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Pórtico 

«[...] Quem é? Constrangeu-se a perguntar a si próprio. «Se não é um modelo, donde lhe vem 
esta impressão estranhamente desconsoladora? Será que a imitação servil, literal da natureza 
passa a ser um defeito e soa como um grito desconcertante, estridente? Será que um tema 
tratado com indiferença, falta de sensibilidade, porventura em desacordo com ele, surge 
fatalmente na nudez de toda a sua realidade terrível; e que, para o evitar, se torna necessária a 
chama de um pensamento mesmo imperceptível, mas no qual a obra resida inteiramente? Será 
que, sem esta chama, o tema surge com a realidade que se descobre como quando, para se 
conhecer a coragem de um homem, se pega num bisturi e, depois de o dissecar, fica-se em 
presença de um ser abjecto? Porquê, pois, a natureza simples, bem medíocre, aparece por 
vezes a um pintor como banhada de luz e porque se sente na sua presença que ela nada tem de 
vil? Bem ao contrário, quando se experimenta uma alegria, quase se pode dizer que com ela 
tudo se acalma em redor, tudo se torna aprazível e harmonioso. E porquê, pois, noutro pintor a 

mesma natureza se apresenta reles e imunda, dado que ele também lhe é fiel? O que lhe falta é 
uma luz. O mesmo acontece quando admiramos uma paisagem natural: «pode ela ser 

magnífica, mas faltava-lhe seja o que for quando não há sol no céu». 
Aproximou-se novamente do retrato para observar mais de perto os seus olhos singulares e 
notou, com terror, que na verdade, pareciam fitá-lo. Não era já a cópia da natureza, era a 

vida estranha que animava o rosto de um cadáver evadido da tumba». 

GOGOL, Nicolau, O retrato, Lisboa, Portugália Editora, s/d. 



Apresentação 

Foi sempre comum, quer nas Ordens Religiosas, quer nas Irmandades, mandar pintar ou 

esculpir o retrato dos benfeitores, em sinal de reconhecimento a todos os Homens que se 

destacaram pelos serviços feitos a estas Instituições (principalmente pelos seus legados) e que 

tanto respeito mereciam pelas obras de caridade praticadas neste mundo. 

Assim acontecia na Santa Casa da Misericórdia do Porto . 

Todos estes retratos que pretendiam relembrar o Eleito, foram agrupados numa 

colecção2 de pintura que poderemos encontrar espalhada por várias secções e repartições da 

Santa Casa da Misericórdia. 

Esta colecção é de tal maneira vasta e peculiar, que é bem representativa da História 

desta Santa Casa e dos Homens que a ela estiveram ligados, directa ou indirectamente. 

O conjunto de retratos reflecte um pouco de uma sociedade, a portuense, desde meados 

do século XVIII até meados deste século . 

Não existia, no entanto, até 1890, um local onde estes retratos pudessem ser expostos 

permanentemente; pelo que a Mesa da Santa Casa decidiu construir um espaço digno da sua 

colocação: A Galeria de Retratos dos Benfeitores . 

Fruto de dois anos de investigação, este trabalho sobre a pintura dos séculos XVIII e 

XIX na Galeria dos Retratos dos Benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do Porto pretende 

modestamente contribuir para um melhor conhecimento de uma área da Pintura a que, em 

Portugal, nem sempre foi dado o respectivo valor: o retrato. 

Se, inicialmente, esta vasta colecção não nos atraiu pela sua qualidade artística, o 

mesmo não se passou quanto à possibilidade de fazer um estudo, até agora nunca feito, sobre 

a pintura de retrato na cidade do Porto, patrocinada por uma Instituição particular de enorme 

projecção na cidade que desde 1649, pelo menos, recorreu aos "melhores" artistas locais, 

muitos desconhecidos e de cariz artesanal, mas que são o reflexo da situação da pintura na 

época que nos propusemos analisar. 

O exame profundo de cada retrato, na maior parte sem assinatura, implicou para além da 

do estado de conservação, o estudo da sua proveniência, da sua história e de todos aqueles que 

estiveram por detrás: os artistas, os encomendadores e os próprios retratados. 

Esta Instituição tem a sede na Rua das Flores, n.°l 1, na cidade do Porto. 
2 Desta colecção estão inventariados trezentos e sessenta e três quadros. Este inventário é apresentado no vol. II deste trabalho, no 
Apêndice n.° 3. 

O único exemplar existente do século XVII data de 1649, pelo que o incluímos neste trabalho. Ver vol. Ill, retrato n.° 1. 
A história da construção desta Galeria será exposta neste volume, no Cap.0 2. 



Tornou-se imperioso fazer uma investigação de muita informação existente no vasto 

Arquivo da S.C.M.P. para apuramento de todas as informações possíveis (encomendas, 

recibos, restauros, etc.), que nos permitissem comprovar com base documental a identificação 

e autenticação dos retratos que foram objecto do nosso estudo. 

A nossa investigação baseou-se então, dois tipos diferenciados: uma investigação 

relacionada com a autenticação de cada retrato, analisando a obra em si, o seu estado de 

conservação, a sua localização, etc; uma investigação da sociedade portuense da época, 

através do conhecimento dos Benfeitores retratados e da integração dos próprios artistas no 

meio pictórico da época e do seu relacionamento com a Instituição. 

Paralelamente existiu uma constante revisão de conhecimentos ao nível da pintura de 

retrato, não só em Portugal mas também na pintura europeia. 

Muitas foram as dificuldades com que nos deparámos ao longo deste trabalho: a leitura 

crítica dos retratos;a apreciação directa dos próprios retratos, por se encontrarem espalhados 

por diversos locais (por ex.: Instituto Araújo Porto, Hospital de Santo António, Hospital 

Conde Ferreira, Hospital da Prelada, sede da Santa Casa, etc.), por vezes inacessíveis e muitos 

deles em reserva e em estado de conservação deplorável . 

Outra dificuldade foi a nível documental, pois a falta de conhecimentos paleográficos 

tornou muito difícil, principalmente no início, a leitura dos documentos que se encontravam 

dispersos no vasto e rico arquivo da S.C.M.P. 

Também não foi fácil investigar a origem dos retratados, os Benfeitores da Santa Casa: 

a falta de tempo não tornou possível investigar aprofundadamente a sua proveniência e a sua 

integração na sociedade portuense. Muito deste trabalho foi efectuado dentro do Arquivo da 

Instituição, mas este estudo não é de modo algum exaustivo, devendo ser prosseguido. 

A principal dificuldade, porém, foi conhecer devidamente os artistas executantes dos 

retratos e o conjunto da sua obra, principalmente até ao início do século XIX. 

Constatámos que muitos desses pintores estiveram ligados à Santa Casa efectuando 

diversos trabalhos não só de pintura, mas de carpintaria, douramento, restauro, podendo ser 

considerados artífices habilidosos, "oficiais mecânicos", como normalmente eram 

designadosA sua modesta pintura satisfazia, no entanto, os interesses da Irmandade. 

Os efeitos da Fundação da Academia Portuense de Belas-Artes, em 1836, fazem-se 

sentir sobretudo na 2.a metade do século XIX na pintura desta colecção. 

5 De salientar o esforço do actual quadro Museológico da Santa Casa da Misericórdia do Porto que iniciou um notável 
sentido de restaurar os retratados degradados. 



Cronologicamente o nosso trabalho situa-se entre os anos de 1649 e 1869, abrangendo 
diversas épocas estilísticas dentro da pintura e finalizando com Francisco José Resende, cujo 
trabalho já não será objecto do nosso estudo6, por considerarmos ser ele o verdadeiro e único 
pintor romântico do Porto notando-se que existe uma nítida transição para um novo tipo de 

retrato. 
No volume I deste trabalho será apresentado o seu corpo principal. 
O primeiro capítulo dá uma visão geral sobre a arte de retrato, focalizando as suas 

diferentes tipologias. 
O capítulo segundo apresenta um levantamento preliminar da história da Galeria dos 

Benfeitores e da constituição da própria colecção. 
O terceiro capítulo realça a importância das benfeitorias para a constituição da Santa 

Casa da Misericórdia, apresentando alguns dados biográficos sobre os Homens dignos de 

merecerem o seu retrato na própria galeria e que contribuiram para a manutenção e 

desenvolvimento da Instituição. 

O quarto e último capítulo do Volume I apresenta uma análise sincrónica e diacrónica 

dos retratos nas suas diversas perspectivas. 

O Volume II inclui apêndices documentais, com manuscritos inéditos e alguns 
documentos impressos pela Santa Casa que, comprovam e apoiam o corpo principal do texto 
e, ainda, anexos que auxiliam e facilitam a apreciação e leitura do trabalho. 

No Volume III apresentamos o catálogo com documentação fotográfica e respectiva 

identificação . 
O trabalho poderá, eventualmente, não apresentar a qualidade gráfica desejável, mas é 

de referir que toda a sua execução foi realizada por nós próprios. 

6 O estudo da obra de Francisco José Resende foi apresentado por António Manuel Vilarinho Morato a esta Faculdade, no ano do 
2001. 
7Deste catálogo fazem parte quatro retratos sem que tenhamos encontrado qualquer documentação ou atribuição. Pensamos ser 
interessante apresentá-los, por se enquadrarem na época por nós estudada. São os retratos: n.° 2, n.° 3, n.° 37 e n.° 47. 



CAPÍTULO I 

1. O Retrato 

1.1. Definição 

«A fixação dos traços fisionómicos de uma pessoa com ordem a obter uma imagem de 

uma personalidade, que durará para além da morte, continuando a afirmar a sua presença no 

meio dos vivos - prolongando a sua existência independentemente do tempo e do espaço, de 

certo modo, contaminando-se da noção do tempo» . 

Quando falamos em retrato, lembramo-nos logo de uma imagem constituída por 

determinados sinais e signos que nos permitem reconhecer alguém, um ser humano que nos é 

próximo ou que historicamente se distanciou de nós. 

O retrato é considerado um subgénero da arte; ele é sujeito a um julgamento algo 

desfavorável, na medida em que, por vezes, se fechou sobre o objecto a retratar. 

Neste trabalho não vamos fazer alusão ao retrato fotográfico, mas ao retrato em pintura, 

recorrendo à escultura, à medalhística e à arte sepulcral, para melhor compreensão da sua 

evolução ao longo dos tempos. 

Quando falamos em sinais e signos a que o artista recorre para traçar uma determinada 

personagem, vamos encontrar uma linguagem pictórica própria, capaz de transmitir e narrar a 

captação de um espaço de acção do personagem personificado, indo desde o momento em que 

este coça uma orelha a um momento inexistente, o tempo zero, o vazio. E que tipo de 

linguagem é esta? Segundo Michel Foucault: «[...] a relação da linguagem com a pintura é 

uma relação infinita. Não que a palavra seja imperfeita, nem que, em face do visível, ela acuse 

um déficit que se esforçaria em vão por superar. Trata-se de duas coisas irredutíveis uma à 

outra: por mais que se tente dizer o que se vê, o que se vê jamais reside no que se diz; por 

mais que se tente fazer ver por imagens, por metáforas, o que se diz, o lugar em que estas 

resplandecem não é aquele que os olhos projectam, mas sim aquele que as sequências 

sintácticas definem»2. 

É precisamente esta falta de linguagem de palavras o que sentimos ao descrever esse 

instante. 

1 VASCONCELOS, Flórido de, s.v. "Retrato", in Verbo-Enciclopédia Luso-Brasileira de Cultura, vol. XVI, Lisboa, Verbo, 1967, 
p.66. 
2 FOUCAULT, Michel, As palavras e as coisas, Lisboa, Edições 70, 1991, p. 16. 

1 



Mas que instante é este? É, porventura, o resultado de sucessivas unidades, conservando 

cada uma delas a marca da anterior e da seguinte. 

Não querendo entrar numa perspectiva percepcionista, este instante é a representação da 

imobilidade, porque a este está destinado uma «pose», uma estaticidade, uma atitude cénica. 

«A busca do instante como medida de tempo e do momento à procura da simulação da 

realidade. A identificação do instante como intemporalidade da pose corresponde, pelo 

contrário, a uma dupla simulação: primeiro a própria encenação simula realidade; depois, a 

representação da encenação simula a simulação» . 

Ao atribuirmos ao retrato um determinado espaço temporal provavelmente estamos a 

enganarmo-nos; a intemporalidade é a narração, em si, de uma realização, de um acto, acto 

este que exige uma atitude do modelo, do artista e do observador. 

Na criação do retrato existe uma situação tanto do modelo como de quem age e cria 

sinais representativos, o artista, sinais que permitem a identificação de quem quer representar. 

O objecto é o modelo e o sujeito o artista. 

Existe uma distância marcada entre o retratado e observador e o que fica são apenas as 

invariantes que acabam por ser a matriz-padrão do acto perceptual. 

A obra final é um produto mútuo de intemporalidade, de comportamentos, de que nem o 

pintor, nem o retratado, se podem separar. 

O acto do olhar do artista sobre o seu modelo acaba por criar uma relação, quase que 

cénica, entre os dois. O olhar é um percurso de um discurso, construindo caminhos que 

estabelecem relações. O olhar do pintor sobre o modelo, num instante e nos sucessivos 

instantes, estabelece uma cumplicidade que o observador nunca poderá percepcionar. 

Teremos que tentar perceber, um pouco, a visão que o artista teve do seu semelhante, real ou 

personalizado e colocarmo-nos no seu papel. Estamos aqui a falar da pintura em que o pintor 

e o modelo estão presentes, o que nem sempre se passou na história do retrato. 

Será que nós, ao observarmos o retrato, nos poderemos colocar no lugar do pintor e do 

personagem? 

Temos estado até agora a divagar sobre o retrato numa perspectiva muito mais 

perceptiva. Assim, teremos que retroceder no tempo para tentarmos perceber o porquê deste 

género de arte que, ainda hoje, é do agrado de um amplo público. 

Desde sempre o homem gostou de se ver representado e identificado numa imagem, 

fosse ela no espelho, na escultura ou na pintura. A procura de determinadas características e 

3CALABRESE, Omar, Como se lê uma obra de Arte, Lisboa, Edições 70, 1993, p. 32. 



valores que têm para ele particular significado pessoal é sinal de confiança na sua própria 

espécie, dentro do seu próprio nicho ambiental. 

Iremos fazer algumas alusões históricas à arte do retrato ao longo de algumas épocas, 

tentando citar as mais importantes. 

1.2. O retrato e o mito 

José Gil4 afirma, que Plínio, "O Velho", na História Natural, se refere por duas vezes à 

origem da pintura, particularmente ao mito que descreve. Podemos identificar neste a origem 

do retrato. Este mito fala-nos da invenção da modelagem em argila. 

«Ao utilizar também a terra, o ceramista Butades de Sycione foi o primeiro a descobrir 

a arte de modelar os retratos em argila: passava-se isto em Corinto, e ele deveu a sua invenção 

à sua filha que se tinha enamorado por um rapaz; como este ia partir para o estrangeiro, ela 

contornou com uma linha a sombra do seu rosto projectada na parede pela luz de uma 

lanterna; o seu pai aplicou a argila sobre o esboço, e fez um relevo que pôs a endurecer ao 

fogo com o resto das suas cerâmicas, depois de o ter secado» . 

É claro que este mito nos fala um pouco do retrato em escultura e da utilização da 

sombra e de uma claridade não distribuída uniformemente, contribuindo para criação do 

volume nas formas; processo aliado tanto ao desenho como à pintura. 

São estes gradientes de claridade que nos ajudam na modulação das formas. A 

utilização de tons escuros faz a superfície afastar-se em direcção aos contornos e o uso de 

pontos de maior claridade faz com que a superfície se ressalte. 

Mas, por detrás disto, existe um acto de percepção visual que busca uma recolha de 

um conjunto de linhas estruturais, capaz de determinar distâncias e proporções que compõem 

o esboço do futuro desenho do rosto. 

Daí que este mito também ponha em realce o nascimento da pintura, pois coloca em 

ênfase a importância do desenho prévio e da luz. Esta atitude de utilizar o contorno de uma 

sombra de um rosto, projectada pela luz do sol, está evidentamente associada à reprodução de 

uma figura, ao nascimento do retrato. 

Mas porquê o retrato? E porquê a utilização do acto de retratar aliado à morte? 

4 GIL, José, A Arte de Retrato. Quotidiano e Circunstância. O retrato, (Catálogo), Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 
p. 12. 
5 PLÍNIO, O Velho. História Natural, XXXV, in GIL, José, Ob. cit, p. 151, nota n.° 1. 



Porque se refere ao desejo de conservar a presença de um ser amado que partiu ou vai 

partir. Pode-se aliar a partida à ideia da morte. «Que seja uma sombra a primeira imagem 

delineada do retrato, mostra quanto este aponta já para o mundo dos mortos» . 

Ao tentar identificar-se num espelho, numa escultura ou através de um conjunto de 

manchas deixadas numa superfície como uma tela, o homem procura valorizar a sua parte 

mais egocêntrica, tentando encontrar a sua própria individualidade. 

Para além de se tentar identificar com a imagem que surge aos seus olhos, por vezes 

inconscientemente, ele tenta levar e preservar, para os tempos, vindouros a marca da sua 

presença terrestre, prolongando a sua existência, já que um dia ele saberá que irá partir do 

Reino dos vivos. 

No fundo, a pintura de retrato ainda hoje nos fascina, pois não existe outro tipo de 

representação capaz de trazer e de desenvolver em nós uma inquietude da presença humana 

viva, ao longo dos tempos. No entanto, o retrato pode não se limitar a uma representação de 

aparências e características externas do modelo, mas sim tentar recriar um ambiente onde este, 

o modelo, possa estar inserido, recorrendo muitas vezes a alegorias e simbologias, que nos 

colocam para além de uma representação objectiva do retratado. 

O que tornou, por vezes, este género menos digno foi a utilização de uma constante 

repetição de esquemas de composição, dentro de certos cânones clássicos, demonstrativos de 

uma certa rigidez ao nível criativo e também técnico. Principalmente em determinadas épocas 

em que a cópia do retrato foi uma constante. 

Mas a tentativa de representar objectivamente o modelo terá sido sempre a meta 

principal na arte de retratar? Será que desde sempre a semelhança dos modelos esteve 

presente? Será que o artista representou livremente com fidelidade o seu modelo ou aceitou as 

condições impostas por uma encomenda? Qual terá sido a intenção do artista? Será que o 

desejo do retratado ou do encomendador terá sido concretizado por parte do autor da obra? 

Será que este teve o consentimento do representado? 

Muitas e outras questões nos podem surgir quando nos deparamos com um retrato. 

Segundo a tradição do século XVII, os termos «retrato» e «semelhança», expressam 

qualquer espécie de «imitação pictórica»7. Também era válida a palavra «contrafacção», do 

latim «contrafacere» que significava imitar. Este vocábulo, com sentido de designar a 

6 GIL, José, Ob.cit., p. 12. 
SCNEIDER, Norbert, A Arte do Retrato, Lisboa, Edições Taschen, 1999, p. 12. 



representação de figuras animais, só mais tarde é que entrou no vocabulário atribuído à 

representação de figuras humanas. 

Foi um amigo de Nicolas Poussin, André Félibien, quem pela primeira vez utilizou a 

palavra «retrato» como representação exclusiva do ser humano, tendo como preocupação 

fundamental a parecença pictórica do modelo8. Este autor ainda propôs o uso da expressão 

«figura» para a reprodução pictórica de animais e o vocábulo «representação» para as formas 

vegetais e inorgânicas. No fundo, Félibien utilizou e criou uma terminologia hierárquica, 

segundo as hierarquias da mãe Natureza. 

Sabemos que, desde sempre, existiram contradições ideológicas e valores algo 

díspares na vida do Homem. No entanto, a utilização da arte retratística teve sempre um papel 

relevante na demonstração de confiança e afirmação do Homem, contextualizada numa 

realidade social, política, religiosa, etc. 

A semelhança com o modelo a representar nem sempre esteve patente. Recordemos 

que na arte medalhística a efígie reproduzida apresentava apenas algumas semelhanças com o 

modelo. Não existia uma preocupação de uma representação fidedigna. O que importava era 

existir um sinal, como se de um registo documental se tratasse, do desempenho de uma figura 

governante ou não, numa certa contextualização temporal, socio-política e cultural. Era assim 

durante a Alta Idade Média, o que veio a sofrer modificações, mais tarde, durante a Baixa 

Idade Média. 

Existem exemplos que nos levam a colocar questões quanto à similitude do ser 

retratado, sendo a nossa dúvida resolvida frequentemente através de inscrições sob a forma de 

lemas que nos divulgam e comprovam a identidade da figura apresentada. 

A noção de individualidade e a preocupação do reconhecimento só foi tomada de uma 

maior importância a partir da adopção do Direito Romano, vindo a exigir à arte retratística 

uma nova experiência pictórica bastante mais exigente. 

É precisamente durante a Baixa Idade Média e o Renascimento que a semelhança do 

modelo se torna ponto essencial na arte pictórica do retrato. 

Hegel, na sua «Estética», insurge-se contra os retratos quase que repulsivamente 

naturais. Segundo a sua opinião, deve-se ter em conta os aspectos mais intimistas da 

personalidade do retratado, deixando para um segundo plano o objectivo de representação 

quase que mimética. 

Ibidem. 
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Mas porque é que a figura humana foi e é, desde sempre, um privilégio e um estímulo 

dentro da percepção visual? Geralmente quando percepcionamos a figura, damos principal 

realce e destaque a determinados elementos anatómicos, como o rosto humano, algo bastante 

singular e individual. 

Neste acto perceptivo, não atentamos só sobre os aspectos estéticos e formais deste 

rosto; tentamos rebuscar algo mais da identidade por ele espelhada, procurando na 

expressividade, num movimento de um olhar, num sorriso, colocarmo-nos na posição de 

julgar e entender quem ali está representado. Perceber as emoções, os aspectos da própria 

natureza do ser humano que ali está prostrado à nossa frente é, no fundo, o sentido principal 

do actuante perceptivo que procura caracterizar o lado psicológico de alguém; estamos a 

referirmo-nos, neste caso, ao apelidado "retrato psicológico". 

Como poderemos retirar, deste acto perceptivo, informações para, através dum meio 

riscador, obter traços, linhas, pontos e manchas tendo como resultado uma imagem final que 

identifica aquele individuo, em plena vivacidade terrena? 

Vários investigadores tentaram fazer pesquisas para encontrar leis que relacionas-sem a 

expressão facial e actuação dos músculos faciais com estados emotivos. Percebeu-se então, 

que não se deve separar o rosto do resto do corpo pois a atitude e a postura deste mesmo 

corpo fazem parte de um todo, composto de alma e corpo. 

Será que estados emotivos idênticos levam a atitudes expressivas similares, universais? 

Segundo etólogos, as emoções geradas por acontecimentos idênticos provocam em 

diferentes culturas estados emocionais diferentes; é o caso da morte de alguém, familiar e 

amigo que, como um ritual, desencadeia estados de tristeza nos seres mais próximos ao 

defunto nalgumas culturas; e a mesma situação, gera estados de alegria noutras. Aliado ao 

tipo de personalidade do retratado, nunca nos poderemos esquecer do meio cultural, político, 

familiar e social em que este está inserido. 

Assim, um retrato não deve ser uma representação meramente mimética, uma vez que é 

um ser vivo que está a ser representado e que por detrás de si transporta memórias, 

experiências, etc. 

É esta a parte obscura do retrato. 

O rosto não é estável, não é parado. Possui, segundo James Gibson, invariantes, que 

fazem parte da matriz óptica, que são as linhas gerais do rosto; mas se o rosto for visto de 

todos os pontos de vista, é como se não fosse visto sob nenhum ponto. Há e continua a existir 

uma busca de uma certa intemporalidade, tal como é descrito na Teoria da Evaporação, do 



mesmo autor: «Por etapas sucessivas, passa-se da matriz óptica do ambiente, num dado ponto 
de observação, a uma matriz óptica variando de acordo como movimento de um ponto de 
observação, até à inexistência de um ponto de observação» . 

Mas para falarmos de retrato, não nos poderemos esquecer de integrar a figura dentro de 
um certo espaço cénico.Teremos que recorrer a uma composição, sendo o retrato produto 
final. 

Ao utilizar um cenário geralmente como fundo da composição, o artista tenta distribuir 
os elementos num espaço, neste caso bidimensional, o próprio suporte, tela, madeira, papel, 
etc, num esquema formal, tendo como objectivo final um certo equilíbrio, não só cromático, 
mas também de massas e de valores lumínicos. 

Existem certos artifícios de que o artista se serve para transpor o próprio espectador 
para determinados locais onde o retratado desempenha um certo papel. Distribuindo a figura 
num contexto que lhe é familiar ou não, o artista recorreu à utilização de certos acessórios e 
objectos, que alegoricamente ou simbolicamente podem revelar muito sobre a individualidade 
ali representada: os seus interesses éticos e culturais, as suas actividades, o seu estatuto social, 
etc. 

Vários recursos foram utilizados pelos artistas, em todas as épocas: paisagem como 
fundo, remetendo o retratado para a esfera pública; a utilização da mesa (muitas vezes 
utilizada por Ticiano), como símbolo majestático, equivalente a um trono real; os reposteiros 
como símbolos de devotismo, os livros como símbolos de erudição, etc. 
«Alegorias, símbolos, mitologias, mas também a maneira como se representava o corpo, 
como se dispunham as coisas que o rodeavam, se escolhiam os signos para que reenviava a 
imagem do retratado, a organização do espaço pictural, o tratamento mais ou menos 
naturalista ou idealizado do rosto: tudo era composto para induzir um certo tipo de 
subjectividade».10 

Muitas vezes, a escolha do tipo de formulário a utilizar no retrato era pactuada entre o 
artista e o encomendador, o retratado ou outrem, chegando a existir uma espécie de contrato. 

Até agora tentámos falar do retrato com a função primordial de identificação do 
modelo, mas o retrato ao logo dos tempos teve outras funções para além da do 
reconhecimento. 

9 BRANCO, Rosa Alice, O que falta ao mundo para ser quadro, Porto, Limiar, 1993, p. 31. 
10GIL, José, Ob.cit, p. 23. 
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Para melhor as entendermos teremos que recuar no tempo, e situarmo-nos em 

determinadas épocas, o que realizaremos ao longo deste trabalho. 

1.3. Definições tipológicas 

Foi precisamente no período entre os finais da Idade Média e o século XVII que a arte 

retratista se emancipou, visto que se assistiu a um certo reflorescimento e a uma renovação da 

representação individualizada, «au vif», género algo negligenciado desde a Antiguidade 

Clássica. É durante este período que poderemos presenciar a evolução de vários tipos de 

retratos; modelos que irão assumir determinadas formas nos séculos posteriores. 

