guilda de São Lucas de Amberes, seguindo depois o 

próprio, o cargo de mestre de pintura na Companhia de Jesus de Malinas693, em Anvers694, 

numa Guilda, também, em nome de São Lucas695. Destaca-se o facto de ter estudado em 

Itália, mais propriamente em Roma, onde pintou vistas com muita cor e compostas por 

muitas figuras animadas696, sendo-nos descrito que no seu último período de vida pintava 

ao estilo de Jan Asselyn697. Constatamos ao longo da nossa investigação que algumas 

pinturas, viram a sua autoria desmentida, estando anteriormente atribuídas a Jan Asselyn 

e, atualmente, assume-se como seu autor Antoine Goubeau. 

 

Figura 137 a 139 – Antoine Goubeau - Paisagem com figuras; séc. XVII; 300 x 204 cm; óleo sobre tela; 

Dulwich Picture Gallery – Londres; Anton Goubau – Uma paisagem clássica italiana com figuras 

dispostas num mercado e montanhas no fundo; s/data; 115 x 137,2 cm; óleo sobre tela; Anton Goubau – 

A capriccio of mediterranean port with Roman ruis; 1664; 134,5 x 176,5 cm; óleo sobre tela 

 

 

687 WORNUM, 1943, 470 
688 Carnegie Institute, 1951, s/p 
689 SINGLETON, 1809, 82 
690 RIVERA, 2011 
691 MICHAUD, s/data, 260; JANNEAU, 1965, 376 
692 HORSIN-DÉON, 1851, 39 e SINGLETON, 1809, 82 
693 RIVERA, 2011, 490 
694 JANNEAU, 1965, 376 
695 BAETJER, 2020, 35 
696 ROOSES, 1914, 255 
697 CROWE, 1879, 332 
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 Apesar de não termos conseguido localizar muitas pinturas da autoria de Antoine 

Goubeau, incluímos no nosso estudo as Figuras 137 a 139, sendo que voltamos as nossas 

atenções sobretudo para a Figura 138, que nos apresenta tonalidades mais semelhantes às 

que encontramos na pintura exposta no MRQM. Constatamos ainda que ao contrário do 

que nos é descrito nas biografias do artista, que no caso de ter executado a pintura 

PEMR46, não colocou qualquer presença de figura humana, a qual é de facto abundante, 

em todos os exemplares que aqui incluímos. Como não encontramos qualquer imagem na 

produção do artista sem a presença de figuras humanas, não sabemos de que forma 

poderia ter realizado pinturas de paisagem sem esta presença. 

 Já o último estudo realizado que menciona a pintura PEMR46, realizado por Paula 

Cardona, diz-nos que esta pintura foi executada à maneira de Willem van de Velde, o 

Jovem (1633-1707)698. Consideramos esta atribuição plausível, nomeadamente quando 

comparamos pinturas do artista, como a da Figura 140, contudo, ao longo da nossa 

dissertação optamos por não realizar atribuições com base em “à maneira de”, “do circuito 

de” ou “do círculo de”, conforme explicitaremos no capítulo 5, a propósito das nossas 

Fichas de Inventário, subcapítulo 5.1. Pelo que apesar das proximidades formais e 

estéticas, optamos por deixar o campo de autoria da nossa dissertação em relação a esta 

tela em branco, pois não conseguimos confirmar qual a autoria da pintura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

698 CARDONA, 2018, 41 
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Figura 140 - Willem van de Velde, o Jovem – Navios num mar revolto; c. 1672; óleo sobre tela; 132 x 

192 cm; Museu de Arte de Toledo 

 

 Podemos sobretudo concluir que a pintura exposta no MRQM, nos apresenta uma 

paisagem marítima, possivelmente do século XVII e que mais uma vez nos demonstra 

alguns dos dados que vimos a enunciar sobre a pintura de paisagem, que não tendo sido 

produzida no período considerado de romântico, mostra o gosto que os colecionadores e 

neste caso João Allen possuía sobre os temas que transmitiam os valores que são 

característicos do século XIX, colocando-nos esta pintura em confronto com o sublime e 

a efemeridade da vida perante uma tempestade em alto mar. É ainda uma obra bastante 

bem conseguida nas suas modelações e que nos transmite de facto, essa efemeridade que 

mencionamos, conseguimos também confirmar que esta pintura se encontrava 

anteriormente exposta no Museu à Restauração, Figura 141 e 142. Através destas 

imagens, conseguimos aferir que a moldura da tela é a mesma desde a sua incorporação 

no MNSR, mas que não continha a placa identificativa que está atualmente pregada na 

mesma. 

 

Figura 141 e 142 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR46 

 

 Seguindo o percurso da sala pela mesma parede, encontramos duas pinturas de 

pequeno formato, PEMR47 e PEMR48. Estas duas pinturas apresentam-nos outro âmbito, 

dentro da pintura de paisagem. Debruçam-se, contudo, sobre outro subtema dentro desta 

categoria, que é a pintura de ruínas. É igualmente interessante a atitude que podemos 
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encontrar no romantismo perante as ruínas, a propósito dos Grand Tour, como o que 

realizou João Allen, primeiro proprietário de que possuímos conhecimento destas telas: 

 

“Esta moda das viagens trouxe consigo a febre da pintura de panoramas que desafiavam os limites 

empíricos da visão e foi neste contexto que surgiu e se afirmou a pintura de paisagem de ruínas, 

tão divulgada pelos românticos europeus. Porém, ao artista viajante não cabia apenas a colecta de 

pedaços brutos de um universo remoto mas sim a sua transformação em imagem romântica, e desse 

modo, o relato de viagem foi dando lugar à pintura de panorama onde figuravam as ruínas. Quando 

regressavam a casa, os pintores viajantes dedicavam-se a completar e finalizar os seus esbocetos 

em telas que depois mostravam aos mais próximos, dando-lhes a conhecer a paisagens vivenciadas 

(…) Grande parte destas pinturas traduziam um ambiente sonhador, marcado muitas vezes pela 

representação de destroços arquitetónicos no meio de uma natureza luxuriante que se revelava 

indiferente ao destino do Homem. Uma fachada desmoronada, colunas despedaçadas, constituíam 

o legado de uma antiguidade irrecuperável mas que sonha essa mesma recuperação. O monte de 

escombros suscitava uma sentimento de melancolia, melancolia do que foi e já não está, 

melancolia de um pretérito, nostálgico e longínquo e que respondia quer a um anseio pelo sublime 

– conceito evocado por meio da destruição causada pelo agente temporal e da grandiosidade das 

estruturas detioradas que provocam sensações de modo ou admiração -, quer por um certo 

pitoresco, conceito esse que chama a atenção pela sua particularidade e unicidade.”699 

 

 Cremos que este excerto nos elucida sobre o papel da pintura de paisagem de 

ruínas e o porquê de ser adquirida pelos colecionadores do século XIX. A redescoberta 

das cidades de Pompeia e Herculano, que João Allen visitou700, faziam com que a visita 

de Itália se tornasse reveladora da vida dos “antigos” e ampliava o gosto pelo passado, 

assim como os seus testemunhos701. João Allen colecionaria, por isso, não só pintura, 

conforme será percetível na análise na sua coleção, no Capítulo 3, subponto 3.2., mas um 

pouco de todos os objetos que despertassem a sua atenção, sendo inclusivamente descrito 

como um homem que “colecionou o mundo”702. 

 Estimamos que esta possa ser uma das razões para encontrarmos estas telas de 

pequeno formato na coleção Allen, que poderia funcionar como um reflexo da ruína que 

se procurava dar a conhecer. Apesar de estas telas não nos transmitirem locais 

 

699 CASTRO in SERRÃO, 2016, 37 
700 CUNHA, GARCIA, MORAIS in VASCONCELOS et. al, 2018, 108 
701 CASTRO in SERRÃO, 2016, 36 
702 REIS, MORAIS in VASCONCELOS et. al, 2018, 66 
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identificáveis topograficamente, compreendemos através do excerto transcrito 

anteriormente, que estas pinturas eram, muitas vezes, imaginadas pelos artistas, podendo 

ou não conter aspetos vivenciados pelos mesmos. Demonstravam assim, na posse do 

colecionador, sobretudo que este era um conhecedor do mundo e do seu passado, evocado 

por meio das ruínas que eram vistas nos Grand Tour. Pouco ou nada sabemos sobre as 

pinturas PEMR47 e PEMR48, além do facto de serem provenientes da Coleção de João 

Allen. Cremos que possam ter sido produzidas entre os séculos XVII e XVIII, sendo este 

último aquele em que se regista a afirmação desta tipologia de pintura e a atitude do 

“homem romântico” perante a mesma, sendo a ruína vista como uma recriação de um 

tempo passado que não se voltaria a repetir703. Estas pinturas podem ainda ter sido 

adquiridas por João Allen ao longo das suas viagens pela Europa. 

 A última pintura desta parede, PEMR49, apresenta-nos uma temática por nós 

explorada anteriormente, a pintura de paisagem marinha e um artista também já por nós 

estudado, Jean Pillement. Esta pintura é a de maior formato exposta nesta sala e tal como 

em casos anteriores, fez parte das pinturas por nós conhecidas antes do início do nosso 

estágio curricular. O percurso desta pintura foi algo facilitado pois constava de registo 

fotográfico no estudo de Paula Santos704 e possuía ficha de inventário matriz, disponível 

em linha705. 

 Tal como as duas pinturas de Pillement por nós analisadas anteriormente, esta 

pintura também é proveniente da Coleção Allen e, também nos foi fácil reconstituir o seu 

percurso durante o século XIX e XX, possuindo ao longo de todos os inventários e 

catálogos a mesma numeração. Salienta-se ainda o facto desta pintura ser localizável nas 

fotografias do Museu Municipal do Porto, onde se encontrou exposta a Coleção Allen, 

após a sua aquisição e aluguer do espaço por parte da CMP, Figura 143 e 144. 

 

703 CASTRO in SERRÃO, 2016, 37 
704 SANTOS, 2005, 148 
705 S/autor, s/anoL 
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Figura 143 e 144 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR49 

 

 A obra de Pillement data de 1783, logo da sua estadia portuguesa, e conseguimos 

compreender que já se havia deixado beber das influências e realidade que o rodeava. 

Torna-se percetível a sua adaptabilidade ao meio português, que segundo Agostinho 

Araújo, foi bastante rápida706, nomeadamente quando fazemos a leitura desta pintura por 

partes. Quando isolamos o canto superior esquerdo da tela, Figura 145, verificamos que 

a mulher, provavelmente uma varina, corresponde a uma solução estética bastante 

aproximada daquela que seria usava por Auguste Roquemont na pintura de costumes. 

Observamos ainda os valores de pitoresco, elemento por nós enunciado a propósito das 

características da pintura romântica, transmitindo-nos um ambiente exterior tranquilo de 

faina piscatória. 

 

 

706 ARAÚJO, 1991, Vol. 1, 36 
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Figura 145 – Pormenor da pintura PEMR49 

 

 Um outro dado curioso e que se tornou particularmente relevante na nossa 

investigação foi o facto de a ficha de inventário MNSR mencionar que esta obra se 

encontrava assinada707, algo que não tínhamos conseguido aferir até ao dia 27 de 

Setembro de 2019, quando realizamos a nossa visita no museu a propósito da pintura de 

paisagem. Durante a visita, lançamos aos acompanhantes da sessão o desafio de encontrar 

a assinatura de Jean Pillement, tendo esta sido encontrada por uma visitante, o que nos 

permitiu a inclusão da fotografia da assinatura do artista nas nossas fichas de 

inventário708. 

 Passamos agora para a leitura da parede C, que nos apresenta três pinturas de 

paisagem pastoral, PEMR50 a PEMR52. 

  

 

707 Ficha de Inventário MNSR – nº 21 Pin CMP 
708 Vd. Apêndice B, Documento 1 
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PEMR50 – Cena campestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR51 – Pastoral (Cena campestre); PEMR52 – Pastoral (Cena campestre) 
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 A pintura PEMR50, ao contrário da pintura anterior, ofereceu-nos algumas 

dificuldades ao longo da nossa investigação. Em primeiro lugar, porque ostenta uma placa 

identificativa de autoria, embora interrogada, Figura 146. Pelo que iniciamos uma 

pesquisa sobre o autor atribuído, Jean-Baptiste Joseph Pater (1695-1736), um pintor 

francês de fétes galantes, aprendiz de Jean-Antoine Watteau (1684-1721)709. Quando 

estudamos a vida do artista, compreendemos que votou todo o seu tempo a produzir 

pintura, pois compreendia que este era o modo de obter lucros porque não queria ser pobre 

na sua velhice710. Possuía um estúdio onde instruía outros artistas e foi membro da 

Academia de Paris, a partir de 1728, onde ensinava pintura de temas modernos (“peitres 

de sujets modernes”), considerando-se que nunca ultrapassou a destreza do seu mestre 

Watteau711. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 146 - Placa informativa da pintura PEMR50 

 

 A tipologia de pintura que nos apresenta esta tela, tornou-se conhecida como parte 

do Rococó francês, intitulada de fête galante, foi uma temática introduzida por Watteau, 

no século XVIII712. Esta pintura é sobretudo caracterizada por aristocratas em trajes 

elegantes, com paisagens e fundos bucólicos, de campos713. A pintura de Watteau, vai ser 

semelhante aos exemplares que incluímos de pinturas de Jean-Baptiste Joseph Pater, 

Figura 147 a 149, algo que é compreensível pela quantidade de discípulos e seguidores 

 

709 BRYAN, 1889, 260 
710 Idem 
711 Idem 
712 BAETJER, 2019, 62 
713 Idem 



244 

que possuiu714. Encontramos inclusivamente, deste período, artistas que eram contratados 

e se definiam como pintores de fêtes galantes, como o caso de Nicolas Lancret (1690-

1743)715, François Boucher (1703-1770) e o próprio Jean-Baptiste Joseph Pater716. 

  

Figura 147 a 149 - Jean-Baptiste Pater – Uma feira em Bezons; 1730; óleo sobre tela; 1067 x 1422 mm; 

Metropolitan Museum of Art; Jean-Baptiste Joseph Pater – Os banhistas; c. 1730; óleo sobre tela; 508 x 

635 mm; Indianapolis Museum of Art; Jean-Baptiste Pater - As alegrias da vida no campo; 1730-1735; 

óleo sobre tela; 540 x 660 mm; Antiga Pinacoteca de Munique 

 

 Quando observamos os exemplos da pintura de Pater, por nós mencionados 

anteriormente, Figura 147 a 149, e colocamos junto da pintura atribuída ao mesmo artista 

no MRQM, constatamos que as proximidades entre elas são muito reduzidas. Nos 

exemplos que incluímos e atribuídos ao mesmo artista, verificamos um tratamento de 

personagens cuidado, os panejamentos bem definidos, o uso de aglomerados de pessoas 

e uma imitação muito concreta da natureza, desde as folhas das árvores até ao último 

plano, que nestes três exemplos serão montanhas. Quando observamos a pintura PEMR50 

compreendemos desde logo que a diferença no tratamento dos personagens é bastante 

diferenciada, não existindo trajes com volumes e panejamentos exuberantes desde a sua 

cor à sua inclusão. Denotamos ainda que a presença da natureza na pintura possui um 

tratamento de cor e detalhes diferenciados quando estudamos outras obras de Pater. Como 

não conseguimos dentro da produção do artista encontrar qualquer exemplar com 

semelhanças à pintura exposta no MRQM, optamos nas nossas fichas de inventário por 

colocar a pintura sem autor, porque consideramos que esta pintura poderá não ter sido 

realizada pelo pintor francês, podendo ter sido realizada por um aprendiz no seu atelier 

 

714 Idem 
715 Idem, 97 
716 Idem, 107 
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ou sob a sua direção. Mas cremos que como as diferenças entre as pinturas são tão notórias 

que também poderá ter sido atribuída esta autoria como um “à maneira de”, “do circuito 

de” ou “do círculo de” Jean-Baptiste Joseph Pater, um dado que, como mencionamos 

anteriormente, não consideramos o mais correto aquando da atribuição de uma autoria de 

uma pintura e que neste caso, além de Pater poderia considerar-se este género de pastoral 

também semelhante à pintura de Watteau, Boucher ou mesmo do português Domingos 

Vieira, como veremos nos exemplares seguintes. Salientamos além das nossas conclusões 

o facto de a instituição proprietária desta pintura, MNSR, também considerar esta pintura 

de autoria desconhecida717, sendo a autoria de Jean-Baptiste Joseph Pater atribuída apenas 

no Guia de Coleções do MRQM718, provavelmente devido à legenda colocada na moldura 

da tela. 

 Um outro dado que consideramos pertinente mencionar sobre esta tela, vem 

mencionado no mesmo Guia de Coleções, onde nos é indicada que esta pintura é 

proveniente da Coleção Allen719. Ao contrário de todas as pinturas por nós em análise 

desta Coleção, não conseguimos verificar a sua inclusão em qualquer inventário, 

fotografia do Museu à Restauração ou mesmo menção em estudos. Pelo que 

desconhecemos, tal como o retrato de um militar, PEMR21, qual foi o motivo para incluir 

esta tela como parte da Coleção Allen e por isso, não nos foi possível reconstituir a sua 

proveniência, dado que o próprio MNSR, depositário da Coleção Allen, não dar nota desta 

pintura ser proveniente da mesma coleção. 

 As duas pinturas que encerram esta parede, PEMR51 e PEMR52, são analisadas 

em conjunto por se tratar de um par que apresenta a mesma temática que o exemplar 

anterior. Estas telas são da autoria de Domingos Francisco Vieira720. Apesar de termos 

conseguido reunir um conjunto de dados bastante relevantes sobre o artista, ao longo da 

nossa investigação, concluímos que este carece de um estudo mais aprofundado no 

âmbito da história da arte, sendo normalmente tratado apenas como o pai de Vieira 

Portuense ou como um mero “droguista”, colocando de parte a sua vertente artística ou 

quando esta é mencionada, remete-nos para um artista descrito como “seguidor de 

 

717 Ficha de Inventário MNSR 
718 CARDONA, 2018, 169 
719 Idem 
720 Vd. Biografia de Domingos Vieira – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.3. 
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Pillement”721. Concluímos sobretudo que estas palavras menos meritórias que são 

atribuídas a Domingos Vieira não são as mais corretas. Desde logo, porque se 

considerarmos que o artista foi o criador da Escola da Porta do Olival722, apresentaria 

preocupações pela educação artística, que aliás demonstrou durante a sua vida, sabemos 

que foi mestre de João Baptista Ribeiro (1790-1868) e Joaquim Rafael (1783-1864)723 e 

que lecionou as aulas do filho na Aula de Desenho da Real Academia da Marinha e 

Comércio724. Além disso Domingos Vieira esteve associado à Irmandade dos Clérigos e 

à Santa Casa da Misericórdia do Porto, para as quais produziu pinturas e trabalhos de 

restauro725, instituições com grande importância e poder económico na cidade do Porto, 

no período de vida do artista, pelo que para a produção de Domingos Vieira em vida além 

de nos parecer ininterrupta, apresenta rendimentos avultados726. Cremos que apesar do 

artista possuir uma tinturaria, de onde provém o apelido de “droguista”727, poderá ter tido 

um papel muito mais importante do que aquele que lhe é atribuído no panorama da 

história da pintura e na cidade do Porto, não esquecendo que este se encontrou a cargo 

das aulas de pintura, sob direção do filho na Real Academia da Marinha e Comércio, 

podendo desde logo ter assumido um papel importante na formação e pintura dos 

estudantes, uma linha de investigação sobre a qual não encontramos qualquer estudo. 

 Estas duas pinturas são provenientes da Coleção Allen e são tratadas enquanto par 

em toda a documentação por nós consultada, tendo sido discernidos os seus números de 

inventário em concreto pela ficha de inventário MNSR728. Denotamos quando colocamos 

estas pinturas, junto da tela que analisamos anteriormente, PEMR30, que o seu tratamento 

formal é muito aproximado, levando-nos a compreender que este género de pintura, que 

é considerado como proveniente de França se disseminou um pouco por toda a Europa, 

possuindo a produção de Domingos Vieira algumas representações aproximadas a estas, 

 

721 CARVALHO in SOARES, CARVALHO, 2001, 183 
722 Capítulo 3, Subcapítulo 3.1.1. 
723 CARNEIRO, Manuel (atr.), 1856, Apontamentos para a biographia de pintores, esculptores e architectos 

in Periodico dos Pobres no Porto, nº 7, III Série, 8 de Janeiro de 1856, 361 apud MOURATO, 2006, Tomo 

II, Nota 131, 429-433 
724 Annuario da Academia Politécnica do Porto: Anno lectivo de 1877-1878, Porto: Typographia Central, 

97-98 apud SOARES in SOARES, CARVALHO, 2001, 283 
725 MORAIS, 2001, Vol. II, 61 e 94 -96 e MOURATO, Tomo II, Nota 135, 434-436 e Nota 136, 436-437 
726 Partilhas amigáveis que fazem Maria Joaquina Veuva e Seos Filhos, Cartório Notarial do Porto, PO 8, 

Livro 399, fol. 125 – ADP apud MOURATO, 2006, Tomo II, Nota 131, 429-433 
727 Idem 
728 Ficha de inventário MNSR 
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como no caso da pintura “Cena Campestre”, por nós incluída na ficha biográfica do 

artista, poderemos concluir que também ia de encontro ao gosto dos colecionadores ou 

burgueses em Portugal, como no caso particular da figura de João Allen. Consideramos 

ainda interessante uma pequena menção que é feita a estas pinturas e que faz parte do 

Guia de Coleções MRQM, onde nos é indicado que se conservam as molduras originais 

da coleção Allen, assim como os seus lacres729. 

Passamos agora para a última parede desta sala, a parede D, que nos apresenta a 

cabeça de duas mulheres, PEMR53 e PEMR54, sendo que para a nossa análise 

invertermos a ordem numérica das telas, de modo a que se compreenda de que forma 

poderão ter sido realizadas. 

 Analisaremos primeiro a pintura PEMR54, que reapresenta a face de uma mulher 

tipificada, tema também conhecido como cabeça, podendo tratar-se de uma pintura 

género ou retrato de que se possa ter perdido a sua descodificação, uma temática por nós 

analisada na Sala de Estar, a propósito das telas da autoria de Giuseppe Nogari. Esta tela 

levantou algumas questões relativamente à sua atribuição. Ao longo da nossa 

investigação, a pintura no seu verso possui a inventariação enquanto o nº 356 CMP, 

apontando o estudo de Paula Santos a propósito de Vieira Portuense, o seguinte: 

 

“A presente selecção, cronologicamente apresentada, compreende peças que provem de uma área 

diversificada, equivalente à fase de aprendizagem do pintor, que se estende de Roma a Londres. 