Limitar-nos-emos a considerar um certo número de exemplos de modalidades, que nos 

parecem as mais significativas, para este tipo de trabalho. 

Assim, poderemos dividir dois tipos de retratos: 

1. Em relação ao tamanho do corpo: 

- Retrato de corpo inteiro - (reservado a reis, eclesiásticos, aristocratas e pessoas de grande 

prestígio) 

- Retrato a 2/3 de corpo 

- Retrato a meio corpo 

- Retrato de busto - representando a cabeça e o peito 

2. Em relação a algumas poses típicas, que variam conforme a posição do modelo em 

relação ao espectador: 

- Retrato a % - o rosto ou o corpo não estão colocados de frente, nem virados totalmente de 

perfil. 

- Retrato de perfil 

- Retrato frontal ou de frente 
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CAPITULO II 

2. Os Benfeitores 

2.1 Sinopse da história da Santa Casa da Misericórdia do Porto 
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A Confraria da Santa Casa da Misericórdia do Porto que se supõe criada em 1499 por 

proposta de D. Manuel I, em carta, à Câmara local no ano anterior, ficou a govemar-se pelo 

Compromisso da Misericórdia de Lisboa de 1516, e, mais tarde, pelos Compromissos 

reformulados de 1594 e de 16431. 

Nasceu para cumprir as catorze obras da Misericórdia, também em analogia com a 

Irmandade da Misericórdia de Lisboa, fundada pela Rainha D. Leonor. 

Quando esta Rainha morreu, em 1525, já existiam cerca de seis dezenas de Irmandades. 

Instalada provisoriamente, em 1502, numa Capela do primitivo claustro da Sé2, só em 

1555 a Santa Casa do Porto inicia a construção da sua própria Igreja, em terreno oferecido por 

D. Maria de Castro, viúva de Fernão Camelo, na Rua das Flores, cuja obra ficará concluída 

entre 1564-67. 

O rei D. Manuel concedeu muitos privilégios às Misericórdias e, de acordo com a 

tradição, teria sido ele também a oferecer à Irmandade o primitivo Fons Vitae, uma 

extraordinária pintura sobre madeira que constitui uma das mais admiráveis obras de arte do 

património artístico português3. 

Foi também o rei Venturoso quem, durante o seu reinado, criou as condições para que a 

Santa Casa da Misericórdia portuense se mantivesse viva. Na impossibilidade de construir 

uma instituição hospitalar adequada, entregou à Irmandade os três velhos Hospitais-

Albergarias: o de Santa Clara, o de Santo Ildefonso e o de Rocamador, que não passavam de 

simples albergues para os mais necessitados. 

SOUSA, Ivo Carneiro de, A Rainha da Misericórdia na História da Espiritualidade do Portugal do Renascimento, 3 vols., Porto, 
Dissertação de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 1992; Idem, V Centenário das 
Misericórdias Portuguesas, Lisboa, Clube do Coleccionador dos Correios, 1998; e FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, 
História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. Ill, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1995, pp. 151 -203. 
2 FREITAS; Eugénio de A., Ob. cit., pp. 277-320. 
DIAS, Pedro, Fons Vitae da Misericórdia do Porto, Porto, 1995 (Sep. do Catálogo da Exposição "Tesouros Artísticos da 

Misericórdia do Porto"). 
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Em 1584, morreu em Madrid D. Lopo de Almeida4 que legou toda a sua valiosa fortuna 

à Santa Casa para que esta, entre muitas outras cláusulas impostas, mantivesse um Hospital 

para os pobres, o que originou a criação do Hospital D. Lopo, situado na Rua dos 

Caldeireiros, à esquina da Rua das Flores. 

Este rico legado permitiu à Misericórdia criar as condições económicas indispensáveis a 

um melhor cumprimento dos seus deveres caritativos e para acorrer, de um modo muito mais 

eficaz, às necessidades do burgo. 

Foi assim que, com a ajuda de subsídios reais e, principalmente, com os valiosos 

legados e esmolas dos seus beneméritos, a Santa Casa pôde ultrapassar muitas das suas 

dificuldades em conturbados períodos de crise, conseguindo manter as suas obras de 

beneficência, ampliando e valorizando os seus bens. 

Mesmo nos tempos actuais, a Santa Casa depara-se com dificuldades em vencer 

determinados problemas económicos, motivados pela sua vasta acção humanitária. Ainda na 

última década, a Instituição teve de vender o antigo Estádio do Lima, a fim de conseguir 

fundos que lhe permitissem uma estabilidade financeira indispensável para manter e conservar 

o seu considerável património e continuar a desenvolver as suas múltiplas e variadas 

actividades5. 

Hoje, cerca de duas mil pessoas trabalham para a Santa Casa, substituindo o Estado em 

diferentes sectores como assistência social, educação e saúde pública6. 

Muitas foram e continuam a ser as instituições que funcionam com o apoio dos seus 

rendimentos: o Hospital de Santo António (actualmente gerido pelo Estado), o Hospital 

Conde Ferreira, o Hospital da Prelada, vários lares da terceira idade, institutos de educação e 

de apoio a surdos-mudos e cegos, casa destinada aos sem-abrigo, etc. 

A Santa Casa da Misericórdia do Porto, uma Instituição de alto prestígio e possuidora 

de um riquíssimo espólio artístico, foi e continua a ser uma estrutura de apoio social e de 

beneficência, fundamental não só para a cidade do Porto, que muito lhe deve, mas para todo o 

país. 

4 BASTO, Artur de Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. II, Porto, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, 1964, pp. 109-157 e 159-202. 
5 SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, O Património Artístico da Misericórdia do Porto, in "O Tripeiro", 7." Série, anos 
XVIII e XIX, n.° 12 e 1, Dezembro e Janeiro de 2000, pp. 370-377 e 9-15. 
6 Idem, Ibidem 
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2.2. Aspecto caritativo das Misericórdias - As benfeitorias e os Benfeitores. 

A caridade não foi sempre exercida da mesma maneira. 

Na Idade Média a mendicidade era um flagelo e a Igreja era a principal promotora de 

beneficência, baseada nos princípios do Cristianismo que dinamizavam a sua prática. 

A assistência aos carenciados competia principalmente às Ordens Religiosas que abriam 

as portas dos seus Mosteiros não só aos peregrinos, mas também a todos os que aí acorriam 

em busca de auxílio: os famintos, os velhos, os órfãos, as viúvas, os inválidos, os loucos, os 

doentes etc. 

Perante as flagrantes injustiças sociais, a própria sociedade laica mais poderosa 

começou a sentir-se culpada e obrigada a praticar a caridade, associando-a à ideia de salvação 

da alma. 

Os pobres estavam ligados à ideia de salvação e os ricos à de condenação. 

Grandes senhores e os próprios reis impunham, em cláusulas testamentárias, várias 

medidas destinadas a melhorar a vida dos mais necessitados. 

Assim nos séculos XIII e XIV se construíram hospitais, albergarias, gafarias, etc. Os 

hospitais situavam-se geralmente perto de estabelecimentos religiosos e eram mantidos 

através de ricas doações, nem sempre bem administradas.As albergarias davam apoio aos 

peregrinos, muitas vezes confundidos com mendigos errantes. A construção de gafarias ou 

leprosarias reflectiu a preocupação real de evitar a propagação da terrível e contagiosa doença 

- a lepra7. 

Outra maneira de auxiliar os pobres era doar avultadas quantias para a realização de 

"Bodos", em dias assinalados pela Igreja, como Todos os Santos, Finados, Natal e Páscoa, em 

que os indigentes recebiam pão, carne, etc. 

Também muitos doadores legaram bens aos pobres envergonhados, os chamados 

"merceeiros" ou "merceeiras", que tinham obrigação de rezar e assistir a missas por alma do 

seu benfeitor ou benfeitores, segundo normas contidas nos testamentos. Estes pobres 

envergonhados eram pessoas normalmente idosas que, por circunstâncias da vida, tinham 

7 SÁ, Isabel dos Guimarães, Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português 1500-1800, 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, pp. 25-52; Idem, Práticas de caridade 
e salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e ultramarinas (séculos XVI-XVIH): algumas metáforas, in "Oceanus", n.° 
35, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, Jul/ Setembro 1998, pp. 43-50. 
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descido na escala social e que eram ajudadas, de uma forma discreta e sigilosa, com meios 
que lhes garantiam a sua sobrevivência8. 

As Confrarias ou Irmandades9 foram uma inovação medieval na prestação da 
assistência. 

Reuniam em si pessoas da mesma profissão que se agrupavam sob a égide de um 
patrono religioso; tinham a sua bandeira e indumentária própria que usavam nas solenidades. 
Regulamentadas por um compromisso, estas tinham como objectivo satisfazer as 
necessidades de culto e promover acções que contribuíssem para a salvação das almas dos 
seus membros e familiares. Funcionavam também como estruturas de auxílio mútuo, 
ajudando não só os confrades mais desfavorecidos, mas também todos os que revelassem 
graves carências. Participavam em actos religiosos, na criação de hospitais e albergues, 
contribuíam para a libertação de presos e para a reconciliação de desavindos. 

Em suma, as Confrarias ou Irmandades eram prestigiadas instituições de solidariedade e 
assistência que vieram a ter o seu prolongamento nas Santas Casas da Misericórdia. «[...] 
grande parte das metáforas em torno das Misericórdias portuguesas das práticas de caridade, 
exprimem na verdade concepções da vida além da morte e constituem elementos de um 
conjunto de negociações entre o cristão e os seus interlocutores divinos. As práticas de 
caridade, bem antes da reafirmação do principio tridentino de que a salvação se alcança pela 
fé e pelas obras, eram, juntamente com a oração e com oferta sacrificial sobre a forma de 
missas, um dos elementos imprescindíveis à salvação da alma»10. 

Caridade e salvação da alma são dois elementos associados, sem os quais nunca 
poderíamos entender a actuação das Misericórdias. 

Falar de caridade é falar de "amor" ao próximo, do benefício da compaixão. Ao 
atribuirmos o sinónimo de compaixão no acto caritativo estamos, à partida, a colocar uma 
situação de desigualdade existente entre indivíduos pertencentes a uma comunidade. 

Idem, Ibidem. 
9 O sentido destas designações alguma controvérsia; FONSECA, Carlos Dinis, História e actualidade das Misericórdias, Lisboa, 
Editora Inquérito, 1996, p. 72; GEREMEK, A Piedade e a Forca. História da Miséria e da Caridade na Europa, Lisboa, 
Terramar-Editores, Distribuidores e Livreiros, Lda., 1986, p. 172-210; SOUSA, Ivo Carneiro, Ob. citadas. 

SÁ, Isabel dos Guimarães, Práticas de caridade e salvação da alma nas Misericórdias metropolitanas e ultramarinas (séculos 
XVI a XVII): algumas metáforas, in "Oceanus", n.° 35, Lisboa, Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos 
Portugueses, 1998, p. 43. 
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O aspecto esmoler das Misericórdias Portuguesas relaciona-se principalmente com 

membros de fora da Instituição, ao contrário de outras confrarias que prestavam auxilio aos 

próprios membros e às suas famílias. 

No caso da Misericórdia teria sempre que existir um relacionamento com o exterior. 

Das catorze obras expressas no Compromisso de 1516 das Misericórdias, que se regiam por 

sete obras espirituais e sete corporais, poderemos dizer que algumas delas eram regidas pelo 

Catecismo e pelos Dez Mandamentos e que: «[...] algumas, como a maior parte das 

espirituais, não tinham qualquer peso nas actividades assistenciais da confraria, embora os 

irmãos as pudessem praticar privadamente em maior ou menor grau» . 

Para melhor entendermos as obras que os Irmãos teriam que exercer, citemo-las: 

Espirituais: 

Ensinar os simples 

Dar bom conselho a quem pede 

Castigar com caridade os que erram 

Consolar os tristes desolados 

Perdoar a quem nos errou 

Sofrer as injúrias com paciência 

Rogar a deus pelos vivos e pelos mortos 

Corporais: 

Remir os cativos e visitar os presos 

Curar os enfermos 

Cobrir os nus 

Dar de comer aos famintos 

Dar de beber a quem tem sede 

Dar pousada aos peregrinos e pobres 

Enterrar os mortos 

Entre estas regras caritativas que todos respeitavam poderemos dizer que, a mais 

praticada talvez fosse a "rogar a Deus pelos vivos e pelos mortos". 

A segurança e solidez desta instituição foi atraindo, ao longo dos séculos, legados de 

inúmeros benfeitores, registados em testamentos. Ora, segundo os dicionários de Língua 

Portuguesa, o testamento é um acto autêntico, pelo qual alguém declara a sua última vontade. 
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No entanto, nem sempre este acto jurídico foi um acto de direito privado destinado à 

transmissão de bens materiais, mas antes um acto essencialmente religioso, imposto pela 

Igreja sob pena de excomunhão. 
Só a partir dos finais do século XVIII é que o testamento deixa de ter um carácter 

estritamente religioso. 
Se formos tentar compreender a vontade do testador, apercebemo-nos de que existe 

como que uma espécie de ajuste entre este e as entidades divinas. 

O acto de dar e os serviços feitos a outrem reafirmavam a própria fé, para garantia e 

afirmação da salvação da alma e um merecimento na morada de Deus e dos Justos. 

Quem doava considerava que, por mais poderosa e opulenta que fosse a sua vida 

terrena, seria sempre pobre perante o olhar divino, talvez a única entidade a quem deveria 

prestar contas. «Salvando a alma dos outros, o testador acabava por salvar a sua alma» . 

Chegámos à conclusão também que muitos dos Benfeitores da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto eram homens que, através das suas doações ou dos seus trabalhos 

dentro da Instituição, procuravam a salvação das suas almas. 

No fundo, a Benfeitoria era feita geralmente por doações e não pela execução das 

catorze obras. 

O testamento foi o meio utilizado, por excelência, para a concessão dessas dávidas, mas 

implicava contrapartidas, na medida em que a Santa Casa, na qualidade de beneficiária, devia 

comprometer-se a satisfazer as solicitações dos testadores. 

Através de testamentos, a maior parte destes benfeitores mostrava preocupações em 

relação à alma, ao momento da morte, em relação ao protocolo do funeral e aos cuidados que 

se deveriam ter com o seu jazigo. O número de missas, muitas vezes perpétuas, por alma do 

doador e dos seus próprios familiares chegava a ser exorbitante e isto tudo em troca das 

avultadas somas deixadas em testamento. 

Por vezes a Santa Casa, perante as exigências determinadas pelos doadores e que 

levavam ao dispêndio de elevadas somas na sua concretização, colocava várias questões 

acerca da aceitação ou não destes testamentos, visto que o valor dos legados acabava por ser 

menor que as despesas . 

11 Idem, Ibidem, p. 106. 
12 PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Grandes Beneméritos da Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1997, p. 17. 
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Normalmente as dádivas do testador realçavam sempre dois pontos fulcrais: o da 

encomenda da Alma a Deus e as suas Vontades Funerárias. 

Através de dotes de casamento beneficiavam-se as mulheres, ajudando-as a contrair 

casamento, auxiliavam-se os presos da cadeia, os pobres envergonhados, os pedintes da rua, 

as órfãs "donzelas", etc.13. 

Em 1783, a "Roda" é oficialmente reconhecida por D. Maria e passa a recolher os 

"enjeitados", evitando que mães desesperadas cometessem infanticídio ou abandonassem os 

seus filhos às portas da Igreja (como era habitual) ou em lugares desprotegidos. 

Os hospitais eram outro tipo de instituição que não era esquecido, recebendo avultados 

subsídios por parte dos testadores. 

Porém, as motivações psicológicas subjacentes aos actos de doação, como a compaixão 

pelos pobres e necessitados e o desejo de socorrê-los, parecem ser, por vezes, de relevância 

menor, relativamente ao principal objectivo, o "de garantir uma vida Eterna para Além da 

Morte". 

Este aspecto de preocupação do perdão e de uma redenção eterna, por meio de doações 

feitas através de testamentos, tem origens mais remotas.Os franceses nos séculos XVI e XVII 

utilizavam uma oração, remontando ao século I, na qual referiam os próprios testamentos 

como recomendáveis. Era uma oração cristã, mas que teria sido utilizada originalmente pelos 

Judeus. 

Se atendermos ao tipo de testamentos que nos surge dos benfeitores da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto, verificamos que existe uma encomenda da alma de invocação 

teocêntrica, cristocêntrica, de invocação ao Espírito Santo, trinitária, mariana. 

Era normal recorrer a determinados protectores: Deus redentor, Cristo Criador, Espirito 

Santo, Santíssima Trindade, S. Trindade Criadora e Redentora, Virgem Maria, etc. Estas 

menções eram bastante longas mas, a partir dos inícios do século XVIII, vão-se tornando mais 

reduzidas, excepto quando os benfeitores pertenciam a classes sociais mais elevadas e 

pretendiam que se prolongasse a sua encomenda da alma . 

Com o decorrer dos tempos, os testamentos voltam a ser o que foram na antiguidade: 

um acto privado destinado a regular a transmissão de bens e não um acto de cariz unicamente 
-, 

13SÁ, Isabel dos Guimarães, Quando o rico se faz pobre: Misericórdias, caridade e poder no império português 1500-1800, 
Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1997, p. 49. 
14 PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Ob. cit., p. 18. 
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religioso, proclamando e quase que exigindo o direito à Eternidade em troca da prática de 

obras caritativas. As protestações de fé e encomenda da alma vão-se reduzindo, pois o direito 

canónico deixa de ser aplicável a partir de 1769, com a "lei da Boa forma", introduzida pelo 

Marquês de Pombal. 

Prosseguiremos tentando compreender que tipo de "regras são exigidas pela Santa 

Casa da Misericórdia do Porto na aceitação dos Testamentos ". 

A primeira Benfeitora da Misericórdia, segundo o mais antigo documento existente no 

A.H.S.C.M.P., remonta ao ano de 1503. 

Tratava-se de D. Branca Diniz, viúva de Rodrigo Álvares Carvalho que terá sido 

Cavaleiro dos Carvalhos de Basto16. Ambos eram oriundos de famílias nobres do Porto e das 

Terras de Bastos. 

Foi desta tradicional nobreza rural da região do norte que chegaram muitos e valiosos 

legados à Santa Casa da Misericórdia do Porto Os bens eram normalmente propriedades 

rústicas e urbanas, que se tinham mantido na posse da mesma família durante sucessivas 
gerações. 

Frequentemente acontecia que, não havendo herdeiros forçados, os últimos 

descendentes doavam toda a sua fortuna a esta Instituição, que eles sabiam ser respeitadora e 

cumpridora de todas as suas vontades e recomendações. 

Outro tipo de doadores foi o dos eclesiásticos . 

Vários foram os sacerdotes que contribuíram com os seus haveres e serviços para a 

concretização das obras de caridade preconizadas pela sua própria religião. 

15 No capítulo 23 do Compromisso de 1646: «De como se hão-de aceitar os testamentos. Antes que se aceite a herança, a Mesa 
mandará chamar alguns letrados, para examinarem testamento e mais papeis àquele referentes. 
Com parecer destes, e dos Irmãos da Junta se tal julgar conveniente se assentar em Meza que a herança é de aceitar, far-se-á 
sempre o benefício de inventário, e se houver instituição de capela com encargos de capelão, obras pias e outras despesas, será 
necessário assim ouvir o voto da Junta sobre se os bens são bastantes para tais encargos. Se for litigiosa, não será aceite a herança. 
Aceite a herança, faz-se logo inventário em livro separado onde será transcrito o testamento. Pagar-se-ão primeiro as dívidas e os 
legados em tudo cumprido a vontade do testador, e só depois se poderão fazer quaisquer outras despesas. Se por qualquer motivo 
se não puder cumprir logo estas obrigações, o dinheiro será entregue ao tesoureiro dos depósitos. 
Os bens livres serão depois vendidos em almoeda, com pregão a quem mais der, não os podendo comprar nenhuns Irmãos que 
servirem a Mesa. Havendo reservado usufruto, não se poderão vender os bens enquanto este durar. Provedor e Mesa, com parecer 
da junta, poderão reservar parte da fazenda livre para o futuro cumprimento das obrigações». 
16 Relatórios dos actos e da gerência da Mesa, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, H-9-1, p. 63. 
17 PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Ob. cit., p. 9. 
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A Santa Casa era uma Instituição que lhes garantia a prática do Bem e um «[...] 

vehiculo para que os bafejados pela constante Fortuna continuem a alfrojar com o orvalho 

benéfico das suas esmolas e legados a vida triste e miseranda dos infelizes para as quais 

«o leito é sem enxerga, a meza nua 

«os armários sem pão e lar sem lume» . 

Outro tipo de beneméritos foi o dos "Brasileiros ". 

Muitas foram as pessoas do Norte que, provenientes de diferentes estratos sociais, 

emigraram para o Brasil na ânsia de conseguir riqueza. 

Após a concretização desse objectivo, usando meios mais ou menos lícitos e morais, 

muitas delas regressaram à sua terra natal ou a centros urbanos, como a cidade do Porto, 

passando a ser referenciadas como "Brazileiros". Eram senhores de grandes fortunas que lhes 

permitiam um elevado nível de vida, facilitando-lhes uma ascensão rápida na hierarquia sosial 

e política da sua época. 
Com uma certa ostentação, estabeleciam o seu negócio, compravam propriedades, 

construíam palecetes e casas para arrendar, investiam na Bolsa, ofereciam festas e faziam 

avultadas doações a instituições religiosas e de assistência social, talvez para se redimirem 

dos seus próprios "pecados" aquando da aquisição de tais fortunas e possivelmente para 

conseguirem a consideração e o respeito de toda a sociedade do burgo. 
10 

Exemplos deste tipo de Benfeitores foram o Barão de Nova Sintra e o Conde Ferreira . 

Outro tipo de beneméritos foi o constituído pela burguesia portuense em ascensão, 

masculina e feminina, que tentava imitar como seu comportamento uma aristocracia em 
queda. 

Finalmente não poderemos esquecer os benfeitores (muitos deles Irmãos ), 

afectivamente ligados à Santa Casa. Nela prestavam os seus serviços e através das cláusulas 

dos seus legados e esmolas pretenderam contribuir para a segurança económica dos vários 

sectores dependentes da Santa Casa, de modo a combater as carências daqueles que 

consideravam mais desprotegidos e necessitados na sua cidade. 

18 Relatórios dos actos e da gerência da Mesa, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, H-9-2, p. 74. 
19 ALVES, Jorge Fernando, Os Brasileiros. Emigração e Retorno no Porto Oitocentista, Porto, Edição de autor, 1994; PEIXOTO, 
Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Ob. cit., pp. 43-68; VÁRIOS, "Os Brasileiros de Torna-Viagem no 
Noroeste de Portugal, Exposição. Catálogo, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos 
Portugueses, 2000, pp. 117-121 e 317-327. 
20 VÁRIOS, Os Brasileiros de Torna-Viagens..., pp. 117-121 e 317-327; e ALVES, Jorge Fernando, Percursos de um Brasileiro 
do Porto. O Conde Ferreira, in "Revista da Faculdade de Letras - História, 2.° série, vol. IX, 1992, pp. 78-97. 
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Os sentimentos altruístas destes tipos de beneméritos que acabamos de referir, eram 

partilhados por muitos outros portuenses que, embora não figurando na Galeria de Retratos da 

Santa Casa da Misericórdia, também contribuíram para a manutenção desta e de outras 

instituições de benemerência locais. 

Mas uma vez que o maior número de benfeitores representados nesta Galeria é dos 

séculos XVIII e XIX, nada melhor para os compreendermos do que enquadrá-los na cidade a 

que pertenciam. 

Como era o Porto nesta época? O século XVm foi uma época muito importante para o 

velho burgo, nomeadamente sob o ponto de vista arquitectónico. De então, datam muitos dos 

valiosos templos e edifícios civis da cidade que alteraram a sua imagem e que foram reflexo 

de progresso e prosperidade motivados pelo desenvolvimento do comércio do vinho generoso 
do Douro. 

Muitos ingleses, que viram neste comércio um magnífico negócio, fixaram-se no Porto 

e na região exercendo um indubitável predomínio na sociedade de então. Continuando 

estruturalmente britânicos, acabaram por se prender afectivamente à terra que os acolhera, 

influenciando os seus costumes e gostos. 

O desenvolvimento económico aliado à criação de estabelecimentos de ensino superior 

como "A aula de Náutica" ou a "A Aula Pública de Debuxo e Desenho" (1780) contribuíram 

para a elevação do nível cultural portuense. 

As Invasões Francesas com todas as suas violências e vexames vieram modificar o 

Porto, como aliás todo o país. Os templos e os haveres foram roubados, o comércio e a 

indústria quase paralisaram, os ricos empobreceram e os mendigos aumentavam pelas ruas da 

cidade. 

Os ideais da Revolução francesa, a ausência no Brasil da Família Real, que parecia 

desinteressada dos males da Metrópole e o predomínio da colónia inglesa criaram um 

ambiente favorável aos revolucionários liberais modificando a sociedade tradicional. 

A resistência ao domínio francês provocou uma maior união entre portugueses e 

ingleses que, não esmorecendo, procuraram recuperar o tempo perdido em lutas e ampliar e 

modificar o comércio e a indústria. 

Readquiriu-se o ritmo do desenvolvimento e a burguesia mercantil, de cariz liberal, 

começou a subir cada vez mais pelo mérito e cada vez menos pelo nascimento. 

"Condiçõespara serem Irmãos", ver Apêndice n.° 8, doe. n.° 2, vol. II. 18 



A velha aristocracia de sangue decaiu e os seus salões foram-se fechando por falta de 

recursos. 
No "Portuense" de 14 de Novembro de 1853, Camilo Castelo Branco afirma: «A 

aristocracia velha deve convencer-se d'uma verdade providencial: morreu. Quem a matou foi 

o ridículo da aristocracia nova. «[...] A indústria comercial anniquilou a indústria da espada 

[...] o fidalgo, que contava sete avós, resumiu as suas ambiçoens ao prazer innocente de 
11 

soletrar á família os pergaminhos esfumeados [...]» . 
A nova aristocracia - a nobreza do dinheiro - abriu os salões dos seus palacetes para a 

realização de festas invulgares, lautos banquetes e bailes onde a rica burguesia portuense teria 

a oportunidade de dançar, conversar, jogar, comer e beber do melhor que havia na altura. 

Esses palacetes ou moradias apalaçadas procuravam imitar as casas brasonadas, mas 

tinham características diferentes. 

Na zona Oriental da cidade, os emigrantes "Brazileiros" regressados à cidade 

ostentavam a sua riqueza na construção de palacetes com predominância de granito e fachadas 

de azulejos, enquanto que na zona ocidental os ingleses construíam casas elegantes com 

fachadas normalmente de cor escura protegidas dos olhares indiscretos por jardins e 

arvoredos. O bairro mercantil continuava a ocupar a zona da cidade velha expandindo-se cada 
vez mais23. 

A própria necessidade de muitos comerciantes se deslocarem, por motivos profissionais, 

a vários países estrangeiros, pô-los em contacto com o progresso da Europa tornando-se 

assim, um meio de transmissão de muitas ideias novas que contribuiram para a transformação 

de numerosos aspectos da vida económica e social do Porto. 

Esquecendo as divergências políticas e as diferenças sociais, todos os portuenses se 

reuniram para a defesa dos interesses da sua cidade contribuindo com o seu esforço e muito 

trabalho para o seu prestígio e expansão, adaptando as velhas estruturas tradicionais às 

exigências da época24. 
Assim, o Porto do século XIX conquistou posições de maior relevo no comércio, na 

indústria e mesmo nas finanças nacionais pois quase todos os bancos e companhias de seguros 

tinham a sede nesta cidade. 

22 COSTA, Júlio Dias, Dispersos de Camilo, (Crónicas de 1853-1856), vol. II, Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 
pp. 128 e 129. 
23 CRUZ, António e PERES, Damião, História da Cidade do Porto, vol. Ill, Porto, Portucalense Editora, 1965, pp. 359-367. 
24 Idem, Ibidem. 
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Mas a sociedade portuense não era constituída apenas pela alta burguesia do dinheiro. 

Existia também a média burguesia, o pequeno comerciante, o operário e até o mendigo. 

Este último era protegido por várias Irmandades e estabelecimentos assistenciais, mantidos 

com a generosidade de muitos. 

Apesar de terem acabado as corporações, trabalhadores como os ourives, os ferreiros, os 

sapateiros, os alfaiates, etc., mantiveram-se unidos através de Irmandades como, por exemplo, 

as de S.t0 Éloi ou de S. Crispim, que vieram posteriormente a transformar-se em associações 

defensoras dos seus direitos. 

Os ourives desempenhavam um papel importante, adquirindo um poder económico 

crescente, pois tanto os ricos como os pobres depositavam confiança no ouro para aplicação 

das suas economias.A própria ourivesaria portuense foi influenciada por alguns originais 

importados de Inglaterra. 

Os trabalhadores de construção civil eram designados como "artistas" dada a sua arte na 

execução de acabamentos e ornatos, normalmente em granito e de inspiração inglesa, para os 

edifícios portuenses. 

Havia muitos outros trabalhadores a mencionar como, por exemplo, aguadeiros, moços 

de fretes, segeiros, cocheiros, ferradores que, embora mais modestos e com fracos recursos, 

eram típicos do Porto. Os operários das fábricas, por sua vez, eram considerados os mais 

privilegiados por auferirem melhores salários. 

Ponto de encontro das pessoas das diferentes camadas sociais eram os "cafés" do Porto. 

O primeiro parece ter sido o das Hortas, aberto em 1820, onde «[...] almoçavam 

numerosas lavradeiras e regateiras um copo de café com leite e um biscoito de argola.[...]» . 

Os diferentes cafés espalhados pela cidade adquiriam a sua própria "clientela" 

representativa das actividades e mentalidades da época. Por exemplo, o Guichard era 

frequentado pelos jovens intelectuais e o café Portuense, mais tarde "O Suíço", tinha a 

frequência de redactores de jornais e escritores como Eça e Ramalho . 

Falemos agora de uma classe que tinha uma grande influência na sociedade - o Clero. 

Com a abolição das ordens monásticas em 1834, a Igreja sentiu falta de sacerdotes, 

existindo um clero deficientemente preparado quer sob o ponto de vista intelectual, quer 

religioso. Só com o Bispo D. João de Azevedo Castro e Moura, com o apoio de D. Américo 

In, Dispersos de Camilo, Ob. cit, vol. III., pp. 151-163. 



dos Santos Silva, é que o ensino dos seminários sofreu uma reforma que veio alterar a 

preparação pedagógica e filosófica do clero portuense. Os sermões de alguns dos seus 

membros, que se tornaram famosos, atraíam regularmente uma larga assistência a diversas 

igrejas da cidade. 
A própria mentalidade fechada e beata foi sofrendo alterações ao longo do século, 

motivada pelas novas ideias e pela influência inglesa, pois passou a ter de "conviver" ainda 

mais com uma série de confissões protestantes instaladas na cidade. 

As procissões e romarias nos dias santificados eram características do Porto do Séc. 

XIX, sendo as primeiras anunciadas por cartazes afixados nas esquinas das ruas, apresentando 

uma riqueza e aparato que era bem o espírito dos numerosos burgueses que nela participavam. 

Dentro das mais famosas, destacamos a "das Cinzas" e a do "Corpo de Deus", em que 
11 

tornavam parte as autoridades civis, religiosas e militares, presididas pelo Bispo . 

Embora do agrado da maioria dos portuenses, nem todos concordavam com a sua 

realização. Camilo Castelo Branco, num folhetim de 18 de Março de 1857, declara no 

"Aurora do Lima", utilizando o pseudónimo João Júnior: «[...] contra as procissões voto eu, 

snr. redactor [...] sabe-se quão dispendiosa é uma procissão, que valores inúteis se empregam 

nella; que ricos mantos, que luxo vão disfigurar as imagens dos santos, que deram em vida o 

exemplo de pobreza [...] que porção de contos de reis cuida o meu amigo que valem os 

andores da procissão de Cinza no Porto? Mais de cinquenta. Quantas casas de caridade, com 

esta quantia poderiam abrir as suas portas ás procissões de mendigos que cruzam as ruas desta 

cidade ?»28. 

Até os cortejos fúnebres, geralmente feitos à noite, se revestiam de grande aparato, pois 

os coches funerários e o número de parelhas eram o reflexo da categoria social do defunto. 

A influência inglesa na sociedade portuense do século XDC era notória em muitos 

aspectos, desde a tradição de "o chá das cinco", ao gosto pelos jardins privados, à preferência 

por mobílias e louças estrangeiras e ao prazer de coleccionar obras de arte. 

26 BASTOS, Carlos, Nova Monografia do Porto, (coordenação), Porto, Companhia Portuguesa Editora, 1938, pp. 192-195; CRUZ, 
António e PERES, Damião, Ob.cit, pp. 392-397. 
27FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., A Festa da Vida e da Morte e a Festa da Glória: Três exemplos em 1793, Porto, 
(Separata da "Revista "Poligrafia"), n.° 2, 1993, pp. 103-129; Idem, "Festejos Públicos no Porto pela "Declaração da Regência" 
de D. João, Príncipe do Brasil", (Separata da Revista "Poligrafia"), Porto, Centro de Estudos D. Domingos Pinho Brandão, 2000, 
pp. 27-29. 

In Dispersos de Camilo, Ob.cit, vol. Ill, pp. 26-27. 
21 



O próprio espírito associativo inglês inspirou a criação de várias associações e clubes. 

Entre eles salientaremos dois que ainda perduram e que tiveram origem em estratos sociais 

diferentes: o Clube Portuense, fundado pela alta burguesia, muitas vezes ligada à aristocracia 

por casamento; e o Ateneu Portuense criado, por uma média burguesia com nível económico 

sujeito a oscilações. 
Os comerciantes viram o seu estatuto profissional dignificado com a criação da 

Associação Comercial em 1834 e a Construção do Palácio da Bolsa em 1842. 

O interesse pelas artes plásticas também se desenvolveu no séc. XTX e a criação de 

Academias contribuiu para a cultura estética da cidade e para a formação de vários artistas 

portuenses que, na época, foram considerados "notáveis". 

Se para a nobreza, burguesia e altos funcionários, o teatro lírico e os concertos de piano 

eram pontos de encontro elegantes onde podiam apreciar boa música, o povo também podia 

desenvolver o seu gosto musical, ouvindo os concertos das bandas militares nos jardins 

públicos desta cidade. 
Um notável interesse pelas letras concretizou-se com a fundação da Biblioteca Pública 

do Porto, em 1833, com tertúlias das livrarias Cruz Coutinho, More ou do café Guichard e 

com as reuniões literárias particulares, como as de D. Felicidade de Couto Browne, poetisa 

ultra-romântica. 
Também a imprensa teve um papel importante na evolução das ideias da sociedade 

portuense. Foram fundados jornais, uns representando a corrente liberal, anti-clericais, como 

"A Lucta"; e outros defensores do catolicismo, como "A Palavra" dirigida pelo Conde de 

Samodães. Muitos outros foram criados, propagando as suas ideias e satirizando os 

adversários. 

Ao terminar este breve apontamento, não resistimos a transcrever do "Nacional" de 25 

de Fevereiro de 1850 uma mordaz e sarcástica visão do Porto. 

À pergunta formulada por Camilo Castelo Branco "Que é o Porto?", ele próprio 

responde: «O Porto é a tabuada da lei das quatro opperações arithméticas. É uma grande 

tabuada, levada ao infinito da multiplicação das casas, é o dous e dous são quatro, convertido 

no balcão do probo e honradíssimo bacalhoeiro em dous e dous são cinco. [...] é o harmónico 

burguesinho [...] É a matrona, casada de fresco, que vai ao theatro de mantilha [...] Quem 

quizer o foro de cidadão hade apresentar documentos authenticos pelos quais se prove, que 

seu visavô veio para esta cidade com uma broa e meio presunto [...] que seu irmão teve uma 



loja de fazendas brancas, foi irmão da Irmandade do Carmo, irmão benemérito da 

Misericórdia, e vestiu vinte annos balandrau para pegar às varas do andor de Nossa Senhora. 

[...] que seu pai exercera honrosamente [...] o seu mister de negociante de quatro portas 

abertas, afora alguns postigos por onde entravam os contrabandos [...] O burguês [...] joga o 

woltarete e o Boston. [...] Na missa dos Congregados é a beata que pertende alinhar-se com 

um relicário Angélico, meditado, decorado, e repetido em casa pela mãi com várias 

explicações das Horas Marianas. A mulher do Porto, por consequência vive só do seu vestido, 

do seu braceleta, do seu chapelinho de sol. [...] Aqui, namora-se para casar. Casa-se para ter 

filhos, que ordinariamente são as caras dos pais. Benza-nos Deus!» . 

2.3. Aspectos biográficos, económicos e sociais e actividades dentro da S.C.M.P. 

1. Manuel Fernandes de Calvos - "O rico de Ormuz" 

De origens humildes, era natural de Vila Nova «banda d'alem»30, sendo filho de Pedro 

Fernandes e de Isabel Acnes. 

Viajou para a índia no ano de 1549, como soldado raso, numa nau, a Boaventura, 

comandada por D. Álvaro de Noronha. 

Entre Ormuz, Goa, Cochim, Chául, Manuel de Calvos conseguiu reunir bastante 

riqueza, o que lhe terá dado tanto prestígio ao ponto de ser eleito Provedor da Misericórdia de 
Ormuz. 

Segundo Eugénio da Cunha e Freitas31 pouco se sabe sobre a biografia deste benfeitor; 

mas é certo, porém, que nas terras por onde andou praticou as "artes da guerra" e esteve 

relacionado com episódios curiosos (incluídos no Livro das Demandas, S.C.M.P., 1610-

1619). 
Por exemplo, existiu um Pleito entre a Santa Casa e um tal Marco de Molina, veneziano, 

residente em Ormuz, acerca de uma possível bastarda de Manuel Fernandes de Calvos: 

«Lembrança do negócio de Molina [...] o que se sabe é o seguinte: Manuel Fernandes de 

Calvos foi provedor da Misericórdia de Ormuz, [...] que lá não anda senão capitães e fidalgos 

e homens nobres [...] Tinha cavalos seus na estrebaria e cavalgava quando cavalgava o 

^Ibidem. 
30FREITAS, Eugénio da Cunha Andrea e, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. Ill, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1995, pp. 30-47. 
31 Idem, Ibidem. 
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Capitão e outros fidalgos, com quem corria mano a mano. Era tão rico que tinha mais de cem 

mil cruzados. Foi soldado. Emprestava Manuel Fernandes dinheiro a El-Rei para pagamento 

da soldadesa [...]» . 
Só após a sua morte é que se vieram a encontrar mais pormenores da vida deste 

benfeitor, através de outros documentos: «Consta que um Tomé Brás, que hoje está na China, 

trouxera para Manuel de Calvos uma moça cativa, de que segundo diziam tivera uma filha. A 

moça, depois da morte de Manuel Fernandes ficou grávida, [...] a moça servia de fora e tinha 

fama com homens e foi achada i vista com alguns [...]» . 

Este pleito arrastou-se durante anos, tendo sido vencedora a Misericórdia. 

Segundo o seu testamento, realizado no dia 27 de Agosto de 1582, Manuel Fernandes, 

para além da avultada riqueza deixada à Santa Casa da Misericórdia, não se esqueceu dos seus 

parentes, entre os quais duas irmãs, a uma das quais pediu que mandasse erguer uma capela, 

de invocação ao Bom Jesus. 

Manuel Fernandes de Calvos é um dos típicos exemplos de como na sociedade 

portuguesa antiga um homem, vindo do nada mas com dinheiro, subia rapidamente na escala 

social atingindo a pretendida classe da nobreza. 

Manuel Fernandes de Calvos terá enviado para o reino mais de 116.000 rs. Terá sido 

com este capital que a Misericórdia, em assento de 9 de Janeiro de 1605, mandou construir o 

Hospital dos Enfermos de D. Lopo. 

2. D. Lopo de Almeida 
Membro de uma das mais ilustres famílias do Reino: «[...] pelas heróicas proesas que 

praticaram, pelos importantes serviços políticos que prestaram ao Rei e à sua Pátria - os 

membros da ilustre Casa de Almeida foram também poderosos e influentes pelas elevadas 

posições que muitos deles ocupavam na Sociedade, na Igreja, e no Estado, pelos avultados 

bens que possuíram, pelas relações que os ligava ás mais fidalgas famílias do Reino [...]» . 

D. Lopo de Almeida terá nascido pelos anos de 1524-1525. Era o quinto filho de D. 

António de Almeida (Contador-Mor do Reino) e de D. Maria Pais Leme, descendente do 1.° 

Conde de Abrantes. 

32 Idem, Ibidem. 
33 Ibidem, p. 30 
34 BASTO, Artur de Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. I, Porto, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, p. 56. 
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Poderíamos citar numerosos membros da sua família, dada a importância e os lugares de 

destaque por eles ocupados, dentro da Igreja e ao nível do Estado, mas destacamos apenas o 

seu tio-avô, Io Vice-Rei da índia e D. Jorge de Almeida, Bispo-Conde de Coimbra35. 

Terá sido com o seu tio, D. Jorge de Almeida, que D. Lopo de Almeida terá vivido em 

Coimbra, no Paço Episcopal, aí frequentando a Universidade durante cerca de três a quatro 

anos. Provavelmente, terá sido este que o terá incentivado a prosseguir a carreira eclesiástica. 

D. Jorge de Almeida faleceu em 1543 e um ano após a sua morte D. Lopo seguiu para 

Bordéus onde prosseguiu os seus estudos. Segundo o Professor Mário Brandão, «[...] partiu 

para Bordéus em cujo colégio (o célebre Collège de La Guyenne), passou cerca de ano e 

meio, onde se terá dedicado ao estudo de Humanidades» . 

Terá permanecido nesta cidade até esta ser assolada pela peste, indo então viver para 

Cadillac. Aí permaneceu um ano. 

Estávamos em pleno Renascimento onde a renovação intelectual era agitada e a procura 

de novas ideias levava a que muitos jovens saíssem dos seus países para estudarem nos 

melhores centros intelectuais da Europa, geralmente custeados pelo próprio Reino. 

D. Lopo, após a sua permanência em Cadillac, partiu para Paris, com o intuito de estudar 

Grego e Matemática. 

Em Outubro de 1548, depois de uma viagem à Flandres, regressou a Paris, onde se terá 

debatido com imensos problemas financeiros. 

D. Lopo estava de tal maneira habituado a levar uma vida ostensiva e repleta de bem 

estar, que a sua pensão começou a tornar-se escassa, pelo que teve que recorrer 

monetariamente à ajuda de um seu compatriota, Manuel de Araújo . 

Em 1550 regressou à Pátria, recolhendo-se em casa de seu irmão D. Dinis (Contador-Mor 

do Reino) evitando o contacto público. 

Mas a vida de D. Lopo tornou-se algo agitada: em Setembro de 1550 D. Lopo foi preso 

pelo Santo Ofício com alguns dos mais eminentes professores do Colégio das Artes de 

Coimbra, sob acusação de erros contra a Fé Católica38. Mas o que terá levado a Inquisição a 

prender D. Lopo? 

35 Idem, Ibidem, p. 57; e PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Ob. cit., p.30. 
36 BASTO, Artur de Magalhães, Ob.cit., p. 63, nota 7; e BRANDÃO, Mário, A Inquisição e o Colégio das Artes, Coimbra, 
Imprensa da Universidade,vol. I, 1948, p. 395. 
37 BASTO, Artur de Magalhães, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. II, p. 65. 
38 BRANDÃO, Mário, Ob. cit., pp. 392-441. 



Tudo leva a crer que D. Lopo, aquando da sua estadia em Coimbra, desrespeitava o jejum 
comum da Quaresma, faltava a missas e às rezas canónicas. Justificava mesmo a sua 
necessidade de comer carne, por sofrer dos olhos. 

Mesmo preso, nunca negou as suas ideias menos ortodoxas, próximas do Luteranismo: 

considerava ser legal o casamento dos clérigos, negava a necessidade de rogar aos Santos, 

sendo suficiente rogar a Deus, colocava em dúvida a existência do Purgatório e negava o 

poder do Pontífice em excomungar alguém. 
Deram-lhe «[...] em penitência que faça abjuração de seus erros em forma, diante dos 

Inquisidores e Oficiais da Santa Inquisição, e Cárcere Perpétuo, e seja absoluto in forma 
ecclesia da excomunhão em que incorreu; e mandam que seja deposto das ordens clericais que 

39 
diz ter, conforme o direito em tal cãs [...]» . 

Foi então determinado pelo Cardeal Infante D. Henrique que D. Lopo fosse cumprir 

pena no Mosteiro de São Domingos de Benfica, onde deveria permanecer, excepto para comer 

e dormir nas casas de "Cosmo de Lafetaa". 

Cumpriu a penitência durante cerca de oito meses, tendo-lhe sido perdoado o resto da 

condenação, por alvará de Agosto de 1551. 

Não pomos em dúvida que D. Lopo morreu defensor da Igreja Católica Apostólica 
Romana, desempenhando mesmo na altura de sua morte, o cargo de Capelão de Filipe II. 

Politicamente, D. Lopo foi um defensor da Causa Espanhola ao ponto de ter sido preso, 
novamente, em Ponte de Lima, no ano de 1580. No entanto, encontramo-lo, na hora da sua 
morte, cerca de três anos e meio após este incidente, a residir em Madrid. 

O seu testamento demonstra que Portugal era a sua pátria, optando por ela ao fazer a 
doação dos seus bens, principalmente no Norte, na cidade do Porto. 

No seu legado, para além da contemplação dos seus familiares, D. Lopo não se 
esqueceu dos pobres e de libertar um escravo que possuía; preocupou-se com os presos, mas a 
grande contemplada, em primeiro lugar foi a Santa Casa da Misericórdia do Porto. Caso esta 
recusasse o seu legado, seria contemplada a Misericórdia de Braga e por fim a de Lamego . 

39 BASTO, Artur de Magalhães, Ob. cit, vol. II, pp. 76-77. 
40 Ibidem, p. 110; e PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, Grandes Beneméritos..., p. 75-86. 



Como testamenteira de D. Lopo de Almeida, a Santa Casa teria que aceitar as premissas 

impostas no seu testamento. D. Lopo declarou por seu herdeiro universal «Um hospital 

mental e de obras pias», o Hospital de D. Lopo, sendo a Misericórdia sua administradora41. 

Foi assim que, em cumprimento das clausulas testamentárias de D. Lopo de Almeida, 

nasceu este Hospital e a Capela-Mor da Igreja da Misericórdia, na Rua das Flores, onde ainda 

hoje se efectuam as solenidades em sua honra no dia 29 de Janeiro de cada ano, data da sua 

morte. 

3. Barão Francisco de Araújo 
Nasceu na freguesia de S. Silvestre, junto «à Av. de Coimbra» na cidade do Porto42, 

onde terá falecido no dia 3 de Agosto de 1708. 
Deixou à Santa Casa da Misericórdia uma enorme fortuna, apenas tendo esta como 
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encargo o de mandar rezar cinco missas na Semana Santa . 

Era tio do Padre Francisco Xavier de Araújo (n.° 9)44. 

4. Barão Manuel Rodrigues - "O Ruivo" 

Casado com Maria da Costa, viúva, eram «[...] marchantes de Cinneiros moradores na 

Rua da Pena ventoza [...]»45, na cidade do Porto. 

Denominado "O Ruivo", provavelmente pela cor do seu cabelo, Manuel Rodrigues e 

sua mulher deixaram tudo o que possuíam à Santa Casa da Misericórdia, com a obrigação de 

esta mandar dizer duas missas por semana. É de salientar que para além de encomendarem a 

alma a Deus, estes dois benfeitores legaram ainda dinheiro para se fazer uma estante de 

Missal em prata para a Senhora da Silva e para compra de umas cortinas de carmesim 

destinadas ao Senhor da Agonia da Sé do Porto46.Manuel Rodrigues era enjeitado47. 

É interessante como a ascencão social de Manuel Rodrigues foi de tal maneira notável 

ao ponto de lhe ter sido concedido o título de Barão. 

41 Ibidem. 
42 Através da inscrição no retrato apresentado nesta tese, no vol. Ill, com o n.° 3. 
43 Idem A data do seu falecimento consta nos catálogos e inventários apresentados em Apêndice no vol. II. 
44 Através do testamento de Francisco Xavier de Araújo, à frente citado, tivemos conhecimento do grau de parentesco entre estes 
benfeitores. 
45 A.H.S.C.M.P, Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fl. 24 - 26 v. 
46 Ibidem. 0 
47 Pudemos ter conhecimento deste aspecto da vida de Manuel Rodrigues, através da inscrição que surge no seu retrato, com o n. 
4. SÁ, Isabel de Guimarães, Quando o rico se faz pobre.., p. 3aPoderemos enquadrar os enjeitados como meninos órfãos ou ainda 
filhos ilegítimos, em risco de infanticídio, que foram rejeitados pelos pais. 



5. Barão Manuel Ribeiro Poço 
Natural de Matosinhos, morava na Rua da "Rebuleira"48 e era negociante na cidade do 
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Porto. Era solteiro e filho de Angélica Monteiro, também ela dona de um negocio . 

Deixou por herdeiros a Ordem Terceira de S. Francisco e a Santa Casa da Misericórdia. 

Não se esqueceu, porém, dos seus parentes, sobrinhos e criadas. Legou a seu sobrinho 

Francisco Xavier (n.° 9) as casas onde vivia com todo o seu recheio, sob condições previstas no 

seu testamento. Nomeou seu testamenteiro esse mesmo seu sobrinho, o Padre Dr. Francisco 

Xavier de Araújo5 . 

6. Luís Correia Pacheco 

Fidalgo da Casa Real, Luís Correia Pacheco foi Irmão desta Santa Casa da Misericórdia. 

Foi Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo. Faleceu no dia 25 de Maio de 176251. 

7. Padre Caetano Mendes de Matos 
Natural da freguesia da Sé do Porto. Foi clérigo minorista, devendo tomar posse de 

bacharel no dia 11 de Maio de 1724, no Arcebispado de Braga52. Estando em Roma, não veio 

tomar posse e resignou ao cargo; «Apresentou as respectivas Bulas e fêz o processo de 
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inquirições». Foi procurador do Cabido . 
Instituiu como sua herdeira universal e testamenteira sua irmã, Maria Jacinta Rosa, a 

quem deixou todos os seus móveis, prata ouro, dinheiro a juros, etc., com a condição de 

permanecer solteira e de «meter religiosa a sua sobrinha Ana Joaquina Clara e a Religioso o 

seu sobrinho José Mendes», aos quais exigia obediência total a sua irmã Maria Jacinta, tia 

destes, senão não herdariam. No caso de sua irmã ou sobrinhos não aceitarem as suas 

condições, ficaria a Santa Casa como herdeira; e, caso esta não aceitasse, nomeava a 

Irmandade dos Clérigos, da qual era Irmão54. Foi inscrito no Livro de Honra da S.C.M.P., no 

ano de 1907. 

48 Este dado surge na inscrição do retrato deste benfeitor. 
49 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 3, n.° 32. 
50 Ibidem. x , ... 
51 Podemos obter estas informações através do retrato deste benfeitor e também através dos catálogos apresentados em apêndices. 
52 PINTO, António Ferreira, O Cabido do Porto, Porto, Publicações da Câmara Municipal do Porto, 1940, p. 180. 
53 Ibidem. 54 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 20, pp. 151-154. A data do seu falecimento consta apenas no seu testamento e nao nos 
catálogos ou inventários. 
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Deixou dinheiro para que a Irmandade formasse um enfermeiro ou enfermeira para o 

Hospital de D. Lopo e ainda para despesas com os seus enfermos. Não se esqueceu dos presos 

e presas da Cadeia da Relação, do Hospital dos Lázaros e dos entrevados, etc. 

Faleceu no dia 25 de Novembro de 1764. Foi sepultado na Sé Catedral5 . 

8. José Monteiro de Almeida 
Era Professo da Ordem de Cristo. 

Faleceu em Inglaterra56. 

9. Padre Francisco Xavier de Araújo 
Morava na Rua das Flores desta Cidade do Porto, freguesia da Sé. Foi Presbítero do 

Hábito de São Pedro57. 
Instituiu por testamenteira e herdeira a Mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, com 

a condição de gastar esta doação em todas as obras de caridade existentes. Era Irmão de l.a 
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condição desta Santa Casa com o n.° 210 . 
Sobrinho de Manuel Ribeiro Poço (n.° 5) e de Francisco de Araújo, este benemérito, por 

disposição testamentária, impôs as suas vontades funerárias: ser amortalhado no hábito de S. 

Francisco, por baixo do de S. Pedro; ser sepultado na Igreja de Nossa Senhora da Assumpção, 

S. Pedro e S. Felipe Néri dos Clérigos, sendo acompanhado o seu enterro pelo cântico em 

coro do Responso, por todas as Irmandades de que era Irmão, pelos Meninos Órfãos e pelos 

Religiosos de S. Francisco e de S. João Novo. 
Pediu que no dia do seu falecimento ou no dia seguinte se rezassem todas as missas que 

pudessem ser ditas. Pediu ainda que fossem rezadas 1000 missas pelos seus pais, 500 pelos 
seus avós paternos e pelos seus tios Manuel Ribeiro Poço (n.° 5) e Barão Francisco de Araújo 
(n.°3). 