Datam da fase romana, três cópias de cabeças femininas Odaliscas (354 a 356 CMP)…”730. 

 

 Quando analisamos os inventários da Coleção Allen, a que se remete o estudo 

anterior, verificamos que se podem encontrar as mesmas notas sobre três pinturas de 

Vieira Portuense, que nos indicam o seguinte: 

 

 

 

 

 

729 SANTOS, Paula (2004). Domingos Francisco Vieira no Património Municipal do Porto in MUSEU, IV 

série, nº 13, Porto: Círculo Dr. José de Figueiredo, 43 apud CARDONA, 2018, 169 
730 SANTOS, 2005, 132 
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PEMR53 – Cabeça de mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR54 – Cabeça de mulher 
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1844 – “65. Retrato de huma Georgiana – Vieira Portuense; 89. Retrato de huma Georgiana – 

Vieira Portuense”731. 

1849 – “65. Cabeça de mulher = Copia por Vieira Portuense, 16 pollegadas de alto por 12 ½ 

pollegadas de largo = panno; 28$800; 89 Cabeça de mulher = Copia por Vieira Portuense, 16 

pollegadas de alto por 12 ½ pollegadas de largo = panno; 28$800; 235. Cabeça de mulher = Copia 

por Vieira Portuense, 16 ½ pollegadas de alto por 12 pollegadas e 6 linhas de largo = panno, 

28$800”732. 

1853 – “65. Cabeça de uma Mulher – Copiada em Roma por Vieira Portuense – Uma Odalisca, 

Georgiana ou Circassiana d’origem.; Francisco Vieira nasceu no Porto em 1765: morreu em 1805. 

Estudou em Roma, onde foi premiado em côres e seguio a maneira do Guido e de Albano. Obteve 

um premio em Inglaterra, aonde seus quadros são muito estimados. Elevou a gloria do seu Paiz 

em pintura, no seu genero, ao nível das primeiras Nações. Seus quadros n’esta Galeria são os nº 

195, 84, 116 e 381; o primeiro dos quaes é de summa perfeição. – P. 89, 235, 245; Panno. A. 16 

L. 12; ); 89. Cabeça de mulher – Copiado em Roma por Vieira Portuense – Typo europeo do Norte. 

– P. 65, 235, 245 – Panno. A. 16 L. 12 ½; 235. Cabeça de mulher – Cop. em Roma por Vieira 

Portuense – P. 65, 89, 245 – Panno. a. 16 ½ L. 12 ¾”733. 

 

 É importante, antes de avançarmos, salientar a forma como devem ser lidos os 

dados apontados em cima. A publicação de 1853 descreve que as três pinturas realizadas 

por Vieira Portuense correspondem aos números de inventário 65, 89 e 235, tratando estes 

números como um conjunto onde se inclui a letra “P”, utilizada neste documento para 

indicar se as telas terão pares, mencionando ainda o número 245, que analisaremos mais 

à frente. Dados de autoria que são repetidos em 1849, quando João Baptista Ribeiro 

realiza o inventário com preço de todas as pinturas da Coleção Allen e que posteriormente 

foram adquiridas pela CMP, sendo duas destas pinturas também descritas como de Vieira 

Portuense, em 1844, quando se começa a fazer uma primeira inventariação da pintura 

desta coleção. 

 Vieira Portuense (1765-1805), como se tornou conhecido o pintor Francisco 

Vieira734, filho de Domingos Vieira, é um dos artistas mais documentados ao longo das 

histórias da arte portuguesas, sendo comummente descrito como um dos artistas mais 

significativos no panorama português do seu tempo, lugar que “partilha” com o pintor 

 

731 SANTOS, 2011, 561-562 
732 S/título, 1849, fl. 19, 19v e 22 
733 ALLEN, 1853, 15, 21 e 52 
734 Vd. Biografia de Francisco Vieira, O Portuense – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.6. 
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Domingos António Sequeira (1768-1837). Foi um artista privilegiado no panorama 

nacional, tendo realizado a maior parte dos seus estudos no estrangeiro e como detentor 

de bolsas avultadas atribuídas pelo estado português, assim como o mecenato de 

importantes organizações como a Feitoria Inglesa. A sua estadia em Roma data de cerca 

de 1789 até 1791, de forma permanente, iniciando a partir desse ano viagens por Itália. O 

artista possuía relações com a família Allen, nomeadamente com o criador da Coleção, 

João Allen, que possuía vários álbuns de desenhos seus e do seu pai, bem como foi o 

comprador de uma das obras mais conhecidas do artista e que foi exposta no Salão da 

Royal Academy, em Londres, intitulada de Fuga de Margarida de Anjou735. 

 Esta pintura, PEMR54, que ao longo das publicações e inventários do século XIX 

é descrita como da autoria de Vieira Portuense, na entrada de inventário do Museu 

Nacional de Soares dos Reis é atribuída ao seu pai, Domingos Vieira, não remetendo para 

a sua proveniência como parte da coleção Allen. Devido ás numerações dos pares 

atribuídos no estudo de Paula Santos, solicitamos quando consultamos o inventário 

manual do MNSR, também as fichas de inventário nº 354 e 355 CMP, que apresentam as 

seguintes telas, Figura 150 e 151: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 150 e 151 - Fotografia da Ficha de Inventário nº 354 CMP e Fotografia da Ficha de Inventário nº 

355 CMP 

 

 

735 Idem 
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 Quando consultamos as fichas de inventário destas duas pinturas voltamos a 

confirmar a autoria dada como de Domingos Vieira e sem indicação de proveniência 

como parte da Coleção Allen. Contudo e ao contrário da peça que se encontra exposta no 

MRQM, conseguimos através das fotografias do Museu à Restauração encontrar estas 

duas telas expostas, Figura 152 a 155. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 152 e 153 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura nº 354 CMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 154 e 155 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura nº 355 CMP 

 

 Conseguimos assim saber a proveniência destas telas relativamente à sua coleção 

e cremos que se possam tratar de pinturas realizadas por Vieira Portuense devido aos 
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dados que enunciaremos de seguida. A pintura PEMR53, da autoria de João Baptista 

Ribeiro736 indica nos inventários da coleção Allen o seguinte: 

 

1844 – “245. (s/título) – J. B. Ribeiro”737. 

1849 – “245. Cabeça de mulher, copiado de Vieira Portuense por João Baptista Ribeiro – 16v ½ 

pollegadas de alto por 12 pollegadas de largo – panno – 19$200”738. 

1853 - 245. Cabeça de mulher – Cop. de Vieira Portuense, por João Baptista Ribeiro, Director da 

Academia Polythecnica, e Lente de desenho da mesma – Vista quasi de costas; P. 65, 89, 235 – 

Panno; A. 16 ½ L. 12”739. 

 

 Quando analisamos estes dados, constatamos que a pintura que fazia par com as 

restantes, nº 245, indicadas por nós anteriormente na publicação de 1853, é uma pintura 

da autoria de João Baptista Ribeiro. O mesmo artista que realizou o inventário de 1849 e 

que indica que a tela que pintou é uma cópia de Vieira Portuense. 

 João Baptista Ribeiro, foi aluno de Domingos Vieira e conheceu Vieira Portuense, 

que se estima que também lhe possa ter dado algumas aulas ainda na Escola da Porta do 

Olival740. Ou seja, consideramos que para o autor da pintura que faz par com as restantes 

indicar que se trata de uma cópia de Vieira Portuense e não do seu pai, Domingos Vieira, 

e sabendo-se que aprendeu a pintar com ambos, poderá ter alguma segurança nos dados 

que transmite. É-nos possível constatar que a pintura de João Baptista Ribeiro não se trata 

da cópia de nenhuma das três telas por nós analisadas anteriormente, podendo João Allen 

ter comprado as quatro pinturas por serem todas elas diferentes, não incluindo deste modo 

pinturas iguais no seu museu. Conseguimos também, como no caso das pinturas 

anteriores, encontrar esta pintura exposta no Museu à Restauração, Figura 156 e 157. 

 

 

 

 

 

736 Vd. Biografia de João Baptista Ribeiro – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.7. 
737 SANTOS, 2011, 565 
738 S/título, 1849, fl. 22 
739 ALLEN, 1853, 53 
740 Carneiro, Manuel (atr.) (1856). Apontamentos para a Biographia de Pintores, Escultores e Architectos 

in Periodico dos Pobres, IV Série, 23º ano, 3 de Abril de 1856, 361 apud MOURATO, 2006, Tomo II, 

Nota 124, 425-426 
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Figura 156 e 157 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR53 

 

 Correspondendo esta pintura à descrição que é feita por Eduardo Allen, em 1853, 

que se trata de uma tela com uma mulher vista quase de costas741, dados que não indica a 

propósito das restantes pinturas que considera como pares. Cremos pelas fontes e material 

que encontramos que exista uma forte possibilidade de estas pinturas pertencerem à 

produção de Vieira Portuense e não do seu pai, tratando-se assim de uma exceção à regra, 

pois ao longo dos séculos XX e XXI, as pinturas do filho têm vindo a ser consideradas 

do pai e não o contrário, podendo esta classificação corresponder apenas a um lapso de 

identificação por parte do MNSR. 

 

4.13. Núcleo de Moda 

O Núcleo de Moda apresenta duas pinturas, em linha temática com as pinturas por 

aquelas que analisamos na última parede do Salão de Baile, ou seja, duas figuras 

femininas, PEMR55 e PEMR56. Contudo, ao contrário do que aconteceu nas análises 

anteriores, sabemos que a pintura PEMR55, é a cópia de um retrato, Figura 158, sendo-

nos possível identificar a figura feminina pintada. 

 

  

 

741 ALLEN, 1853, 53 
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PEMR55 – Imperatriz Eugénia de França 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR56 – Cabeça de mulher 
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Figura 158 – Franz Xaver Winterhalter – Eugenie Impératrice; 1861; Schloss Arenenberg Collection 

 

 Franz Xavier Winterhalter (1805-1873), autor da pintura copiada no MRQM, 

desde a década de 1830 até ao início da década de 1870, foi conhecido como um dos 

especialistas em pintura de retrato das elites742. O seu legado compreende quase mil 

pinturas, das quais seiscentas são figuras ilustres das sociedades que frequentou743. Entre 

os seus patronos encontram-se membros das famílias reais da Áustria, Bavaria, Bélgica, 

França, Reino Unido, Países Baixos, Portugal, Prússia e Vurtemberga, figurando ainda 

na sua produção alguns retratos das diferentes comunidades alemãs que ainda não tinham 

sido unificadas744. Destacam-se na sua produção os retratos que realizou nos Estados 

Unidos, Brasil e Austrália, ao serviço da burguesia, nos locais que compunham o “novo 

mundo”745. 

 Winterhalter desde cedo demonstrou inclinações artísticas, existindo autorretratos 

do próprio realizados já aos dez anos de idade, tendo começado logo desde criança a fazer 

registos de paisagens e edifícios746. Aos catorze anos já estudava litografia, trabalhando 

no estúdio do primo, onde era publicado, começando neste momento a copiar os trabalhos 

 

742 REISBERG, 2016, 29 
743 Idem 
744 Idem 
745 Idem 
746 Idem, 57 
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que se faziam nas Academias para publicação747. Abandonou este estúdio aos dezassete 

anos quando se quis dedicar aos estudos, entrando para a Academia de Belas Artes da 

Bavaria, em Munique748. Recebeu enquanto estudou na Academia o mecenato de um 

Gran Duque alemão, Ludwig I (1763-1830), que pagou os seus estudos e começaria a 

partir deste momento, o artista, a relacionar-se com personalidades de estatuto mais 

elevado na sociedade749. Expôs em vida muitos dos seus retratos nos Salons de Paris e da 

Royal Academy, em Londres, mas também em Berlim, Boston, Dublin, Edimburgo, 

Carlsrue, Manchester, Milão, Munique, Nova Iorque, São Petersburgo, Estugarda e 

Viena750. Começando neste momento a ser copiado por pintores, gravadores, litógrafos e 

miniaturistas, que se tornaram difusores da sua pintura por todo o mundo751. 

 Apesar das origens alemãs, Winterhalter é considerado como um dos pintores 

mais influentes na formação em algumas Academias, começando os seus retratos a ser 

estudados e copiados em França, no Reino Unido e na Rússia752. 

 Desconhecemos o motivo pelo qual encontramos uma cópia do retrato da 

Imperatriz Eugénia de Montijo, esposa de Napoleão III, no MRQM. Esta pintura, que faz 

parte da Coleção MRQM não possui qualquer menção sobre a sua proveniência e autoria, 

pelo que os únicos dados que dispomos em termos de contexto, serão baseados na 

produção do seu original. A pintura da Figura 158, foi realizada, por Winterhalter, em 

França, tornando-se a posteriori o pintor conhecido como um dos criadores da imagem 

do Segundo Império francês753. Durante a década de 60, quando pintou o retrato da 

Imperatriz Eugénia, o artista produziu cerca de sessenta retratos, espalhados um pouco 

por todo o mundo, possuindo nesta altura um estúdio em Paris, onde alguns aristocravas 

se deslocavam para serem retratados por si754. Como a sua produção foi maioritariamente 

de retratos, muitos deles ainda se encontram, atualmente, em coleções privadas755, como 

é o caso da pintura copiada no MRQM, que é parte da Coleção Schloss Arenenberg. 

 

747 Idem, 58 
748 Idem, 62 
749 Idem 
750 Idem, 33 
751 Idem  
752 Idem, 34 
753 Idem, 146 
754 Idem, 218-219 
755 Idem, 35 
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 Desconhecemos por isso, como poderá ter sido feita a pintura exposta no MRQM, 

não temos conhecimento de este retrato da Imperatriz Eugénia ter sido exposto em 

qualquer espaço, assim como não encontramos registos da sua passagem para litografia 

ou miniatura. Pelo que, qualquer afirmação que fizéssemos contrariamente a estas 

poderiam ser erróneas, podendo esta pintura ter correspondido, apenas, à etapa de 

formação nas Academias, que passava necessariamente pela cópia. 

 A segunda pintura desta sala, PEMR56, tal como a anterior faz parte da Coleção 

MRQM, sem menção de proveniência e autoria. As suas dimensões são iguais à pintura 

anterior e encontram-se expostas como um conjunto, levando-nos a supor que poderão 

ter sido realizadas pelo mesmo artista. Contudo, não conseguimos identificar a mulher 

que é retratada nesta segunda imagem, tratando-se, tal como a anterior, de uma figura do 

seu tempo, para a qual não encontramos qualquer possível descodificação. 

 

4.14. Núcleo Francisco José Resende 

O Núcleo Francisco José Resende apresenta quatro pinturas, PEMR63 a 

PEMR66, correspondendo os dois pares a temáticas diferenciadas. Permanecemos 

primeiro no género do retrato, mas exploraremos agora uma outra via, a dos 

autorretratos, possuindo este espaço dois autorretratos do pintor, estudado por nós 

anteriormente756. 

 Francisco José Resende foi particularmente conhecido pela pintura de retratos, 

sendo esta a área onde tinha os seus comitentes mais frequentes, composta por burgueses, 

Irmandades, estabelecimentos de ensino e igrejas757. Contudo, o artista lamentou ao longo 

dos seus diários ser conhecido como retratista758, podendo possivelmente querer dedicar-

se a outras áreas, como a pintura de costumes que como vimos produziu em grande 

escala759. 

 

 

 

756 Vd. Vd. Biografia de Francisco José Resende – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.10. e Pólo 

Informativo 2 
757 MOURATO, 2000, Vol. I, 83-84 
758 RESENDE, Francisco José, Diário de 27/12/1875 a 29/12/1885, 16 de Abril de 1883, f. 27 – CMVR 

apud Idem, 84 
759 Vd. Pólo Informativo 2 
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PEMR63 – Autorretrato de Francisco José Resende, à esquerda; PEMR64 – Autorretrato de Francisco 

José Resende, à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR65 – Mulher das Castanhas, à esquerda; PEMR66 – Mulher da Murtosa, à direita 
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Os autorretratos, são considerados, ao longo da história da pintura, uma forma de 

os artistas se definirem e demonstrarem como gostariam de ser vistos pela sociedade760, 

não sendo o século XIX uma exceção. Os dois autorretratos de Francisco José Resende, 

PEMR63 e PEMR64, datam de 1890, encontrando-se assinados e datados. Estas obras 

são curiosas no seu contexto porque o artista para as duas incluiu dados da sua execução. 

 Na primeira, PEMR63, o pintor escreve na frente: “Pintado em 1 hora; Velhote 

que já foi novo e divertido; 1890; F. J. Resende”, Figura 159. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 159 – Pormenor da pintura PEMR63, descrição, data e assinatura de Francisco José Resende 

 

 A segunda, PEMR64, inclui os dados no seu verso, Figura 182, Capítulo 5, aqui 

Francisco José Resende indica:  

 

“Francisco Joze Rezende, nascido n’esta cidade do Porto, a 9 de Dezembro de 1825, nomeado 

Cavalleiro de S. Mauricio e S. Lazaro, d’Italia, pelo finado rei Victor Manoel, e lente jubilado de 

pintura historica da Academia Portuense de Bellas-Artes, esboçou este seu retrato na sua caza da 

esquina do Bomjardim e Gonsalo Cristovam (em 1890) (cujos prédios antigos substituidos hoje 

por outros, foram de seus antepassados, occupando todo o largo de St.º Antonio do Bomjardim, 

onde nascera o auctor). É este um estudo de 3/4 d’ora.” 

 

 Estes dois exemplares são importantes porque devem ser compreendidos como 

esboços na produção do artista, aliás, na segunda tela Francisco José Resende indica 

expressamente que se trata de um “estudo”. Estes dados são importantes porque como o 

pintor também se dedicou ao longo da vida a ser crítico de arte, fazia distinção entre 

aqueles que eram os trabalhos finalizados e os esboços ou estudos, considerando que 

 

760 GONZÁLEZ, 2018, 165 
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apenas os primeiros podiam ser avaliados e alvo de crítica761. Nunca tendo por isso, 

Francisco José Resende vendido nenhum esboço ou estudo em vida, realizando uma 

grande parte dessas explorações em pequenas telas de costumes, poderia oferecê-las, mas 

nunca vender, pelos mesmos motivos762. 

 Os autorretratos de Francisco José Resende são provenientes da Coleção Vitorino 

Ribeiro, sendo curioso o facto de a primeira tela indicar no seu verso: “Posse de Joaquim 

Ribeiro em 1921”, ou seja, estimamos por estes dados que a pintura tenha sido adquirida 

por Joaquim Vitorino Ribeiro (1849-1928) pintor e mentor da coleção Vitorino Ribeiro, 

que terá seguimento familiar por parte dos seus filhos, antes de ser doada à CMP763. 

Desconhecemos, contudo, de que forma terão sido adquiridas estas telas e quando deram 

de facto entrada na Coleção Vitorino Ribeiro, cremos apenas que a primeira, tenha dado 

entrada em 1921, pelos dados presentes no seu verso. 

 As duas pinturas seguintes, PEMR65 e PEMR66, apresentam uma linha temática 

por nós explorada anteriormente764 na produção de Francisco José Resende, a pintura de 

costumes. Na primeira tela, PEMR65, figura uma Mulher das Castanhas, um tema que 

era recorrente nos desenhos do artista, onde estas mulheres normalmente envergavam um 

xaile largo para envolver o recipiente das castanhas, com o propósito que estas não 

arrefecessem765. Esta pintura encontra-se assinada, datada e com local de execução, 

contando ainda com uma nota de oferta, comum nestas pinturas, realizada pelo próprio, 

onde indica: “Porto; 1878; Ao Exmo. Snr. Cunha; C. off; Seu grato am.; F J. Resende”; 

dados que se encontram do lado esquerdo da mulher, sobre o muro766. 

 Procuramos, como em todas as pinturas, estudar a sua proveniência, sabemos 

desde logo que Francisco José Resende a ofereceu ao “Snr. Cunha”, do qual não 

conseguimos obter nenhuma informação, sendo também responsável para esta falta de 

dados o facto de não sabermos o primeiro nome do presenteado. Contudo, ao consultar a 

ficha de inventário MNSR, detentor legal da obra, sabemos que esta pintura foi adquirida 

pela CMP ao Sr. Alberto Silva, a 4 de Setembro de 1935767. 

 

761 MOURATO, 2000, Vol. 1, 117-118 
762 Idem 
763 Vd. Capítulo 3, subponto 3.3. 
764 Vd. Pólo Informativo 2 
765 MOURATO, 2007, 94 
766 Vd. Apêndice A, Documento 1 
767 Ficha de inventário MNSR nº 883 CMP 
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 Quando iniciamos uma investigação sobre quem poderia ser “Alberto Silva”, 

chegamos à convicção de que se possa tratar de Alberto Silva (1882-1940), um pintor 

formado na Escola de Belas Artes do Porto, professor da Academia Siva Porto (fundada 

pelo próprio), criador do Boletim do Salão Silva Porto (um boletim dedicado à divulgação 

das artes em Portugal, registo de exposições e do material da coleção deste salão) e 

galerista, atividade derivada da sua função na Academia768. Apesar de não possuirmos 

certezas sobre a proposta que avançamos, levantamos a hipótese de que a CMP possa ter 

adquirido a pintura por ter conhecimento do espólio que o Alberto Silva era detentor, 

assim como a coleção que se havia dedicado a coligir. Contudo, salientamos que esta se 

trata de uma tese avançada por nós e que ainda não nos foi possível validar com todas as 

certezas. 

 A última pintura deste corredor dedicado a Francisco José Resende, PEMR66, tal 

como a anterior apresenta uma Mulher, que neste caso ao invés de nos indicar uma 

atividade profissional, se encontra a exibir os trajes de uma região. A Mulher da Murtosa 

apresenta os atributos característicos desta região: 

 

“saia rodada, faixa na cinta, deixando ver a camisa, de mangas compridas. Colete de duas idas de 

grandes botões, e romeira posta sobre ele, com as pontas passadas por dentro. Lenço na cabeça 

segurando o chapeirão de largas abas. Mantéu”769. 