Era irmão dos Clérigos. Deixou a esta Irmandade 400$000 réis e à Ordem Terceira de S. 

Francisco outros 400$000 réis. 
Foi testamenteiro de seu tio Manuel Ribeiro Poço . 
Fomos encontrá-lo como Escrivão do Livro de Despesas Gerais da S.C.M.P. 

55 Ibidem. 
56 Pudemos obter estas informações através da inscrição do retrato e dos catálogos e inventários apresentados em apêndice no 
II. 
57 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fis. 342 -345. 
58 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 9, fl. 15 e Série D, Banco n.° 5, n.° 10, fl. 47 v. 



Eugénio da Cunha e Freitas60 diz-nos que a Misericórdia, em 1769, pagou 51.510 reis «e 

uma bandeira e uma escupideira de prata» que pertenciam à herança do Dr. Francisco Xavier 

de Araújo, cuja prata terá servido para a lâmpada da Capela do Senhor Jesus. 

Faleceu no dia 25 de Setembro de 1767 . 

10. Corregedor Luís Tomás Esteves da Silva 
Não encontrámos quaisquer dados biográficos sobre este benfeitor. 

11. João Salgado da Cruz 
Negociante, morava na Praça de S. Domingos na cidade do Porto. Era dono de várias 

casas na Biquinha e de umas na Viela da Palma e na Rua da Cruz de Pedra, perto da «vila de 

Guimarães» , etc. 
Deixou dinheiro a juros, por Letras e sessenta mil cruzados que tinha na companhia de 

Domingos Rodrigues de Almeida, para além das pratas e recheio das casas. 
No seu testamento legou ainda à Santa Casa cerca de cinquenta mil cruzados, para no 

Coro da Igreja se estabelecerem capelães e sacerdotes, para rezarem pela sua Alma e dos seus 
parentes, que residiam perto de Guimarães. 

João Salgado da Cruz deixou expresso que, caso não fossem cumpridas as suas condições, 

o seu legado seria transmitido para a Santa Casa da Misericórdia de Guimarães . 

Este testamento foi feito no dia 18 de Agosto de 1763, tendo este benfeitor falecido no dia 

20 de Novembro de 1768. 

12. D. Nicolau Monteiro 
Nasceu no Porto, no dia 6 de Dezembro de 1581, cidade onde estudou Clássicas, 

prosseguindo os seus estudos na Cidade de Coimbra, doutorando-se em Cânones. 

Após algum tempo na Cúria, regressou a Coimbra para ocupar as funções de Cónego e 

de Vigário-Geral. 
Tendo seu tio João Álvares Moutinho, residente no Porto, renunciado ao cargo de prior 

de S. Martinho de Cedofeita, resolveu vir para esta cidade e ocupar esse Priorado. 

59 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fis. 342-345. 
60 CUNHA E FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Ob. cit., p. 318 61 Esta informação é-nos dada através do Livro de Registo dos Irmãos, como através dos testamento, dos dados fornecidos pelos 
catálogos e inventários. 
62 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco 6, n.° 20, fl. 353-356 e Série D, Banco n.° 8, n.° 8, fl. 32. 



Após uma deslocação a Roma em 1645, por ordem do Rei D. João IV, com intenções de 

requerer ao Papa Inocêncio X que fosse feita justiça acerca da nomeação de bispos para as 

dioceses em Portugal, regressou da sua missão cumprida com bastante êxito, o que muito 

satisfez e fez desenvolver um grande apreço por parte de Rei. 

Tal era a consideração e estima que o Rei tinha por D. Nicolau, que o nomeou mestre do 

Príncipe D. Teodósio, Duque de Bragança e de seus irmãos, o Infante D. Afonso e D. Pedro. 

Em 1646 foi eleito Bispo do Portalegre e mais tarde em 1655, Bispo da Guarda, cargos 

que nunca foram confirmados, segundo Estevão Samagaio . 

Eugénio da Cunha e Freitas65 afirma que, em 2 de Julho de 1664, D. Nicolau foi eleito 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Foi Irmão desta Santa Casa com o n.° 

86766. 

Mais tarde, cansado e idoso, regressou e Cedofeita e foi nomeado, por D. Pedro, Bispo 

da Sé do Porto, no dia 15 de Dezembro desse mesmo ano, «[...] dignidade em que foi 

confirmado por Clemente X. [...] Foi sagrado pelo Núncio Apostólico Francisco Ravizza, em 

Lisboa, na igreja dos padres da Congregação do Oratório, a 31 de Maio de 1671» . 

Terá mesmo renunciado ao Arcebispado de Braga, em favor da Diocese do Porto. 

Segundo um artigo68 de M. Reis sobre D. Nicolau: «[...] fallou algumas vezes com o 

Pontíficie em favor de Portugal contra Castella, demonstrando-lhe a injustiça que assistia á 

sua pátria e nomeadamente no livro, que escreveu sob o titulo Vox Futuris. O embaixador de 

Castella, cioso da preferencia que o Pontificie dispensava a D. Nicolau, mandou por um 

sicário disparar-lhe dois tiros de bacamarte. A Providencia, porém, preservou-o do perigo, 

sendo alvejado pelas balas o seu cocheiro, que caiu morto». 

Até agora apenas falámos dos cargos de D. Nicolau, sem salientarmos os seus valores 

humanitários e generosos. Repartia esmolas pelos pobres, doava até as próprias vestes e 

tentava socorrer as famílias mais necessitadas e os próprios envergonhados. 

Os templos e as prisões também eram alvo da bondosa caridade de D. Nicolau. 

63 Ibidem. 
64 SAMAGAIO, Estevão, in Catálogo de Manuscritos, Pintura e Escultura da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, Porto, 1999, p. 53. 
65 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Ob. cit.,\o\. III, p. 212. 
66 A.H.S.C.M.P, Livro do Tombo dos Irmãos, Banco n.° 5, n.° 14, fl. 73. 
67 CUNHA E FREITAS, Eugénio de Andrea da, in Catálogo de Manuscritos..., p. 53. 
68 REIS, M, "£>. Nicolau Monteiro - convalescença de enfermos", in "O Tripeiro", 1." Série, Ano II, Porto, s/ d, p. 131. 



Fez grandes obras ao reedificar tanto a Igreja de Miragaia como a Igreja de S. Nicolau, 

onde havia sido baptizado. Terá mesmo benzido a l.a pedra, em 6 de Dezembro de 1761, da 

igreja que foi reconstruída mais tarde e é hoje a igreja de S. Nicolau. Foi durante as obras de 

construção da primitiva Igreja que o prelado terá falecido. 
Deixou à S.C.M.P. um legado destinado à convalescença de doentes. 

Morreu com noventa e um anos, no dia 20 de Dezembro de 1672. 

13. Desembargador Vicente José de Sousa Magalhães 
Morava na Rua das Flores da cidade do Porto . 
Era filho de Manuel Dias e irmão de António Caetano de Sousa Magalhães, ambos 

Irmãos da Santa Casa. 
Vicente José de Sousa Magalhães foi fruto de uma rápida ascensão social, devido aos 

cargos ocupados por seu pai e seu irmão na administração municipal da cidade do Porto. 
Seu pai, Manuel Dias, no seu início de vida terá sido sapateiro, profissão já exercida 

pelos avós maternos e paternos, tendo depois passado a ser um homem de negócios de 
«grosso trato». Começou por ser eleito almotacé70 em 1709, tendo necessidade de requerer 
autorização ao Rei para o exercício deste cargo, pois não era filho de cidadão71. As suas avós 
eram consideradas mulheres de segunda condição. 

António Caetano de Sousa Magalhães foi superintendente da Ribeira de Ouro da cidade 

do Porto, cargo que foi comprado por Manuel Dias por cerca de 116 contos. 
Através de documentação do A.H.S.C.M.P. e do testamento de Vicente José de Sousa 

Magalhães72 apercebemo-nos de que existiu um enorme contencioso entre este e a viúva de 
seu irmão a quem pertencia o morgadio, sem que nunca tivesse sido efectuado o vínculo. 

Pelo inventário requerido na contenda, Manuel Dias possuía móveis, tecidos decorativos 
de veludo, peças de prata, santos em marfim, um recheio valiosíssimo, para além de casas na 
cidade, uma nova casa no Lordelo de Ouro, prazos de casais, etc. 

69A.H.S.C.M.P.,SérieH,Bancon.°6,n.o20,fl.447. 
'«PEIXOTO, Ana Sílvia de Albuquerque Oliveira Nunes de Lemos, História Social da Administração do Porto (17UV-I/WJ, 
Porto, Universidade Portucalense, 1999, pp. 34-35. Algumas das funções dos almotacés consistiam na verificação de uma boa 
distribuição de mantimentos e de outro géneros de produtos na cidade, bem como o zelo higiénico da mesma. Controlavam os 
preços de venda dos produtos comerciais, podendo mesmo passar multas. 
71Ibidem, pp. 2-3: «[...] o termo "cidadão" é utilizado para designar o grupo de aqueles que não sendo fidalgos, ocuparam os 
lugares cimeiros da administração concelhia ». 
72A.H.S.C.M.P., Série D e H. 
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Seu pai terá mesmo comprado o ofício de Porteiro das Chaves de Alfândega por cerca 
de cinco mil e seiscentos réis que rendiam nessa altura cinco mil cruzados por ano. 

No testamento de Manuel Dias à Santa Casa da Misericórdia do Porto diz considerar seu 
filho, Vicente, como o "cabeça de casal" do seu legado, com a condição de este realizar 
partilhas com o seu irmão que era, no entanto, o morgado. Este vínculo nunca terá sido de 

"TO 

facto registado, pois o morgadio foi anulado . 
Manuel Dias morreu em 1751 e, passados trinta e seis anos, encontrámos o testamento 

de Vicente José de Sousa Magalhães74 onde este se considera possuidor de todos os bens de 

seu pai, sem nunca ter feito nem inventário nem partilhas com o seu irmão. 

Vicente José de Sousa Magalhães foi casado com D. Catarina Luísa de Azevedo, da 

qual terá ficado viúvo. Deste casamento não houve descendência . 
Vicente José de Sousa Magalhães e seu irmão António Caetano de Sousa Magalhães 

eram Irmãos de 1." condição na S.C.M.P., enquanto seu pai apenas o era de 2.a condição , o 
que demonstra a ascenção social obtida por esta família. Este benfeitor exerceu o cargo de 
Assistente ao Presídio na Cidade de Coimbra. Foi Conselheiro da Mesa no ano de 1765. 
Foi registado no Livro de Honra77 da S.C.M.P., na fl.l 15 v. 

Faleceu em 26 de Junho de 1785, sendo sepultado na Igreja de Nossa Senhora do 

Carmo78. 

14. José de Campos Silva 
Irmão Benfeitor desta Santa Casa da Misericórdia. 

Tendo residido muitos anos na cidade de Amesterdão, Campos Silva instituiu por sua 
universal herdeira a Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Como único desejo pediu que o seu corpo fosse transportado para Portugal, para ser 

enterrado nesta mesma Casa. Foi a partir deste seu desejo que a Mesa da S.C.M.P. resolveu 

73 PEIXOTO, Ana Sílvia de Albuquerque Oliveira Nunes de Lemos, História Social da Administração do Porto (1700-1750), 
Porto, Universidade Portucalense, 1999, pp. 34 -35. 
74 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fis. 447-461. 
75 Ibidem. 
76 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 8, fl. 45 v. 
77 Idem, Série H, Banco n.° 10, n.° 1, p. 93; «n'aquelle livro, os nomes, legados, data de fallecimento, etc. De diferentes benfeitores 
d'esta Santa Casa e estabelecimentos administrativos ». 
78 Idem, Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fl. 461. 



formar um Jazigo para os Benfeitores que se distinguiram por terem favorecido esta 

lição79. 
José de Campos Silva morreu na cidade de Amesterdão, no dia 15 de Outubro de 

79 
Instituição . 

178880. 

15. Tenente Coronel Bernardo Fernandes Guimarães 

• 81 

Morava na Fábrica do Tabaco e era Professo da Ordem de Cristo . 

Legou à S.C.M.P., de que era Irmão, a quantia de dez mil cruzados, para que com os 

juros do seu rendimento se ajudasse o Curativo dos enfermos do Hospital Real. 

Pedia à Santa Casa que, enquanto fosse vivo, esta lhe desse anualmente três por cento 

do juro dos quatro contos de réis que faziam parte do legado, ou seja cento e vinte mil réis . 
Faleceu no dia 5 de Abril de 1790. 

16. Manuel Francisco Pereira 
Era negociante e morava na Rua do Almada, na cidade do Porto. 

Deixou à Santa Casa da Misericórdia83, de que era Irmão, a quantia de oito contos de 

réis, para que, com o seu rendimento, se pagasse o ordenado a um cirurgião e tudo o que 

sobrasse fosse aplicado no Curativo do Hospital da Santa Casa. 

Faleceu no dia 12 de Outubro de 1794. 

17. José Vieira da Costa 
Irmão da Santa Casa, este benfeitor esteve sempre ligado a ela exercendo diversas 

actividades dentro da própria Instituição. Era filho de Gregório Vieira da Costa e de Faustina 

Rodrigues 4. 
Inicialmente exerceu o cargo de Moço de Capela e Sacristia da Igreja da S.C.M.P., 

sendo mais tarde transferido para o lugar de Ajudante de Cartório e Casa de Despacho . 

Faleceu no dia 20 de Outubro de 1801. 

79.Idem, Série D, Banco n.° 6, n.° 3, fis. 16-17. Este assento é apresentado no vol. II em Apêndice n.° 8. 
80 Estes dados são fornecidos através da inscrição que existe no retrato deste benfeitor e ainda pelas informações que constam nos 
catálogos e inventários apresentados no Vol. II. 
81A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 8, n.° 8, fis. 37 e 46. 

Ibidem. 
83 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco 8, n° 8, s/ fl. 
84 Idem, Série D, Banco n.° 8, n.° 7, fl. 100. 



18. Manuel Teixeira de Carvalho 
Encontrava-se doente mas em seu perfeito juízo, quando fez o seu testamento , em 

1803. 
Para além de encomendar a sua Alma a Deus e de declarar as suas vontades funerárias, 

Manuel Teixeira de Carvalho instituiu como suas testamenteiras e herdeiras as suas sobrinhas 

(filhas de sua irmã Maria Teixeira, já falecida, casada com Carlos Martins de Miranda) para 

repartirem a herança igualmente. 

Seu irmão, José Teixeira de Carvalho, vivia em Inglaterra e, no caso de este regressar 

pobre a Portugal, estas mesmas herdeiras teriam que o receber, recolher e dar-lhe mesmo uma 

mensalidade para ele sobreviver com alguma dignidade. 

À Santa Casa da Misericórdia legou doze contos de réis, com a condição do seu 

rendimento ser aplicado no Curativo do Hospital Real da cidade do Porto. Deixou ainda uma 

Apólice de oitocentos mil réis para auxiliar os pobres do Hospital. 

Está registado no Livro de Honra, na £1.133. 

Faleceu no dia 11 de Abril de 180587. 

19. António Ribeiro de Faria 
Morava na Calçada dos Clérigos na cidade do Porto. 
No seu testamento88 legou, de uma só vez, dois contos de réis para o Curativo dos 

Enfermos do Hospital de Santo António. E ainda «[...] aquantia de oito contos de Reis Com a 
obrigação de aCeitar e Corar no mesmo Hospital todos os Homens e Molheres que nele 
sequizerem Recolher e Corar de Galico». 

Faleceu em 25 de Novembro de 1805. 

20. Dr. Manuel Silvestre 
O reverendo Padre Dr. Manuel Silvestre está registado como Irmão n.° 1335 e 

registado no Livro de Honra, no ano de 1901/1902, na fl.156. Desconhece-se a data do seu 

falecimento. 

85 Idem. Este documento é transcrito no vol. II, Apêndice n.° 8, doe. n.° 1. 
86 Ibidem. 
87 Data apresentada nos catálogos e nos inventários bem como na inscrição do retrato. 
88 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 21, fl. 32. 
89 Idem, Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 134. 



21. José Lopes da Silva 
Morava na Rua das Flores, em frente à sede da Santa Casa da Misericórdia. 

Foi Conselheiro e Irmão da Santa Casa da Misericórdia do Porto, registado no Tombo dos 
Irmãos com o número 32790e no Livro de Honra, no ano de 1901/1902, na £1.122 v. 

Legou três contos e duzentos mil réis a juros, para que com o rendimento se auxiliasse o 

Curativo dos Enfermos do Hospital. 
Foi ainda de sua vontade doar aos Enfermos deste mesmo Hospital «Roupa Branca [...] 

deixo que toda a minha roupa branca de pano de linho que se acham em minha casa ao 
tempo do meu falecimento se entregue aos Enfermos do Hospital desta cidade por direcção 

da Mesa que administra [...]» . 
Foi Defmidor da Ordem Terceira do Carmo e Benfeitor do Hospital desta Irmandade . 

93 

Faleceu no dia 6 de Março de 1807, no Hospital Real de Santo António . 

Encontra-se retratado na Ordem Terceira do Carmo. 

22. Manuel Lourenço Mendes 
Morava na Rua Cham na cidade do Porto. Era capitão. 
Deixou à S.C.M.P. cerca de vinte contos de réis ou cinquenta mil cruzados e mais 

trezentas e trinta e cinco Apólices do Real Erário, para com o seu rendimento se vestirem 
cinco pobres e se estabelecerem dois Capelães para o Hospital Real de Santo António «[...] e 
se estabeleçam trez Capellaens no Coro da igreja da Mizericordia na Conformidade da 
Dispozição testamentária do falecido João Salgado da Cruz» . 

Era Professo na Ordem de Cristo. Faleceu no dia 25 de Março de 1812. 

23. Francisco José Ferreira da Costa 
Morava na Feira e era negociante. Legou seis contos de réis para o Hospital Real da 

Cidade do Porto, nomeadamente para o Curativo dos Irmãos Pobres96. Deixou ainda dois 

contos de réis para o Recolhimento das Órfãs. 

90 Idem, Livro de Tombo dos Irmãos, Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 94. 
91 Idem, Série H, Banco n.° 6, n.° 21, s/fl. n-j„A* Jn 
92 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Memória Histórica da Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo da Cidade do 
Porto, Porto, 1956, p. 265. 
93 Este dado é fornecido através da leitura do testamento deste benfeitor. 
94A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.°21, s/ fl.; Idem, Série D, Banco n.° 8, n.° 8, fls. 281-282; Idem, Série D, Banco n. 8, n. 7, 

^Idem" A data do seu falecimento é apresentada nos catálogos e inventários em apêndice, no vol. II, bem com na inscrição do 
retrato. ~ ̂  
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Faleceu no dia 3 de Novembro de 1811. 

24. D. Joana de Jesus 
Deixou à Santa Casa da Misericórdia: «[...] hum conto e seis centos mil réis para o 

curativo dos Enfermos do Hospital Real [...] Deixo mais seis mil cruzados para o curativo dos 
enfermos do Hospital da Santa Caza da Mizericórdia desta Cidade e quatro centos mil reis 

97 

para se fazer um altar da madeira cornado á moderna para o Snr. Jesus da sua Igreja» . 

D. Joana declarou ainda nas suas disposições testamentárias que, caso não chegasse o 

dinheiro doado, seria da responsabilidade única da Santa Casa decidir como administrar os 
seus legados. 

Faleceu em 21 de Março de 1814. 

25. Domingos Rodrigues Guimarães 
Era negociante e morava em frente à Igreja da Misericórdia. Recebia pensões eml802, 

antes de ser Prior. 
Deixou à Santa Casa da Misericórdia do Porto, de que era Irmão registado com o n.° 

146098, quatro contos de réis, com o intuito de se alimentarem os doentes do Hospital Real e 
ainda por desejo de seu tio João Rodrigues Guimarães, de que foi testamenteiro, outros quatro 

i • 99 
contos com o mesmo destino . 

Foram seus testamenteiros D. Ana Margarida e José de Oliveira Borges e João 

Rodrigues da Silva Guimarães. Faleceu no dia 18 de Setembro de 1816. 

26. Manuel Francisco dos Santos 
Foi Irmão da Santa Casa, registado com o n.° 413 5 . 
Deixou à Santa Casa da Misericórdia cerca de dois contos de réis para se comprarem 

colchões de feno para os Enfermos do Hospital. 

Em nota à parte da cópia do testamento deste benfeitor, encontra-se que este desejo foi 

satisfeito por intervenção de João Lopes Guimarães . 

Faleceu no dia 29 de Março de 1777. 

96 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 21, s/ fl. 
97 Ibidem. 
98 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 59. 
99 Idem, Série H, Banco n.° 6, n.° 20, fl. 147. 
10' °Idem, Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 134. 



27. Luis António Teixeira 
Era Lapidário e ourives. Morava na Rua de Santa Catarina. Era Irmão desta Santa Casa, 

registado com o n.° 719102 e «Foi mordomo ajudante do Hospital velho em Nov. de 1800, 
i m 

...1801, em setembro de 1803. Mordomo de Bolsa em novembro de 1804...ate 1816» . 

Faleceu no dia 23 de Maio de 1818104. 

28. Margarida Inácia da Silva Barros 
Faleceu no dia 2 de Maio de 1818105. 

29. José Francisco Guimarães 
Faleceu no dia 17 de Janeiro de 1822 . 

30. D. Ana Maria 
Faleceu no dia 17 de Janeiro de 1822 . 

31. D. Maria Joaquina Doroteia 
Morava na Viela dos Gatos, no Porto e deixou como testamenteiros Francisco Braga e 

seu filho, Bernardino José Braga. 

Deixou à Santa Casa «dezoito prazos, na freguesia de Pedroso e uma morada de Casas 
sitas na Rua da picaria comporta também para a Viella dos Gatos». 

Exigiu que recebessem no Recolhimento dos Orfaos uma tal Joaquina, filha de Joaquim 
(...) Costa. Doou dinheiro para os Hospitais dos Entrevados e Entravadas, Lázaros e Lázaras, 
Recolhimento das Velhas, etc108. Foi registada no Livro de Honra, na fl. 249 v.109. 

Faleceu no dia 21 de Dezembro de 1822. 

101 Idem, Livro dos Testamentos, Banco n.° 5, ano de 1777. 
102 Idem, Livro do Tombo dos Irmãos, Série L, Banco n.° 5, n.° 10, fl. s/n. 
103 Ibidem. 
104 Dados fornecidos pelos catálogos e inventários, bem como pela inscrição existente no retrato. 
105 Idem. 
106 Idem. 
107 Idem 
108 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 21, fis. 31 e 31 v. 
109 Relatórios dos actos..., H-10-10, p. 386. 
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32. Joaquim Gonçalves da Costa 
Era negociante e residia na Rua Direita, em Vila Nova de Gaia. 
Instituiu como seu universal herdeiro110 o seu filho, António Joaquim Gonçalves da 

Costa, que sofria de uma demência e que também foi um Benfeitor desta Irmandade por 

cumprimento da vontade de seu pai. 
Era viúvo de Ana Joaquina de Santo Eugénio, de quem teve mais filhos, mas que 

faleceram111. 
Pediu aos seus testamenteiros que cumprissem os seus desejos e que, no caso de seu 

filho recuperar o seu perfeito juízo, fosse este a administrar os bens, conforme quisesse. 

Legou dinheiro para a Ordem Terceira de São Francisco, Ordem do Carmo, 

Recolhimento das Órfãs, Conventos, afilhados, afilhadas e serviçais. Pediu a uma sua fiel 

criada que tomasse conta de seu filho 

Declarou ainda que, caso o seu filho morresse, seriam seus herdeiros todos os seus 

parentes e os de sua mulher, até ao quarto grau. 

Deixou à Santa Casa da Misericórdia quatro contos de réis, com a obrigação de esta 

mandar celebrar missas de Natal e distribuir pelo Curativo dos Enfermos do Hospital, do 

Hospital de Lázaros e Lázaros e dos Entrevados e Entrevadas11 . 

Faleceu no dia 8 de Março de 1823113. 

33. Manuel José Gonçalves 
Morava na Rua das Hortas, freguesia de Santo Ildefonso, da cidade do Porto. Era 

negociante. Solteiro. 
Deixou de esmola114 à Irmandade de Nossa Senhora da Lapa de que era Irmão, todo o 

dinheiro que lhe deviam até à data do seu falecimento. Deixou à Administração da Cadeia 

duzentos mil reis. 
No seu legado à Santa Casa abrangeu vários Hospitais, o das Lázaras e dos Lázaros, o 

dos Entrevados e Entrevadas, o Recolhimento de Nossa Senhora do Patrocínio do Ferro e a 

várias comunidades religiosas. 

110 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 35, fis. 34 - 40. 
111 Ibidem. 
112 Ibidem. 
113 Informação obtida pela inscrição, pelas informações dadas pelos catálogos e inventários, apresentados em Apêndice no vol 
U4A.H.S.C.M.P, Série H, Banco n.° 6, n.° 35, As. 32-34. 



No seu testamento não se esqueceu de parentes, serviçais e afilhados. Faleceu no dia 25 

de Janeiro de 1823 

34. Caetano José dos Santos 

Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo . 

Era Militar. Faleceu no dia 16 de Maio de 1823. 

35. José Pinto Soares 
Era Professo da Ordem de Cristo117. 
Existiu um Pleito entre a Santa Casa da Misericórdia e os herdeiros, o que deu origem a 

um inventário demorado e que, segundo um relatório do ano de 1872, cada vez oferecia mais 

enredos: «[...] inventário em que algumas pessoas que n'elle figuram, tem recorrido à mais 

indecente chicana e de que em breve teremos de nos occupar pela imprensa; para que o 

publico tenha conhecimento de cousas bem pouco dignas que tem praticado certos caracteres, 

[,..]»118. Desconhece-se a data do seu falecimento. 

36. António Simões Duarte 
Era Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo119. Faleceu no dia 18 de Maio de 1825. 

37. Ana Margarida Rita Angélica 
Natural do Porto, esta Benfeitora nomeou como herdeiro e testamenteiro o seu irmão,o 

Reverendo Mestre Escola do colégio de Cedofeita, José Joaquim Gomes Ferreira. 

Deixou à Santa Casa da Misericórdia um: «[...] prazo de vinte e duas medidas de Pão e 

duas Galinhas [...] situado numa casa na freguesia do Lordelo, para além de dinheiro para o 

cumprimento de missas por sua alma. Tudo o resto, que sobre após o cumprimento das 

obrigações pré-estabelecidas será empregue para o Curativo dos enfermos do Hospital da 

Santa Casa» . 
Faleceu em 21 de Janeiro de 1821. 

115 Ibidem. ' 
116 Através das insígnias que o benfeitor ostenta no seu retrato, poderemos identifica-lo como professo da Ordem de Cristo. 
117 Idem. 
m Relatórios dos actos..., H-9-28, p. 10. 
119 Através das insígnias que o benfeitor ostenta no seu retrato, poderemos identificá-lo como professo da Ordem de Cristo. 



38. Manuel José do Covelo 
Negociante e morador na Rua das Hortas, freguesia de Santo Ildefonso. Era Irmão e 

121 
Benfeitor da Irmandade de Nossa Senhora da Lapa . 

Foi Subprior na Ordem Terceira do Carmo de 1814 a 1815122. Através do seu retrato 

existente nesta Ordem, vê-se como era considerado um grande Benfeitor de Hospital, 

deixando-lhe 20 contos de réis. 

39. José António de Freitas Guimarães 
Era negociante e morador na Rua das Flores, n.° 288. Foi casado com D. Tomásia 

Trindade123. Irmão n.° 3768, desta Santa Casa. 

Faleceu no dia 10 de Maio de 1831. 

40. Narciso António de Araújo Guimarães 

Foi Definidor na Santa Casa e Tesoureiro na Ordem Terceira do Carmo de 1810 a 

1812124, Subprior de 1812 a 1813125, e prior em 1821-22126. 

Sendo um apelido que nos surge com alguma ligação a outros benfeitores, tudo nos leva 

a crer que existia algum grau de ligação entre estes, o que não nos foi possível desvendar. 
• 127 

Exercia a profissão de negociante . 
Faleceu em 4 de Março de 1834. Está retratado na Ordem Terceira do Carmo. 

41. José Joaquim Pereira Jordão 
Foi Professo na Ordem de Cristo e Fidalgo da Casa Real. Faleceu no dia 21 de Outubro 

de 1845128. 

42. D. Francisca Rita Simões 
Foi Irmã da Irmandade dos Clérigos129e, juntamente com D. Engrácia Roberta Simões 

(n.° 44) e D. Ana Bernardina de Santo Tomás Simões, deixou a esta Instituição a quantia de 

120 

121 
A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n ° 21, fl. 52 v. 
FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Memória Histórica da.., p. 124. 

122 Ibidem. 
123 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, s/ fl. 
124 FREITAS, Eugénio de A., Memória Histórica ..., p. 158. 
125 Idem, p. 151. 
126 
127 Ibidem. 

Idem, p. 147. 
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500$000 réis para aumento dos legados de Manuel Joaquim Simões e António Simões Duarte 

destinados a vestir os pobres de 5.a Feira Santa. Este fundo foi reforçado em 1830. 

Provavelmente existia uma relação de parentesco entre as três referidas senhoras, talvez 

fossem irmãs. 

Faleceu no dia 7 de Julho de 1834. 

43. Manuel Luís da Costa 

Era cobridor de fio de ouro, sendo proprietário na Rua dos Mártires. 

Morava na Rua do Rosário e era casado com D. Marcelina Rosa. Foi Irmão desta Santa 

Casa, registado com o n.° 1232130 e «Pedio em Julho de 1803, em....de 804, em Jarí. De 806 

em Dezbr0 de 1807, M° de 809. Mordomo Ajd. te em Janeir0 de 1816 Fev° seg.te Bolça em 

Março 7br°e 8br°...»m. 
Faleceu em 17 de Julho de 1817, tendo sido sepultado nas "Almas de S. ta Catarina"^2. 

44. D. Engrácia Roberta Simões 
Foi sobretudo com o seu legado que a situação económica calamitosa da S.C.M.P. 

(agravada com a Inversão de Títulos do Governo de 1835) foi restabelecida. Deixou aos 

presos da Cadeia da Relação 499S980 rs e aos presos eclesiásticos da mesma cadeia 5$200 

rs133. 

Foi uma grande benfeitora do Hospital da Santa Casa. O seu legado teve tal importância 

que foi retratada de corpo inteiro e este retrato ainda hoje está colocado no salão nobre do 

Hospital de Santo António. 

Juntamente com D. Francisca Rita Simões134 deixou um legado à Irmandade dos 

Clérigos de que ambas eram Irmãs. Faleceu no dia 16 de Janeiro de 1839. 

128 Através dos dados fornecidos pelos catálogos e inventários dos retratos dos Benfeitores da S.C.M.P., apresentados no vol. II e 
através das inscrições e insígnias que surgem no retrato. 
129 COUTINHO, Bernardo Xavier, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos. Apontamentos para a sua História, Porto, Câmara 
Municipal do Porto, 1965, p. 495. 
130 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 133 v. 
131 Ibidem. 
132 Ibidem. 
133 Relatórios dos actos ..., H-9-2, p. 15. 
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45. S. M. El Rei D. Pedro V 
Provedor Honorário da Santa Casa da Misericórdia do Porto . 

Cognominado "O Esperançoso", D. Pedro nasceu na cidade de Lisboa no ano de 1837 e 

era filho da rainha D. Maria II e de D. Fernando. 

O seu reinado foi curto, de 1853 a 1861, mas foi marcado por importantes progressos, 

desde a inauguração dos caminhos de ferro ao telégrafo. 

O seu nobre carácter, a sua generosidade e o seu nível intelectual marcaram 

positivamente o seu tempo de governo. 

Quando a cólera e a febre amarela, respectivamente em 1856 e 1857, assolaram o país, 

D. Pedro visitou as vítimas e os hospitais, apoiando os necessitados. 

Casou em 1858 com D. Estefânia de Hohenzollern-Sigmaringen, tendo no ano seguinte ficado 

viúvo. 
Faleceu, em Lisboa, em 1861 . 
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Irmão e Benfeitor desta Santa Casa. Foi escrivão desta Irmandade . 

46. Dr. João Pedro Gomes de Abreu 

Irmão e Benfeitor desta Santa O 

Era Cavaleiro Professo da Ordem de Cristo. Faleceu no dia 4 de Maio de 1838. 

47. D. Luisa Avondano Pereira 
T I O 

Residia no Rio de Janeiro. Faleceu no dia 8 de Maio de 1850 . 

48. Arcanjo José Pereira de Carvalho 

Benfeitor desta Santa Casa, desconhece-se o local do seu nascimento. 

Segundo o relatório da S.C.M.P. de 1839-1840: «[...] O benfeitor Archanjo José Pereira 

deixou a esta Santa Casa a quantia de 1:160$00 rs, em obrigações de divida, que o 

testamenteiro entregou e se acham guardadas em cofre, a fim de ou se receber dos devedores 
n o 

ou fazerem a competente obrigação á Misericórdia [...]» . 

134 COUTINHO, Xavier, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos. Apontamentos para a sua História, Câmara Municipal do Porto, 
Porto, p. 495. 
135 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e MENDES, António Lopes, Provedores e escrivães da Santa Casa da Misericórdia 
do Porto., Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto., 1989, p. 9-11. 
136 ZÙGUETE Afonso Eduardo Martins (direc. de), Nobreza de Portugal e do Brasil, 2." ed., vol. II, Editorial Enciclopédia, 1984, 
pp. 79-90. 

Dados fornecidos pela inscrição apresentada no retrato. 
138 Dados fornecidos pela assinatura do artista no retrato, bem como pelos catálogos e inventários. 
139 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 9, n.° 2. 



Faleceu em 6 de Maio de 1839. 

49. S. M. El Rei D. João VI 
Cognominado "O Clemente", era filho de D. Maria I e de D. Pedro III. 
Nasceu em Lisboa em 1767. Reinou de 1816 a 1826, tendo sido Regente, desde 1762 

até à morte de sua mãe. 

Foi atingido por períodos bastante conturbados da História de Portugal. Quando das 
Invasões Francesas partiu para o Brasil, só regressando a Portugal em 1821, após a Revolução 
de 1820. Jurou a Constituição, que sua mulher D. Carlota Joaquina se recusou a reconhecer, 
sendo por isso exilada para a Quinta do Ramalhão, onde juntamente com o seu filho D. 
Miguel moveu uma contra-revolução em 1823 (Vilafrancada), que acabou por restabelecer o 
Absolutismo. Nesta altura já o outro filho, D. Pedro I do Brasil elVde Portugal, tinha aceite 
o título de Imperador do Brasil. 

Em 1824, um movimento conhecido como "A Abrilada" obrigou D. João VI a recolher-
se a bordo de uma nau inglesa. 

Toda a ingratidão e o acto de revolta de seu filho afectaram este Rei psicologicamente 
que desgostoso faleceu em 1826, deixando o Reino confiado a uma Regência, presidida pela 
Infanta D. Isabel Maria138. 

50. António Joaquim Gonçalves da Costa 
Era filho do benfeitor Joaquim Gonçalves da Costa. Sofria de demência mental. Foram 

cumpridas as vontades testamentárias de seu pai, que o tornou seu herdeiro universal . 
Faleceu no dia 22 de Dezembro de 1840. 

51. Padre José Joaquim Teixeira da Rocha 
Foi Definidor do Recolhimento das Órfãs. 
Faleceu no dia 31 de Maio de 1843140. 

ZÙGUETE; Afonso Eduardo Martins (direc. de), Ob. cit., vol. I, pp. 657-699. 
Dados fornecidos pelo testamento do pai deste benfeitor, Joaquim Gonçalves da Costa. A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 

Dados fornecidos pela inscrição existente no retrato deste benfeitor. 



52. Joaquim José de Araújo 

Foi negociante e morava na Rua do Calvário, n.° 3. Foi registado como Irmão desta 

Santa Casa com o n.° 3770141e ainda como "Brazileiro" e solteiro, o que significa que quando 

fez o seu testamento já era casado. 

Deixou um legado para o Curativo dos Enfermos do Hospital de Santo António: «Um 

de Rs 400$000 para o curativo dos enfermos do Hospital de Santo António que deixou 

Francisco d'Araújo e que deve ser pago por morte de sua mulher (que ainda é viva)» . 

Faleceu no dia 15 de Janeiro de 1843. Está sepultado no cemitério da Ordem Terceira de 

S. Francisco143. 

53. Vicente de Sá Rocha 
Irmão Benfeitor desta Santa Casa. Legou anualmente aos asilados do Hospital dos 

Entrevados a quantia de 8$000 rs. . 

Faleceu no dia 10 de Novembro de 1844. 

54. Dr. Custódio Ledo 
Irmão benfeitor desta Casa, o Dr. Custódio Ledo deixou dinheiro para que se 

instituíssem seis camas para mudos e surdos-mudos. Deixou ainda uma esmola anual de 

19$200 rs. perpétua, para as asiladas do recolhimento das Órfãs145. 

Foi testamenteiro e herdeiro de D. Maria Manuel Rita Quitéria Moreira146, benfeitora 

desta Instituição, falecida em 18 de Julho de 1825. 

Faleceu no dia 26 de Março de 1844. 

55. Manuel Ferreira Duarte 
Legou a esta Irmandade 400$000 réis e uma casa de três andares e águas furtadas. Deixou 

ainda ao Hospital dos Entrevados 50$000 réis, ao das Entrevadas 150$000, ao dos Lázaros e 

das Lázaras 80$000 e ainda ao Recolhimento das Velhas 30$000, etc.147. 

Está inscrito no Livro de Honra, na fl.l 14. Faleceu no dia 28 de Abril de 1844. 

141 

142 
A.H.S.C.M.P.,Série D, Banco n.° 5, fl. 315. 
Relatórios dos actos..., H-9-2, p. 11. 

143 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 315. 
144 Relatórios dos actos..., H-9-45, p. 45. 
145 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor. 
146 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n ° 6, n.° 21, fl. 52. 
147 Ibidem, fl. 142. 



56. Isidoro de Sousa Vale 
Faleceu no dia 25 de Maio de 1844148. 

57. D. Emília Delfina da Costa Soares 

Segundo o relatório de 1848-1849149, deixou 500$000 rs metal para o Recolhimento das 

Órfãs. 

Faleceu no dia 16 de Setembro de 1845. 

58. Manuel Joaquim Gomes de Faria 

Faleceu no dia 7 de Outubro de 1839150. 

59. D. Teresa (tia da Sr."Claudino) 

Pertenceria à família Pereira Lima, grande benfeitora desta casa e fundadora do "Lar 

Pereira Lima". Foi tia de D. Claudina, que tinha por nome completo Claudina Carmina 

Pereira Dias Lima. 

Desconhece-se a sua data do seu falecimento. 

60. Padre Domingos Martins dos Santos 

Faleceu no dia 31 de Outubro de 1843151. 

61. D. Maria Angélica Monteiro 

Deixou à S.C.M.P.: «[...] hum prazo de vinte e duas medidas de Pão, e duas Galinhas, 

impostas em um cazal sito nafreg1" de Lordello e mais a quantia d'um conto e quatro centos 

mil reis, em dinheiro P.oruma só vez, com obrigação de mandar dizer P.0'"minha Alma 

Annualm.te no espaço de cincoenta annos, cinco missas [...] cumprindo-se estas dispozicoens 

pelo redim.'0 do legado, e aplicando se o resto P.a O curativo Dos Doentes do Hospital da S.'a 

Caza da Mizericordia»152. 

148 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 

Relatórios dos actos..., H-9-2, p. 11. E também informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de 
dados fornecidos pelos catálogos e inventários apresentados em apêndice, no vol. II. 
150 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no Vol. II. 

Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor. 
152 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 6, n.° 21, fl. 53. 



153 

Faleceu no dia 21 de Janeiro de 1829 . 

62. D. Emília Lopes 
Legou a esta casa uma propriedade de casa, situada na Rua dos Mercadores, que mais 

tarde foi vendida por 713$000 réis,«recebendo-se do comprador 413S000 réis ficando na sua 

posse 300$000 réis a vencer a juros e com hipoteca na mesma propriedade, de que éforeira 

a Santa Casa» . 
D. Emília faleceu no dia 16 de Setembro de 1845 . 

63. Gonçalo Camelo 
Faleceu em 29 de Março de 184615 . 

64. António Marques Pereira 
Faleceu no dia 19 de Novembro de 1846 . 

65. José Baptista de Santos Pereira 
Legou à Santa Casa da Misericórdia uma casa, situada na Rua 29 de Setembro, onde 

morava. No entanto, declarou que sua mulher enquanto viva seria a usufrutuária desta mesma 

propriedade . 
Faleceu no dia 2 de Julho de 1848159. 

66. José Bento de Faria e Carvalho 
Entre os inúmeros legados deixados a esta Casa, surge-nos o de José Bento de Faria e 

Carvalho. «[...] No solemne Testamento, com que falleceu deixou elle a esta Santa Casa, o 

que possuia, com a única obrigação do pagamento d'alguns Legados, e entre elles três 

vitalicios a um seu Irmão - e Irmã, e á sua Criada - sendo a cada um 6$000 rs. mensaes. 

153 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
« M o ^ t e r è c o m f t e 1£S££%£££w retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 

3 S £ £ £ S P e t i ç ã o apresentada no redato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelo, catálogos . inventos 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
157 Idem. 
» M o ^ ç ^ e c o í S dtuícriçãoapresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. .,, 



A principal parte do legado consistia no negocio, que o falecido deixara, e do qual havia 

sido sócio M.C.P. que o Testador nomeou Testamenteiro, encarregando-lhe também a 

liquidação do mesmo negócio. 

Procedeu-se logo a um Inventário Judicial onde o sócio do negócio do falecido propôs 

tomar conta deste, depois de se pagarem as dividas e prazos a pagar. 

Convencionou o Liquidante em lhe ceder e trespassar todo o mencionado negócio, e 

também os poucos móveis do casal, sem responsabilidade futura da Santa Casa, tomando 

sobre si mesmo Liquidante o pagamento de todos os legados, á excepção dos três vitalícios,..., 

que ficaram a cargo da mesma Santa Caza...Por essa convenção tinha o Liquidante d'entregar 

a quantia de Rs. 8:132$320 [...] Aceite pela Mesa, ficou registado em Actas de sessão de 19 

de Março, de 20 de Setembro, 15 e 29 de Novembro e 6 de Dezembro de 1848. A este legado 

ainda pertenciam duas Leiras na Villa de Vallongo, que acabaram por não ser arrematadas. 

"D'uni tão insigne Benfeitor fica tirado o retrato» . 

Faleceu no dia 14 de Setembro de 1848. 

67. D. Ana Margarida do Vale 
Pouco se sabe da ligação desta Benfeitora a esta Santa Casa mas, através de 

documentação encontrada, sabemos que deixou uma importância de cerca de 600$000 rs. para 

o Curativo dos Enfermos do Hospital de Santo António . 
A Mesa, em agradecimento ao seu importante legado, mandou-lhe fazer um retrato . 

68. D. M." Clotilde de F. Fernandes e Família 

D. Maria Clotilde casou com Francisco Fernandes, no dia 15 de Janeiro de 1840, na 

freguesia da Sé e morava na rua de S. Elói. 

Francisco Fernandes morreu em 1880 e terá sido D. Maria Clotilde, falecida em 1898, 

que terá legado à Misericórdia o prédio da Rua da Picaria 110-113, um terreno que possuía na 

rua de D. Carlos I e o usufruto de 40 acções do Banco Comercial à sobrinha do marido, que 

seriam propriedade da Santa Casa. 

Francisco Fernandes foi um livreiro bastante conhecido e é referenciado como um 

homem de cultura, por Camilo Castelo Branco no seu livro Os Narcóticos . 

^Relatórios dos actos..., H-9-2, pp. 8-9. 
Idem, pp. 7-8 
'ibidem. 
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69. José Alexandre Ferreira Brandão 

Registado no Livro de Honra na fl. 259, no ano de 1910-11. Faleceu no dia 12 de Junho 

de 1850164. 

70. Serafim Carneiro Geraldes 
Nomeou como testamenteiros: «[...] Em primeiro logar, Antonio José de Sousa Lima, 

em seguida Joaquim Antonio Lopes, em terceiro, João da Silva Rios, em quarto, Antonio 

França Júnior, em quinto, Cypriano Gomes da Costa, e em sexto António Joaquim da Silva 

Basto. 

Legado - Deixou o remanescente da herança a esta Santa Casa» . 

Faleceu no dia 17 de Junho de 1850. 

71. João Ribeiro de Faria 

Era Benfeitor da Santa Casa da Misericórdia do Porto e Irmão Benfeitor da Ordem do 

Carmo. 

Foi negociante em Vila Nova de Gaia. Residia na Rua da Torrinha e era casado com D. 

Rosa de Jesus Faria que foi priora em 1818-1819 e 1850-1851, Sub-Priora em 1813-1814167. 

Foi Cavaleiro da Ordem de Cristo. Está representado na Ordem Terceira do Carmo e na 

Santíssima Irmandade dos Clérigos. 

Faleceu em 15 de Abril de 1850168. 

72. Domingos Ferreira Ribeiro 

Foi registado no livro de Honra, no ano económico de 1910-1911. 

Faleceu no dia 13 de Maio de 1850169. 

73. Manuel Ferreira de Lemos 

Foi Definidor na Ordem Terceira do Carmo. 
1 70 

Instituiu o Sagrado Lausperenne. Faleceu a 6 de Março de 1807 . 

163 QUARESMA, Clementina, "A Pintura" in Tesouros Artísticos da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do 
Porto, 1998, p. 69. 
164 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
lë Relatórios..., ob. cit, H-9-43, p. 32. 
167 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Memória.....Ob.cit, pp. 163-164. 
168 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 



74. José António de Sampaio Guimarães 

Faleceu em Junho de 1850171. 

75. António Ribeiro da Costa 
De seu nome completo António Ribeiro da Costa e Almeida. Foi Provedor e Vice-

172 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 1842 a 1840 . 

Faleceu em 17 de Julho de 1851. 

76. António Roberto de Oliveira Branco 
1-7-3 

Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 1858 a 1862 . 

Faleceu em Novembro de 1856. 

Está representado na Ordem Terceira do Carmo. 

77. Domingos Ribeiro de Faria 
Foi Provedor da Santa Casa da Misericórdia no ano de 1844-1849 e, ainda, 

Conselheiro174. 

Pertencia a um família bastante prestigiada na cidade do Porto donde era natural. Foi 

morador no Priorado. Possuía habilitações secundárias. Foi recenseado em 1847, com um 

censo de 4.316$000 réis. 
i ne 

Foi presidente da Câmara do Porto em 1850-51 . 

78. S. M. El. Rei D. Pedro V 
Cognominado "O Libertador", é o vigésimo oitavo rei de Portugal e o primeiro 

Imperador do Brasil. Era filho de D. João VI e de D. Carlota Joaquina. Quando toda a família 

real teve que ir para o Brasil, em 1807, D. Pedro era ainda uma criança. Em 1816 casou com 

D. Maria Leopoldina, arquiduquesa da Áustria. 

Idem. 169 ■ 
170 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor na Ordem Terceira do Carmo. Dados do seu 
falecimento não só fornecidos pelos catálogos e inventários apresentados em apêndice, no vol. II, bem como pela inscrição do 
retrato da Santa Casa da Misericórdia. 
171 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no Vol. II. 
172 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, MENDES, António Lopes, Ob. cit., p. 9. 
173 Idem. 
174 Idem. 
175 CRUZ, Maria Antonieta, Os Burgueses no Porto na 2." metade do Séc. XIX, Porto,Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto., 1994, (Tese policopiada), p. 839. 



Quando do regresso de seu pai a Portugal, D. Pedro assumiu a regência do Brasil, já 

elevado a Reino . 

79. António Vieira de Magalhães (Visconde da Alpendurada) 
Agraciado com o título de Barão em 1851, por decreto de D. Maria II, foi por esta 

177 

mesma elevado ao título de Visconde de Alpendurada . 

80. António Leite Ferreira 
Foi Comendador. Registado no Livro de Honra, no ano económico de 1910-1911, na 

fl.263 v. 
Faleceu no dia 23 de Setembro de 1859178. 

81. Manuel Pereira Pena 
Negociante nesta cidade, possuía uma companhia denominada "Manuel Pereira Pena e 

Cp.a", situada na Praça Carlos Alberto, n.° 132. 

Era proprietário de várias galeras, nomeadamente: "Adamastor", "Europa", "Nova 

Amizade" e da barca "Restauração". Foi Tesoureiro Geral e Definidor da S.C.M.P e prior em 

1859-60179 na Ordem Terceira do Carmo e Subprior em 1858-59180. 

Deixou um legado de 17 mil reis para a Instituição do Sagrado Lausperenne às terças 

feiras, segundo a legenda do retrato existente na Ordem Terceira do Carmo. 

Faleceu no dia 12 de Janeiro de 1861. 

82. Visconde de Sá da Bandeira 
Nasceu em Santarém, no dia 26 de Setembro de 1795. Foi um dos mais condecorados 

generais do seu tempo. 
De seu nome Bernardo de Sá de Nogueira Figueiredo, distinguiu-se não só pela sua 

actividade militar e política mas pela sua riquíssima cultura adquirida em Portugal e também 

em Espanha e Inglaterra. 

176 ZÙGUETE, Afonso Eduardo Martins (direc. de), Ob. cit, vol. I, pp. 121-1 A3. 
177 Idem, Ob. cit, vol. II, pp. 258-259. 
178 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. H. 
179 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Memória da..., Ob. cit., p. 148. m Ibidem, p. 152. 
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Assentou praça em 1810 e participou na Guerra Peninsular, onde um catastrófico 

acidente lhe veio provocar a surdez. 

Grande aliado da causa liberal de 1820, lutou contra os miguelistas em 1838, seguindo 

após a Belfastada para a Galiza e depois para a Inglaterra. 

Desde 1829 encontrava-se na ilha Terceira, vindo a desembarcar no Mindelo durante o 

cerco do Porto (onde foi governador militar), desempenhando um papel e uma acção 

marcantes. 

Perdeu o seu braço direito, com grande coragem, numa luta no Alto da Bandeira. Daí a 

adopção do nome Bandeira que, juntamente com o apelido familiar Sá, deu: Sá da Bandeira. 

A sua actividade política foi notória durante o Liberalismo, quer como oficial, quer 

como Ministro da Marinha (1832-1833). 

Em 1835 foi duas vezes ministro, e tê-lo-á sido de novo no Governo saído da Revolução 

de Setembro, situando-se ele na ala esquerda do regime. 

Enfrentou a Rainha na Belenzada, tornando-se chefe do Governo Setembrista seguinte. 

Em 1837, coube-lhe o lugar de Tenente da Rainha, dominando a revolta dos Marechais, 

missão em que se distinguiu pelo seu mérito. 

De novo chefe do Governo no período agitado (1837-1839) em 1842 aderiu á oposição a 

Costa Cabral e foi ministro do efémero Ministro do Entrudo, voltando ao governo em 1846. 

Neste mesmo ano apoiou a Junta do Porto, tendo uma importante acção militar na 

guerra civil. 

Em 1851 foi nomeado presidente do Conselho Ultramarino. 

De 1856 a 1859 foi Ministro da Marinha de um governo histórico e de 1860 a 1865 

retomou a mesma pasta, até ser nomeado chefe do Governo de 17 de Abril a 5 de Setembro de 
1865. 

Só regressou à política com a Janeirinha e presidiu aos ministérios formados em 22 de 

Julho de 1868 e em 21 de Agosto de 1870. 

A sua actividade principal foi no Ultramar, abolindo a escravatura, reformulando a 

aclministração, a economia, o ensino e potencializando a investigação. 

«A humanidade era a sua religião, o dever a sua moral, a monarquia o seu principio, a espada 

o seu amor»181.Recebeu os títulos de Barão de Io Visconde e de Marquês. 

Faleceu em Lisboa, no dia 6 de Junho de 1876. 



82. Francisco Gonçalves de Aguiar 

Irmão e Definidor desta Santa Casa, Comendador e Cavaleiro Professo da Ordem de 
182 Cristo.Foi um dos elementos da Direcção da Associação Industrial do Porto 

1 0 1 

Faleceu no dia 11 de Março de 1861 . 

83. Manuel Pereira Guimarães e Silva 
Benfeitor desta Santa Casa. 
Faleceu em 8 de Fevereiro de 1861. 

84. Luís Pinto Guimarães 
Registado no Livro de Honra no ano económico de 1910-1911, na fl. 263. 

Faleceu no dia 31 de Dezembro de 1860 . 