 

 Esta também não é uma representação única na obra de Resende, que se dedicou 

a pintar outras mulheres da Murtosa, existindo, inclusivamente, uma tela com várias 

mulheres juntas. Contudo, salientamos o facto de se denotar que esta pintura é um esboço 

dentro da produção do artista, algo que assumimos quando atentamos no tratamento 

anatómico da mulher, demonstrando alguma “falta de cuidado” por exemplo nos seus pés, 

algo que Francisco José Resende não faria no caso de submeter esta tela a escrutínio 

público. Um outro dado curioso sobre esta pintura é o facto de a ficha de inventário 

MNSR nos indicar que se encontra assinada770, algo que não é mencionado nos estudos 

de António Mourato que versam esta pintura e que nós ao longo da nossa investigação 

 

768 Universidade Digital, 2015 
769 MADAHIL, António Gomes da Rocha (1968). Trajos e Costumes Populares Portugueses do Século 

XIX in Litografias de Joubert, Macphail e Palhares, EP, 1968 apud MOURATO, 2007, 88 
770 Ficha MNSR nº 882 CMP 
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também não conseguimos verificar, pelo que estimamos que esta assinatura se possa 

encontrar no verso da folha de Flandres, hoje em dia coberta pela madeira que segura a 

pintura. 

 O Núcleo de Francisco José Resende faz-nos sobretudo questionar sobre as 

avaliações que podem ser feitas sobre as obras do pintor, este núcleo expõe pelo menos 

três pinturas que para o artista seriam esboços, logo nunca poderiam ser alvo de críticas 

ou avaliações exaustivas, porque não teriam esse propósito. Sendo interessante 

atentarmos que a maior parte das obras da sua autoria que encontramos expostas no 

MRQM, não eram para Francisco José Resende, peças com capacidade de serem 

exibíveis. 

 

4.15. Mundo Infantil/Juvenil 

O Mundo Infantil/Juvenil é uma sala do MRQM que nos coloca em contacto com 

a vida das crianças e o seu modo de viver no século XIX, onde ocorreu uma valorização 

da pintura de crianças e retratos infantis, desde a sua condição de bebés até à juventude771. 

Tornando-se esta tipologia de pintura importante porque trouxe novas informações sobre 

a vida infantil, desde a sua forma de vestir, brincar até aos seus gostos, chegando alguns 

retratos a possuir brinquedos e outras formas de “ser criança”772. 

Esta sala possui seis pinturas, duas delas em linha com o retrato que abordamos 

na sala anterior, PEMR57 e PEMR58, e quatro naturezas mortas, PEMR59 a PEMR62. 

Versará por isso em primeiro lugar a nossa análise na tipologia do retrato infantil. 

  

 

771 GONZÁLEZ, 2018, 123 
772 Idem 
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PEMR57 – Retrato de rapaz, à esquerda; PEMR58 – Retrato de Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro (?), à 

direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR59 – Floreiro, à esquerda; PEMR60 – Floreiro, à direita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR61 – Floreiro, à esquerda; PEMR62 – Floreiro, à direita 
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 O primeiro retrato ou figura de género, PEMR57, vai de encontro com a análise 

das cabeças ou figuras femininas, que já examinamos anteriormente. Contudo, aqui o 

retratado é uma criança a 3/4 para a esquerda do observador, com vestes escuras que 

contrastam com uma gola branca com folhos, que relembra alguns retratos do século 

XVII. Pouco ou nada sabemos sobre esta pintura além da sua proveniência, sabemos que 

fez parte da Coleção Allen e que não se encontra em quase nenhum documento desta 

Coleção773 porque corresponde ao número de inventário 439 no século XIX, tendo sido 

posteriormente removida do Museu à Restauração e incorporada nos Paços da Câmara774. 

 A ficha de inventário MNSR também não possui data de incorporação desta tela 

na sua coleção, descrevendo esta ficha que a pintura se encontrava exposta na Câmara 

Municipal do Porto775. Cremos, por isso, que esta ficha de inventário tenha sido criada 

por volta de 1940, quando é publicado o Decreto-Lei que obriga à transação de todas as 

peças dos Museus Municipais para o MNSR776, ganhando neste momento a tela um 

número de inventário MNSR e considerada como pintura em depósito camarário. Não 

sabemos por isso, em que data ao certo esta obra foi depositada no MNSR ou se terá sido 

transladada da CMP para o MRQM, contudo a ficha de inventário do seu detentor legal 

indica que a pintura foi depositada no MRQM, em 1992777. 

 O segundo retrato desta sala, PEMR58, apresentou-se mais facilitado em termos 

da sua investigação. Esta pintura é proveniente da Coleção Vitorino Ribeiro e foi 

realizada pelo seu fundador, Joaquim Vitorino Ribeiro778. Apesar da identidade do rapaz 

nos ser desconhecida em termos de documentação779, cremos que trate um dos seus filhos, 

Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro (1882-1944) ou Emanuel Paulo Vitorino Ribeiro (1884-

1972). Baseamos a nossa conclusão nas fotografias que conseguimos encontrar dos filhos 

do pintor, Figura 160 e 161. 

 

 

 

 

773 Vd. Apêndice A, Documento 1 
774 Lista dos…, fl. 90 
775 Ficha MNSR 
776 Decreto-Lei n.º 27878 - Diário do Govêrno n.º 168/1937, Série I de 1937-07-21 
777 Ficha de inventário MNSR nº 834 CMP 
778 Vd. Biografia de Joaquim Vitorino Ribeiro – Apêndice A, Documento 4, Subponto 4.13. 
779 Ficha de inventário CVR nº VR.951.31.199 
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Figura 160 e 161 – Foto Guedes - Família Vitorino Ribeiro, 1887 e Foto Guedes – Pedro Vitorino e 

Emanuel Ribeiro a olhar para uma bacia, c. 1890 (?) 

  

 Quando analisamos as duas fotografias, conseguimos concluir que Joaquim Pedro 

Vitorino Ribeiro, o filho mais velho do pintor, possui traços bastante similares aos do 

rapaz da pintura exposta no MRQM. Reparamos em primeiro lugar nas semelhanças do 

rosto dos dois rapazes, encontrando-se na Figura 161 também de perfil e com um corte 

de cabelo muito aproximado, daquele que foi pintado pelo seu pai. Joaquim Vitorino 

Ribeiro, assinou e datou a obra de 1890, ou seja, quando Joaquim Pedro teria cerca de 

oito anos de idade, sendo, por isso, uma criança trata a pintura. Reforçando a nossa 

hipótese, salientamos o facto de não existir qualquer informação sobre a compra ou venda 

desta pintura, pelo que estimamos que Joaquim Vitorino Ribeiro a tenha pintado e 

mantido na sua coleção particular, o que faria sentido ao tratar-se do retrato de um dos 

seus filhos, encontrando-se a pintura em depósito no MRQM, desde 2003. 

 As quatro naturezas-mortas que se seguem nesta sala, PEMR59 a PEMR62, faz 

parte dos exemplares de que desconhecemos por que motivo foram incluídas neste espaço 

na montagem mais recente do museu. Embora não relacionadas com a temática da sala, a 

pintura de naturezas-mortas tem valores decorativos, podendo ser uma das motivações 

para a sua escolha. 

 Contudo, estas quatro peças são interessantes pela sua permanência em depósito 

no MRQM, desde 1971, tendo passado pelas mais diversas áreas do museu, conforme se 

pode constatar no nosso relatório de estágio, Capítulo 2. Os quatro floreiros de estrutura 

oval são também da autoria de Domingos Vieira e fazem parte das pinturas por nós 

conhecidas antes do início do estágio curricular como parte da Coleção Allen. Estas 
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pinturas fazem parte da publicação de mestrado de Paula Santos, com identificação 

fotográfica780 e como em todos os casos da Coleção Allen reconstituimos o seu percurso 

em termos de numerações de inventário e catálogos781. Estas pinturas permitem-nos 

apreciar outras qualidades técnicas do pintor, que além de figuras de género também 

realizou naturezas-mortas bem conseguidas, na modelação dos jarrões, flores e pássaros. 

 

4.16.  Patamar 

No Patamar do museu, que se encontra como uma área de circulação entre o 

primeiro e o segundo piso, optamos por apenas realizar a sua leitura após percorrer o 

andar superior porque como saímos do Mundo Infantil/Juvenil após fazer a leitura de 

quatro naturezas mortas. Aqui encontramos duas naturezas mortas e uma pequena pintura 

de paisagem, PEMR27 a PEMR29, permitindo-nos uma leitura temática entre as pinturas, 

pelo que voltaremos a inverter a ordem numérica das telas, seguindo a sua leitura mais 

lógica. 

 As pinturas PEMR28 e PEMR29, fazem parte dos exemplares que nos ofereceram 

mais dificuldades em termos de investigação. Estas obras encontram-se inventariadas no 

MNSR e no MRQM, correspondendo ao caso das fichas que mencionamos no nosso 

relatório de estágio, Capítulo 2, que possuem dupla identificação nas coleções. As fichas 

de inventário destas pinturas no MNSR, que versam os números CMP 358 e CMP 360, 

indicam apenas que tratam de vasos com flores e que formam um par, tendo sido 

depositadas no MRQM em 1971. As fichas de inventário MRQM, que correspondem aos 

números MRQM.71.31.07 e MRQM.71.31.06782, indicam para o exemplar PEMR28 que 

esta pintura foi realizada por Francisco José Resende, uma atribuição que consideramos 

abusiva, tendo em conta que as naturezas mortas do artista em pouco ou mesmo nada se 

aproximam dos vasos que encontramos expostos, Figura 162 a 164. 

 

 

  

 

780 SANTOS, 2005, 131 
781 Vd. Apêndice A, Documento 3 
782 Vd. Apêndice D, Documento 2 
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PEMR27 – Paisagem com gado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR28 – Floreiro, à esquerda; PEMR29 –Floreiro, à direita 
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Figura 162 a 164 – Francisco José Resende – Natureza-morta; 1864; 230 x 300 mm; Aguarela sobre 

papel; Museu Quinta de Santiago – Matosinhos; Francisco José Resende – Natureza-morta; 1868; 540 

mm x 660 mm; 1868; Museu Nacional Soares dos Reis; Francisco José Resende – Natureza-morta; s/data; 

Óleo sobre tela; Museu do Chiado – Lisboa 

 

Além de constatarmos que o pintor pouco ou nada se dedicou à pintura de 

naturezas-mortas, estas não elementos semelhantes com o vaso com flores exposto no 

MRQM. Verificamos ao analisar a produção pictórica desta tipologia de Resende, que é 

sobretudo de alimentos, não tendo sido por nós localizada qualquer pintura de flores 

realizada pelo mesmo. Sendo por isso muito pouco provável a sua autoria. 

 Não encontramos ainda qualquer menção bibliográfica a estas pinturas, com 

exceção do Guia de Coleção MRQM, que aponta que estas telas poderão ser da escola 

francesa, do século XVIII783. Desconhecíamos por isso, qualquer dado de proveniência 

ou possível origem destas duas pinturas, contudo, quando analisamos as fotografias do 

Museu à Restauração, onde se encontrava exposta a Coleção Allen, já com acrescentos, 

em 1902, fomos surpreendidos pela presença e representação da pintura PEMR28, Figura 

165 e 166.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

783 CARDONA, 2018, 148 
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Figura 165 e 166 – Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição pela 

autora; Recorte fotográfico da pintura PEMR28 

 

 Conseguimos por isso concluir que a pintura PEMR28 e possivelmente a pintura 

PEMR29, que é tratada como par da primeira no inventário MNSR, fizeram parte em 

algum momento das pinturas que foram expostas no Museu à Restauração. Não 

possuímos dados concretos se estas poderiam pertencer à Coleção Allen, devido ao facto 

de este museu, à data das fotos, já possuir acrescentos expostos. Contudo, não sabemos 

por que razão não conseguimos localizar a sua proveniência ou como da Coleção Allen 

ou como deste espaço. Pelo que consideramos este um dos nossos maiores contributos 

sobre a investigação destas peças, que carece de um estudo mais aprofundado, mas sobre 

o qual já conseguimos apontar dados de proveniência. 

 Estas pinturas, apresentam-nos dois jarrões de flores, em sequência da análise da 

sala anterior, constatamos que o artista que as realizou teria bons conhecimentos de 

modelação e de detalhes, dada a qualidade destas pinturas. Quando as colocamos junto 

das de Domingos Vieira, conseguimos compreender que são muito mais detalhadas e nos 

transmitem um cenário exterior, incluindo ainda mais elementos e cores, bem definidas 

na sua gradação. 

 A pintura que encerra esta sala, PEMR27, é uma tela de dimensões muito 

reduzidas e apresenta uma paisagem com gado. Tal como nas pinturas anteriores 

apresenta fichas de inventário duplicadas e é através da ficha de inventário MNSR que 

tomamos conhecimento que esta tela faria parte da Coleção Allen. Sendo apresentada nas 

documentações da coleção, da seguinte forma: 

 

1844 – “134. Paisagem com gados – Peres Sierra”784. 

1849 – “134. Paizagem com gados  - 6 ½ pollegadas de alto por 8 pollegadas de comprido = panno 

- 2$400”785. 

1853 – “134. Paisagem com gados - P. 132 – Panno. A. 6 ½ L. 8”786. 

 

 

784 SANTOS, 2011, 563 
785 S/título, 1849, fl. 20 
786 ALLEN, 1853, 30 
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 A ficha de inventário MRQM e posteriormente o Guia de Coleção do museu, 

assumem a autoria da tela como de Francisco Pérez Sierra (c. 1627-1709)787, uma 

atribuição realizada, provavelmente com base no inventário de João Allen, em 1844. 

 Francisco Pérez Sierra, foi um pintor italiano especializado em pintura de 

batalhas, que se mudou para a cidade de Madrid onde tinha como seu patrono Diego de 

la Torre, membro da corte de Castela788. Tornou-se conhecido por pinturas de flores e 

naturezas mortas, sendo um dos poucos pintores que se dedicaria a estes temas em Madrid 

na segunda metade do século XVII789. Tendo ainda realizado pinturas religiosas, em 

depósito no Museu do Prado e pinturas de flores que se conservam no Escorial, no Palácio 

Real de Madrid e em coleções particulares790. Quando atentamos nas pinturas deste 

artista, Figura 167 a 169, constatamos que são poucas as proximidades em relação à 

pintura exposta no MRQM. 

 

Figura 167 a 169 – Francisco Pérez Sierra – Vaso de flores; c. 1650; Francisco Pérez Sierra – Vaso de 

flores; c. 1690; óleo sobre tela; 600 mm x 415 mm; El Escorial; Francisco Pérez Sierra – Santa Ana 

conduzindo a Virgem; s/data; óleo sobre tela; 2090 mm x 1100 mm: Coleção Museu do Prado – 

Depositado na Igreja de San Jerónimo el Real 

 

 

787 CARDONA, 2018, 99 
788 B.B.A., s/data 
789 Idem 
790 Idem 
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 Se a pintura exposta no MRQM fizer parte da produção deste pintor, deverá ser 

um esboço ou um pequeno estudo. Cremos, ainda, que esta atribuição autoral possa ter 

sido feita com base no documento de 1844791. Contudo, quando o inventário de 1844 é 

utilizado como fonte, é importante fazer uma leitura crítica sobre o mesmo, esta lista além 

de incompleta, foi começada em vida por João Allen, que acreditava ter adquirido para a 

sua coleção pinturas de Rubens e Caravaggio, por exemplo. Tendo essas autorias sido 

desmentidas ao longo dos anos e desde logo, uma boa parte delas, em 1849, por João 

Baptista Ribeiro, que assume esta pintura como de autoria desconhecida792. 

 

4.17. Receção 

Na receção encontramos duas telas, PEMR67 e PEMR68, correspondem a duas 

naturezas mortas compostas por flores e estão assinadas e datadas. Estas pinturas são da 

autoria de Margherita Caffi (1647-1710) e optamos por não criar uma ficha biográfica 

sobre a mesma, ao contrário de outros pintores, porque os únicos dados que conseguimos 

localizar sobre a artista é o facto de esta ser uma pintora italiana de flores e frutas, que 

desenvolveu atividade ao longo do século XVII793. 

Estas pinturas, como no caso de alguns exemplares anteriores, foram por nós 

identificadas antes do início do estágio curricular, dado que constavam de representação 

fotográfica no estudo de Paula Santos794. O par de floreiros foi adquirido por João Allen, 

tendo sido realizada a sua atribuição em termos de inventários e catálogos de forma 

semelhante aos restantes exemplares795. Pelo que consideramos particularmente 

relevante, o facto de em 1849, João Baptista Ribeiro não incluir a autoria das pinturas, 

que estão assinadas, no inventário de compra que realizou da Coleção Allen796. 

Além de estas pinturas não serem contemporâneas de João Allen, tratando-se por 

isso de uma compra reflexo daquilo que poderia figurar numa coleção de arte do século 

XIX. Conseguimos localizar, em Portugal, outras duas obras da mesma pintora, expostas 

no Museu de Évora, Figura 170 e 171. 

 

791 Vd. Apêndice C, Documento 1 
792 Vd. Apêndice C, Documento 2 
793 BRYAN, 1886, 208 
794 SANTOS, 2005, 153 
795 Vd. Apêndice A, Documento 3 
796 S/título, 1849, fl. 19 e 19v 
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PEMR67 – Floreiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMR68 - Floreiro 
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Figura 170 e 171 – Margherita Caffi – Flores; séc. XVIII; óleo sobre tela; 700 x 980 mm; Museu de 

Évora; Margherita Caffi – Flores; séc. XVIII; óleo sobre tela; 700 x 980 mm; Museu de Évora 

 

 Estas duas telas, que figuram no Museu de Évora, foram adquiridas por Frei 

Manuel do Cenáculo Villas-Boas (1724-1814), um clérigo considerado, filantropo, 

reformador, multifacetado e também colecionador797. Incluiremos alguns dados sobre 

esta personalidade, pois consideramos particularmente relevante realizar um contraponto 

entre Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas e João Allen. 

 Tal como João Allen, Frei Manuel do Cenáculo Villas-Boas possuía uma coleção 

de carácter enciclopédico, que atualmente se encontra, tal como no caso da primeira, 

dispersa em diversas instituições museológicas. Contudo, é particularmente interessante, 

verificarmos que a coleção de pintura do clérigo, também não foi desmantelada798. A sua 

coleção de pintura foi descrita como: “(…) uma colecção de muitas pinturas (…) sendo 

muitas delas de grande estimação, por serem efigies de personagens ilustres (…)”799. 

 Incluímos estes breves dados de forma a que seja compreensível como o 

colecionismo em Portugal, conseguiu encontrar um papel preponderante, sendo as 

coleções realizadas por burgueses, como o caso de João Allen, por artistas, como Joaquim 

Vitorino Ribeiro e por clérigos, em que registamos o caso de Frei Cenáculo Villas-Boas. 

Existem muitas outras coleções de arte criadas em Portugal no decorrer do século XVIII 

até ao século XX, assim como muitos estudos dedicados às mesmas, contudo 

consideramos estas três coleções algo inéditas, verificando-se que a coleção de Frei 

 

797 TADEIA, 2013, 34 
798 Idem, 37 
799 ARAGÃO MOURATO in BRIGOLA, João Carlos (2003). Colecções, Gabinetes e Museus em Portugal 

no Século XVIII, 432 apud Idem 
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Cenáculo Villas-Boas e a de João Allen não foram desmanteladas, pelo menos no que 

respeita à pintura e o facto de a coleção Vitorino Ribeiro ter sido entregue na sua 

totalidade à CMP, conforme verificamos800. 

 É ainda curioso o facto de encontrarmos a mesma artista italiana a figurar em duas 

coleções de arte portuguesas, contemporâneas, e que pouco ou nada se sabe sobre a artista. 

Podendo esta compra no caso dos dois colecionadores simbolizar um gosto que se estava 

a implementar em Portugal e que ainda não encontramos explorado. Assim como é 

pertinente verificarmos que estas são as únicas duas pinturas assinadas e identificadas no 

MRQM como tendo sido feitas por uma mulher. 

 

  

 

800 Vd. Capítulo 3, Subcapítulo 3.3. 
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5. Resultados da Investigação 

Antes de passarmos à explicação dos objetos que apresentamos como resultados 

deste trabalho, é necessário explicitarmos que antes da sua concretização nos informamos 

sobre quais as melhores práticas e formas de transmitir informações num museu. Para 

este capítulo contamos com o auxílio de uma museóloga, e supervisora deste projeto, Ana 

Bárbara Barros, e analisamos bibliografia relacionadas com o tema de comunicação em 

museus. 

As nossas fichas de inventário foram realizadas de acordo com as normas de 

inventariação da Direção Geral do Património801, sofrendo algumas alterações de forma 

a dar uma melhor resposta à sua adaptação para publicação no sistema informático In 

Arte802, onde se encontra o inventário digital do MRQM. 

Para a produção do catálogo, folhas de sala e textos do Código QR, realizamos 

várias leituras específicas sobre a transmissão de informações em espaços museológicos, 

as quais passamos a explicitar. Compreendemos desde logo que um museu deve procurar 

sempre dar a entender ao seu visitante o que expõe803. Por isso, pretende-se que quando 

se criam informações para acompanhar a leitura dos espaços, desde legendas a textos, que 

a pessoa responsável por esta produção se coloque do lado do visitante, que não possui 

conhecimento sobre o que se pretende dar a conhecer804. A apresentação de informações 

é quase tão relevante como a forma que os objetos estão dispostos no espaço805. Se os 

textos não se apresentarem da forma mais adequada, o visitante perderá o interesse na sua 

leitura, tendo-se procurado dar resposta de acordo com algumas normas que encontramos 

predefinidas no campo da museologia. 

Algumas das premissas que encontramos na leitura de textos, explicam-nos que o 

visitante regular por norma não lê todas as informações que encontra, sendo por isso 

importante a articulação entre letras maiúsculas em minúsculas e a ortografia que acaba 

por ser decisiva para a leitura806. O uso de imagens neste tipo de suporte também é 

 

801 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 
802 Plataforma: https://inarteonline.net/ 
803 ALTER, Paul; WARD Rita (1994) “Exhibit evaluation: taking account of human factors” in HOOPER-

GREENHILL, Eilean (1994) “The educational role of the museum”, 1ª ed., Londres: Routledge apud 

ALVES, 2016, 31 
804 Idem 
805 Idem, 32 
806 SANTOS, 2001, 39 

https://inarteonline.net/
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salientado, dado que poderão ser estas a captar a atenção para a leitura e ainda colocar o 

mínimo de citações ou referências bibliográficas possível em textos corridos, dado que 

poderão acrescentar dificuldades na leitura807. 