85. Barão de Nova Sintra 
De seu nome José Joaquim Leite de Guimarães, foi Comendador da Ordem de Nosso 

Senhor Jesus Cristo do Império do Brasil. 
Nascido perto de Guimarães, no ano de 1808, era filho de António Leite de Faria e de 

D. Custódia Machado, lavradores de profissão. 
Partiu para o Brasil com 17 anos de idade, em 1825, depois de ter residido no Porto. 

Começou por trabalhar numa firma de tecidos, no Rio de Janeiro e depois fez uma incursão ao 
Rio Grande do Sul, na perspectiva de construir uma sociedade têxtil que não teve grande 
sucesso. 

Resolveu voltar ao Rio, tornando-se sócio do seu irmão, António José Leite Guimarães, 

mais tarde Barão da Glória. 
Casou por duas vezes: a primeira com D. Mariana Casal Ramos, originária de Porto 

Alegre, da qual teve dois filhos que acabariam por falecer. Em segundas núpcias casou, já na 

cidade do Rio de Janeiro, com D. Albina Augusta de Araújo. 

181 .ZÚGETE, Afonso Eduardo Martins (direc. de), Ob. Cit, vol. m, pp. 251-259. 
182 MAIA, Fernanda Paula Sousa; e PEREIRA, Maria da Conceição Meireles, "Os Brasileiros Empresários e Investidores", m 
"Os Brasileiros de Torna-Viagem no Noroeste de PortugaF, Exposição. Catálogo, Lisboa, Comissão Nacional para as 
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 314. 
183 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
*Idem. 



Deste último casamento teria tido uma filha que morreu, com cinco anos de idade. A 
sua mulher refugiou-se no Convento de Santa Ana, na cidade de Viana do Castelo. 

Em 1851 comprou uma quinta que apelidou de Nova Sintra, no Lumiar. Partiu depois 
para a Europa e regressou a Lisboa, para mais tarde se fixar no Porto. 

Para a sua própria habitação comprou à Santa Casa da Misericórdia o Hospital dos 
Entrevados, que se encontrava em ruínas. 

A sua actividade comercial foi desde investimentos na área de construção civil à 

participação em vários bancos. 
A sua ascensão a Barão deveu-se ao aspecto filantrópico da sua personalidade. 
Foi Provedor do Asilo de Mendicidade e membro do Conselho Filial de Beneficência, 

apoiando as crianças desfavorecidas e inválidas. 
Ele mesmo comprou um edifício, na Rua da China, para construir o Estabelecimento 

Humanitário Barão de Nova Sintra que mais tarde deixaria em testamento à S.C.M.P. 
A sua quinta com o seu nome, perto de Lisboa, também foi legada a esta mesma Casa, 

assim como dinheiro para o Recolhimento das Lázaras, dos Entrevados, das Entrevadas e dois 
Recolhimentos dos velhos. Tudo sob administração da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Foi, sem dúvida, um grande homem com um sentido de beneficência fora do comum . 

86. Joaquim Alves da Fonseca Loureiro 
Benfeitor da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
Foi Enfermeiro-mor do Hospital da Ordem Terceira do Carmo, deixando oito contos de 

réis para obras deste mesmo hospital. Faleceu em 20 de Dezembro de 1861 . 

87. Manuel Nunes dos Santos 
Faleceu no dia 20 de Maio de 1861187. 

88. José António da Costa Júnior 
Faleceu no dia 12 de Maio de 1862188. 

185 PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, "Os Brasileiros" in "Grandes Beneméritos..., pp. 43-68; 
MAIA, Fernanda Paula Sousa; e PEREIRA, Maria da Conceição Meireles, "Os Brasileiros Empresários e Investidores ", in "Os 
Brasileiros de Torna-Viagem no Noroeste de PortugaF, Exposição. Catálogo, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 311-317. 
186 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor na Ordem Terceira do Carmo e da Santa Casa da 
Misericórdia, bem como fornecidos pelos catálogos e inventários apresentados em apêndice, no vol. II. 



90. Januário José Lobo 
Registado no Livro de Honra, no ano económico de 1910-1911, na fl. 264 v. 

1RQ 

Faleceu no dia 30 de Junho de 1862 . 

91. D. Ana Cândida Veloso de Azevedo Ferreira 
Faleceu no dia 10 de Janeiro de 1829, bastante jovem190. 

92. António Pereira Vilaça 
Registado no ano económico de 1910-1911 na fl. 264 v. 

Faleceu no dia 21 de Fevereiro de 1863 . 

93.Geraldo José da Cunha 
Foi comendador. Residiu na cidade do Rio de Janeiro, onde faleceu. 

Registado no Livro de Honra no ano económico de 1910-1911, na fl. 266. 

Faleceu no dia 2 de Março de 1863192. 

94. João Fernandes da Silva 
Deixou um valioso legado no valor aproximado de oito contos de réis, constituído por 

muitos foros cobráveis nas freguesias e concelhos limítrofes da cidade do Porto e uma 
"morada de Casas", na Rua do Rosário e cerca de trezentos e vinte mil réis para o 

1 Q^ 

Estabelecimento dos Lázaros, Lazaras, Entrevados e Velhas . 
Faleceu no dia 17 de Agosto de 1863. 

95. Domingos Ribeiro Guimarães 
Registado no Livro de Honra, no ano económico de 1910-1911, na fl. 269. 
Foi Provedor desta Santa Casa de 1844 a 1849194. 
Faleceu no dia 17 de Outubro de 1863. 

187 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
lf8Idem. 
189 Idem. 
190 Idem. 
191 Idem. 
192 Idem. 
193 Relatórios.dos actos.., H- 9-16, s/ p. 
194 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e MENDES, António Lopes, Ob. cit., p. 9. 



96. José Ferreira Cardoso 
Correspondente da Santa Casa na cidade do Rio de Janeiro. A sua actividade foi de tal 

maneira reconhecida que, a Mesa da S.C.M.P. lhe conferiu o maior galardão, ao mandá-lo 
retratar de corpo inteiro195. Faleceu no Rio de Janeiro no dia 6 de Junho de 1869 . 

97. João Pereira Martins 
Faleceu no dia 28 de Agosto de 1864. 

98. Conde Ferreira 
Joaquim Ferreira dos Santos nasceu em Vila Meã, filho de lavradores. 
Frequentou o seminário que veio a abandonar para emigrar para o Brasil, onde se terá 

dedicado ao comércio, sendo provável que estivesse ligado ao comércio de escravos, 
actividade bem comum nesta época. 

Segundo Ana Sílvia Albuquerque Oliveira Nunes de Lemos Peixoto: «[...] o próprio 
Conde Ferreira tinha no Brasil, em 1844, na Fazenda da Caxoeira, 185 escravos a trabalhar no 
seu engenho, plantação de cana, arroz e mandioca. Aliás, ele viveu um episódio complicado 
ligado a uma consignação de escravos. É que o tratado de 23 de Novembro de 1826 entre o 
Brasil e a Inglaterra interditava o tráfico negreiro a partir de 13 de Março de 1830. E apesar 
do tratado ter ficado letra-morta por falta de ratificação, e de o Comendador da Ordem de 
Cristo, futuro Conde Ferreira, alegar ter recusado a remessa, foi condenado a pagar uma multa 
de 20 contos de réis e foi alvo de campanhas hostis na imprensa abolicionista, em sequência 
do que regressou a Portugal, em 1832, onde ficou até morrer»197. 

Sabemos que o Conde Ferreira enriqueceu no comércio de bens alimentares, fazendo 
como que uma ligação Portugal-Brasil, distribuindo os produtos vindos de Portugal (vinho, 
sal, aguardente, couros, etc.) e exportando produtos brasileiros, como o açúcar, estando ligado 
às plantações deste mesmo produto. 

195 A.H.S.C.M.P., Série H, Banco n.° 9, n.° 16, fl. 23. 
196 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor bem como dos dados fornecidos pelos catálogos e 
inventários apresentados em apêndice, no Vol. II. 
I97PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, "Os Brasileiros" in Grandes Beneméritos..., p. 60; e MAIA, 
Fernanda Paula Sousa; e PEREIRA, Maria da Conceição Meireles, "Os Brasileiros Empresários e Investidores", in "Os 
Brasileiros de Torna-Viagem no Noroeste de PortugaP\ Exposição. Catálogo, Lisboa, Comissão Nacional para as Comemorações 
dos Descobrimentos Portugueses, 2000, p. 311-317. 
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Mais tarde, veio a entrar no Comércio Portugal-Brasil e África, onde conseguiria ir 

buscar mão de obra escrava em troca de produtos: «Entre 1816-1818, transacionou cerca de 

10.714 escravos.-.atingindo a verba de 584.886$781 Réis»198. 

Deslocou-se mais tarde a África, nomeadamente a Molembo e Cabinda, na altura em 

que o tráfico de escravos era considerado crime por parte dos ingleses, pelo que a sua ida foi 

considerada um acto heróico199 entre os traficantes de escravos, o que lhe valeu o hábito de 

Cristo, doado por D. João VI. 

Conseguindo amealhar uma enorme fortuna e não tendo herdeiros, aplicou a riqueza 

acumulada em obras culturais e de assistência 

Era típico entre os emigrantes, após o regresso à terra natal, efectuarem actos piedosos e 

concederem grandes dádivas a asilos e Misericórdias, como um acto de auto-penalização, no 

sentido de pedirem perdão a Deus pelas actividades menos cristãs que os teriam ajudado a 

construir as suas grandes fortunas. Joaquim Ferreira dos Santos é um modelo típico desta 

geração de "Brasileiros". 

Um dos instumentos preferidos de capitalização dos "Brasileiros" era o de adquirirem 

títulos de dívida pública, designados Inscrições, que eram uma forma de aforro bastante 

comum e segura no século XTX, tendo o Conde Ferreira investido em Títulos de dívida 

pública estrangeira, na França, Bélgica, Rússia e Espanha. 

Joaquim Ferreira dos Santos efectuou um legado em Inscrições, 500$000 réis, ao 

Recolhimento das Velhas, pertencente à Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

No seu testamento deixou meios financeiros para que os seus testamenteiros 

edificassem 120 escolas e ainda doou grandes quantias a Instituições várias, com destaque 

para a Santa Casa da Misericórdia do Porto, à qual deixou o dinheiro para a construção do 

Futuro Hospital dos Alienados, Conde Ferreira, obra cujo custo foi cerca de 1500 contos. 

Muitos dos bens deixados em testamento foram contabilizados na construção deste mesmo 

hospital. 

Para além desta acções filantrópicas, não se esqueceu dos afilhados, de Costa Cabral, 

(Conde de Tomar) e parentes, deixando-lhes inúmeras lembranças. 

A sua benemerência destacou-se na protecção à instrução pública. 

PEIXOTO, Ana Sílvia Albuquerque de Oliveira Nunes de Lemos, "Os Brasileiros" in Grandes Beneméritos..., p. 61. 
Ibidem. 
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O seu mérito foi reconhecido por D. Maria II que o fez par do Reino em 1842, 
posteriormente Barão em 1842, Visconde em 1843 e Conde em 1850. Muito poderíamos falar 
sobre o Conde Ferreira e a sua actividade comercial junto da Associação Comercial no Porto 
e a sua ligação aos sucessos de Costa Cabral, que estiveram na origem da obtenção dos seus 
títulos de Barão, Visconde e Conde. Por incompatibilidade de tempo desligou-se dos negócios 
na altura em que recebeu os mencionados Títulos. 

Morreu no dia 24 de Março de 1866 e, após o seu testamento, foi considerado um 
benemérito nacional e popular. 

99. António da Silva Ribeiro 
Deixou uma grande importância, assim como o Conde Ferreira, no ano de 1865, de tal forma 
que: «[...] mandou formar bustos, resolveu a Mesa, que a mesma honrosa distinção se fizesse 
a respeito deles. Colocando os bustos dos mesmos, a par dos outros»200. 

Faleceu no dia 10 de Março de 1866. 

100. António de Sousa Lobo 
António da Cunha Sousa Lobo nasceu em 1785, em Breia, Celorico de Basto. Foi um 

famoso capitalista do Porto, sendo conhecido como o «Lobo da Reboleira». 
Dedicou-se à exportação de vinhos finos do Porto para Inglaterra e à importação de arroz, 

bacalhau, etc. Tornou-se um dos maiores armadores portugueses. 
É retratado na Galeria da S.C.M.P. três vezes, o que nos revela algo mais sobre este 

Benfeitor, através das insígnias de Barão e Conde representadas. 

101. Joaquim Nogueira Gandra 
Foi um dos quatro secretários do Exército e Governo das armas do Porto, desde 1757 

até à sua extinção. 
Inicialmente foi contratado como agregado, tendo sido nomeado secretário efectivo, por 

decreto-lei de 28 de Maio de 1835, tendo-se reformado em Agosto de 1837201. 
Joaquim Nogueira Gandra foi registado no Livro de Honra da Santa Casa da 

Misericórdia, no ano de 1902-1903. 

Relatórios dos actos..., H-9-18, p. 18. Segundo as resoluções da Mesa, dos Benfeitores que legassem mais de vinte contos, sem 
encargos, seria mandado esculpir um Busto que seria colocado no átrio da frente do Hospital de Santo António. 
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Faleceu no dia 24 de Março de 1866. 

103. António José Monteiro Guimarães 
Esteve bastante ligado à Ordem Terceira do Carmo202, sendo tesoureiro em 1850-1851, 

Secretário em 1828-29 deixando a esta Instituição, no seu testamento cerca de 2000$000. 
Faleceu no dia 14 de Março de 1866. Está representado na Venerável Ordem Terceira 

do Carmo e Venerável Irmandade de Nossa Senhora da Lapa. 

103. D. Emília Clamouse Browne 
Oriunda de uma das mais destacadas famílias portuenses, de origem irlandesa, D. 

Emília Clamouse Browne era filha de D. Maria Felicidade de Couto e de Manuel Clamouse 
Browne203. 

D. Felicidade Couto foi uma das grandes poetisas românticas e utilizava os 
pseudónimos "Soror Dolores" e "Coruja Trovadora". Privou com os grandes escritores 
Almeida Garret e Camilo Castelo Branco. Era conhecida pelo ambiente de tertúlia dos 
eruditos que estabelecia na casa de seu genro, o 2.° Visconde de Vilarinho, um palacete na 
Rua do Carregal. Escreveu alguns livros e foi colaboradora de vários jornais. 

Manuel de Clamouse Browne foi Fidalgo Cavaleiro da Casa Real e Comendador da 
Ordem de Cristo e de Nossa Senhora de Vila Viçosa, tendo sido um dos sócios da Associação 
Comercial Portuense, um dos fundadores da Real Sociedade Humanitária e ainda da fundação 
da Companhia Geral de Mineração. 

D. Emília tinha três irmãos: D. Júlia, Manuel e Ricardo Clamouse Browne. 
Seu irmão Ricardo foi uma figura marcante na cidade portuense, considerado como um 

modelo devido ao seu janotismo e à sua personalidade algo destemida. Contam-se dele certas 
peripécias episódicas (algumas cenas de pancadaria com o escritor Camilo Castelo Branco). 
Foi diplomata em Paris e um dos fundadores do Clube Portuense. 

D. Emília casou com Frederico Van Zeller de quem teve um filho, Manuel de Clamouse 
Browne Van Zeller. Há ainda hoje descendentes desta família, residentes na cidade do Porto e 
que se destacam num certo círculo social. 

201 REIS, Henrique Duarte de Sousa, Apontamentos para a História do Governo Militar do Porto até ao Séc. XIX, Porto, s/ data, 
pp. 9-10. 
202 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Memória Histórica...,Ob.cit, pp. 148 e 159. 
203 FERREIRA, Damião Vellozo e SOUSA, D. Gonçalo Vasconcelos e, Os Fundadores do Club Portuense e a sua descendência, 
vol. I, Porto, Lello & Irmão, 1995, pp. 123-125. 



D. Emília Clamouse Browne faleceu em 21 de Maio de 1866 . 

104. José António Pinto de Araújo 
Faleceu no dia 30 de Julho de 1867205. 

105. José Joaquim de Aguiar 
Faleceu no dia 17 de Outubro de 1867206. 

106. Joaquim da Silva Amorim 
Era sacerdote. 
Faleceu no dia 9 de Dezembro de 1867 . 

107. José Pereira da Silva 
Faleceu no dia 28 de Agosto de 1864208. 

108. Joaquim António Lopes 
Registado no Livro de Honra, no ano económico de 1910-1911 na fl.261 v. 

Foi nomeado testamenteiro de Serafim José Vasques209. Faleceu no dia 1 de Agosto de 

1866. 

109. António José Imménes 
Faleceu no dia 2 de Abril de 1868210. 

110. Maria do Ó Magalhães 
Faleceu no dia 7 de Junho de 1868211. 

111. Manuel Alves Machado Basto 
Legou 2$000 rs à Santa Casa e 50$000 rs aos Hospitais dos Lázaros e das Lázaras212. 

204 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
205 Idem. 
206 Idem. 
207 Idem. 
208 Idem. 
209 Relatórios dos actos..., H-9-19, s/ p. 
210 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
211 Idem. 



Faleceu no dia 1 de Agosto de 1867 . 

112. António José Gomes Moreira 
Faleceu no dia 1 de Março de 1866214. 

113. António Lopes Coelho 
Faleceu no dia 5 de Agosto de 1869 . 

114. Luís de Sampaio 
Faleceu no dia 6 de Junho de 1868 . 

115. Barão José de Miranda Carvalho 
No ano de 1870, a Santa Casa encontrava-se numa situação económica débil: «Assim 

mesmo a Commissão querendo alliar e fazer dependentes os melhoramentos [...] do seu 
estado de finanças, [...] e a creação de novos lugares, do recebimento dos remanescentes dos 
importantes legados dos Bemfeitores Balthazar José Martins, Manoel José de Sousa Araújo e 
José Miranda Carvalho, e da reducção da divida actual da Santa Casa a 2/10 partes do que é 
na actualidade, ou quasi completa extinção [...]» . 

Acerca do legado deste Benfeitor existiu um pleito entre a Santa Casa e os 
testamenteiros de José Miranda de Carvalho, saindo vencedora a Santa Casa. 

Foi-lhe conferido o título de Barão, pelo aspecto caritativo da sua personalidade. 

Faleceu no dia 12 de Março de 1869. 

116. António José Pinto Guimarães 
Faleceu no dia 23 de Maio de 1868218. 

117. Manuel Vicente de Araújo Lima 

212 Idem. 
213 Idem. 
214 Idem. 
215 Idem. 
216 Idem. 
217 Relatórios dos actos..., H-9-22, p. 43. 
218 Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 



117. Manuel Vicente de Araújo Lima 
Faleceu no dia 31 de Janeiro de 1869 

118. José Caetano Moreira 
Faleceu no dia 7 de Maio de 1869 . 

219 

«« Informações recolhidas da inscrição apresentada no retrato deste Benfeitor e de dados fornecidos pelos catálogos e inventários 
apresentados em apêndice, no vol. II. 
219 Idem. 
220 Idem. 6 2 



CAPÍTULO III 

3. A Galena de Retratos dos Benfeitores 

«Continuando a baixar ainda, o que nos é licito, já que não duvidamos partir do infinito, a 

obra da Redempção para o colossal, mas limitado, o império romano, estamos chegados a esta 

nossa instituição piedosa, que começará em apertada e estreita albergaria, para pelo discurso 

das idades, e pela cooperação de varões prestantissimos, assumir as proporções em que hoje a 

vemos, apontando para uma galeria de trezentos quadros, offerecendo aos nossos olhos os 

lineamentos geraes dos fundadores, continuadores, reformadores e cooperadores, galeria 

esplendida, onde se desenham os actos de benemerência, de amor dos homens, de dedicação 

verdadeira ao que é nobre, elevado e util. 

Esta galeria não é nacional porque tem maior valor; é uma galeria dos que muito 

trabalharam em favor da humanidade. Todos elles jazem no pó dos sepulcros, e todavia, 

através das trevas em que se encontram, rodeia-os uma luz esplendorosa, porque é a luz da 

eternidade» . 

3.1. História da construção da Galeria. 

Segundo a definição corrente, uma galeria é um «corredor largo destinado a guardar 
objectos de arte»2 ou ainda a própria colecção de objectos de arte. Falarmos aqui de 
coleccionismo seria erróneo, na medida em que não existe um acto premeditado de adquirir 
qualquer peça artística. O que está em causa, é um conjunto de quadros que, ano após ano, 
uma instituição, como a Santa Casa da Misericórdia do Porto, foi reunindo no seu património. 

Este número de retratos, pintados a óleo, é extremamente mal conhecido e pouco 
valorizado, pelo que consideramos de grande importância dedicar algum tempo do nosso 
trabalho ao entendimento de como é que este património se formou e de como se organizou 
esta Galeria de retratos dos Benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Era hábito, 

l Relatórios dos actos e gerência da mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 

?COSrr£ ^Almeida e MELO, A. Sampaio e, Dicionário de Língua Portuguesa, 6.° ed., Porto, Porto Editora, 1986, p. 806. 



ao longo dos anos, perpetuar a memória daqueles que, pelos seus serviços e donativos, 
elevaram esta Instituição a uma das grandes obreiras de caridade neste país. 

«Os legados deixados pelos Bemfeitores da Santa Casa são sempre uma fonte de receita 
que vem supprir a falta dos recursos ordinários que não são sufficientes para satisfazerem as 
despezas, as quaes vão sempre em augmente de anno para anno, ao passo que os rendimentos 
não augmentam nessa proporção» . 

Geralmente, após a morte destes Benfeitores e aceites os seus desejos testamentários, 
onde estavam incluídas as doações à Santa Casa, a Mesa mandava executar os seus retratos, 
que variavam no tipo de formato, conforme o valor do legado. Assim, nesta colecção surgem 
retratos de vários tipos: corpo inteiro, a 2/3 de corpo e de meio corpo. 

Existem registos nos Livros de Despesas Gerais4 que nos dão a conhecer este tipo de 
encomendas, já no século XVII. Mas é através dos Relatórios dos actos da Mesa da S.C.M.P. 
que recebemos uma melhor informação sobre esta tradição secular. 

Ano após ano, gradualmente, se foi reunindo um vasto número de retratos, formando 
assim uma colecção de que hoje fazem parte cerca de trezentas e sessenta e cinco telas. 

Para melhor alcançarmos e engrandecermos a história desta Galeria, melhor será 
retrocedermos alguns anos e entranharmo-nos numa "pré-história", que antecede o Dia de 
Nossa Senhora da Misericórdia, dia 18 de Maio do ano de 1890, dia da Inauguração da 
Galeria dos Benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

«Está finalmente paga uma immensa divida de gratidão, que desde tempos 
immemoriaes se achava em aberto. Refiro-me á galeria dos retratos d'aquelles beneméritos da 
humanidade, a quem se deve a fundação, existência e desenvolvimento progressivo d'esta 
humanitarissima instituição. Até agora as effigies d'esses eleitos do céo, destinados para 
serem na terra o allivio e a consolação de tantos infelizes, acham-se por falta de espaço 
necessário, dispersas pelos différentes compartimentos da casa da rua das Flores, 
deterioradas»5. 

Se coube à Mesa de 1889-90 a glória da fundação deste belo espaço, deve-se a grande 
iniciativa da sua edificação à Mesa de 1885-86, presidida pelo Provedor, Conde de Samodães, 
cuja magnanimidade e dedicação à Santa Casa foram sempre elogiadas. 

3 Relatórios dos actos..., H-9-18, p. 61. 
4 A.H.S.C.M.P., Série L. 
5 Relatórios dos actos..., H-9-41, p. 39. 



«Abalançou-se a ella a Mesa administradora do anno económico de 1885 a 1886, 
presidida pelo nobre conde de Samodães, a quem a Santa Casa deve innumeros e 
relevantíssimos serviços, que nunca serão esquecidos. Á disposição da Santa Casa poz s. exc.a 

durante quatro annos seguidos a sua illustrada iniciativa, a sua muita dedicação, o seu provado 
talento, os seus variadíssimos conhecimentos em todos os ramos do saber. A s. exc.a se deve a 
remodelação de todos os serviços da Santa Casa, a regulamentação de todos os 
estabelecimentos d'esta grandiosa instituição, e o inicio de grandes obras [...]». 

Era costume antigo fazer-se uma exposição, no dia 2 de Julho de cada ano, dia da 
Visitação, de todos os retratos dos Beneméritos da Santa Casa. Segundo o Antigo 
Compromisso das Misericórdias, neste mesmo dia a nova Mesa era eleita, de acordo com as 
normas estabelecidas pelo mesmo documento. 

Sendo iniciada no dia 2, a exposição, patente nos claustros da sede da S.C.M.P, tinha a 
duração de três dias, o que permitia ser visitada por um público mais vasto. Seria um meio de 
dar a conhecer às gerações vindouras os «[...] retratos d'esses illustres e d'essas senhoras 
piedosas, que legaram a esta casa toda ou parte da sua fortuna, com o fim de engrandece-la e 
de perpetuamente dispensarem obras de misericórdia [...]» . 

Uma vez expostas, as telas eram, por vezes, molhadas pela chuva, tendo que se 
recorrer à colocação de toldos para cobrir o claustro. 

Amontoados, sem qualquer tipo de protecção, estes retratos, após terem sido expostos, 
eram colocados numa arrecadação, estragando-se, a maior parte das vezes, as telas e os 
caixilhos. 

Era bem visível a deteriorização gradual dos quadros, que ia aumentando de ano para 

ano, nomeadamente quando recolhidos para a exposição do ano seguinte. Não existia um 

local para a sua colocação. 
A situação vinha-se tornando insustentável: «[...] Não convém que seja assim. 

Recebido o beneficio não deve ficar deslembrado quem o conferiu. Não basta mandar fazer 
um retrato no momento em que a gratidão está candente; é mister conservar sempre vivíssimo 
o fogo do reconhecimento»8. 

Tornava-se necessário construir uma galeria, visando acabar com a situação lastimável 
da falta de um espaço digno de colocação dos retratos: «Merecendo os bemfeitores d'esta 

6 Idem, pp. 39 e 40. 
7 Relatórios dos actos..., H-9-7, p. 9. 



Santa Casa o respeito de todos e não menos da Actual Mesa: propomos que seja nomeada 

uma cornmissão, da qual fará parte o inspector-fiscal das obras, para no menor praso de tempo 

apresentar á Mesa um projecto e orçamento para um recinto digno de n'elle serem collocados 

em exposição permanente os retratos dos bemfeitores d'esta Santa Casa, certos de que a 

Mesa, approvando e realisando esta urgente obra, dará eloquente prova de justa veneração que 

tributa aos beneméritos d'esta importante instituição de caridade. Porto em sessão, 10 de 

Setembro de 1885 - J. P. Rezende- António J. I. Carvalhal [„.]»9-

Aceite por unanimidade a proposta, nesta mesma sessão foi nomeada uma comissão 

para supervisionar a obra de construção da galeria, composta pelos vogais da Mesa, os Snrs. 