Kathleen Mclean definiu, em 2009, seis conceitos essenciais quando se pretendem 

transmitir conteúdos ao público num museu808: 

 

1. Tipo - não devem ser utilizadas palavras a negrito, itálico ou sublinhado no corpo 

dos textos809; 

2. Tamanho - a letra deverá ter sempre uma base de tamanho 18 e adaptação 

consoante o local onde se pretende que seja lida; deve ainda existir particular 

cuidado com a fonte de letra, que se deve apresentar clara e sem dificuldade de 

compreensão810; 

3. Cor de letra – as cores deverão ser sempre neutras, nomeadamente em folhas de 

sala, onde não se deverão criar fundos. No caso da folha de sala possuir um fundo, 

as cores das letras terão necessariamente de contrastar com o mesmo de forma a 

permitir uma leitura simplificada811; 

4. Comprimento das Frases – as frases deverão ser curtas, dado que o olho humano 

terá tendência a perder-se em frases muito longas812; 

5. Espaçamento entre linhas – tão importante como o comprimento das frases, o 

espaçamento entre as linhas dita se o leitor se perde entre as letras e palavras813; 

6. Materiais usados para a produção das exposições. 

 

Encontramos ainda a referência ao facto de muitas vezes o visitante se encontrar 

de pé, devendo esta leitura ser rápida, para não causar desconforto ao mesmo814, uma 

preocupação que sentimos especialmente na produção das folhas de sala. 

 

807 Idem, 40-41 
808 MCLEAN, Kathleen (2009) Planning for people in museum exhibitions, 5ª ed., Washington, DC: 

Association of Science-Technology Centers apud ALVES, 2016, 32 
809 Idem 
810 Idem 
811 Idem, 34 
812 Idem 
813 Idem 
814 Idem 



277 

Tivemos em linha de conta também estes dados quando criamos o nosso Código 

QR, pretendendo-se que no caso de este sistema ser implementado no espaço, que se 

possa obter acesso a informação, através de um dispositivo móvel, com a colocação do 

código na entrada das salas, não sendo evasivo no que diz respeito à montagem. 

Incluímos ainda uma proposta de visita guiada, que resulta numa síntese 

informativa da nossa experiência e transmissão de dados, a público no museu. Esta 

proposta foi realizada de modo a poder ser adaptada e executada por qualquer guia. 

 

5.1. Fichas de Inventário 

As fichas de inventário, foram a primeira tarefa que começamos a desenvolver 

quando iniciamos os resultados da investigação, dado que estas seriam sempre o ponto de 

partida para as restantes propostas que apresentamos. 

 Estas fichas estão presentes no Apêndice B, Documento 1, e o modelo que 

apresentamos foi realizado com base nas fichas de inventário propostas pelas normas de 

inventariação da Direção Geral do Património Cultural815, sofrendo acrescentos ou 

alterações de acordo com o sistema informático In Arte, onde se encontram indexadas 

todas as fichas de inventário do património presente no MRQM. Pelo que optamos por 

fazer algumas alterações ou acrescentos nestas fichas, de modo a corresponder de forma 

mais concreta ao nosso objeto de estudo e à atualização destas fichas por parte da 

instituição que as alberga. 

 As fichas de inventário possuem quinze grandes categorias de preenchimento, 

com subcategorias dentro de quase todas elas, pelo que passamos a enumerar as grandes 

categorias pelas quais iremos orientar o nosso texto: Identificação da peça; Autoria; 

Produção; Marcas/Inscrições; Datação; Materiais e Técnicas; Dimensões; Conservação; 

Cronologia; Incorporação; Localização; Exposições; Bibliografia; Fontes e Validação. 

 Optamos ainda pela apresentação visual do nosso modelo de fichas de inventário 

da forma mais simplificada e organizada possível, de modo a facilitar a consulta e a 

recolha de dados do modo mais intuitivo possível, pelo que incluímos o registo visual 

destas fichas por preencher: 

 

 

815 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 
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Figura 172 a 174 – Modelo de ficha de inventário proposta, de acordo com: COSTA, INSTITUTO DOS 

MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 e Sistema informático de inventariação In Arte 

 

 Para a concretização destas fichas e conforme enunciamos anteriormente, 

consultamos e recolhemos todas as Fichas de Inventário MRQM (Apêndice D, 

Documento 3), procedemos ainda, dentro da nossa instituição de acolhimento a recolhas 

em livros de cadastro e fichas de inventário manuais. Para as peças vindas de outras 

instituições, foi realizado um pedido interno por parte do Museu para obter acesso às 

mesmas, tendo sido apenas enviadas as Fichas de Inventário por parte da Coleção 

Vitorino Ribeiro. As recolhas nas Fichas de Inventário do Museu Nacional Soares dos 

Reis foram concretizadas, por nós, in loco, esta recolha foi feita no inventário de fichas 

manual do museu, sendo-nos enviado em formato digital algumas das fichas que 

solicitamos para a concretização de algumas reflexões da nossa dissertação, como no caso 

da pintura PEMR54, que levantamos questões quanto à sua autoria. Pelo que passaremos 

à descrição dos campos que constituem as nossas fichas de inventário e os nossos critérios 

aquando da sua concretização. 

 

Identificação da Peça 

 O primeiro campo, conforme o título indica, destina-se à identificação da peça, 

encontrando-se dentro deste as seguintes subcategorias: Instituição/Proprietário; Super-

Categoria; Categoria; Temática; Fonte Visual; Título; Assunto; Nº de Inventário; Outras 

Numerações e Descrição. 
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 A Instituição/Proprietário indica-nos, o detentor legal da peça a que nos 

referimos. Este campo apresentou algumas reservas ao longo da concretização do 

relatório, pois conforme explicitamos, no Capítulo 2, encontramos duplicados de fichas 

de inventário com numerações MNSR e MRQM. Contudo, o detentor legal destas 

pinturas será sempre o MNSR, ao abrigo do decreto-lei nº 27878, de 21 de Julho de 

1937816, que determinou no Artigo 2º, o depósito das coleções que compunham o Museu 

Municipal do Porto na instituição, salvaguardando o direito de propriedade à Câmara 

Municipal do Porto e a sua preferência para depósito noutras instituições, mesmo que 

temporariamente. Pelo que de modo a incluir o detentor legal, MNSR, e o direito de 

preferência por se tratar de património da CMP, incluímos as peças com dualidade de 

detentor sob a forma: Câmara Municipal do Porto/Museu Nacional Soares dos Reis. 

 Encontramos neste campo as seguintes atribuições: 

 

 - Câmara Municipal do Porto/Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

 - Câmara Municipal do Porto/Museu Nacional Soares dos Reis 

 - Câmara Municipal do Porto/Coleção Vitorino Ribeiro 

 - Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto 

 

 Encontrando-se esta área, tal como as duas seguintes, preenchida na totalidade das 

77 fichas de inventário. Salientamos ainda o Apêndice A, Documento 2, esta tabela 

indica-nos a proveniência da todas as pinturas, pois foi um dos caminhos por nós 

percorrido até conseguirmos concretizar totalidade de atribuições, sendo por isso, um 

resultado prévio às Fichas de Inventário. 

 A Super-Categoria e Categoria, foram dois campos que não nos ofereceram 

grandes dificuldades aquando do preenchimento das fichas, dado que para todas elas o 

preenchimento seria igual. Este campo é descrito nas Normas Gerais de Inventariação da 

Direção Geral do Património Cultural817, correspondendo nas nossas fichas o campo de 

Super-Categoria a Arte e o campo de Categoria a Pintura, o nosso material em análise. 

 O subponto de Temática, foi por nós alterado comparativamente à “Subcategoria” 

que as fichas de inventário da DGPC apresentavam, pois concluímos que em algumas 

 

816 Vd. Apêndice C, Documento 8 
817 DIRECÇÃO DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO, INSTITUTO PORTUGUÊS DE MUSEUS, 2000 
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atribuições esta denominação poderia ser algo vaga. De modo a ilustrar o que 

pretendemos dizer com esta nossa alteração, referimo-nos por exemplo à subcategoria de 

paisagem, que poderia ser incluída para todas as paisagens. Contudo, encontramos no 

MRQM além da Paisagem propriamente dita, paisagens topográficas, marinhas e 

pastorais. Pelo que concluímos que a subcategoria ao ser apresentada apenas como 

paisagem, se tornaria demasiado abrangente para a identificação do objeto, optando-se 

assim pela denominação de Temática, que seria mais específica dentro das áreas em 

análise. Podem ser encontradas dentro das 77 fichas, as seguintes atribuições: Paisagem; 

Paisagem topográfica; Paisagem marinha; Paisagem com figura humana; Paisagem 

pastoral; Retrato; Autorretrato; Cópia de autorretrato; Retrato ou Género; Género; 

Género/Paisagem; Mitológica; Religiosa; Histórica e Natureza-morta. 

 Para realizar as diferentes separações dentro da pintura de paisagem, socorremo-

nos das categorizações realizadas por Chu (2012, 188), onde as paisagens são descritas 

da seguinte forma: 

 

Histórica Uma cena de paisagem, ocorrida no passado, ocupada por figuras mitológicas, 

bíblicas, históricas ou de narrativas literárias 

Montanhosa Cenas que apresentam montanhas 

Marinha Vistas de mar, com ou sem barcos 

Panorâmica Vasta vista de uma paisagem de um sítio elevado 

Bosque Cenas que apresentam bosques 

Pastoral ou 

Bucólica 

Paisagens que apresentam pastos ou campos, normalmente incluem casas de 

campo, trabalhos agradáveis dos locais, podendo ainda incluir animais em 

pastorícia 

Topográfica Paisagem que contém informações sobre vista real de uma cidade 

Tabela 4 – Categorização da pintura de paisagem inglesa (CHU, 2012, 188) 

 

 Apesar da autora realizar esta tabela para fazer uma separação entre a pintura de 

paisagem a ser desenvolvida em Inglaterra no decorrer do século XIX, consideramos que 

este esquema nos permite uma correta atribuição dentro da pintura que encontramos no 

MRQM, permitindo uma maior organização e correspondência entre as telas que se 

encontram em análise. 

 Encontramos ainda géneros e subgéneros que não nos levantaram questões quanto 

à sua atribuição como é o caso do Retrato, pintura Histórica, Mitológica e Religiosa, 
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também conhecidas como as grandes áreas da pintura no contexto académico. A par 

destas, encontramos a pintura de Género, Natureza-morta, Autorretrato e alguns casos de 

categoria mista. As atribuições mistas foram feitas em oito retratos ou pinturas de género, 

a saber: PEMR19, PEMR20, PEMR22, PEMR53, PEMR54, PEMR56, PEMR57, pois 

não conseguimos concluir se estas pinturas se podem tratar de retratos cujos códigos de 

atribuição foram perdidos até aos dias de hoje ou se podem simplesmente tratar figuras 

tipificadas para demonstrar condições ou funções sociais, como o caso da pintura de uma 

criança (PEMR56). Além das categorizações mistas, encontramos a Cópia de um 

autorretrato, PEMR37, esta ficha de inventário é categorizada na Coleção Vitorino 

Ribeiro, de onde é proveniente, como um Autorretrato de Rembrandt, esta atribuição 

conforme compreendemos no Capítulo 4, Quarto de Vestir, é algo abusiva, pois a própria 

instituição coloca como datação possível a realização desta pintura no Século XIX e por 

isso, desde logo, impossível de ter sido realizada pelo artista. Optamos assim por uma 

determinação que consideramos mais correta, como possível cópia do artista barroco. 

 O ponto de Fonte Visual, destina-se à representação visual do objeto em análise. 

Este campo foi preenchido em 68 fichas de inventário, todas aquelas que compreendem 

a denominação do nosso relatório como PEMR, logo, pinturas expostas e não foi incluída 

representação visual nas pinturas determinadas como PDMR, devido ao estado de 

acondicionamento e restauro necessário nas 9 pinturas que compõem a Série mitológica 

de Psiquê. 

 O campo de Título, foi por nós tratado através dos dados a que obtivemos acesso 

dentro das instituições e fichas de inventário de cada uma das obras, considerando-se que 

estes títulos seriam os mais corretos, pois são aqueles que são enumerados nos locais onde 

as pinturas se encontram indexadas. Seguindo-se o Assunto que trata a pintura em análise, 

para os dois casos optamos pelas nomenclaturas e denominações dadas nas instituições, 

não nos socorrendo do critério de uniformização que optamos nas nossas descrições no 

relatório, que propusemos no Capítulo 2. Contudo, confrontamo-nos em algumas fichas 

de inventário, com a não existência de Título ou Assunto, para algumas das pinturas, pelo 

que incluímos o campo de Assunto, por exemplo, em todas as fichas de inventário 

relativas à Série mitológica de Psiquê. 

 O Número de Inventário foi preenchido, conforme explicitamos no Capítulo 2, 

de forma a dar sempre primazia ao número de inventário MRQM, quando encontramos 
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mais do que um número de inventário na atribuição das peças, passando os outros 

números de inventário para o campo de Outras Numerações. No campo de Outras 

Numerações, além dos números de inventário que são dados pelas instituições de 

acolhimento, podemos encontrar os números de cadastro MRQM e ainda, no caso das 

pinturas da Coleção Allen, a sua atribuição de inventário desde o século XIX, até aos dias 

de hoje, indicando em todas as numerações entre parêntesis, a sua proveniência. Para 

simplificar a correspondência na leitura e atribuição de pinturas da Coleção Allen desde 

o século XIX até à numeração mais atual, criamos ainda uma tabela, que nos ilustra todas 

as menções e passagens que podemos encontrar relativamente a cada uma das pinturas, 

no Apêndice A, Documento 2. 

 A Descrição apresenta-se como o último subponto desta categoria, aquando da 

realização deste ponto procuramos que fosse feita uma análise o mais completa possível 

de cada um dos objetos, desde o seu percurso (compras, depósitos,…) até à leitura visual 

o mais extensa possível (planos, cores,…). Esta nossa preocupação aconteceu porque 

pensamos, mais tarde, na adaptação destes textos a registos auditivos ou transcrição em 

braile, de modo a serem acessíveis a pessoas invisuais, pelo que a nossa descrição é 

sempre o mais extensa possível para que o museu consiga sempre abarcar os mais 

variados tipos de público e de forma a conseguir criar uma imagem mental o mais 

concreta possível para as pessoas que padecem desta condição. 

 

Autoria 

 O segundo grande ponto das nossas fichas de inventário, a autoria, contém sete 

campos de preenchimento: Nome; Assinatura; Tipo; Ofício; Sinónimos; Justificação e 

Fonte Visual. 

 Este campo foi criado com base nos critérios de atribuição definidos pela 

DGPC818, que nos descreve que a questão da autoria é uma das mais complexas na história 

da pintura, pois estas são obras que “na maioria dos casos, não estão assinadas nem 

documentadas, a autoria fornece sempre um espaço de discussão que por vezes nos 

aparece como estéril”819. O estudo propõe que se atribuam autorias dentro dos museus 

 

818 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007, 45-49 
819 Idem, 45-46 
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portugueses apenas quando existem certezas dos nomes propostos, optando sempre pela 

utilização do campo de justificação para que se compreenda os motivos que levaram 

aquela atribuição por parte do detentor, alertando ainda para as questões que são 

atribuídas e discutidas na história da pintura, alertando para a forma como são utilizadas 

denominações “círculo de…”; “seguidor de…” e “à maneira de…”820. 

 De modo a não cair em erros de autoria, as nossas fichas de inventário quando 

apresentam algum nome, apresentam sempre no espaço de justificação a base que nos 

levou à mesma. Optamos ainda pela criação do campo Fonte Visual, que não existe nas 

fichas de inventário da DGPC, para incluir o registo da assinatura dos artistas que por 

muitas vezes nos levaram a colocar no campo de Justificação: “Documentado na Obra”. 

Pelo que incluímos alguns exemplares, nas Figuras 175 a 180, de diferentes autores. 

 

Figura 175 e 176 – PEMR23 – Batalhão de Voluntários de D. Pedro (assinatura de António da Cunha); 

PEMR40 – O Porto (assinatura de Charles Napier Hemy) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 177 e 178 – PEMR42 – Pintura de género (duas figuras femininas) (assinatura de Francisco José 

Resende); PEMR67 – Floreiro (assinatura de Margherita Caffi) 

 

 

820 Idem, 47-48 
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Figura 179 e 180 – PEMR49 – Porto de Pesca (assinatura de Jean Pillement); PEMR58 – Retrato de 

rapaz (assinatura de Joaquim Vitorino Ribeiro) 

 

Produção 

 A área destinada à produção, onde incluímos o subponto de Local de Execução, 

é considerado pouco vantajoso por parte do manual da DGPC, que nos indica que: “só 

muito dificilmente pode ser definido e raramente acrescenta uma informação relevante 

para a obra, além da determinação geográfica da sua produção”821. Apesar de ser 

verdadeiro o facto de não conseguirmos saber a localização onde foram feitas a maioria 

das obras, discordamos da informação que se segue no parágrafo seguinte do documento, 

onde nos é enunciado que: “Para certas pinturas, como as decorações murais, não existem 

dúvidas de que o trabalho foi executado no local, mas esta é uma situação pouco aplicável 

à pintura móvel”822, assentando a nossa reflexão no facto de nenhuma pintura mural 

colocada no MRQM ter sido feita in loco, antes pelo contrário, temos conhecimento de 

que as pinturas a óleo sobre estuque, colocadas na Sala do Bilhar, PEMR11 a PEMR14, 

foram serradas da sua morada original e transladadas para o museu823. 

 Consideramos ainda pertinente a inclusão do campo Local de Execução, porque 

no caso da Série mitológica de Psiquê, é o local de execução que nos indica a sua 

proveniência, neste caso a impressão por parte de uma fábrica francesa - Joseph Dufour 

et Cie, dado que a impressão desta série poderia ter sido realizada em qualquer local, 

desde que existisse o equipamento adequado ou adaptado para a mesma. Além destas 

 

821 Idem, 51 
822 Idem 
823 VASCONCELOS, 1997, 230-231 
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doze telas, também conseguimos saber através de inscrição na pintura, Figura 175, que 

António da Cunha pintou, o Batalhão de Voluntários de D. Pedro, na cidade do Porto. 

 As pinturas de Francisco José Resende foram também um fator de ponderação 

quando incluímos este campo nas fichas de inventário, pois em seis pinturas do artista 

presentes no MRQM, conseguimos saber a localização onde foram feitas três delas. 

Encontramos o local de execução na pintura PEMR42, que nos indica que Francisco José 

Resende se encontrava em Roma, ou seja, foi concretizada enquanto o artista era 

pensionista do estado português, Figura 177. Sabemos ainda a localização da pintura 

PEMR65, que à semelhança da anterior nos apresenta uma temática de género, contudo 

Francisco José Resende informa-nos de que a concretizou na cidade do Porto, Figura 182. 

A terceira pintura com localização feita pelo artista, PEMR64, apresenta um forte caráter 

documental, porque inclui no seu verso um texto autobiográfico, onde é enumerada a 

duração em que foi feito a obra, bem como o local, acompanhado por uma descrição do 

quarteirão onde habitava Francisco José Resende, na cidade do Porto. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 181 e 182 – PEMR65 – Mulher das Castanhas (inscrição: Porto; 1878; Ao Exmo. Snr Cunha; C. 

off; Seu grato am; F. F. Resende); PEMR64 – Autorretrato de Francisco José Resende (inscrição no verso 

da tela: Francisco Joze Rezende, nascido n’esta cidade do Porto, a 9 de Dezembro de 1825, nomeado 

Cavalleiro de S. Mauricio e S. Lazaro, d’Italia, pelo finado rei Victor Manoel, e lente jubilado de pintura 

historica da Academia Portuense de Bellas-Artes, esboçou este seu retrato na sua caza da esquina do 

Bomjardim e Gonsalo Cristovam (em 1890) (cujos prédios antigos substituidos hoje por outros, foram de 

seus antepassados occupando todo o largo de St.º Antonio do Bomjardim, onde nascera o auctor). É este 

um estudo de 3/4 d’ora.) 

 

 Conseguimos também determinar o local onde Charles Napier Hemy pintou O 

Porto, PEMR40, porque a documentação que acompanha esta pintura no MRQM nos 

indica que esta tela foi realizada a partir da Casa Sandeman, em Vila Nova Gaia, sendo o 
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comitente da mesma o Sr. Sandeman, em 1881824. Existe ainda uma suposição em relação 

ao local de execução da pintura PEMR54, dado que no campo de local de execução 

incluímos uma nota que só pode ser considerado o seu local de execução se se confirmar 

a autoria de Vieira Portuense nesta pintura, pois é nos referido no estudo de Paula Santos 

que esta pintura foi realizada por Vieira Portuense, em Roma825. 

 

Marcas/Inscrições 

 O campo de Marcas/Inscrições corresponde a cinco subpontos: Marcas; Legenda; 

Inscrição; Verso da Tela e Fonte Visual. Cremos que os nomes indicam expressamente a 

função a que se dedica cada um dos campos, contudo devemos fazer uma ressalva, pois 

nos critérios de inventariação da DGPC, não encontramos os subpontos de Verso da Tela 

e Fonte Visual. 

 Estes dois campos foram por nós incluídos por duas razões, a primeira prende-se 

com o facto de ser através do verso da tela que conseguimos, quando iniciamos o nosso 

estágio curricular, confirmar algumas das suas autorias e proveniências, encontrando-se 

o campo Verso da Tela, presente nas numerações e percurso da coleção Allen, Apêndice 

A, Documento 3. Além disso, consideramos tal como Laura Castro, que: 

 

“Falar de matéria não é apenas falar de pigmentos, aglutinantes, óleo, é também falar da estrutura 

do quadro, grade, travejamentos, molduras. Marcas de posse surgem nestes componentes do 

quadro, como acontece com o lacre da coleção Allen ou o da municipalidade do Porto, ou com as 

pequenas placas que dizem “Património Municipal”, aparafusadas na moldura. Nas chapas fixas 

nela fixadas, com referências a autoria desconhecida que, entretanto, a investigação já desvendou, 

adivinham-se outras marcas, as do tempo. Também o tardoz da pintura as revela, em elementos de 

fixação provenientes de restauros, anotações a lápis, etiquetas de exposições, a lembrar-nos o 

estatuto museal das peças.”826. 

 

 A autora refere-se à Coleção de João Allen, na exposição ocorrida no MNSR, em 

2018, cremos que este excerto além de comprovar as vivências das pinturas da Coleção 

Allen que encontramos no MRQM, também pode ser aplicada aos exemplares das outras 

 

824 S/autor (s/ano) - Documento dos Serviços Educativos do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha - 

Charles Napier Hemy R.A. 1841-1917, 6 
825 SANTOS, 2005, 132 
826 CASTRO in AA.VV., 2018, 233 
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coleções. Daí considerarmos pertinente a recolha dos dados escritos ou colados no verso 

das telas, assim como a obtenção de imagens, pois muitos destes dados que foram 

colocados a lápis, poderão desaparecer a qualquer momento. Ao considerarmos a riqueza 

informativa que nos traz a esta investigação o verso das telas, incluímos algumas imagens 

de modo a ilustrar o nosso pensamento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 183 e 184 – PEMR30 – Cristo Crucificado (Possui duas etiquetas no verso. A mais pequena: 

71.31.29, A maior: Emoldurado e remontado em Outubro de 1985 Ernesto Ricou); PEMR53 – Cabeça de 

mulher (Possui duas etiquetas no verso, sobre a moldura: 560 CMP; Pint - Anoxia; Mold – Brometo. 

Sobre a tela: 560 CMP; Pint – Anoxia; Mold – Brometo; numeração de inventário CMP/MNSR 

estampada: CMP 560) 

 

 Os autocolantes presentes na pintura PEMR30, Figura 183, indicam-nos o número 

de inventário e um restauro, ao passo que os autocolantes presentes na pintura PEMR56, 

Figura 184, nos indicam as composições utilizadas no seu acondicionamento, 

encontramos ainda estampado o número de inventário a que corresponde a pintura no 

MNSR. Além destas técnicas, encontramos outro tipo de informações no verso das telas 

do MRQM. 
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Figura 185 e 186 – PEMR35 – Cópia da Ascensão da Virgem (c. 1516-1518) de Ticiano (Possui dois 

autocolantes no verso, sobre a moldura: Augusto Roquemont 98.PINT.16. Sobre a tela: Nº Inv.; Autor: A. 

Roquemont; Assunto: Composição Ascenção da Virgem); PEMR48 – Paisagem com ruínas (Inscrições 

sobre o verso da moldura, no topo: Nº 309, sobreposto com o lacre vermelho da CMP; 607; a letras 

pequenas em cima: MR.71.31.25; CMP 607; em baixo: Caixa nº 11; Cesto M) 

 

 A pintura PEMR35, Figura 185, em comparação com as anteriores, vai indicar-

nos dados completamente diferentes, possuindo esta: número de inventário, autoria e 

tema tratado. Ao passo que a pintura PEMR48, Figura 186, nos indica diferentes 

numerações e dados poderão ter sido uteis à identificação da tela em diferentes momentos, 

encontramos ainda estampada a vermelho a numeração a que corresponde na ficha de 

inventário no MNSR, CMP 607 e o lacre da instituição a que pertencia, CMP, a vermelho, 

no topo. Na vivência das telas encontramos ainda três casos que consideramos de 

particular destaque: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 187 e 188 – PEMR57 – Retrato de rapaz (informações sobre a moldura, escrito a lápis: Direita da 

Cadeira; dois autocolantes com numeração: 49 e 27) 

 

No caso da pintura PEMR57, Figura 187 e 188, as informações são quase 

impercetíveis a olho nu, na primeira imagem encontramos escrito a lápis sobre a moldura 

a informação “Direita da Cadeira”, que deveria indicar onde é que a tela se deveria 

encontrar em algum espaço, sendo que esta informação só é percetível a olho nu quando 

lhe apontamos diretamente uma lanterna. A segunda imagem apresenta-nos dois 

autocolantes sobre a tela bastante desgastados, talvez pelo tempo, estes autocolantes 

indicam duas numerações que à luz da nossa investigação não apresentam sentido, 

podendo ter sido colocados num possível restauro ou empréstimo. 
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Figura 189 e 190 - PEMR63 – Autorretrato Francisco José Resende e Verso da mesma tela, com a 

seguinte inscrição: Pertence ao Exmo. Snr. Joaquim Ribeiro; 1921; Ilustre Pintor 

 

 O autorretrato de Francisco José Resende, Figura 189, apresenta no seu verso, 

Figura 190, a sua pertença, mas neste caso de um modo específico o seu proprietário, 

indicando a data e profissão do mesmo. Esta tela, proveniente da Coleção Vitorino 

Ribeiro, era propriedade de Joaquim Vitorino Ribeiro, que realizou a pintura PEMR58. 

Conforme verificamos no Capítulo 3, na parte destinada à Coleção Vitorino Ribeiro 

(3.3.), a coleção Vitorino Ribeiro foi constituída por mais do que um proprietário, 

sobrevivendo até aos dias de hoje, no verso desta tela, a sua propriedade mais remota. 

Terminando o nosso estudo de caso, sobre o verso das telas presentes no MRQM, com a 

Figura 182, que referimos no subcapítulo anterior, onde Francisco José Resende escreve 

um texto autobiográfico no verso da pintura. 

 O verso das telas revelou-se um tema extremamente útil à investigação. Quando 

pensamos em pintura, pensamos sempre no que ela nos apresenta e representa enquanto 

observadores, sendo que um dos dados mais uteis que retiramos desta experiência é o 

facto de compreendermos que o verso da tela também é um organismo vivo. O verso das 

pinturas pode apresentar-nos dados atuais ou que nos permitam verificar as suas mutações 

ao longo do tempo, podendo ainda contar-nos histórias ou fazer compreender a motivação 

com que foi feita. Fazendo-nos ainda este ponto pensar sobre as informações que 

poderemos encontrar nas telas que se encontram expostas na maior parte dos museus. 
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 Retomando as palavras de Laura Castro, encontramos na mesma área das fichas 

de inventário, um campo destinado a Legenda, a autora elucida-nos que: “Nas chapas 

fixas nela fixadas, com referências a autoria desconhecida que, entretanto, a investigação 

já desvendou, adivinham-se outras marcas, as do tempo.”827. Estas chapas, normalmente 

na frente das telas, também possuem a inscrição de “Património Municipal”, descritas 

pela autora como colocadas no verso da tela, eventualmente nos objetos que se 

encontravam em análise. No MRQM encontramos estas placas tanto na frente como no 

verso das telas, conforme verificamos na Figura 191 e 192, respetivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 191 e 192 – PEMR24 – Naufrágio (Placa dourada “Património Municipal” ao centro, sob a 

moldura, na frente); PEMR20 – Velha rezando (Placa dourada “Património Municipal”, no topo da 

moldura, no lado direito, ao canto) 

 

 Alertamos ainda para o facto de as placas douradas que nos indicam as autorias, 

hoje em dia, poderem não se encontrar completamente corretas, conforme alertamos para 

algumas pinturas no Capítulo 4. 

 

Datação 

 A área destinada à Datação, apresenta três campos de preenchimento: Ano, Século 

e Justificação. A Justificação funciona, no campo da datação da mesma forma que 

explicitamos na área de autoria, de modo a que possa ser explicitada a documentação em 

que assentou esta atribuição, para que ocorra com o mínimo de falhas possíveis. 

Alertamos ainda para o facto de nas nossas fichas de inventário não ocorrermos numa 

forma de datação que encontramos em diferentes estudos. Em alguns estudos 

 

827 Idem 
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confortamos-mos no campo de datação das pinturas com o ano de nascimento e de morte 

do pintor que a executou. Apesar de ser facilmente expectável que a pintura tenha sido 

realizada entre esses anos, consideramos que este tipo de datação é extremamente vaga, 

pois um pintor nunca a poderia ter realizado nos primeiros anos de vida e no caso de 

alguns artistas por nós identificados, teremos ainda conhecimento que pelo agravamento 

do seu estado de saúde, poderiam não se encontrar ativos alguns anos antes de falecerem. 

 

Materiais/Técnicas 

 No preenchimento deste campo, optamos pelo modelo utilizado nas fichas de 

inventário MRQM, ao invés do modelo apresentado pela DGPC. A nossa escolha tem por 

base a atualização das fichas no sistema de informações do MRQM e pelo facto de estas 

não contarem com os campos predefinidos pela DGPC828. Para todas as pinturas 

incluímos o suporte e pigmento utilizado, não nos alongando em precisões técnicas, para 

as quais sentimos que também não teríamos aptidão e que seria necessária uma equipa 

especializada para as devidas análises. 

 Através da nossa análise conseguimos encontrar dentro do MRQM as seguintes 

formas de representação: 

 

- Óleo sobre cartão (1) 

- Óleo sobre chapa metálica (3) 

- Óleo sobre folha de Flandres (4) 

- Óleo sobre gesso (4) 

- Óleo sobre madeira (5) 

- Óleo sobre têmpera (10) 

 - Óleo sobre tela (36 - 1 colado sobre madeira e 4 colados sobre contraplacado) 

- Papel pintado (12 - 1 colocado sobre madeira e 11 colocados sobre madeira) 

 - Pastel sobre chapa metálica ou tela engessada (2) 

 

 

828 COSTA, INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007, 55-56 



292 

 Compreendemos assim, a partir da nossa recolha, que a maioria das pinturas 

expostas apresentam na sua pigmentação o uso de óleo, sendo predominante a sua 

aplicação sobre tecido. 

 

Dimensões 

 A área dedicada às dimensões foi uma das que voltamos particular atenção, dado 

o facto de as fichas de inventário MRQM se encontrarem, na maioria dos casos, sem 

preenchimento ou apenas com uma das medidas, altura ou largura. Optamos ainda por 

uma organização diferenciada das que encontramos quer nas fichas de inventário do 

MRQM, quer da atribuição de uma medida única, atribuída pelo manual de inventariação 

de pintura da DGPC829. 

 As nossas fichas de inventário contam de cinco campos no preenchimento de 

dimensões, a saber: altura com e sem moldura; largura com e sem moldura e um campo 

dedicado a outras dimensões. Para proceder ao preenchimento destes campos, conforme 

indicamos no Capítulo 2, retiramos todas as pinturas das paredes e realizamos as 

medições pelo seu verso, sendo a equipa destacada para esta realização, composta de 

modo permanente por cinco pessoas. Procuramos que este preenchimento fosse o mais 

rigoroso possível, atribuindo as medidas das pinturas pela unidade de milímetro. Sendo 

que, as únicas pinturas para as quais não conseguimos realizar as medições também foram 

por nós destacadas no Capítulo 2. Conforme o título das subcategorias que compõem a 

área das dimensões indica, cada uma delas corresponde à medida de cada pintura com ou 

sem moldura, sendo o campo de “Outras dimensões” utilizado para explicitar dados 

anexos à forma das telas, como o caso de estas serem ovaladas. 

 

Conservação 

 Na área dedicada à conservação, incluímos os campos de “Estado” e “Data”. 

Optamos aquando do preenchimento destes campos por apenas incluir os dados que 

encontramos em fichas de inventário institucionais e dados internos do MRQM, que não 

se encontrassem indexados às fichas de inventário da mesma instituição. Pelo que, 

ressalvamos o facto de não incluirmos neste ponto a nossa opinião sobre o estado de 

 

829 Idem, 57-60 
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conservação das pinturas, pois consideramos que estes dados devem ser preenchidos por 

profissionais da área de conservação e restauro, e que poderíamos cair em alguma lacuna 

ou erro técnico ao fazer estas atribuições apenas pelo nosso olhar à superfície das telas. 

 Consideramos particularmente interessante os registos dos restauros das peças 

PEMR11 a PEMR14, pois temos acesso ao nome de todos os intervenientes que 

participaram no restauro das peças: Domingos Enes Baganha e Flórido de Vasconcelos, 

na década de 70/80 do século XX, António Pinto de Sousa, em 1981 e Cristina Barros e 

Elisabete Mendes, com responsabilidade de Carla Felizardo, em 2012. Salientamos ainda 

o restauro mais atual, a que possuímos acesso através da documentação MRQM, da 

pintura PEMR16 que em 2018 foi transferida do suporte de madeira em que se 

encontrava, para um suporte em tecido. Acrescentamos ainda a pintura PEMR30 pois é a 

única que possuímos conhecimento de que foi remontada e emoldurada novamente, em 

Outubro de 1985, por Ernesto Ricou, um dado que além de constar da ficha institucional 

do MNSR se encontra no verso da tela, numa etiqueta por nós já mencionada, Figura 183. 

 

Cronologia 

 O campo dedicado à Cronologia, foi por nós alterado em comparação ao campo 

de Origem, nas fichas de inventário propostas pela DGPC830. A nossa alteração deveu-se 

ao facto de, novamente, correspondermos de forma mais imediata aos critérios de 

inventariação informatizada do MRQM, que incluirá estes dados no sistema In Arte. 

Contudo, aquando do preenchimento desta área nas fichas de inventário, a ordem é 

praticamente a mesma que nos é proposta pela DGPC. Aqui incluímos todos os dados de 

que possuímos acesso em relação às pinturas e as suas posses, enumerando de forma 

cronológica as suas incorporações em coleções, vendas ou transferências. Sendo a última 

entrada quando as cronologias divergem e possuem mais do que uma localização ou 

proprietário, a data de inclusão e exposição no MRQM. 

 

Incorporação  

 O campo de incorporação consta de três pontos: Data de Incorporação; Modo de 

Incorporação; Justificação/Dados. O preenchimento destas áreas foi feito de acordo com 

 

830 Idem, 65-66 
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as datas que as peças foram incorporadas na coleção que as abriga e não a data desde que 

se encontram expostas no MRQM, dado que esta não se trata da incorporação na 

exposição, incluída num campo seguinte. Incluímos ainda, quando nos foi possível, o 

modo de incorporação das pinturas, devidamente justificadas com a fonte ou dados que 

nos permitiu esta atribuição. 

 

Localização 

 A área destinada à localização das pinturas conta de cinco pontos: Localização; 

Especificações; Data; Modo e Descrição. 

 O campo de Localização, corresponde em todas as pinturas ao Museu Romântico 

da Quinta da Macieirinha, dado que o nosso estudo só assentou em pinturas expostas ou 

depositadas na instituição. Descrevendo de forma mais rigorosa, o campo de 

Especificações, a sua localização em concreto dentro do espaço, aqui sabemos em que 

sala do museu encontramos a pintura em análise, seguida da parede e numeração no caso 

de existir mais do que uma pintura na mesma parede. A nossa ordem de atribuição 

encontra-se explicitada no Capítulo 2, tendo esta por base os critérios de atribuição que 

já eram realizados pelo MRQM. 

 O preenchimento da Data tem por base, na maior parte das fichas inventário, a 

data de entrada das peças no MRQM, através do acesso ao registo de entradas na própria 

instituição, seguindo-se o campo de Modo que nos indica o regime de entrada das 

mesmas, isto é, se as peças se encontram depositadas, em regime de comodato, 

empréstimo ou se correspondem à Coleção MRQM. Seguindo-se um campo de Descrição 

para o caso de, futuramente, ser necessário acrescentar dados sobre estes regimes ou ainda 

alguma especificação sobre a colocação das pinturas no espaço. 

 

Exposições 

 O campo dedicado às exposições, conforme o nome indica, explicita-nos se as 

peças foram utilizadas em alguma exposição correspondendo os seus subpontos ao título 

da exposição, data e local. 

 Apesar de termos localizado poucos registos ou provavelmente não existirem 

dados de mais exposições, conseguimos encontrar dados sobre a pintura PEMR22, que 

foi exposta na Trienal da Academia Portuense de Belas Artes, na cidade do Porto, em 
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1878. Temos ainda conhecimento de que a pintura PEMR23 foi exposta na “Exposição 

Histórica do Porto”, na Maternidade Júlio Dinis, em Junho de 1934 e que a pintura 

PEMR24 se encontrou exposta em Ílhavo, contudo sobre esta pintura não sabemos as 

datas de exposição, nem o local ao certo, sendo estes dados provenientes da ficha de 

inventário do MNSR. Sendo que as últimas informações relativas a exposições serão da 

pintura de Jean Pillement, PEMR49, que esteve patente na exposição “Barcos em Terra”, 

realizada pela Câmara Municipal de Matosinhos, entre 30 de Maio e 21 de Junho de 1998 

e a pintura PEMR53, de João Baptista Ribeiro, que se encontrou exposta no MNSR, entre 

Novembro de 1990 e Fevereiro de 1991, numa exposição intitulada de “João Baptista 

Ribeiro. Uma figura do Porto Liberal”. 

 

Bibliografia e Fontes 

 Estes dois campos foram preenchidos em todas as fichas de inventário indicando 

todas as bases utilizadas como suporte às mesmas. 

 

Validação 

 O campo de validação inclui a área de preenchimento, sendo este composto por 

nós, na primeira pessoa. A inclusão deste campo deveu-se ao facto de estarmos a atualizar 

todas as fichas a que obtivemos acesso, nomeadamente as fichas de inventário MRQM, 

nas quais serão alteradas todas as áreas de “inventariante” no futuro. 

 

5.2. Catálogo 

O catálogo de pintura foi uma das nossas propostas iniciais desde as primeiras 

etapas de formalização do estágio com a Câmara Municipal do Porto. 

Este catálogo funciona como um resultado final do nosso estudo. Torna-se aqui 

importante salientar, novamente, que não sabíamos que ia ser publicado o Guia do Museu 

Romântico, datado de finais de 2018831, depois de já termos iniciado o nosso estágio 

curricular. 

A nossa ideia foi a de criar um catálogo de pintura, onde além de fornecermos 

dados sobre as pinturas, pudéssemos transmitir ao leitor e/ou visitante do museu, as 

 

831 CARDONA, 2018 
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principais questões para a compreensão do seu contexto. Começamos, assim, por 

apresentar, os antecedentes do Museu Romântico e o processo da sua criação. Passamos 

depois para a análise de cada uma das salas, acompanhada por textos explicativos que 

permitem ao leitor explorar algumas questões para a compreensão da história da arte que 

contextualiza as pinturas que integram o espaço do museu. Como exemplo destas 

questões, apresentam-se os textos que integram o Capítulo 3, como a Coleção Allen, a 

Coleção Vitorino Ribeiro, a Escola da Porta do Olival, a Escola de Auguste Roquemont, 

a Academia Portuense de Belas Artes e a Academia Politécnica (desde a sua criação até 

ao século XIX). Entendemos igualmente que este catálogo deveria incluir a biografia dos 

artistas, que se torna fundamental tanto para a compreensão da produção das pinturas, 

como para o entendimento dos fenómenos artísticos que as rodeiam, como a formação ou 

o colecionismo. 

O nosso protótipo encontra-se no Apêndice A, Documento 2. Realizamos este 

catálogo no programa Microsoft Publisher, tendo sido toda a formatação de páginas 

realizada por nós e o capítulo do Índice de pinturas produzido com base num template do 

programa. 

A nossa capa e contracapa possui um pormenor de uma das pinturas da série a 

têmpera, PEMR01 a PEMR07, Figura 193 e 194. Escolhemos esta imagem porque estas 

pinturas se encontram expostas no museu desde a sua abertura e são parte da coleção 

MRQM, sendo muito pouco provável que algum dia sejam retiradas do local que 

atualmente revestem. 
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Figura 193 e 194 – Capa e contracapa do catálogo de pintura 

 

Como na maior parte das publicações e catálogos encontramos um índice de 

conteúdos, seguido da página em que podem ser localizados, Figura 195 e 196. 

 

Figura 195 e 196 – Índice de conteúdos do catálogo de pintura 

 

O nosso primeiro capítulo é dedicado à história do museu, onde explicamos os 

antecedentes do terreno onde hoje se encontra a Quinta da Macieirinha até à sua abertura 

enquanto museu, pelo que incluímos quatro páginas ilustrativas deste capítulo. 
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Figura 197 e 198 – Capítulo dedicado à história do museu no catálogo de pintura 

 

Passamos depois para a leitura do catálogo propriamente dito, onde, para todas as 

divisões poderá ser encontrado um esquema semelhante. Antes de iniciarmos a leitura 

sobre as pinturas em exposição, incluímos uma imagem da sala onde estas se encontram 

expostas, de forma a apresentar a divisão em que se encontram e de modo a apelar à 

memória dos visitantes que já tenham percorrido o espaço ou que o no caso de nunca o 

terem conhecido, o consigam visualizar, ainda que em parte. Incluímos aqui apenas dois 

exemplares, o Salão do Rei e o Mundo Infantil/Juvenil, Figuras 199 e 200, ilustrativo das 

dezassete salas que analisamos. 

 

Figura 199 e 200 – Introdução ao Capítulo do Salão do Rei e Mundo Infantil/Juvenil 

 

 Dentro dos capítulos, consoante a quantidade de pinturas nas salas e de 

informação a transmitir, vamos encontrar uma grande variedade de formas de 

representação. Para algumas salas podemos encontrar pinturas que preenchem uma 

página de catálogo completa, para outras as obras ocupam apenas uma parte de uma 

página de texto e no caso das séries, encontramos duas páginas dedicadas apenas às 
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pinturas e respetivas informações, Figuras 201 a 203. Procurámos, com estes esquemas 

de apresentação, possibilitar uma leitura dinâmica e articulada das informações 

veiculadas pelo texto e pelas imagens. 

 

Figuras 201 a 203 – Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Sala de Estar, Corredor e Oratório 

 

 Consoante a pintura disposta nas divisões, os capítulos possuem, ou não, as 

relações com as questões mencionadas anteriormente. Encontramos estas entradas de 

catálogo biográficas ou de conteúdo histórico nas seguintes divisões: Sala de Jantar 

(Família Allen e Coleção Allen); Sala de Estar (Giuseppe Nogari); Biblioteca/Sala de 

Jogo (José Alberto Nunes e Academia Portuense de Belas Artes); Corredor (Jean 

Pillement e Escola da Porta do Olival); Escadaria (Angelo Capisani); Oratório (Giuseppe 

Cades); Quarto de Vestir (Auguste Roquemont); Salão do Rei (Charles Napier Hemy); 

Pólo Informativo 2 (Francisco José Resende e Escola de Auguste Roquemont); Salão de 

Baile (Domingos Vieira, Francisco Vieira, João Baptista Ribeiro e Academia 

Politécnica); Mundo Infantil/Juvenil (Joaquim Vitorino Ribeiro e Coleção Vitorino 

Ribeiro). Ou seja, para a maior parte das divisões transmitimos dados adicionais que 

permitem a qualquer leitor compreender a cultura artística coeva aos pintores e que 

permitem a contextualização das obras no seu tempo Incluímos ainda dentro de cada 

capítulo referências ao contexto de modo a permitir um breve entendimento de cada 

pintura à luz da época, de modo a que as leituras dos subcapítulos se tornassem uma 

segunda camada de informação para um aprofundamento opcional. O nosso tratamento 

para estas páginas foi, na sua maioria, bastante simplificado incluindo apenas um fundo 

de página colorido e textos, possuindo alguns assuntos figuras ilustrativas, quando 

necessárias para a compreensão dos textos ou como forma de apresentar as personalidades 

em análise, como no caso das biografias. Incluímos um exemplo mais simplificado, 

Figura 204, com figuras ilustrativas, Figura 205 e com o retrato dos biografados, Figura 

206. 
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Figura 204 e 206 – Biografias de: José Alberto Nunes, João Allen (com árvore genealógica) e Charles 

Napier Hemy (com autorretrato) 

 

 Concluímos o nosso catálogo com um índice de pinturas, onde todas as obras se 

encontram acompanhadas pelos seus dados identificativos, um pouco mais aprofundados, 

aqui encontramos os campos de autoria, datação, técnica, proveniência institucional e 

numeração de inventário, Figura 207 e 208. Esta tabela foi criada com base num template 

do Microsoft Publisher e tem como inspiração um Catalogue Raisoné de José Malhoa 

(1855-1933)832, permitindo-nos transmitir informações detalhadas sobre cada pintura, 

nomeadamente na Sala das Telas, em que as pinturas foram tratadas como um conjunto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 207 e 208 – Índice de pinturas no catálogo 

 

5.3. Folhas de Sala 

As folhas de sala surgiram de um pedido institucional onde se compreendeu que 

atualmente o museu carece de informações sobre os seus objetos. As nossas folhas de sala 

são temáticas e só abordam a pintura. 