Conde de Samodães, Rezende, Iria de Carvalho, Monsenhor Rodrigues Pereira e o Inspector 

das obras, Kopke de Carvalho. 
Há dados comprovativos de que em 1887 já se tinha dado início à edificação da 

galeria: «[...] Para isso já se demoliram as escadas lateraes, que davam acesso para o coro e 

secretaria, e se andam preparando os embasamentos para as colunnas de ferro que tem de 

sustentar o pavimento ao nivel do primeiro andar da casa, e a cobertura metallica com vidro, 

que há de encimar todo o átrio, para onde lançam a face lateral do nascente da igreja, a poente 

a secretaria e a sul da sacristia. Esta obra importante foi contratada por escritura publica com a 

companhia fundição Aliança, e deve estar concluída ainda dentro do anno de 1887» . 

O Engenheiro António Maria Kopke de Carvalho, inspector da obra, chegou mesmo a 

receber uma gratificação votada pela Mesa, pela sua dedicação e pelo seu excelente plano: 

«[...] o projecto da construção da cobertura metallica do átrio da Santa Casa e galeria é obra 

de muito trabalho e merecimento» . 

Apesar de o desejar, a Mesa de 1887 apenas deixou a obra iniciada, mas não 

concluída. Na verdade, houve algumas hesitações quanto à escolha do local de construção da 

galeria e consequentemente gerou-se um atraso no início da obras. 

Os clínicos do Hospital de Santo António, segundo um parecer de 16 de Junho de 

188612, indicavam como local ideal para se estabelecer a Galeria a parte central do edifício do 

8Idem,H-9-37,p.31. . , „ 
9 Idem, H-9-41, pp. 40 e 41. Em sessão de 10 de Setembro de 1885, perante o Provedor, José Pereira de Rezende apresentou a 
proposta, que foi apoiada pelo Reverendo António João Iria Carvalhal, Abade de Santa Marinha de Vila Nova de Gaia. 
10 Idem, H-9-38, p. 159. 
11 Idem, p. 160. A comissão nomeada para conferenciar acerca do preço da cobertura de vidro foi constituída pelos Dr. Ayres 
Frederico de Castro Solla e Monsenhor António José Rodrigues Pereira. 
12 Idem, H-9-38, p. 166. 
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referido Hospital, justificando que, em geral, a maior parte das dádivas dos benfeitores se 

destinava ao auxílio de enfermos13: «O salão nobre, o salão de honra, aquelle onde deviam em 

exposição permanente apparecer os retratos dos bemfeitores, diziam elles, é no local, onde 

mais se patenteiam os benefícios, emergentes dos legados que deixaram» . 
Neste parecer, propunha-se ainda que todas as Repartições centrais da Santa Casa ali 

fossem colocadas. 
A Mesa não aceitou a proposta dos clínicos, justificando que a Santa Casa não era só o 

Hospital, que dela faziam parte outras instituições de interesse público: asilos, colégio das 

órfãs, orfanato e que a sua sede, situada na Rua das Flores, era o centro de todos os 

movimentos caritativos, onde estavam os homens que a dirigiam e que contribuíam para que 

esta nunca deixasse de crescer. / 

Além disso, a galeria e todas as repartições centrais iriam ocupar um grande espaço do 

edifício, o que iria prejudicar as enfermarias e própria traça primitiva do edifício hospitalar. A 

ampliação do Hospital iria demorar muitos anos e a despesa da obra envolveria avultadas 

quantias de dinheiro. Ter-se-ia, então, que arranjar um local, cuja obra fosse mais económica 

e no menor espaço de tempo possível. Diversas hipóteses surgiram, entre elas a de alargar o 

próprio edifício para a casa contígua do lado nascente, mas o preço exigido pelo proprietário 

ia além do orçamento desejado. 
Um aumento de um andar superior àquele onde se localizava a Secretaria, Sala de 

Despacho, partindo da torre da Igreja até à parte oriental do edifício seria a hipótese mais 
plausível; no entanto, existia um problema de ordem técnica a resolver: seria que a estrutura 
das paredes iria suportar a sobreposição de um novo andar? Seria bastante arriscado! 

A Mesa decidiu então, aproveitar todo o claustro do edifício, onde se fazia a antiga 
exposição, destinando «o átrio da Misericórdia para a collocação dos retratos dos seus 
bemfeitores, aformoseando esse recinto, tornando-o até um lugar aprazível e convidativo, sem 

• ~ 15 
prejuízo da luz para as suas repartições» . 

"idem, H-9-39, p. 39. Num relatório de 1870, quando se citam as obras efectuadas no Hospital de Santo António, consta o parecer 
de uma comissão, que em sessão de 9 de Dezembro de 1869 (datada de 2 de Junho de 1870) investigou a necessidade do Hospital 
de «[...] a construção na parte central e antiga do edifício das Galerias dos Benfeitores onde n'ella sejam collocados os seus 
retratos, sitio por certo o mais próprio para a collocação dos retratos d'esses beneméritos cidadãos, que dedicaram as suas ultimas 
lembranças aos pobres enfermos d'esté hospitab>. 
"ibidem. 
I5Idem, p. 167. 
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Modificou-se o local das escadas para o andar superior, «[...] que dá acesso para a 

secretaria, e sobre colunnas de ferro estabelecer a galeria encostada á sacristia; substituindo as 

janellas para esta pela luz por meio de clarabóias» . 
Neste andar superior fez-se uma varanda e uma galeria superior, tudo numa estrutura 

i n 

de ferro e vidro, «[...] à imitação da casa da Bolsa do Porto» . 
Aprovado o local, a Mesa, após a selecção dos trabalhos apresentados para o projecto 

da galeria, resolveu que rapidamente se procedesse à organização das bases para se abrir um 

concurso para a execução de toda a obra, excluindo o pavimento, questão que ficou para ser 

resolvida oportunamente. 

Disponibilizou-se a verba para a que a futura Administração lograsse a concretização 

deste trabalho com a maior brevidade possível. A Mesa previa que, assim que a Galeria 

estivesse concluída, se deveria atender à reparação dos quadros para pouco a pouco serem 

colocados. 
A obra pensada não era de realização difícil, esperando-se que a sua duração fosse de 

alguns meses apenas. 

Adjudicadas e preenchidas todas as formalidades, as obras tiveram início no dia 9 de 

Maio de 1887. 

Passar-se-ia, assim, a dispor de paredes suficientes para uma exposição permanente 

dos retratos no átrio do edifício. 

O tradicional uso de patentear ao público os retratos dos Benfeitores, na Festa da 

Visitação, não seria esquecido; continuar-se-ia a realizar, nesse mesmo dia, uma celebração 

solene assistida por todos os membros da Mesa, Definitório, Irmãos, autoridades e o público: 

«Costuma esta Instituição todos os anos celebrar as memorias dos seus fundadores e 

continuadores, apresentando ao publico os seus retratos [...] esse acto solemne acaba de ser 

substituído por outro mais significativo [...] é uma exposição permanente na galeria que se 

está construindo [...] resolveu-se que sem prejuízo d'aquella todos os annos e pela raesm^ 

occasião em que os bustos dos beneméritos se patenteavam no átrio da casa se fizesse «ma 

sessão solemne [...]>>18. 

I6Idem, p. 38. 
I7Idem, H-9-40, p. 16. 
18Idem, H-9-38, pp. 174 -175. 



Esta festa seria engrandecida por um discurso, proferido pelo Provedor, enaltecendo as 

virtudes e feitos dos beneméritos falecidos no ano anterior e que não se tinham esquecido da 

instituição, legando-lhe dinheiro ou propriedades. 
Em 1888, contrariamente ao previsto, as obras ainda não estavam concluídas. O seu 

andamento tornara-se moroso. 
As justificações apontadas para tal foram várias, desde um atraso dos fornecedores, 

obras inesperadas na Santa Casa acarretando despesas extraordinárias e ainda problemas de 

ordem técnica: «Ninguém conhecia a planta do átrio, onde as fiadas de pedras cobriam os 

encanamentos de aguas e esgotos e algumas ossadas de antigas sepulturas» . 

De tudo isto resultou que fosse necessário executar obras suplementares, que se iriam 

afastar dos cálculos, do orçamento e projecto iniciais. 

Levantaram-se as pedras, mudaram-se as escadas e removeram-se os entulhos. Depois 

surgiu a necessidade de regularizar a entrada e de evitar o destoar de um portal medieval que 

iria provocar uma desarmonia com uma estrutura dos finais do século XTX, como era a da 
galeria. 

Mas outro problema havia de ocorrer. 
O Eng.° Kopke elaborou o seu projecto pensando que a elevação prevista para a 

cúpula, que cobria o claustro, iria ser suficiente para que houvesse uma boa ventilação da 

galeria. 
Esta cúpula acabou por ser construída, mas o efeito de estufa criado pela falta de 

arejamento, capaz de prejudicar a pintura dos retratos, fez com que houvesse a necessidade de 

modificar a altura da estrutura que cobria o claustro, tendo-se destruído a inicial e introduzido 

mais colunas de ferro. 
Tudo isto encareceu bastante mais a obra, porque muito do material utilizado no 

projecto inicial não pôde ser reaproveitado, nomeadamente os vidros que já tinham sido 
colocados. 

Para que existisse uma harmonia dentro do próprio edifício da S.C.M.P., também a 

sala de Despacho, compartimento anexo à galeria, foi sujeita a um restauro. 
20 

Apenas faltava a colocação do pavimento a mosaico . 

mem, ti-y-jy, p. i to. , 
20Ibidem. Foi apresentada uma proposta por Cudell e Monteiro, sujeita a ser examinada por uma comissão, formada pelos 
Ayres Frederico de Castro Solla e Monsenhor António José Rodrigues Pereira. 



No final de 1889, é anunciada a conclusão da Galeria, prevendo-se para breve a sua 

abertura à exposição pública. Organizou-se um programa para que tal festividade fosse digna 

da circunstância. 
Designou-se um Conservador da Galeria, um inspector e um guarda da galeria , cujas 

funções a desempenhar eram regidas por um regulamento próprio. 

A forma como se iriam dispor os retratos, alguns já restaurados, na Galeria era de 

estrita responsabilidade do Conservador. Dever-se-iam colocar os retratos de uma forma 

harmoniosa: «[...] ocupando o logar principal na Galeria o retrato de D. Lopo d'Almeida, 

fundador do primeiro estabelecimento que esta Santa Casa Aajninistra, o qual falleceu em 

Madrid aos 29 de Janeiro de 1564, e foi sepultado na Igreja de S. Sebastião»22, pelo máximo 

reconhecimento e respeito à sua memória e sem esquecer que «[...] outros retratos há ainda, 

que apparecerão pela primeira vez na galeria dos benfeitores, e dos existentes foram 

restaurados mais de quarenta»23. 

Ao falar do restauro dos retratos, temos que destacar o papel importante da Mesa do 

ano de 1885-86 que já demonstrava uma preocupação a este propósito. 

No dia 22 de Dezembro de 1887 foi aprovado pela Mesa da 

Santa Casa da Misericórdia do Porto, na presidência do Sr. Conde de 

Samodães, o Regulamento do Conservador da Galeria dos Benfeitores 

da Santa Casa da Misericórdia do Porto24. O primeiro Conservador 

nomeado foi Joaquim Vitorino Ribeiro. 

Segundo este Regulamento, cabia à Mesa contratar um artista, 

considerado competente e de boa reputação, para a manutenção das 

obras que constituíam a colecção da Galeria. 

Aos candidatos eram exigidos documentos comprovativos de estudos em pintura, 

realizados no país ou no estrangeiro; e de idade não superior a cinquenta anos. 

35£ 
.^I^álriAMVtóWJkl-' 
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21Idem, H-9-39, p. 39. Para rever o projecto das obrigações que incumbem ao guarda da Galeria foi eleita uma comissão, formada 
pelo atrás citado Dr. Ayres de Castro e Solla, Arnaldo de Figueiredo, Dr. Henrique Carlos de Miranda, Monsenhor António 
Rodrigues Pereira e ainda o Conservador da Galeria dos Benfeitores. Foi contratado o Sr. Alexandre Maximiano de Oliveira para 
guarda. 
22Idem, p. 40. 
^Ibidem. 
24Este regulamento foi, mais tarde, aprovado pelo Governador Civil do Distrito do Porto, António Ribeiro da Costa, no dia 18 de 
Maio de 1888. É apresentado em Apêndice 5, Vol. IL; A.H.S.C.M.P., H-13-280 e H-13-281. 
24 Relatórios dos actos e gerência da mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
H-9-41, p. 42. 
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O ordenado proposto seria de vinte mil reis e o lugar de Conservador não faria parte 

do quadro dos empregados da Santa Casa, podendo ser dispensado quando a Mesa o 

decidisse. 
Segundo o Artigo 3.° deste Regulamento, o Conservador tinha as seguintes atribuições: 

«- A collocação dos quadros dos Bemfeitores segundo a melhor disposição artística. 

- O restaure de todos os que precisarem ou quando o venham aprecizar. 

- Vigiar a reparação dos caixilhos. 
- Organizar o catalogo geral dos quadros e os seus supplementos, para se imprimirem 

por conta da Santa Caza. 
- Collocar todos os objectos, que além dos quadros devam figurar na galeria. 

- Vizitar a galeria a miúdo, e pelo menos uma vez por semana, dando conta á Meza 

mensalmente do resultado das suas vizitas, expondo o que julgar necessário. 

- Dar as Instruções sobre os novos quadros que se hajam de fazer, e emmitir o seu 

parecer sobre os que se fizerem, para serem aceites ou não. 
- Dar o seu parecer sobre quaisquer obras de arte que a Meza tenha de mandar fazer 

[...]»25. 

Passemos ao dia da inauguração da Galeria: 
11 horas da manhã; dia 18 de Maio de 1890: «A inauguração solemne da galeria dos retratos 

dos bemfeitores devia-se ter já realisado no primeiro semestre do actual armo económico, 

mas circunstancias imperiosa e independentes da vontade da Mesa, obstaram a que se 
j • 26 

cumprissem os seus desejos» . 
A epidemia que se propagara no Porto no Verão do ano anterior e o conflito 

internacional que pouco tempo depois se seguira «[...] produzindo em todo o paiz o máximo 

desgosto e exasperação por partir d'uma nação que se dizia ampla e nossa fiel alhada, não 

era de molde para a realização de uma sollenidade festiva»27 seriam o suficiente para 

justificar o atraso desta inauguração. 

Não foi, no entanto, esta solenidade cercada do aparato que tinha sido previsto no 

programa da inauguração, pois as obras do espaço ainda não estavam totalmente concluídas. 

25A.H.S.C.M.P,.H-13-280,eH-13-281. . 
"Relatórios dos actos e gerência da mesa da Santa Casa da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 
H-9-41,p.43. 
21 Ibidem. - , 



Através de pequenos artifícios e grandes esforços, a festividade acabou por não perder todo 
o aspecto grandioso que estava previsto: «Alindou-se o recinto com plantas ornamentais e a 
banda marcial da guarda municipal tocou durante e depois do acto escolhidas peças de 

28 
música». 

Toda esta festa foi anunciada à imprensa, tendo acorrido inúmeras pessoas, entre os 

quais o Provedor, Visconde de Castro e Solla, que veio expressamente de Lisboa para 

presidir à inauguração: «Pelas 11 horas da manhã do dia 18 de maio, no meio de innumeras 

pessoas, entre as quaes muitas senhoras, deu a Mesa, Definitório e cappellães do coro 

entrada no elegante pateo coberto, onde se devia realisar a solemnidade, e ahi occupou o 

logar da presidência o illustre provedor, e os de secretários o digno secretario-geral 

Monsenhor Rodrigues Pereira e o vice-provedor. Os mesarios e membros do Definitório 
29 

tomaram logar aos lados da Mesa presidencial, bem como os capellães do coro» . 
Abrindo a sessão, o Provedor proferiu um discurso, expondo a finalidade daquela 

obra, cujo único objectivo era o de «[...] patentear constantemente os retratos dos benfeitores 

na galeria que se inaugurava, mostrando assim o reconhecimento dos pobres pelos benificios 

recebidos d'esses beneméritos e sendo ao mesmo tempo incentivo aqueles que se consagram 

ao santo exercicio da caridade» . 

O Visconde Castro e Solla fez referência às benemerências feitas pela Santa Casa: o 

recolhimento dos pobres, o tratamento aos lázaros, a protecção aos idosos e crianças. Tudo 

isto graças à filantropia dos beneméritos, ali retratados. 
Seguindo-se na palavra ao Provedor, o Reverendo Francisco José Patrício, ilustre 

pregador, «[...] em phrase correcta e eloquente referiu que aquelle acto solemne revelava um 
bello pensamento, que era consagrar gratidão a quem tinha tão bellamente exercido a 
caridade; que o espirito do Christianismo inspirara as acções generosas dos beneméritos da 
Santa Casa, cujos retratos estavam expostos, vendo-se n'essa longa fileira homens de todas 
as condições sociaes unidos em um só principio - a beneficência publica» . 

O orador realçou o papel de alguns dos muitos beneméritos, nomeadamente D. Lopo 

de Almeida, que «[...] abrira com chave de ouro do seu legado a série de heranças, que tem 

28 Idem, p. 43. 
29 Ibidem. 
30 Relatórios dos actos..., H-9-41, p. 44. 
31 Idem, p. 45. 



recebido a Santa Casa [...]>>32, D. Nicolau de Almeida, Conde Ferreira, Teixeira Guimarães, 

D. Pedro IV, D. Luis I, etc. 

Assinado o auto, pelos membros da Mesa e Defmitório e outros membros, o Provedor 

declarou inaugurada a Galeria que, a partir desse dia, estaria aberta ao público. 

Até ao dia 18 de Maio de 1890, nunca mais se realizou a tradicional exposição dos 

retratos no átrio da Santa Casa, tendo sido a última solenidade datada de 2 de Julho de 1886, 

dia de Nossa Senhora da Visitação. 
De 1886 a 1890, novos benfeitores vieram contribuir para aumentar a lista dos seus 

antecessores, através dos seus legados. 
As Mesas, como era usual, encomendaram os seus retratos, mas durante aquele lapso 

de tempo não chegaram a ser exibidos. 
No entanto, estes retratos tiveram o privilégio de serem patenteados, pela primeira 

vez, no dia da inauguração da galeria. 

Poderemos destacar alguns, citando, como exemplo, os retratos em corpo inteiro do 

Rei D. Luis I e o da Rainha D. Maria Pia, ambos pintados pelo pintor portuense e professor 

jubilado da Academia de Belas Artes, Francisco José Resende. 

A disposição e a colocação dos quadros na Galeria ficou a cargo do Conservador, 

Joaquim Vitorino Ribeiro, que foi bastante elogiado pelo seu trabalho. 

A leitura dos retratos era harmoniosa, as telas estavam restauradas, com excepção das 

mais antigas que ainda se encontravam à espera da sua vez. 

Nesta altura a colecção de retratos era formada por cerca de duzentos e sessenta e duas 

peças, estando patentes duzentos e quarenta e seis na galeria, sete na sala de sessões e nove no 

gabinete do Provedor. 

Na sala das sessões colocaram-se os retratos dos principais benfeitores e no gabinete 

do Provedor os retratos de beneméritos mais antigos, a quem a Santa Casa dedicava igual 

reconhecimento, como o retrato de D. Nicolau Monteiro, Bispo do Porto, falecido em 20 de 
Novembro de 1678. 

Colocaram-se, na Provedoria, os retratos do Conde de Samodães, do Dr. Delfim Maria 

de Oliveira Maia, que pelos serviços feitos à S.C.M.P., foram nomeados Provedores 

honorários e ainda o do antigo Provedor Conselheiro António Roberto de Oliveira Lopes 

Branco. 

Idem, p. 47. 



GALERIA DOS ítlíMFJSlTOItES 

SASTA CASA DA tlISffilCORDU DO PORTO 

CATALOGO PROVISÓRIO 

«DADROS EM PINTtíBA A ÓLEO 
E3ICTOTËS HA iiAl.i:ltl.i 

A Mesa gostaria de ter apresentado um catálogo com os 

retratos dos benfeitores, respectivos dados biográficos e disposições 

testamentárias, mas tal não foi possível, devido ao elevado número de 

retratos, a dificuldades financeiras e à falta de tempo. 

Elaborou-se, por isso, apenas um catálogo provisório, em que 

era focalizado: o nome, a data do falecimento e o número de ordem 

correspondente ao número que se vê no caixilho de retrato, ficando a 

tarefa de substituir este catálogo por um definitivo a cargo da Mesa do 

ano seguinte. A pesquisa destes dados foi feita no Arquivo da Santa 

Casa. No entanto, a escassez de documentação relativa aos retratos 

mais antigos tornou-se difícil e quase em vão. 
Só faltava imprimir o catálogo, mas devido a problemas financeiros a Mesa teve 

necessidade de adiar a sua publicação para uma melhor oportunidade; provavelmente para as 
Administrações posteriores. O catálogo ainda hoje existente é o catálogo provisório . 

Os visitantes continuaram a ter acesso apenas ao catálogo provisório. Poderemos citar, 
por mera curiosidade, que desde o início da abertura da Galeria ao público até 30 de Junho do 
mesmo ano, foram cerca de mil novecentos e trinta e um os visitantes, o que demonstra o 
interesse do público em conhecer um pouco da história desta instituição de caridade e em 
observar com os seus próprios olhos a figura daqueles que tanto contribuíram para a sua 

formação. 
Alguns ilustres visitantes acorreram a esta galeria, nomeadamente D. Carlos, D. 

Amélia e o Príncipe D. Luís Filipe. 
Estes, de visita à cidade do Porto durante cinco dias, em Novembro de 1892, 

deslocaram-se a este espaço, mas a hora da visita foi tardia e não obstante a iluminação 
eléctrica, não puderam examinar detalhadamente tão vasta colecção de retratos. 

O rei aproveitou para descerrar o seu retrato de corpo inteiro, pintado por Francisco 

José Resende. 
A tela foi colocado no lugar do Fons Vitae, que se achava entregue aos trabalhos de 

restauro do pintor António Manuel de Moura sendo, no ano seguinte, deslocado para o 

Gabinete da Provedoria. 

Este catálogo é apresentado no Apêndice 1, vol. II. 
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Devido ao desconhecimento da sua autoria, o Fons Vitae despertou bastante 

curiosidade. No ano de 1893-94 foi apreciado por inúmeros «notáveis» como Guerra 

Junqueiro, Ramalho Ortigão, o escultor Tomás Costa e muitos mais. 

É interessante focar que, neste mesmo ano, a galeria continuava a ser um dos 

"monumentos" mais visitados pelo público e todos os dias se inscreviam mais visitantes num 

livro de registos que se encontrava no andar superior da galeria. 

«A boa disposição da galeria, o asseio e ordem em que se acha, e a sua grande 

significação, são motivos que attrahem os visitantes e provocam os seus applausos»34. 

Referindo-se ao entusiasmo que a cidade do Porto mostrou perante este novo espaço, é 

dito no relatório de 1893 que «[...] este pantheon agora concluído e apreciado pela 

unanimidade dos votos desta cidade e dos forasteiros que a visitam, sendo poucos os que 

deixam de tomar parte n'uma fácil romaria ao recinto, onde se encontram gravadas memorias 

illustres, que de modo algum podiam permanecer entregues ao esquecimento dos ingratos»35. 

Não parava de aumentar o número de retratos e, no ano seguinte, a galeria continuou a 

ser visitada por um grande número de pessoas, que cada vez mais se interessava por este 

"museu de caridade". 
Reconhecia-se que «sem que possa dizer-se que n'esta exposição permanente sejam 

produções destinadas a um museu, pois assim seria admirarem quadros de primeira ordem, 

porque não era isso de esperar-se em galeria, que tem pouco uma intenção exclusivamente 

artística. 
Transformar esta galeria num museu não seria a intenção de quem criou este espaço, no 

entanto, em uma cidade onde o pouco que temos de salões destinados as bellas-artes não pode 

sequer ser inculcado no guia do viajante , a modesta galeria no átrio da Santa Casa é ainda o 

melhor que há, e a sua apparencia de asseio, ordem e symetria é agradável» . 

Continuou-se a comemorar o dia dos Benfeitores, em dias variáveis, celebração que 

era acompanhada por diversas actividades, leitura de poesia, cantares do coro das meninas do 

Colégio das Órfãs, etc. 
Prosseguindo na leitura de alguns relatórios dos anos seguintes, encontrámos registada 

a entrada de novos retratos, pintados por jovens pintores portuenses e uma contínua afluência 

34 Relatórios dos actos..., H-9-44, p. 61. 
35 Ibidem. 
36 Relatórios dos actos ..., H-9-45, pp. 61 e 62. 75 



de público a esta galeria. O Forts Vitae continuava a suscitar o interesse do público, quer 

nacional, quer internacional, trazendo ao Porto nomes importantes do domínio da Arte. 

Nos anos seguintes, segundo pedidos de alguns pintores, esta galeria abriu com algumas 

exposições públicas, mediante a oferta de esmolas: «Participou o Snr. Presidente, em sessão 

de 17 d'Outubro, que o pintor Snr. Henri Edward Huguenin pedia consentimento para 

effectuai no recinto inferior da Galeria uma exposição de trabalhos seus, isto 

approximadamente a 12 de Novembro de 1908, mediante a esmola costumada»37. 

Poderíamos continuar a relatar interessantes acontecimentos acerca da Galeria de 

Retratos dos Benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do Porto, mas esse não é o nosso 

propósito principal neste trabalho. 

Actualmente a Galeria não nos dá a mesma leitura dos tempos antigos. 

Mantendo a mesma estrutura com que foi edificada, não poderemos, no entanto, 

encontrar expostos os cerca trezentos e sessenta e cinco retratos dos benfeitores que hoje 

fazem parte desta colecção. Encontram-se eles espalhados pelas variadas salas no edifício da 

Rua das Flores e por outras secções pertencentes à Santa Casa. 

Aquela imagem de filas de telas dispostas harmoniosamente, onde os olhares de 

generosos homens nos tentam continuar a contar uma história de uma instituição e de uma 
cidade, já não existe. 

Este espaço foi restaurado em 1995, na Provedoria do Dr. Avides Moreira, tendo sido 

sob responsabilidade do Arquitecto Paulo Gomes a recuperação. 

Hoje, neste espaço, deparamo-nos com contínuas e importantes exposições 

temporárias e outras actividades culturais e sociais (concertos, recitais, conferências, etc,). 

Tornou-se a sala de visitas da Santa Casa da Misericórdia do Porto . 