 

832 SALDANHA, 2012 
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Tivemos como preocupação a forma como deveríamos transmitir as informações 

ao público, desde logo explicitadas no início deste capítulo. Por isso, as folhas de salas 

apresentam-se com fundos e textos em cores neutras (preto e branco), possuem uma 

delimitação da área de texto a castanho e procuramos respeitar todas as normas que devem 

ser aplicadas neste tipo de conteúdo, como frases curtas ou, espaçamentos proporcionais. 

Criamos para este resultado um template no Microsoft Publisher, o qual foi 

replicado para todas as folhas de sala. Procuramos que a leitura fosse simples e clara, não 

esquecendo que o leitor se encontrará de pé e a circular no espaço. 

O tamanho máximo das folhas de sala é de uma página, composta por frente e 

verso, quando o número de pinturas e questões a abordar possui pertinência, como no 

caso da Sala de Jantar, Figura 209 e 210. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 209 e 210 – Folhas de sala – Sala de jantar 

 

 Optamos sempre pela transmissão de dados de forma concisa e clara, sem 

prolongar o tempo de leitura por parte do observador, existindo exemplares de folhas de 

sala que apenas ocupam uma página, como é o caso do corredor, Figura 211 e 212. 



302 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 211 e 212 – Folhas de sala - Corredor 

 

 Podem ser encontradas sete folhas de sala no Apêndice B, Documento 3. 

 

5.4. Código QR 

Conforme explicitamos, procuramos no decorrer da nossa investigação, encontrar 

uma forma de poder transmitir informações no espaço, de um modo não evasivo, criando, 

para dar resposta a essa ideia, um código QR. 

Os Códigos QR, ou QR Code (Quick Response Code), são códigos de barras de 

duas dimensões, onde diversos conversores permitem que um só código fique associado 

a um link, imagem, ficheiro, etc. Para a nossa investigação, socorremo-nos de uma 

engenheira informática que nos gerou um Código QR, com ligação de referência para 

uma base em linha. 

A ideia resultou num website, com desenvolvimento responsivo, onde no caso de 

criarmos um Código QR para cada uma das salas, os utilizadores digitalizavam o código 

através de um dispositivo móvel, podendo verificar diferentes informações, sobre o 

espaço e de forma detalhada, sobre as pinturas e o artista, no caso de se tratar de uma tela 

com autoria atribuída. Este website estático, foi desenvolvido em HTLM5 (Hypertext 

Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets) e Javascript. O código encontra-se 

disponível para consulta através do serviço DriveToWeb, que utiliza o armazenamento do 
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Google Drive como servidor, de modo a que a hiperligação do código possa ser 

visualizada. 

Como não havia certeza sobre a possibilidade de implementação desta ideia no 

espaço do Museu, criamos um Código QR apenas para o Núcleo de Francisco José 

Resende. Neste Código podemos encontrar uma pequena descrição de sala, as pinturas 

expostas e a biografia do artista. Apresentamos então, o referido Código QR, que se 

encontraria no corredor do Núcleo de Francisco José Resende para demonstração do 

conteúdo. Para a leitura do Código é necessário, através de uma aplicação num 

Smartphone, a sua digitalização apontando a câmara para a Figura 213: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 213 – Código QR do Núcleo Francisco José Resende 

 

Conforme se compreende quando se lê o código, somos encaminhados para um 

sítio em linha que nos apresenta uma nota sobre a sala e sobre as pinturas expostas, Figura 

214 a 216. 
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Figura 214 a 216 – Núcleo Francisco José Resende 

 

Segue-se a possibilidade de escolher sobre que pintura se pretende obter mais 

dados, Figura 216. Ao abrir cada uma das pinturas aparecem os seus dados identificativos, 

título, autoria, proprietário institucional, numeração de inventário, técnica e dimensões. 

Seguida de uma pequena descrição sobre a pintura e, quando necessário, bibliografia. 

Pelo que incluímos aqui apenas um exemplo, da pintura Mulher da Murtosa, Figura 217 

a 219. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 217 a 219 – Mulher da Murtosa 

 

Existe ainda a possibilidade de se consultar uma ficha biográfica de Francisco José 

Resende, o autor das pinturas que analisamos nesta divisão do museu e inclusão, neste 

caso, das restantes pinturas que executadas pelo pintor que também se encontram no 

espaço.  
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Figura 220 a 222 – Biografia de Francisco José Resende 

 

No caso de não se executar a leitura do Código QR com um dispositivo móvel, é 

também possível consultar todas as suas páginas no Apêndice B, Documento 4. 

 

5.5. Visitas Guiadas 

As visitas guiadas, tal como as folhas de sala, surgiram de propostas lançadas ao 

longo da realização do estágio. Realizamos três visitas guiadas: a primeira no contexto da 

Comemoração do Dia Internacional dos Museus, a 18 de Maio de 2019. A segunda de 

modo explicativo/informativo para técnicos e funcionários do Museu, a 27 de Junho de 

2019 e a terceira, a 27 de Setembro de 2019, que teve por base a iniciativa camarária “O 

que há de novo nos Museus Municipais”, um evento que coincidiu com as datas de 

comemoração das Jornadas Internacionais do Património de 2019. 

 Os âmbitos temáticos das nossas visitas foram todos eles diferenciados. A 

primeira, intitulada de “Viagem pela pintura romântica”, foi a visita em que tentamos 

criar uma leitura museológica sequencial entre todas as salas. Recordamos que não 

sabemos qual foi o critério de escolha das peças, nem por que razão se encontram no 

espaço. Por isso, para esta visita, a nossa principal preocupação foi criar um roteiro que 

não nos levasse a repetir salas e que permitisse uma leitura com sentido entre todos os 

elementos expositivos. Foi graças a esta visita que adquirimos conhecimento sobre como 

circular com visitantes no museu e como apresentar os objetos, com contextos históricos, 

de uma forma diferenciada, levando-nos em grande parte ao resultado que propomos de 

visitas guiadas. 
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 A segunda visita, de âmbito institucional, foi feita apenas para colaboradores. Para 

esta visita tivemos como base o roteiro seguido na primeira, mas procuramos sobretudo 

informar. Quando iniciamos o nosso estágio curricular, compreendemos que a informação 

existente sobre as pinturas expostas era muito reduzida, por isso, a visita possuiu um 

formato livre, onde procuramos dar a conhecer tudo aquilo que sabíamos sobre cada 

pintura até ao momento em que realizamos a visita. Através deste formato livre 

permitimos, ainda, que os colaboradores pudessem questionar sobre todas as dúvidas ou 

curiosidades que possuíssem, a que conseguíssemos dar respostas. 

 Esta visita possuiu o acompanhamento e tradução por uma intérprete de Língua 

Gestual Portuguesa e este foi um dos pontos que consideramos de particular impacto e 

relevância no decorrer da nossa investigação. Procuramos ao longo de todo o nosso 

percurso que o museu se tornasse um espaço acessível a todos os tipos de público, no seu 

sentido lacto e ao termos presente esta intérprete, conseguimos incluir todos os 

colaboradores do museu na visita e informá-los do que se encontrava exposto, algo que 

de outro modo nos teria sido impossível, dada a nossa limitação nesta língua. Foi ainda 

através desta visita que compreendemos a necessidade de criar um guia da pintura no 

espaço, pois todos os colaboradores nos perguntaram se seria possível ficarem com um 

guião ou um conjunto de tópicos alargados sobre como fazer uma visita semelhante à 

nossa. 

 A terceira e última visita intitulou-se de “No Museu ao Entardecer”, uma visita  

temática sobre a pintura de paisagem. Esta visita foi realizada por nós e pelos orientadores 

do projeto, com um âmbito completamente distinto dos anteriores, em primeiro lugar 

porque ao invés de uma visita delimitada e com um guião pré-definido, procurou-se que 

funcionasse como uma conversa, entre nós e os visitantes, explorando cada um a sua área 

de investigação mais especifica. Ou seja, o nosso orientador, Prof. Doutor Hugo Barreira, 

explorou sobretudo a questão da pintura de paisagem e a sua afirmação enquanto género 

no século XIX; a nossa orientadora, Dra. Ana Bárbara Barros, colocou-nos em contacto 

com o espaço expositivo, as montagens anteriores e as figuras que habitam a casa, como 

o rei Carlos Alberto, dando sobretudo o contributo da sua área, a Museologia; ao passo 

que nós procuramos dar a conhecer informações sobre o percurso das peças, focando-nos 

nas pinturas de paisagem que integram a exposição. Dado o facto de a visita possuir três 

oradores e intervenções do público, que se quis participativo, também se compreende que 
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esta tenha sido a nossa visita com maior duração, contando com mais de duas horas de 

circulação no espaço. 

Conforme se compreende pelos dados que apresentamos, tentamos ao criar uma 

visita guiada que os espaços do Museu não fossem repetidos, pelo que incluímos o 

percurso por nós seguido, nas seguintes plantas, Figura 223 e 224, indicando a azul, o 

ponto de partida e as setas indicam caminho de ida; ao passo que a vermelho indicamos 

a saída dos espaços e caminhos de regresso, assim como o ponto de término. 

 

Figura 223 e 224 – Percurso de visita no MRQM, planta do Piso 0 e Piso 1 

 

 A nossa visita começa na Entrada, seguindo pela Sala das Telas, Sala do Bilhar e 

Sala de Jantar. Na Sala de Jantar, entramos e saímos das duas salas que não são 

circuláveis, apesar de separadas por uma porta entre elas, a Sala de Estar e a Sala de 

Jogo/Biblioteca, terminamos nesta primeira fase o piso térreo, ao visitar o Corredor, 

passando-se para a Escadaria. No topo ou a meio da Escadaria, falamos da circulação 

sobre os espaços que evocam a presença do Rei, passando-se para o Oratório, de que se 

entra e sai, porque mais uma vez, é um espaço delimitado e sem circulação. Segue-se o 

Quarto de Vestir, Quarto do Rei, Salão do Rei, Pólo Informativo 2, Salão de Baile, Núcleo 

de Moda e Núcleo de Francisco José Resende. Neste último e na sala seguinte, Mundo 

Infantil/Juvenil, temos de repetir uma entrada e saída dos espaços, porque não possuem 

outros pontos de acesso, passando-se de seguida para o último ponto de visita no andar 

superior, o Patamar. Desce-se de seguida as escadas, terminando a nossa visita na 

Receção. 

 Dentro de cada espaço, tentamos criar ligações para que não se tratasse de uma 

sucessão, de espaços e informações sem sentido entre si. As temáticas analisadas por nós 
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ao longo da visita são a Quinta da Macieirinha até se tornar um museu, o comércio do 

vinho do Porto, a burguesia na cidade, a Academia do Porto, a formação de artistas, as 

lutas liberais, as oficinas ativas na cidade do Porto no século XIX, a pintura de paisagem, 

as naturezas mortas, o retrato ou pintura de género, o colecionismo (as figuras de João 

Allen e Joaquim Vitorino Ribeiro), o Rei Carlos Alberto e a presença de uma mulher 

artista. Ou seja, compreendemos que as grandes linhas da nossa investigação acabam por 

nos guiar em relação à pintura que encontramos exposta. 

 Inicialmente, pensamos incluir no nosso relatório um resumo da nossa primeira 

visita, de modo a permitir que as visitas sobre pintura, no futuro, fossem semelhantes. 

Contudo, como esta visita foi realizada em Maio de 2019, até ao nosso momento de 

entrega, que ocorreu mais de um ano depois, chegamos a novas conclusões e novos dados 

sobre as peças. Realizamos, assim, nova leituras sobre várias pinturas, decorrente da 

nossa investigação. Nesse sentido, o nosso relatório inclui uma nova proposta de visita e 

de leitura das pinturas no espaço. 

 Criamos, para as novas visitas a ocorrer no museu, um Guia, orientado por salas, 

onde incluímos dentro da cada uma, a sua planta, representação das pinturas e numeração. 

Ou seja, quando realizamos as nossas visitas, seguimos uma numeração de pinturas dentro 

das salas, de acordo com o nosso enunciado e não de acordo com a forma que se 

apresentam no espaço, Figura 225. 

 

 

 

 

 . 

 

 

 

 

 

Figura 225 – Salão de Baile – Proposta de Visita (Apêndice B, Documento 5) 

  

 Apresentamos aqui o exemplo do Salão de Baile, onde invertemos a ordem de 

apresentação da pintura encontrando-se, onde devia figurar o número 8, o número 9, 
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sendo invertida a ordem de apresentação nesta parede, porque neste caso, nos permite 

criar um fio condutor decorrente do que apresentamos para as pinturas 6 e 7, tratadas 

como um par. Ou seja, a nossa circulação pelo espaço também é dinâmica e por isso 

consideramos de particular relevância indicar os locais e pontos que devem ser seguidos 

por quem realizar a visita. 

 Outra preocupação que existiu quando criamos o conjunto de dados a enunciar a 

propósito de cada sala ou pintura foi a de não realizarmos um texto que não permitisse a 

capacidade de adaptação pessoal de cada guia aquando da visita. Ou seja, incluímos para 

cada uma das pinturas os dados que consideramos relevantes, mas sob um formato de 

tópicos. Cremos que esta forma de colocar os dados é a mais pertinente, porque permite 

a quem fizer as visitas adaptar o discurso à sua pessoa, em termos de articuladores ou até 

mesmo alterações de guião, criando maior nível de confiança ao guia, permitindo também 

deste modo a seleção de dados que possa ser mais relevante para o público que visita o 

museu ou até mesmo por temáticas, como no caso da pintura de paisagem, já 

experienciada por nós. 

 A nossa proposta de visita pode ser encontrada na sua totalidade, no volume de 

Apêndices (Apêndice B, Documento 5) e salientamos, algo que também realizamos nas 

nossas visitas, a inclusão na visita do Quarto do Rei. Este espaço não possui pintura, 

propriamente dita, mas encontra-se sobre a secretária um esmalte com uma cópia da 

pintura da Virgem do Silêncio (c. 1599-1600), de Annibale Carracci (1560-1609). Sendo 

este um espaço que não poderíamos contornar ao fazer a visita e como também cremos 

que não faria sentido por ele passar, sem falar com os visitantes, incluímos este esmalte 

na sequência do nosso discurso a propósito do uso da cópia no ensino dos artistas. 

Incluímos ainda a Escadaria de Serviço como um campo facultativo de visita, dado que 

em dias de funcionamento normal, se encontra apenas destinada ao uso por parte dos 

funcionários. 
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Considerações Finais 

Terminado este longo percurso procuramos agora realizar um balanço do caminho por nós percorrido, 

seguindo nesta última fase a ordem dos capítulos que apresentamos. 

Face à nossa primeira via explorada, a Quinta da Macieira desde o século XVIII até ao século XX, 

concluímos que os terrenos vão tomar como seus proprietários a partir de 1860 a ordem de herança familiar 

de António Pinto Basto, até a CMP despertar interesse nestes terrenos.  

Compreendemos também a importância que a nossa investigação constitui sobre o estudo deste edifício, 

apontando-se uma data para a sua edificação entre 1769-1780. Assim como a importância do estágio 

curricular que nos permitiu encontrar o relatório documental, que nos fornece parte da história dos terrenos 

da Quinta da Macieira, criando-se uma parte da história deste local que ainda não havíamos encontrado. 

Por outro lado, se conseguimos chegar a um estado da arte inexistente, continuamos a questionar-nos sobre 

as alterações de propriedade, bem como a configuração da mesma ao longo do tempo. 

Quando nos confrontamos com a ideia de criação de um Museu Romântico na cidade do Porto, percebemos 

que a ideia inicial passava pelo plano de uma casa-museu dedicada ao Rei Carlos Alberto. Flórido de 

Vasconcelos que é encarregado, pela CMP, da primeira montagem expositiva, propõe a alteração do 

conceito de uma casa-museu para se tratar de um museu com características de uma casa, com recordações 

do século XIX, para se evocar os nomes do Romantismo Portuense. 

Concluímos que, além de Flórido de Vasconcelos que, na primeira pessoa, indica o que pretende realizar e 

transmitir no MRQM, mais nenhum estudo ou autor voltaria a escrever sobre as montagens e respetivos 

propósitos expositivos. Podemos através dos Guias do Museu Romântico, em 1881 e em 1996, ter 

conhecimento das salas que foram montadas e desmontadas. De igual modo realizado por Manuel Bravo, 

em 2009, nos dá conhecimento da montagem realizada em 2003. Acresce também a mesma falha na 

montagem expositiva de 2018, onde não conseguimos concluir o motivo da escolha das pinturas e da sua 

colocação nas salas ou qual a sua sequência de leitura. 

Procuramos também compreender de que modo se processavam as visitas e como se comunicavam 

informações anteriormente. Conseguimos neste momento verificar que o MRQM já tinha possuído folhas 

de sala, visitas guiadas, concertos, exposições temporárias, entre outros, atividades não contempladas em 

estudos anteriores. Atualmente encontramos no ativo os programas dos serviços educativos orientados, 

sobretudo, para escolas e consideramos que o nosso estudo um conjunto de materiais e temáticas que podem 

contribuir para o desenvolvimento de iniciativas a implementar no museu. 

Procuramos contextualizar o MRQM, e as suas várias montagens, à luz dos museus congéneres, 

desenvolvemos uma análise comparativa que nos permitiu retirar várias conclusões. A primeira é de que os 

museus românticos à semelhança do do Porto, na sua maioria, estão instalados em casas ou palácios 

habitados no século XIX. A segunda é que a natureza das coleções e das montagens expositivas é muito 

distinta. Como estes espaços são, normalmente, criados em casas que haviam sido habitadas anteriormente 

procura-se respeitar o seu traçado original na localização de capelas, quartos, salões ou áreas de serviços. 

Por isso, encontramos necessariamente diferenças entre todos eles, o que origina discursos expositivos 

muito diversos, bem como uma série de interpretações do mesmo mote temático. Salvaguardamos o caso 
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do German Romantik-Museum, que além de ainda não ter sido inaugurado é uma construção de raiz e o 

museu mais distante em termos de materialidade em relação aos congéneres. 

No decorrer do estudo das pinturas no MRQM realizamos várias incursões pelos temas subjacentes à sua 

produção, como o ensino das belas artes no Portugal coevo, de um modo mais específico, na cidade do 

Porto. Estudamos a criação de escolas e do ensino especializado no século XIX, conseguindo assim 

demonstrar que foi nestas escolas e academias que se formaram ou ensinaram a maior parte dos artistas que 

encontramos expostos no MRQM. 

Tornou-se também necessário explorar as coleções que encontramos expostas no MRQM. O destaque vai 

para a Coleção de João Allen, a qual cremos que encontre no Museu Romântico a maior expressão de 

pinturas expostas num só espaço. Embora, não consigamos compreender o porquê de se ter desmontado a 

sala que evocava a figura do colecionador da montagem anterior para a atual, verificando-se que a entrada 

de pinturas da nova montagem do MRQM é praticamente toda desta Coleção. Encontramos ainda a 

presença da Coleção Vitorino Ribeiro, que se encontra atualmente a ser inventariada, pelo que dela temos 

poucas informações. Assim, consideramos que podemos, através de fotografias de família pertencentes à 

Coleção, ter encontrado a identificação numa das telas, tratando-se do filho mais velho do pintor e 

colecionador, Joaquim Pedro Vitorino Ribeiro, autor de alguns estudos por nós consultados. 

O grande núcleo deste relatório e como se compreende desde logo pelo seu grande propósito é o que 

comporta o estudo das pinturas. Cremos que conseguimos trazer novas pistas para futuras análises de todas 

as pinturas expostas no MRQM. Salvaguardamos o facto de não termos conseguido identificar todas as 

autorias, nem quando foram realizadas. Contudo, baseamos a nossa análise no estudo e evolução da história 

da pintura, apresentando as formas de representação que as diferentes tipologias poderão ter possuído ao 

longo da história da arte de forma a aproximar, possivelmente, ao seu período de criação. 

Com base na nossa última afirmação, chegamos a uma das principais conclusões da nossa dissertação, o 

MRQM não apresenta, na sua maioria, pinturas realizadas no período dito romântico, mas antes pinturas 

que representam um tipificado gosto artístico da época, fundamentado na representatividade de coleções 

autênticas do período como a de João Allen. As cronologias mais representadas derivam entre o século 

XVII e o século XVIII. Graças à identificação das obras que foram adquiridas no período histórico 

associado ao Romantismo, conseguimos, com este trabalho, trazer uma nova camada de leitura aos valores 

de autenticidade do conjunto de pinturas enquanto cultura artística portuense do período, denotando-se que, 

associadas à coleção do Museu Municipal do Porto, apenas três obras não foram compradas no período de 

vida de João Allen. 

O processo metodológico adotado ao longo desta investigação e presente no Apêndice A, assumiu, em 

conjunto com o nosso volume de relatório até ao Capítulo 5, uma base fundamental para o cumprimento 

dos nossos objetivos. 

As nossas preocupações sobre a comunicação de informações em museus são depois esclarecidas com base 

no uso das boas práticas definidas em termos museológicos e procuramos seguir estas de perto. 

Cremos que o nosso principal contributo para a valorização destas pinturas encontre a principal expressão 

em duas das nossas propostas iniciais: as fichas de inventário e o catálogo de pintura. 
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Quando confrontamos as nossas fichas de inventário com os dados que conhecíamos para cada uma das 

peças no início da investigação e já depois do acesso a fichas de inventário institucionais, concluímos que 

damos resposta a vários parâmetros basilares na composição deste instrumento, como o caso das dimensões 

que não encontramos numa parte considerável das fichas e principalmente no âmbito cronológico. 

Conseguimos definir para uma boa parte das pinturas a sua proveniência e os seus antecedentes, 

encontrando-se inclusivamente para a Série do Beato Gaspar de Bono a sua nota de compra por João Allen, 

em Roma. 

Retomando os nossos contributos cremos que o nosso protótipo de catálogo de pintura poderia ser 

facilmente implementado, tendo em conta o seu resultado materializado no nosso volume de Apêndices. 

Vemos este catálogo como uma fonte de conhecimento acessível a vários públicos, inclusivamente o 

público especializado, e que permite uma leitura por camadas, podendo optar pela leitura dos capítulos e 

informações adicionais que considere mais relevante, sem se encontrar limitado pelos capítulos anteriores. 

Propusemos ainda a criação de um modo de transmitir informações de forma não evasiva no espaço, 

socorrendo-nos de uma parceria com uma engenheira informática, dado que se tratavam de conhecimentos 

que ultrapassavam a nossa formação, de modo a concretizar um Código QR que armazena as informações 

de um núcleo, as suas pinturas e o artista apresentado, com a respetiva ficha biográfica. Embora em fase de 

prototipagem, consideramos que este dispositivo muito poderia contribuir para a valorização das pinturas 

expostas e para a inclusão de novas camadas de exploração do MRQM. 

Consideramos ainda que demos resposta às solicitações que ocorreram ao longo do nosso estágio, 

apresentando o nosso estudo folhas de sala e uma proposta de visita guiada temática com base na nossa 

experiência pessoal e que pode ser adaptada para os restantes colaboradores. 

Evocamos agora, novamente, o nosso título deste estudo enquanto Mnemosine e neste caso específico como 

memória. O nosso relatório constitui o último estágio realizado no Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha enquanto tal, tendo entretanto o Museu sido integrado no âmbito do recém-criado Museu da 

Cidade, em 2020, denominando-se atualmente de Extensão do Romantismo. 
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(Arquivo Histórico da Câmara Municipal do Porto: A-PUB1667, Fl. 260 a Fl.262v) 

 

Fontes das Imagens 

 

PEMR01 - Fotografia pela autora 

PEMR02 - Fotografia pela autora 

PEMR03 - Fotografia pela autora 

PEMR04 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR05 - Fotografia pela autora 

PEMR06 - Fotografia pela autora 

PEMR07 - Fotografia pela autora 

PEMR08 - Fotografia pela autora 

PEMR09 - Fotografia pela autora 

PEMR10 - Fotografia pela autora 

PEMR11 - Fotografia pela autora 

PEMR12 - Fotografia pela autora 

PEMR13 - Fotografia pela autora 

PEMR14 - Fotografia pela autora 

PEMR15 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR16 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 
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PEMR17 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR18 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR19 - Fotografia pela autora 

PEMR20 - Fotografia pela autora 

PEMR21 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR22 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR23 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR24 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR25 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR26 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR27 - Fotografia pela autora 

PEMR28 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR29 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR30 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR31 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR32 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR33 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR34 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR35 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR36 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR37 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR38 - Fotografia pela autora 

PEMR39 - Fotografia pela autora 

PEMR40 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR41 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR42 - Fotografia pela autora 

PEMR43 - Fotografia por Hugo Barreira 

PEMR44 - Fotografia por Hugo Barreira 

PEMR45 - Fotografia pela autora 

PEMR46 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR47 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR48 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 
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PEMR49 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR50 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR51 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR52 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR53 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR54 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR55 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR56 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR57 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR58 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR59 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR60 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR61 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR62 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR63 - Fotografia pela autora 

PEMR64 - Fotografia pela autora 

PEMR65 - Fotografia pela autora 

PEMR66 - Fotografia pela autora 

PEMR67 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

PEMR68 - Museu Romântico da Quinta da Macieirinha 

 

Figura 1 - Planta topográfica do terreno do Campo do Duque de Bragança, da Torre da 

Marca, Praça de Dom Pedro V, e dos prédios contíguos. Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/339995/?q=duque+de+bragan%C3%A7a  

Figura 2 - Árvore genealógica de alguns ramos da Família Pinto Basto - Realizado pela 

autora 

Figura 3 - Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 11:11. Fonte: 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/  

Figura 4 - Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 11:36. Fonte: 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/  

Figura 5 - Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 13:33. Fonte: 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/  

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/339995/?q=duque+de+bragan%C3%A7a
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/339995/?q=duque+de+bragan%C3%A7a
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/
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Figura 6 - Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 16:16. Fonte: 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/  

Figura 7 – Fotograma do programa “Vamos ao Museu” no minuto 20:44. Fonte: 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/ 

Figura 8 - Folha de sala em português anteriormente colocada nas salas do MRQM. 

Fonte: Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do MRQM 

Figura 9 - Folha de sala em inglês anteriormente colocada nas salas do MRQM. Fonte: 

Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do MRQM 

Figura 10 - Folha de Sala relativa à exposição “Caixas de Música de Outrora”, 27 de 

Julho a 27 de Setembro de 1984. Fonte: Documentação disponibilizada através dos 

Serviços de Gestão do MRQM 

Figura 11 - Cartaz relativo à exposição “Neon Românticos”, 6 de Julho a 29 de Setembro 

de 2013. Fonte: Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do 

MRQM 

Figura 12 - Cartaz relativo à exposição “Contundente Melancolia”, 21 de Março a 12 de 

Abril de 2015. Fonte: Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do 

MRQM 

Figura 13 - Programa dos Serviços Educativos do MRQM, em 2018. Fonte: Câmara 

Municipal do Porto (2018), s/p. 

Figura 14 - Programa dos Serviços Educativos do MRQM, em 2018. Fonte: Câmara 

Municipal do Porto (2018), s/p. 

Figura 15 - Programa dos Serviços Educativos do MRQM, em 2018. Fonte: Câmara 

Municipal do Porto (2018), s/p. 

Figura 16 - Programa dos Serviços Educativos do MRQM, em 2018. Fonte: Câmara 

Municipal do Porto (2018), s/p. 

Figura 17 - Harpa no Romântico, concertos ocorridos entre Agosto e Setembro de 2011. 

Fonte: Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do MRQM 

Figura 18 - II Ciclo Internacional de Harpa do Porto, concertos ocorridos entre Agosto e 

Setembro de 2012. Fonte: Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão 

do MRQM 

Figura 19 - e II Ciclo Internacional de Harpa no Porto, datado de 2014. Fonte: 

Documentação disponibilizada através dos Serviços de Gestão do MRQM 

https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/
https://arquivos.rtp.pt/conteudos/museu-romantico-da-macieirinha/
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Figura 20 - Entrada do Museo del Romanticismo, Madrid - fotografia pela autora 

Figura 21 - Fumador ou sala de fumar do Museo del Romanticismo, Madrid - fotografia 

pela autora 

Figura 22 - Estufa interior do Museo del Romanticismo, Madrid - Fotografia pela autora 

Figura 23 - Salão de Baile do Museo del Romanticismo, Madrid - Fotografia pela autora 

Figura 24 - Sala do Bilhar do Museo del Romanticismo, Madrid - Fotografia pela autora 

Figura 25 - Vista do Ante Oratório do Museo del Romanticismo, Madrid - GONZÁLEZ, 

2018, 108 

Figura 26 - Vista de uma das paredes do Oratório do Museo del Romanticismo, Madrid 

- Fotografia pela autora 

Figura 27 - Carlos de Haes – Paisagem egípcia, 1833, óleo sobre tela - Fotografia pela 

autora 

Figura 28 - Francisco Lameyer – Cena no deserto, c. 1863, óleo sobre tela - Fotografia 

pela autora 

Figura 29 - Jenaro Pérez Villaamil – Paisagem oriental com ruínas clássicas, 1883, óleo 

sobre tela - Fotografia pela autora 

Figura 30 - Esquema de organização e colocação de pinturas na Sala das Telas - 

Realizado pela autora 

Figura 31 - Representação das pinturas presentes no Pólo Informativo 2 - Fonte: Museu 

Romântico da Quinta da Macieirinha 

Figura 32 - Representação do Patamar do primeiro andar, em 1972. Fonte: : Câmara 

Municipal do Porto, 1972, s/p. 

Figura 33 - Representação da Capela, em 1972. Fonte: : Câmara Municipal do Porto, 

1972, s/p. 

Figura 34 - Representação da Sala de Estar, em 1972. Fonte: Câmara Municipal do Porto, 

1972, s/p. 

Figura 35 - Representação do Salão de Baile, em 1972. Fonte: Câmara Municipal do 

Porto, 1972, s/p. 

Figura 36 - Representação da Sala de Estar, em 1996. Fonte: MARQUES, 1996, 12 e 15 

Figura 37 - Representação da Sala Romântica, em 1996. Fonte: MARQUES, 1996, 12 e 

15 
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Figura 38 - Cálice do Mosteiro de Arouca, em exposição no Museu da Misericórdia do 

Porto - Fotografia pela autora 

Figura 39 - Cálice do Mosteiro de Arouca, em exposição no Museu da Misericórdia do 

Porto - Fotografia pela autora 

Figura 40 - Interior do Museu Allen na Rua da Restauração Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/298981/?q=museu+allen 

Figura 41 – Sala das Telas na inauguração do Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha, no dia 28 de Julho de 1972 Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico  

Figura 42 - Sala das Telas na inauguração do Museu Romântico da Quinta da 

Macieirinha, no dia 28 de Julho de 1972 Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico  

Figura 43 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga. Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico   

Figura 44 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico   

Figura 45 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico  

Figura 46 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico   

Figura 47 - Série sobre têmpera numa sala de jantar, na morada original - Praça Mousinho 

de Albuquerque, ou Campo Novo, nº 40, em Braga Fonte: http://gisaweb.cm-

porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico  

Figura 48 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm - edição 

pela autora Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o)  

Figura 49 - Recorte fotográfico da pintura PEMR15 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/298981/?q=museu+allen
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/298981/?q=museu+allen
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/290922/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
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Figura 50 - Pais de Psiquê consultam o Oráculo de Mileto (painel correspondente à 

atribuição PDMR69) Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-

french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 51 - Psiquê carregada por Zéfiro (painel correspondente à atribuição PEMR16) 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-

wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 52 - Psiquê no banho (painel correspondente à atribuição PDMR70) Fonte: 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-

5228838-details.aspx  

Figura 53 - Psiquê mostra e oferece joias às irmãs (painel correspondente à atribuição 

PDMR71) Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-

grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 54 - Psiquê preprarada para apunhalar Eros (painel correspondente à atribuição 

PDMR72) Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-

grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 55 - Psiquê abandonada por Eros (painel correspondente à atribuição PDMR73) 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-

wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 56 - Psiquê é aconselhada por Pã (painel correspondente à atribuição PDMR74) 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-

wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 57 - Psiquê oferece água da nascente a Vénus (painel correspondente à atribuição 

PEMR18) Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-

grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 58 - Psiquê desce ao Tártaro (painel correspondente à atribuição PDMR75) Fonte: 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-

5228838-details.aspx  

Figura 59 - Psiquê regressa do Tártaro (painel correspondente à atribuição PDMR76) 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-

wallpaper-5228838-details.aspx  

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
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Figura 60 - Reconciliação de Vénus e Psiquê (painel correspondente à atribuição 

PEMR17) Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-

grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 61 - Casamento de Psiquê e Eros (painel correspondente à atribuição PDMR77) 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-

wallpaper-5228838-details.aspx  

Figura 62 - Reconciliação de Vénus e Psiquê, propriedade do Museu de Fidadélfia 

https://www.philamuseum.org/collections/permanent/50755.html  

Figura 63 - Psiquê oferece água da nascente a Vénus, propriedade do Museu Cooper 

Hewitt em Nova Iorque https://www.cooperhewitt.org/2015/07/14/psyches-offering-to-

venus/  

Figura 64 - Série de Psiquê e Eros, propriedade do Museu de Artes Decorativas de Paris 

Fonte: https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/xixe-

siecle/le-beau-ideal-un-style-pour-l-empire/papier-peint-panoramique-l-histoire-de-

psyche-psyche-rapportant-a-venus-un  

Figura 65 - Giuseppe Nogari – Arquimedes (meados do século XVIII) - Pushkin 

Museum, Moscovo 

https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_4457/index

.php?lang=en  

Figura 66 - Rebrandt van Rijn – Autorretrato; 1660; óleo sobre tela; 803 x 673 mm; 

Metropolitan Museum – Nova Iorque Fonte: 

https://www.metmuseum.org/pt/art/collection/search/437397  

Figura 67 - Rembrandt van Rijn – Autorretrato, 1642, óleo sobre tela, 704 x 588 mm, 

Cumbert Art Gallery - Hampton Fonte: https://www.rct.uk/collection/404120/self-

portrait-in-a-flat-cap  

Figura 68 - Rembrandt van Rijn – Autorretrato, 1669, National Gallery - Londres Fonte: 

https://www.nationalgallery.org.uk/artists/rembrandt  

Figura 69 - Giuseppe Nogari - Bildnis Einer Alten Frau (Retrato de uma mulher Velha) 

Fonte: https://www.hampel-auctions.com/a/Giuseppe-Nogari-1699-1763-

zug.html?a=91&s=312&id=509186&acl=8809012  

Figura 70 - Giuseppe Nogari - An elderly lady holding a rosary (Velha com um rosário) 

Fonte: https://www.bonhams.com/auctions/24648/lot/106/  

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/a-set-of-twelve-french-grisaille-wallpaper-5228838-details.aspx
https://www.philamuseum.org/collections/permanent/50755.html
https://www.cooperhewitt.org/2015/07/14/psyches-offering-to-venus/
https://www.cooperhewitt.org/2015/07/14/psyches-offering-to-venus/
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/xixe-siecle/le-beau-ideal-un-style-pour-l-empire/papier-peint-panoramique-l-histoire-de-psyche-psyche-rapportant-a-venus-un
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/xixe-siecle/le-beau-ideal-un-style-pour-l-empire/papier-peint-panoramique-l-histoire-de-psyche-psyche-rapportant-a-venus-un
https://madparis.fr/francais/musees/musee-des-arts-decoratifs/parcours/xixe-siecle/le-beau-ideal-un-style-pour-l-empire/papier-peint-panoramique-l-histoire-de-psyche-psyche-rapportant-a-venus-un
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_4457/index.php?lang=en
https://pushkinmuseum.art/data/fonds/europe_and_america/j/1001_2000/zh_4457/index.php?lang=en
https://www.metmuseum.org/pt/art/collection/search/437397
https://www.rct.uk/collection/404120/self-portrait-in-a-flat-cap
https://www.rct.uk/collection/404120/self-portrait-in-a-flat-cap
https://www.nationalgallery.org.uk/artists/rembrandt
https://www.hampel-auctions.com/a/Giuseppe-Nogari-1699-1763-zug.html?a=91&s=312&id=509186&acl=8809012
https://www.hampel-auctions.com/a/Giuseppe-Nogari-1699-1763-zug.html?a=91&s=312&id=509186&acl=8809012
https://www.bonhams.com/auctions/24648/lot/106/
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Figura 71 - Giuseppe Nogari - Portrait Of Old Woman With Beads In Hand (Retrato de 

uma velha com contas nas mãos) Fonte: https://www.invaluable.com/auction-

lot/attributed-to-guiseppe-nogari-oil-painting-2124-c-5e44e66887  

Figura 72 – Fotografia da Ficha de Inventário nº 832 CMP (Proveniência: Ficha de 

Inventário MNSR) 

Figura 73 - Michelangelo Merisi Caravaggio – Judite a decapitar Holofernes, c. 1599, 

óleo sobre tela, 1450 x 1950 mm, Palazzo Barberini - Roma Fonte: 

https://www.barberinicorsini.org/en/opera/judith-beheading-holofernes/  

Figura 74 - Michelangelo Merisi Caravaggio – Decapitação de São João Baptista, 1608, 

óleo sobre tela, 3610 x 5200 mm, Co Catedral de S. João - Malta Fonte: 

https://www.wikiart.org/pt/caravaggio/decapitacao-de-joao-batista-1608  

Figura 75 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 76 - Recorte fotográfico da pintura PEMR19 

Figura 77 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 78 - Recorte fotográfico da pintura PEMR20 

Figura 79 - Uniforme militar de Oficial da Companhia Leste da Índia, em 1813 (LAVER, 

James (1948). British Military Uniforms, Great Britain: Penguin King. Ilustração nº 9) 

Figura 80 - Nathaniel Dance-Holland - Robert Clive (1725-1774), 1º Barão da Clive of 

Plassey, “Clive da Índia”; c. 1770; óleo sobre tela; 2355 x 1455 mm; Fonte: 

https://artuk.org/discover/artworks/robert-clive-17251774-1st-baron-clive-of-plassey-

clive-of-india-102198#  

Figura 81 - George Romney – Retrato do Major James Hartley, de corpo inteiro, de 

uniforme, segurando o seu cavalo, uma formação de soldados perto de uma montanha 

atrás; s/data; óleo sobre tela, 248,8 x 165,1 cm; Fonte: 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/george-romney-1734-1802-portrait-of-major-

4387758-details.aspx  

Figura 82 - Circuito de Tilly Kettle – Retrato de um oficial de infantaria, provavelmente 

no uniforme do regimento da Companhia do Leste da Índia, a meio corpo, num caso 

https://www.invaluable.com/auction-lot/attributed-to-guiseppe-nogari-oil-painting-2124-c-5e44e66887
https://www.invaluable.com/auction-lot/attributed-to-guiseppe-nogari-oil-painting-2124-c-5e44e66887
https://www.barberinicorsini.org/en/opera/judith-beheading-holofernes/
https://www.wikiart.org/pt/caravaggio/decapitacao-de-joao-batista-1608
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
https://artuk.org/discover/artworks/robert-clive-17251774-1st-baron-clive-of-plassey-clive-of-india-102198
https://artuk.org/discover/artworks/robert-clive-17251774-1st-baron-clive-of-plassey-clive-of-india-102198
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/george-romney-1734-1802-portrait-of-major-4387758-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/george-romney-1734-1802-portrait-of-major-4387758-details.aspx
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vermelho com interior verde; s/data; óleo sobre tela; 759 x 629 mm; Fonte: 

http://www.artnet.com/artists/tilly-kettle/portrait-of-an-infantry-officer-probably-in-the-

kUECwd6TyR-LA8wCS9s3cg2  

Figura 83 – Pormenor da pintura PEMR21 – Retrato de um militar 

Figura 84 – Painel de descrição da Sala de Estar (fotografia da autora) 

Figura 85 - Escadaria na inauguração do Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, 

no dia 28 de Julho de 1972 Fonte: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico  

Figura 86 – Pormenor da pintura PEMR26 – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha 

Figura 87 – Angelo Capisani – Retrato do Rei Carlos Alberto da Sardenha com o 

Estatuto; 1848; Óleo sobre tela; Palácio do Quirinal; Fonte: 

https://palazzo.quirinale.it/mostre/2011_150anni/foto_150anni.html#&gid=1&pid=15  

Figura 88 – Hyacinthe Rigaud – Retrato de Louis XIV; 1702; óleo sobre tela; 3130 x 

2050 mm; Palácio de Versalhes – França 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hyacinthe_Rigaud_-

_Louis_XIV,_roi_de_France_(1638-1715)_-_Google_Art_Project.jpg  

Figura 89 – Divisa da casa real de Saboia e da Sardenha, FERT 

https://en.wikipedia.org/wiki/FERT  

Figura 90 - Alexander Gonin – Oratorio del Re; Fonte: Álbum MRQM  

Figura 91 - Oratório atualmente Fonte: MRQM (Fotografia editada e recortada pela 

autora de modo possibilitar a compreensão espacial) 

Figura 92 – Francisco Vieira, o Portuense – Cristo Crucificado; c. 1793; óleo sobre tela; 

135 x 98,4 cm (fotografia pela autora) 

Figura 93 - Etienne Picart – Retrato de Gaspar de Bono, Beatro; séc. XVII ou XVIII; 

estampa; 215 x 156 mm, Fonte: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230A

BE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearIte

ms=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbr

v=30&pageNumber=22  

Figura 94 - Bartolomé Vázquez – Retrato de Gaspar de Bono; 1786; estamoa; 213 x 153 

mm; Fonte: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230A

http://www.artnet.com/artists/tilly-kettle/portrait-of-an-infantry-officer-probably-in-the-kUECwd6TyR-LA8wCS9s3cg2
http://www.artnet.com/artists/tilly-kettle/portrait-of-an-infantry-officer-probably-in-the-kUECwd6TyR-LA8wCS9s3cg2
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/272073/?q=museu+rom%C3%A2ntico
https://palazzo.quirinale.it/mostre/2011_150anni/foto_150anni.html#&gid=1&pid=15
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hyacinthe_Rigaud_-_Louis_XIV,_roi_de_France_(1638-1715)_-_Google_Art_Project.jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Hyacinthe_Rigaud_-_Louis_XIV,_roi_de_France_(1638-1715)_-_Google_Art_Project.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/FERT
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=22
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=22
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=22
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=22
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=19
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BE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearIte

ms=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbr

v=30&pageNumber=19  

Figura 95 - Pietro Leone Bombelli – Retrato de Gaspar de Bono, Beato; fins do séc. 

XVIII ou princípios do séc. XIX; estampa; 205 x 135 mm; Fonte: 

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230A

BE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearIte

ms=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbr

v=30&pageNumber=21  

Figura 96 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 97 - Recorte fotográfico da pintura PEMR31 

Figura 98 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm (Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 99 - Recorte fotográfico da pintura PEMR32 

Figura 100 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm (Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 101 - Recorte fotográfico da pintura PEMR33 

Figura 102 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  edição pela autora 

Figura 103 - Recorte fotográfico da pintura PEMR34 

Figura 104 - Ticiano – Assunção da Virgem; c. 1516-1518; óleo sobre tela; 6900 x 3600 

mm; Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Tizian_041.jpg/320px-

Tizian_041.jpg  

Figura 105 - Paolo Veronese – Martírio de Santa Justina; c. 1570-1579; óleo sobre tela; 

1030 x 1150 mm; Fonte: https://artsandculture.google.com/asset/martyrdom-of-saint-

justina/IAHd5DfarX8PcA  

http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=19
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=19
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=19
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
http://bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do;jsessionid=7B13EDFB8BA949A230ABE7030955592E?languageView=es&field=todos&text=gaspar+de+bono&showYearItems=&exact=on&textH=&advanced=false&completeText=&pageSize=1&pageSizeAbrv=30&pageNumber=21
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Tizian_041.jpg/320px-Tizian_041.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/9e/Tizian_041.jpg/320px-Tizian_041.jpg
https://artsandculture.google.com/asset/martyrdom-of-saint-justina/IAHd5DfarX8PcA
https://artsandculture.google.com/asset/martyrdom-of-saint-justina/IAHd5DfarX8PcA
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Figura 106 - Rembrandt - Autorretrato Rembrandt com barrete (c. 1615-1660) 

Disponível em: https://artuk.org/discover/artworks/self-portrait-with-beret-83978#  

Figura 107 – Salão do Rei - Fonte: Álbum MRQM 

Figura 108 - Píramo e Tisbe; mosaico; finais do séc. III – princípios do séc. IV; Nea 

Paphos, Casa de Dionisio (Chipre); Fonte: http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-

ovidio/libro-iv/piramo-e-tisbe/immagini/09-piramo-e-tisbe/  

Figura 109 - Morte de Píramo e Tisbe – Apollonio di Giovanni; tábua; 1435-1465; 

Universidade de Bolonha; Fonte: 

http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/14882/Apollonio%20di%20Giovanni

%2C%20Morte%20di%20Piramo%20e%20Tisbe  

Figura 110 - Paisagem com Píramo e Tisbe – Gaspard Dughet; óleo sobre tela; c. 1656; 

Fonte: https://artuk.org/discover/artworks/landscape-with-pyramus-and-thisbe-97027  

Figura 111 - Paisagem durante uma tempestade com Píramo e Tisbe – Nicolas Poussin; 

1651; Óleo sobre tela; Fonte: https://sammlung.staedelmuseum.de/en/work/landscape-

during-a-thunderstorm-with-pyramus-and-thisbe  

Figura 112 - Píramo e Tisbe – Gionima Antonio; óleo sobre tela; c. 1719; Fonte: 

https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/content_page/item/183-piramo-e-tisbe  

Figura 113 - Píramo e Tisbe – Pierre-Claude Gautherot; óleo sobre tela; 1799; Fonte: 

https://arthive.com/artists/78918~PierreClaude_Gautherot/works/544806~Pyramus_and

_Thisbe  

Figura 114 - Aert van der Neer – Paisagem com luz da lua sob o rio, com uma aldeia 

atrás; óleo sobre tela; 34 x 47,6 cm; Detentor anónimo, leiloado em 2008 na Christies; 

Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/aert-van-der-neer-gorichem-1603-1677-

amsterdam-5949953-details.aspx  

Figura 115 - Aert van der Neer – Cena de luar com rio ; óleo sobre tela ; 32,2 x 49,5 cm 

; Victoria and Albert Museum; Fonte: https://artuk.org/discover/artworks/moonlight-and-

river-scene-32461   

Figura 116 - Aert van der Neer – Paisagem arborizada junto a rio ; óleo sobre tela ; 41,6 

x 60,3 cm ; Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; Fonte: 

https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/neer-aert-van-der/wooded-river-

landscape  

https://artuk.org/discover/artworks/self-portrait-with-beret-83978
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-iv/piramo-e-tisbe/immagini/09-piramo-e-tisbe/
http://www.iconos.it/le-metamorfosi-di-ovidio/libro-iv/piramo-e-tisbe/immagini/09-piramo-e-tisbe/
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/14882/Apollonio%20di%20Giovanni%2C%20Morte%20di%20Piramo%20e%20Tisbe
http://catalogo.fondazionezeri.unibo.it/entry/work/14882/Apollonio%20di%20Giovanni%2C%20Morte%20di%20Piramo%20e%20Tisbe
https://artuk.org/discover/artworks/landscape-with-pyramus-and-thisbe-97027
https://sammlung.staedelmuseum.de/en/work/landscape-during-a-thunderstorm-with-pyramus-and-thisbe
https://sammlung.staedelmuseum.de/en/work/landscape-during-a-thunderstorm-with-pyramus-and-thisbe
https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/content_page/item/183-piramo-e-tisbe
https://arthive.com/artists/78918~PierreClaude_Gautherot/works/544806~Pyramus_and_Thisbe
https://arthive.com/artists/78918~PierreClaude_Gautherot/works/544806~Pyramus_and_Thisbe
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/aert-van-der-neer-gorichem-1603-1677-amsterdam-5949953-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/aert-van-der-neer-gorichem-1603-1677-amsterdam-5949953-details.aspx
https://artuk.org/discover/artworks/moonlight-and-river-scene-32461
https://artuk.org/discover/artworks/moonlight-and-river-scene-32461
https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/neer-aert-van-der/wooded-river-landscape
https://www.museothyssen.org/en/collection/artists/neer-aert-van-der/wooded-river-landscape
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Figura 117 - Jan van der Meer, O Velho – Paisagem com dunas; s/data; óleo sobre tela; 

447 x 643 mm http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/dune-

landscape-VtnCHp7WbIJa9FxqlYn2Hg2  

Figura 118 - Jan van der Meer, o Velho – Paisagem com uma propriedade murada e 

igreja; s/data; óleo sobre tela; 336 x 470 mm http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-

van-haarlem-the-elder/landscape-with-a-walled-estate-and-a-church-55tGUb7-

G6buWfu3YCEYBA2  

Figura 119 - Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem com ovelhas em baixo de uma 

árvore; s/data; óleo sobre tela; 565 x 645 mm http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-

van-haarlem-iii/peisaj-cu-oi-sub-un-arbore-gECRvxwUNwQL453ZIbR-bg2  

Figura 120 - Jan Van der Meer, O Novo – Paisagem do sul com viajantes e animais; 

1675; óleo sobre tela; 760 x 660 mm http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-

haarlem-iii/southern-landscape-with-wayfarers-and-animals-qmIFB8GbBNPO--

Cixf9ATA2  

Figura 121 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 122 - Recorte fotográfico da pintura PEMR41 

Figura 123 - Valeriano Domínguez Becquer – Nodriga pasiega; 1856; óleo sobre tela; 

Museo del Romanticismo de Madrid (fotografia pela autora);  

Figura 124 - Anónimo – La cita; c. 1840; óleo sobre tela; Museo del Romanticismo de 

Madrid (fotografia pela autora) 

Figura 125 - Recorte fotográfico da pintura PEMR43 

Figura 126 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 127 - Recorte fotográfico da pintura PEMR44 

Figura 128 - Francisco José Resende – Bom Jesus do Monte; 1852; lápis e aguarela sobre 

papel; 120 x 90 mm; Museu Quinta Santiago – Matosinhos (Fonte: MOURATO, 2000, 

Vol. 2, 184) 

Figura 129 - Francisco José Resende – Gerês; c. 1859; lápis e aguarela sobre papel; 145 

x 236 mm; Coleção Vitorino Ribeiro – Porto (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 186) 

http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/dune-landscape-VtnCHp7WbIJa9FxqlYn2Hg2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/dune-landscape-VtnCHp7WbIJa9FxqlYn2Hg2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/landscape-with-a-walled-estate-and-a-church-55tGUb7-G6buWfu3YCEYBA2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/landscape-with-a-walled-estate-and-a-church-55tGUb7-G6buWfu3YCEYBA2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-the-elder/landscape-with-a-walled-estate-and-a-church-55tGUb7-G6buWfu3YCEYBA2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-iii/peisaj-cu-oi-sub-un-arbore-gECRvxwUNwQL453ZIbR-bg2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-iii/peisaj-cu-oi-sub-un-arbore-gECRvxwUNwQL453ZIbR-bg2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-iii/southern-landscape-with-wayfarers-and-animals-qmIFB8GbBNPO--Cixf9ATA2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-iii/southern-landscape-with-wayfarers-and-animals-qmIFB8GbBNPO--Cixf9ATA2
http://www.artnet.com/artists/jan-vermeer-van-haarlem-iii/southern-landscape-with-wayfarers-and-animals-qmIFB8GbBNPO--Cixf9ATA2
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
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Figura 130 - Francisco José Resende – Trajes dos Carvalhos, Maia e Valongo; s/data; 

desenho à pena, tinta da china, sobre papel; 162 x 219 mm; Coleção Vitorino Ribeiro – 

Porto (MOURATO, 2000, Vol. 2, 232) 

Figura 131 - Francisco José Resende – Carvoeiro ou Almocreve de Burgos; 1853; 

desenho à pena, tinta da china, colorido com aguarela; 200 x 120 mm; Museu Quinta de 

Santiago – Matosinhos (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 150);  

Figura 132 - Francisco José Resende – Pecheur de Matosinhos; 1871; óleo sobre cartão; 

690 x 550 mm; Ateneu Comercial do Porto (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 206);  

Figura 133 - Francisco José Resende – Figura de pescador; 1886; óleo sobre chapa; 220 

x 170 mm; Câmara Municipal de Matosinhos (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 212) 

Figura 134 - Placa identificativa da pintura PEMR46 

Figura 135 - Nicolas Delerive – Figuras num mercado (pormenor); desenho aguarelado; 

220 x 165 mm; c. 1792-1805; Museu da Cidade, Lisboa (Fonte: SALDANHA in 

SERRÃO, 2016, 22);  

Figura 136 - Nicolas Delerive – Carroça com um burro e aldeão; desenho a lápis; 165 x 

220 mm; Museu da Cidade, Lisboa (Fonte: SALDANHA in SERRÃO, 2016, 27) 

Figura 137 - Antoine Goubeau - Paisagem com figuras; séc. XVII; 300 x 204 cm; óleo 

sobre tela; Dulwich Picture Gallery – Londres Fonte: 

https://artsandculture.google.com/asset/landscape-with-figures/SwFazltt1vMjTg?hl=fr  

Figura 138 - Anton Goubau – Uma paisagem clássica italiana com figuras dispostas num 

mercado e montanhas no fundo; s/data; 115 x 137,2 cm; óleo sobre tela Fonte: 

https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-goubau-antwerp-1616-1698-an-

italianate-classical-6030217-details.aspx  

Figura 139 - Anton Goubau – A capriccio of mediterranean port with Roman ruis; 1664; 

134,5 x 176,5 cm; óleo sobre tela Fonte: https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-

goubau-antwerp-1616-1698-a-capriccio-5334169-details.aspx  

Figura 140 - Willem van de Velde, o Jovem – Navios num mar revolto; c. 1672; óleo 

sobre tela; 132 x 192 cm; Museu de Arte de Toledo Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Willem_van_de_Velde_the_Younger,_Ships_on_

a_Stormy_Sea_(c._1672).jpg  

https://artsandculture.google.com/asset/landscape-with-figures/SwFazltt1vMjTg?hl=fr
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-goubau-antwerp-1616-1698-an-italianate-classical-6030217-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-goubau-antwerp-1616-1698-an-italianate-classical-6030217-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-goubau-antwerp-1616-1698-a-capriccio-5334169-details.aspx
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/anton-goubau-antwerp-1616-1698-a-capriccio-5334169-details.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Willem_van_de_Velde_the_Younger,_Ships_on_a_Stormy_Sea_(c._1672).jpg
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Willem_van_de_Velde_the_Younger,_Ships_on_a_Stormy_Sea_(c._1672).jpg
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Figura 141 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 142 - Recorte fotográfico da pintura PEMR46 

Figura 143 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 144 - Recorte fotográfico da pintura PEMR49 

Figura 145 – Pormenor da pintura PEMR49 

Figura 146 - Placa informativa da pintura PEMR50 

Figura 147 - Jean-Baptiste Pater – Uma feira em Bezons; 1730; óleo sobre tela; 1067 x 

1422 mm; Metropolitan Museum of Art Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Baptiste_Joseph_Pater_1730.JPG  

Figura 148 - Jean-Baptiste Joseph Pater – Os banhistas; c. 1730; óleo sobre tela; 508 x 

635 mm; Indianapolis Museum of Art Fonte: 

http://collection.imamuseum.org/artwork/32785/  

Figura 149 - Jean-Baptiste Pater - As alegrias da vida no campo; 1730-1735; óleo sobre 

tela; 540 x 660 mm; Antiga Pinacoteca de Munique Fonte: 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Pater_002.jpg  

Figura 150 - Fotografia da Ficha de Inventário nº 354 CMP (Proveniência: Ficha de 

Inventário MNSR) 

Figura 151 - Fotografia da Ficha de Inventário nº 355 CMP (Proveniência: Ficha de 

Inventário MNSR) 

Figura 152 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 153 - Recorte fotográfico da pintura nº 354 CMP 

Figura 154 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  

Figura 155 - Recorte fotográfico da pintura nº 355 CMP 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jean_Baptiste_Joseph_Pater_1730.JPG
http://collection.imamuseum.org/artwork/32785/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Jean-Baptiste_Pater_002.jpg
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
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Figura 156 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o  edição pela autora 

Figura 157 - Recorte fotográfico da pintura PEMR53 

Figura 158 – Franz Xaver Winterhalter – Eugenie Impératrice; 1861; Schloss 

Arenenberg Collection; Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27imp%C3%A9ratrice_Eug%C3%A9nie,

_1861,_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg  

Figura 159 – Pormenor da pintura PEMR63, descrição, data e assinatura de Francisco 

José Resende 

Figura 160 - Foto Guedes - Família Vitorino Ribeiro, 1887 Disponível em: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/299911/?  

Figura 161 - Foto Guedes – Pedro Vitorino e Emanuel Ribeiro a olhar para uma bacia, 

c. 1890 (?) Disponível em: http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/301689/?q=joaquim+vitorino+ribeiro  

Figura 162 - Francisco José Resende – Natureza-morta; 1864; 230 x 300 mm; Aguarela 

sobre papel; Museu Quinta de Santiago – Matosinhos (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 

376 

Figura 163 - Francisco José Resende – Natureza-morta; 1868; 540 mm x 660 mm; 1868; 

Museu Nacional Soares dos Reis (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 374 

Figura 164 - Francisco José Resende – Natureza-morta; s/data; Óleo sobre tela; Museu 

do Chiado – Lisboa (Fonte: MOURATO, 2000, Vol. 2, 375) 

Figura 165 - Museu Municipal do Porto, vista de uma das salas; 360 x 430 mm Fonte: 

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-

description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o edição pela autora 

Figura 166 - Recorte fotográfico da pintura PEMR28 

Figura 167 - Francisco Pérez Sierra – Vaso de flores; c. 1650 Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaseofflowersierra.jpg  

Figura 168 - Francisco Pérez Sierra – Vaso de flores; c. 1690; óleo sobre tela; 600 mm x 

415 mm; El Escorial Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_P%C3%A9rez_Sierra_-

_Vase_of_Flowers_-_WGA17189.jpg  

http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27imp%C3%A9ratrice_Eug%C3%A9nie,_1861,_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:L%27imp%C3%A9ratrice_Eug%C3%A9nie,_1861,_Franz_Xaver_Winterhalter.jpg
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/299911/
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/301689/?q=joaquim+vitorino+ribeiro
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/301689/?q=joaquim+vitorino+ribeiro
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
http://gisaweb.cm-porto.pt/units-of-description/documents/309945/?q=restaura%C3%A7%C3%A3o
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vaseofflowersierra.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_P%C3%A9rez_Sierra_-_Vase_of_Flowers_-_WGA17189.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francisco_P%C3%A9rez_Sierra_-_Vase_of_Flowers_-_WGA17189.jpg
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Figura 169 - Francisco Pérez Sierra – Santa Ana conduzindo a Virgem; s/data; óleo sobre 

tela; 2090 mm x 1100 mm: Coleção Museu do Prado – Depositado na Igreja de San 

Jerónimo el Real Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Ana_conduciendo_a_la_Virgen,_de_Fr

ancisco_P%C3%A9rez_Sierra_(Museo_del_Prado).jpg  

Figura 170 - Margherita Caffi – Flores; séc. XVIII; óleo sobre tela; 700 x 980 mm; Museu 

de Évora; Fonte: 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1780

7&EntSep=3#gotoPosition  

Figura 171 - Margherita Caffi – Flores; séc. XVIII; óleo sobre tela; 700 x 980 mm; Museu 

de Évora Fonte: 

http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1780

4  

Figura 172 - Modelo de ficha de inventário proposta, de acordo com: COSTA, 

INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 e Sistema informático de 

inventariação In Arte 

Figura 173 - Modelo de ficha de inventário proposta, de acordo com: COSTA, 

INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 e Sistema informático de 

inventariação In Arte 

Figura 174 - Modelo de ficha de inventário proposta, de acordo com: COSTA, 

INSTITUTO DOS MUSEUS E DA CONSERVAÇÃO, 2007 e Sistema informático de 

inventariação In Arte 

Figura 175 - PEMR23 – Batalhão de Voluntários de D. Pedro (assinatura de António da 

Cunha); 

Figura 176 - PEMR40 – O Porto (assinatura de Charles Napier Hemy) 

Figura 177 - PEMR42 – Pintura de género (duas figuras femininas) (assinatura de 

Francisco José Resende) 

Figura 178 - PEMR67 – Floreiro (assinatura de Margherita Caffi) 

Figura 179 - Porto de Pesca (assinatura de Jean Pillement) 

Figura 180 - PEMR58 – Retrato de rapaz (assinatura de Joaquim Vitorino Ribeiro) 

Figura 181 - PEMR65 – Mulher das Castanhas (inscrição: Porto; 1878; Ao Exmo. Snr 

Cunha; C. off; Seu grato am; F. F. Resende) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Ana_conduciendo_a_la_Virgen,_de_Francisco_P%C3%A9rez_Sierra_(Museo_del_Prado).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_Ana_conduciendo_a_la_Virgen,_de_Francisco_P%C3%A9rez_Sierra_(Museo_del_Prado).jpg
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=17807&EntSep=3#gotoPosition
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=17807&EntSep=3#gotoPosition
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=17804
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=17804
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Figura 182 - PEMR64 – Autorretrato de Francisco José Resende (inscrição no verso da 

tela: Francisco Joze Rezende, nascido n’esta cidade do Porto, a 9 de Dezembro de 1825, 

nomeado Cavalleiro de S. Mauricio e S. Lazaro, d’Italia, pelo finado rei Victor Manoel, 

e lente jubilado de pintura historica da Academia Portuense de Bellas-Artes, esboçou este 

seu retrato na sua caza da esquina do Bomjardim e Gonsalo Cristovam (em 1890) (cujos 

prédios antigos substituidos hoje por outros, foram de seus antepassados occupando todo 

o largo de St.º Antonio do Bomjardim, onde nascera o auctor). É este um estudo de 3/4 

d’ora.) 

Figura 183 - PEMR30 – Cristo Crucificado (Possui duas etiquetas no verso. A mais 

pequena: 71.31.29, A maior: Emoldurado e remontado em Outubro de 1985 Ernesto 

Ricou);  

Figura 184 - PEMR53 – Cabeça de mulher (Possui duas etiquetas no verso, sobre a 

moldura: 560 CMP; Pint - Anoxia; Mold – Brometo. Sobre a tela: 560 CMP; Pint – 

Anoxia; Mold – Brometo; numeração de inventário CMP/MNSR estampada: CMP 560) 

Figura 185 - PEMR35 – Cópia da Ascensão da Virgem (c. 1516-1518) de Ticiano (Possui 

dois autocolantes no verso, sobre a moldura: Augusto Roquemont 98.PINT.16. Sobre a 

tela: Nº Inv.; Autor: A. Roquemont; Assunto: Composição Ascenção da Virgem) 

Figura 186 - PEMR48 – Paisagem com ruínas (Inscrições sobre o verso da moldura, no 

topo: Nº 309, sobreposto com o lacre vermelho da CMP; 607; a letras pequenas em cima: 

MR.71.31.25; CMP 607; em baixo: Caixa nº 11; Cesto M) 

Figura 187 - PEMR57 – Retrato de rapaz (informações sobre a moldura, escrito a lápis: 

Direita da Cadeira; dois autocolantes com numeração: 49 e 27) 

Figura 188 - PEMR57 – Retrato de rapaz (informações sobre a moldura, escrito a lápis: 

Direita da Cadeira; dois autocolantes com numeração: 49 e 27) 

Figura 189 - PEMR63 – Autorretrato Francisco José Resende  

Figura 190 - Verso da mesma tela, com a seguinte inscrição: Pertence ao Exmo. Snr. 

Joaquim Ribeiro; 1921; Ilustre Pintor 

Figura 191 - PEMR24 – Naufrágio (Placa dourada “Património Municipal” ao centro, 

sob a moldura, na frente) 

Figura 192 - PEMR20 – Velha rezando (Placa dourada “Património Municipal”, no topo 

da moldura, no lado direito, ao canto) 

Figura 193 - Capa do catálogo de pintura 
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Figura 194 - Contracapa do catálogo de pintura 

Figura 195 - Índice de conteúdos do catálogo de pintura 

Figura 196 - Índice de conteúdos do catálogo de pintura 

Figura 197 - Capítulo dedicado à história do museu no catálogo de pintura 

Figura 198 - Capítulo dedicado à história do museu no catálogo de pintura 

Figura 199 - Introdução ao Capítulo do Salão do Rei  

Figura 200 - Introdução ao Capítulo do Mundo Infantil/Juvenil 

Figura 201 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Sala de Estar 

Figura 202 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Corredor 

Figura 203 - Colocação das pinturas nos capítulos, a saber: Oratório 

Figura 204 - Biografias de: José Alberto Nunes 

Figura 205 - Biografias de: João Allen (com árvore genealógica) 

Figura 206 - Biografias de: Charles Napier Hemy (com autorretrato) 

Figura 207 - Índice de pinturas no catálogo 

Figura 208 - Índice de pinturas no catálogo 

Figura 209 - Folhas de sala – Sala de jantar 

Figura 210 - Folhas de sala – Sala de jantar 

Figura 211 - Folhas de sala - Corredor 

Figura 212 - Folhas de sala - Corredor 

Figura 213 - Código QR do Núcleo Francisco José Resende 

Figura 214 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 215 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 216 – Núcleo Francisco José Resende 

Figura 217 - Mulher da Murtosa 

Figura 218 - Mulher da Murtosa 

Figura 219 - Mulher da Murtosa 

Figura 220 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 221 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 222 - Biografia de Francisco José Resende 

Figura 223 - Percurso de visita no MRQM, planta do Piso 0 Fonte: Serviços de Gestão 

MRQM, edição pela autora 
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Figura 224 - Percurso de visita no MRQM, planta do Piso 1 Fonte: Serviços de Gestão 

MRQM, edição pela autora 

Figura 225 – Salão de Baile – Proposta de Visita (Apêndice B, Documento 5) 