Neste pequeno capítulo não pretendemos transmitir mais do que uma breve resenha 

histórica, evitando torná-la exaustiva. É lícito pensar que ainda existe ali espaço onde «a luz 

da eternidade continua a pairar». 

37 
38SANTOS RegL Maria Andrade Pereira dos, "O Património Artístico da Misericórdia do Porto. Os Retratos dos Benfeitores e 
os seus Pintores/A construção da Galeria" in " O Tripeiro", ano XIX, n.° 1, Janeiro de 2000, pp. 12-13. 

76 



Aspecto da Galeria em 1890 

3.2. A Colecção 

Esta colecção é de tal maneira vasta e peculiar, que é bem representativa da história 

desta Santa Casa da Misericórdia e dos Homens que a ela estiveram ligados, directa ou 

indirectamente. 
Segundo uma última inventariação39, o número de retratos existentes nesta colecção é 

de cerca de trezentos e sessenta e cinco atribuídos a cerca de cinquenta e um artistas, 
espalhados por várias dependências da S.C.M.P: Repartições Centrais, Hospital de Santo 
António, Hospital Conde Ferreira, Colégio de Nova Sintra, Colégio Nossa Snr.a da Esperança, 
Hospital da Prelada e Instituto Araújo Porto. A maior parte deles está em reserva, aguardando 

restauro. 
No prosseguimento da nossa pesquisa encontrámos alguns inventários, que apresentam 

disparidades em relação ao número de retratos existentes. 
Assim, num catálogo datado de 189040, ano da Inauguração desta Galeria, existiam 

cerca de duzentos e sessenta e dois quadros listados. Em suplemento a este catálogo, no ano 

de 1907, encontramos inventariados trezentos e dezasseis retratos e num outro del925, 

trezentos e setenta e cinco exemplares. 
Ainda noutro inventário «...de todas as coisas pertencentes á S.C.M.P» , datado de 

1824, foram citados alguns retratos, que hoje já não existem, como estando expostos em 

"Inventário dos Retratos de Benfeitores, Porto, Santa Casa Misericórdia do Porto, 1983; Inventário dos Retratos dos Benfeitores, 
Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1983, com anotações do Dr. Lopes Mendes, feitas em 1984 Ver Apêndice 4 vol. II. 
4('Catálogo Provisório dos Quadros em Pintura a óleo existentes na Galeria e outras dependências do Edifício, Porto, Santa Casa 
Misericórdia do Porto, 1890, H-13-133. Ver Apêndice 1, vol. II. 
41A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 4, n.° 3, s/ fl. 
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determinadas divisões dentro da sede da S.C.M.P., numa "Sala de Cera" e num "vão 

d'armaçâo". Estes retratos nem sequer estão catalogados em nenhum dos inventários citados. 

Analisando estes inventários, verificámos que, embora o número de obras tenha 

aumentado desde o início da primeira catalogação, veio a diminuir a partir de 1925. 

Tentando encontrar explicações para tal, podemos associar o desaparecimento de 

retratos a alguns episódios42 relacionados com a própria História da Santa Casa e a um certo 

desleixo por parte da Instituição na sua preservação. Hoje em dia há um grande investimento 

na recuperação de retratos, alguns em estado de total ruína. 

Ordenando cronologicamente estes retratos por data de execução, poderemos situá-los 

entre 164943 (data do primeiro inventariado) e 194944. Não poderemos garantir a não 

existência de retratos antes de 1649. 

Analisando os diferentes inventários existentes constatámos que existe uma época, 

entre 1835-1868, em que a Mesa encomendou um maior número de retratos, nomeadamente 

ao pintor João de Almeida Santos, levando-nos a pensar que este seria o retratista "oficiaTda 
S.C.M.P. 

O elevado número de encomenda faz-nos crer que a Santa Casa terá recebido, nesta 

época, valiosas doações legadas por benfeitores da cidade. 
Isto leva-nos a pensar que a tradição de oferecer bens a esta instituição, iniciada 

anteriormente, estava bem consolidada entre a burguesia endinheirada da cidade, tanto 

masculina como feminina. 
Ao analisarmos a documentação comprovativa das encomendas constatámos que 

alguns retratos não foram encomendados pela Santa Casa. 

Procurando uma explicação para tal facto, concluímos que eles devem ter sido 

incluídos em legados feitos por alguns benfeitores, que não só doavam grandes somas de 

dinheiro mas também casas com o respectivo recheio, onde poderiam estar os referidos 

quadros. 

«Existe referência a um episódio, datado de 29 de Junho de 1896, que se refere a um desmoronamento de parte da 'platibandada 
da Igreja da Misericórdia, sobre os vidros da Galeria,, partindo quarenta e danificando sete telas, entre as quais as de D. Engracia 
Roberta Simões, de Joaquim Pinto Leite, Manuel José de Sousa Araújo e de João António de Sousa Fores, (H-9-8 p. 89), que no 
ano seguinte terão sido restauradas por Manuel António de Moura pela .quantia de 87S000 réis. Tornou-se necessáno fazerem-se 
reproduções das telas destruídas, nomeadamente dos retratos dos benfeitores: Joaquim Pinto Leite, D. Ana Mana, D. Joaquina 
Isabel Doroteia. Este trabalho foi executado por Joaquim Vitorino Ribeiro, pela importância de 60S000 reis, H-9-48, p 88. 
'" Retrato de Manuel Fernandes de Calvos, atribuído ao pintor António André, cuja obra é estudada neste trabalho, figurando em 43 

n.°l 
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Verificámos também existirem erros na autoria e data de execução de alguns retratos. 

A falta de assinatura na quase totalidade das obras poderá ter induzido em erro os 

funcionários ou curiosos que registaram as datas e autorias erradas, por não terem feito o 

estudo da documentação existente. 

Também a tradição oral de autoria de retratos poderá ter contribuido para tais erros. 

Por exemplo o quadro de D. Nicolau Monteiro foi, durante anos, atribuído a João 

Glama, tendo ele sido na realidade executado por Domingos Teixeira Barreto. 

Ao estudarmos os Relatórios da gerência dos actos da Mesa (Série H), que só existem 

a partir de 1856, deparámo-nos com registos de restauro de retratos e encomendas, sem serem 

mencionados os seus autores originais, o que provoca uma certa confusão. 

Ao apreciar globalmente a Colecção de retratos da Galeria notamos um número 

superior de retratos masculinos em relação aos femininos. Poucos são os retratos de corpo 

inteiro, destinados aos benfeitores de mais ricos legados e às figuras régias. A maioria é 

constituída por retratos de meio corpo ou a 2/3 de corpo inteiro. 

Alguns dos retratados pertencem à classe eclesiástica, poucos à nobreza e a maioria à 

burguesia. Existiu e ainda existe uma preocupação em fazer molduras idênticas para todos os 
retratos. 

Todos os retratos encomendados pela Santa Casa são identificados por meio de 

inscrições, inicialmente colocadas no lado esquerdo até cerca de 1800 e posteriormente na 
parte superior do retrato. 

A colecção parece ser condicionada pelo gosto do encomendador. «Se a arte não está 
em todo o seu brilho e esplendor, se não há quadros de pincéis celebres e consagrados pelo 
louvor e consenso geraes, temos aqui coisas que faltam em melhores e mais ricas 
exposições.O artista ao desenhar, ao compor, ao colorir qualquer desses quadros que ahi 
vemos, está dominado por um sentimento que nunca deixa de o inspirar e que consiste em 
considerar a belleza humana, traduzida nas harmonias da alma, e d'essa belleza humana nos 
guindamos á belleza creadora, á formusura de Deus [...] cada um dos nossos quadros relembra 
um eleito, se não perfeitamente no sentido em que a egreja o considera e julga, pelo menos 
com o typo de bondade, de coração sensível, sentimentos nobres e delicados. Não 
apresentaremos exemplares de um ideal, a que visa o artista, mas temos o bastante para que 

"Retrato de Alberto de Sousa, representando o Benfeitor António Joaquim de Oliveira e Castro, catalogado com o n.° 188, 
romarin dn. Retratos dos Benfeitores, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, 1984; Apêndice n. 3, vol. Il 



elles mostrem vida, acção e firmeza. Ninguém que exerça sinceramente a caridade deixa de 

ser animado pelo fogo sagrado do amor mais puro. O seu retrato, quando se faça, não pôde 

representar um cadaver, mas sim o vigor da vida, demonstrado na energia da resolução, no 

valor da obra»45. 
Abrangendo determinadas épocas estilísticas na arte portuguesa, esta colecção apresenta 

como que um esquema repetitivo em que a figura do retratado, vestido à época, é apresentada 

em fundos escuros e frios. 
Até às primeiras décadas do século XVIII os retratos são imbuídos de um fervor pio e 

religioso, integrados numa certa composição, que vai desaparecendo com o passar dos anos. 

Com algumas excepções, a maior parte das obras é, em geral, de qualidade artística 

modesta, motivada pela falta de preparação dos seus pintores, muitos de cariz artesanal, 

principalmente até às primeiras décadas do século XVIII. 

No entanto, a Santa Casa recorreu sempre aos mais prestigiados retratistas da Cidade, 

quer antes quer depois da criação da Academia Portuense de Belas-Artes. 
Pela sua unidade periódica e formal dividimos os retratos estudados pelas seguintes 
46 

épocas : 

3.2.1. Século XVII: 
1. Capitão Manuel Fernandes de Calvos - Atribuído a António André - (?) 

3.2.2. Século XVIII 
Deste período incluimos 16 retratos: 

2. D. Lopo de Almeida - autor desconhecido 

3. Barão Francisco de Araújo - autor desconhecido 

4. Barão Manuel Rodrigues - Manuel Ferreira e Sousa -1722 

5. Barão Manuel Ribeiro Poço - José Pinto Pereira -1745 

6. Luis Correia Pacheco - atribuído a João Glama - s/data 

7. Padre Francisco Xavier de Araújo - atribuído a João Glama - s/data 

8. José Monteiro de Almeida - atribuído a João Glama-s/data 

45 Relatórios dos actos e...,H-9-45, pp. 61 e 62. 
46 Estes retratos são apresentados por ordem cronológica de execução e outros dados no Anexo 1, vol. II. 



9. Padre Dr. Francisco Xavier de Araújo - atribuído a João Glama - s/data 

10. Corregedor Luis Tomás Esteves da Silva - atribuído a João Glama - s/data 

11. D. Lopo de Almeida - Cópia de Joaquim Vitorino Ribeiro, de 1890, de Francisco 

Mendes Lima 
12. João Salgado da Cruz - Francisco Mendes Lima -1769 

13. D. Nicolau Monteiro - Domingos Teixeira Barreto -1769 

14. Desembargador Vicente José de Sousa Magalhães - atribuído a João Glama - s/data 

15. José de Campos Silva - Domingos Francisco Vieira -1792 

16. Tenente Coronel Fernandes Guimarães - Domingos Francisco Vieira -1788 

17. Manuel Francisco Pereira - Domingos Francisco Vieira -1794 

3.2.3 O Século XIX 

Deste grupo fazem parte 101 retratos: 

18. José Vieira da Costa-Custódio José Ferreira -1802 

19. Manuel Teixeira de Carvalho - António Simões Pereira de Vasconcelos -1805 

20. António Ribeiro de Faria - António Simões Pereira de Vasconcelos -1806 

21. Dr. Manuel Silvestre - António Simões Pereira de Vasconcelos -1806 

22. José Lopes da Silva - António Simões Pereira de Vasconcelos -1807 

23. Manuel Lourenço Mendes - João dos Santos Vieira -1802 
24. Francisco José Ferreira da Costa - José Vicente Magalhães Queirós -1812 

25. D. Joana de Jesus - Luis Augusto Correia Leal -1814 

26. Domingos Rodrigues Guimarães - Joaquim Rafael -1815 

27. Manuel Francisco dos Santos - António Pinheiro da Fonseca -1817 

28. Luís António Teixeira -António Simões Pereira de Vasconcelos - 1818 

29. Margarida Inácia da Silva Barros - António Simões Pereira de Vasconcelos - 1818 

30. José Francisco Guimarães - Joaquim Rafael -1819 

31. D. Ana Maria - António Correia da Rocha e Sousa - 1822 - Cópia de Joaquim 

Vitorino Ribeiro de 1897 
32. D. Maria Joaquina Doroteia - Joaquim Rodrigues Braga - 1822 - Cópia de Joaquim 

Vitorino Ribeiro - 1897. 



33. Joaquim Gonçalves da Costa - Joaquim Rafael -1823 

34. Manuel José Gonçalves - João Baptista Ribeiro -1823 

35. Caetano José dos Santos - autor desconhecido 

36. José Pinto Soares - Joaquim Rodrigues Braga -1825 

37. António Simões Duarte - autor desconhecido 

38. Ana Margarida Rita Angélica-Atmásio de Sousa Lobo -1829 

39. Manuel José do Coveio - João Baptista Ribeiro -1831 

40. António de Freitas Guimarães- Atanásio de Sousa Lobo -1831 

41. Narciso António de Araújo Guimarães - Atanásio de Sousa Lobo -1834 

42. José Joaquim Pereira Jordão - José Alves Ferreira Lima -1831 

43. D. Francisca Rita Simões - João de Almeida Santos - 1835 - Cópia de Joaquim 

Vitorino Ribeiro -1897 

44. Manuel Luís da Costa- atribuído a Atanásio de Sousa Lobo -1835 (?) 

45. D. Engrácia Roberta Simões - João de Almeida Santos -1836 

46. S. M. D. Pedro IV- José Alves Ferreira Lima -1836 

47. Dr. João Pedro Gomes de Abreu - autor desconhecido 

48. D. Luísa Rosa Avondano - Manuel Araújo Porto Alegre -1838 

49. Arcanjo José Pereira de Carvalho - João de Almeida Santos -1839 

50. S. M. El Rei D. João VI - atribuído a Joaquim Rafael - 1839 

51. António Joaquim Gonçalves da Costa - João de Almeida Santos -1841 

52. Padre José Joaquim Teixeira da Rocha - José Alves Ferreira Lima -1842 

53. Joaquim José de Araújo - João de Almeida Santos -1843 

54. Vicente de Sá Rocha - João de Almeida Costa -1843 

55. Dr. Custódio Ledo - João de Almeida Santos -1844 
56. Manuel Ferreira Duarte - João de Almeida Santos -1845 

57. Isidoro de Sousa Vale - João de Almeida Santos -1845 

58. D. Emília Delfina da Costa Soares - João de Almeida Santos - 1845- restaurado por 

Joaquim Vitorino Ribeiro -1902 

59. D. Teresa (tia da D. Claudino) - João de Almeida Santos -1845 

60. Manuel Joaquim Gomes de Faria - João de Almeida Santos -1846 

61. Padre Domingos Francisco Martins de Matos - João de Almeida Santos -1846 
62. D. Maria Angélica Monteiro - João de Almeida Santos -1846 



63. D. Maria Emília Lopes - João de Almeida Santos -1846 

64. Gonçalo Camelo - João de Almeida Santos -1846 

65. António Marques Pereira - João de Almeida Santos -1847 

66. João Baptista dos Santos Pereira - João de Almeida Santos -1849 

67. José Bento de Faria e Carvalho - João de Almeida Santos -1849 

68. D. Ana Margarida do Vale - João de Almeida Santos -1849 

69. D. Maria Clotilde de Fernandes Faria - João de Almeida Santos -1850 

70. José Alexandre Ferreira Brandão-João de Almeida Santos -1850 

71. Serafim Carneiro Geraldes- João de Almeida Santos -1850 

72. João Ribeiro Faria- João de Almeida Santos -1850 

73. Domingos Ferreira Ribeiro - João de Almeida Santos - 1850 

74. Manuel Ferreira de Lemos - João de Almeida Santos -1850 

75. José António de Sampaio Guimarães - João de Almeida Santos -1852 

76. António Ribeiro da Costa - João de Almeida Santos -1852 

77. António Roberto de Oliveira Branco - João de Almeida Santos -1856 

78. Domingos Ribeiro Faria - Francisco Pinto da Costa -1858 

79. S. M. El. Rei D. Pedro V- Francisco Pinto da Costa -1858 

80. Visconde de Alpendurada - Francisco Pinto da Costa -1859 

SI. António Leite Ferreira - João de Almeida Santos -1860 

82. Manuel Pereira Pena - João de Almeida Santos -1861 

83. Visconde de Sá da Bandeira- João de Almeida Santos -1861 

84. Francisco Gonçalves de Aguiar-João de Almeida Santos -1861 

85. Manuel Pereira Guimarães e Silva- João de Almeida Santos -1861 

86. Luís Pinto Guimarães - João de Almeida Santos -1861 

87. Barão de Nova Sintra - Guilherme António Correia -1861 

88. Joaquim Alves da Fonseca Loureiro - João de Almeida Santos -1862 

89. Manuel Nunes dos Santos - João de Almeida Santos -1862 

90. José António da Costa Irmão - João de Almeida Santos -1862 

91. Januário José Lobo- João de Almeida Costa-1862 

92. D. Ana Cândida Veloso de Azevedo Ferreira - João de Almeida Santos - 1863 -

cópia de um retrato, autor desconhecido. 
93. António José Pereira Vilaça - João de Almeida Santos -1863 



94. Geraldo José da Cunha - João de Almeida Santos -1863 

95. João Fernandes de Faria - João de Almeida Santos -1863 

96. Domingos Ribeiro Guimarães - João de Almeida Santos -1863 

97. José Ferreira Cardoso - João de Almeida Santos -1864 

98. João Pereira Martins - João de Almeida Santos -1865 

99. Conde de Ferreira - João de Almeida Santos -1866 

100. António da Silva Ribeiro - João de Almeida Santos -1866 

101. António de Sousa Lobo - João de Almeida Santos -1866 

102. Joaquim Nogueira Gandra - João de Almeida Santos -1866 

103. António José Monteiro Guimarães - João de Almeida Santos -1866 

104. D. Emília Clamouse Browne - Giorgio Marini -1866 (?) 

105. José António Pinto de Araújo - António da Costa Júnior -1867 

106. José Joaquim de Aguiar - José Alberto Nunes-1867 

107. Joaquim da Silva Amorim- António José Durães e Silva-1867 

108. José Pereira da Silva - Eduardo Teixeira Pinto -1868 

109. Joaquim António Lopes - António da Costa Júnior -1867 

110. António José Imménes- José Alberto Nunes-1867 - restaurado, em 1902, por 

Joaquim Vitorino Ribeiro 

111. Maria do Ó Magalhães - José Alberto Nunes -1867 

112. Manuel Alves Machado Basto - António da Costa Júnior -1867 

113. António José Gomes Moreira - José Alberto Nunes -1867 

114. António Lopes Coelho - António da Costa Junior -1868 

115. Luís de Sampaio - António da Costa Júnior -1868 

116. Barão José de Miranda Carvalho - Julião Martins -1868 

1 \1 António José Pinto Guimarães - José Alberto Nunes -1869 

118. Manuel Vicente de Araújo Lima - António José Durães e Silva -1869 

119. José Caetano Moreira - António José Durães e Silva-1869 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Século XVII 

4.1.1. António André 

Segundo documentação conhecida, a actividade deste pintor, de formação lisbonense, 

desenvolveu-se no período compreendido entre os anos de 1612 e 1652. 

Este artista poderá ser inserido numa tendência maneirista tardia, próxima dos pintores 

das novas tendências naturalistas-tenebristas. 

Tal como aconteceu no país vizinho, em Portugal destacou-se um núcleo de pintores que 

procurou, numa atitude reinvidicativa, obter um novo estatuto para os pintores a óleo, 

tentando diferenciar-se dos "oficiais mecânicos". Este grupo procurava ascender a cargos de 

relevo dentro da própria sociedade, integrar a sua profissão no estatuto de profissão liberal, 

poder rejeitar obras de encomenda, discutir os preços dos seus trabalhos, etc. 

Encontramos António André, em Lisboa, no ano de 1612, como signatário de uma 

petição à Câmara de Lisboa, num documento reinvidicativo «[...] do Foro de nobreza para a 

sua arte e os Privilégios da Classe: Procuração [d]os pintores desta Cidade [...] em sete dias 

do mês de Fevereiro, na cidade de Lisboa, no Paço dos tabeliães apareceram presentes, 

António de Moura, e António André, Fernão Gomes, e António Simões, Manuel Figueiredo, 

António da Costa, André Pinheiro e Gregório Antunes, Pintores e Moradores nesta Cidade 

[...] que eles querem demandar a Câmara desta cidade e porêm-se com ela a direito sobre a 

arte de pintar que usam, e tratar da nobreza dela, para ficarem isentos de todas as cousas a que 

estão sujeitos os officiais mecânicos antes servirem ofícios e cargos nobres e usar privilégios 

deles, como arte em muitas cidades e vilas deste Reino e fora dele [. ..]»\ 

António André é um pintor cuja obra conhecida está mais directamente relacionada 

com as cidades de Aveiro e Porto. 

Em 1620, encontrava-se a trabalhar para o Mosteiro Dominicano de Jesus de Aveiro e, 

ainda com maior intensidade, para o Mosteiro de Santa Joana. Terá efectuado obras na Capela 

'SERRÃO, Vitor, O Maneirismo e o Estatuto Social dos Pintores Portugueses, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 
1983, p. 125. O mesmo se vai passar na cidade do Porto, em 1622, onde teve lugar um debate em que os pintores se recusavam a 
ser comparados aos oficiais mecânicos, querendo privilegiar o seu estatuto de pintores a óleo ou de fresco, defendendo a 
exclusividade da pintura de cavalete. 
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da enfermaria do Mosteiro, onde terá pintado uma efígie da padroeira «[...] um retrato de 
Santa Joana [...] obra de António André, pintor da cidade do Porto, hoje desaparecido» . 

No Museu Regional de Aveiro existem três painéis3, que teriam pertencido ao 
Mosteiro de Santa Joana, pinturas de carácter meramente devocional que merecem alguma 
atenção, não pelo seu valor artístico, mas pelo seu valor documental. 

Ainda lhe são atribuídas, no altar de Nossa Senhora do Rosário, cerca de catorze 
tabuinhas4 representando os Passos da Paixão de Cristo, que apresentam semelhanças com os 
painéis anteriormente citados; mas já revelando uma ruptura com o maneirismo tardio, onde o 
contraste claro-escuro começa a ser bem mais marcado e a aproximar-se das obras naturalistas 

sevilhanas. 
Para a Capela da Ordem Terceira de S. Francisco do Porto António André em 1645-

1646, pintou uma imagem de Santa Isabel5 feita pelo "imaginário" Francisco Vieira. Este 
trabalho ainda não estava concluído em 16526: «Carregão se em receita ao irmão Pe Bobrum 
sindico mil rs q lhe deu o irmão P° Va pellos ter retidos em sua mão do conserto q se tinha 
feito com o irmão Ari0 Andrépa faser a Rainha S.ta, a qual não esta de todo acabada...hoje 14 

de Abril 652». 
Em 1650-1651 pintou para esta mesma Capela um «[...] Coadro de nosso Padre 

pregando»1, pelo que recebeu sete mil e quinhentos réis. 
Mas quando é que vamos encontrar António André a trabalhar para a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto? 
De acordo com informação recolhida no A.H.S.C.M.P8, existem apenas dados 

relativos a dois retratos deste pintor, executados no ano de 1649: um de um tal Gaspar 

Fernandes de Calvos e outro do pai do Capitão Manuel Fernandes de Calvos 
9 

2Idem, A Pintura Protobarroca em Portugal 1612-1657. O triunfo do Naturalismo e do Tenebrismo, Lisboa, Edições Colibri, 
1999, pp. 101-102 e 200. 
3SERRÂO, Vitor, O Maneirismo..., p. 102. Estes painéis representam «A Virgem Maria, acompanhada por Santa Catarina e Santa 
Maria Madalena, oferecendo ao beato Frei Lourenço uma tela de S. Domingos de Soriano», outra «O refeitório do Convento de S. 
Xisto em Roma», datada e assinada e, por fim, a «Morte de S. Domingos Soriano». Segundo este autor: «A modelação é frouxa e 
insegura no tocante às figuras, que seguem ainda os protótipos maneiristas e a articulação dos espaços e dos diversos planos é 
hesitante e mal organizada, revela um pintor algo ingénuo [...]». 
4Idem, Ibidem. 
5BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada, Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese do Porto, 
Documentação I, Séculos XV e XVII. Porto, s/n, 1984, (Col. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu estudo - 1"), PP- 282-283, 
nota n.° 58. 
6 Idem, Ibidem. 
7 Idem, Ibidem, p. 307, nota n.° 64. 
"Apêndice n.° 6, doe. n.° 1 e doe. n.° 2,vol. II, desta tese. Existem ainda referências a este retrato e a estes documentos por: 
BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para um Dicionário de Artistas..., p. 34; e CRUZ, António; e PERES, Damião, 
História da cidade do Porto, vol. Ill, Porto, Portucalense Editora, 1965, p. 254. 
9 Devia existir uma relação familiar entre Gaspar Fernandes de Calvos e Manuel Fernandes de Calvos. 
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Hoje apenas existe uma peça atribuída a António André, a de Manuel Fernandes de 

Calvos (retrato n.° l)10. Até à data este retrato foi sempre atribuído a este pintor e apontado o 

documento n.° 211 como o recibo deste trabalho. 

Todavia, numa nova leitura do documento, verificamos que a palavra lida como 

"painel" será «pai de», referindo-se a um retrato do pai de Manuel Fernandes de Calvos e não 

ao retrato de Manuel Fernandes de Calvos. Tudo nos leva a crer que pudesse ter existido um 

erro de leitura, feito pelos vários autores que se referem a este retrato. 

Continuamos, porém, a atribuir o retrato de Manuel Fernandes de Calvos a António 

André, pelo tipo de modulação, pela má distribuição de planos, pelo tratamento grosseiro da 

figura humana, características do tipo de pintura executada na época por alguns dos nossos 

artistas. No entanto, não podemos afirmar qual a data da sua elaboração. 

O único exemplar existente nesta Santa Casa apresenta-se num estado de conservação 

razoável; as diversas camadas de verniz sobrepostamente colocadas para a conservação do 

retrato fazem com que nos seja algo difícil proceder a uma análise mais profunda sobre a 

técnica usada: o tipo de pincelada, o grau do croma, etc. Parece-nos também existir uma certa 

oxidação ao nível dos amarelos utilizados pelo pintor. 

António André, recorrendo quase a uma ausência de decorações e à utilização de um 

plano intermédio, tenta transmitir uma certa profundidade espacial na composição deste 

retrato, não conseguindo o seu objectivo. 

O pintor utiliza dois cenários para nos tentar transmitir algo da personagem do 

representado. Um cenário mais intimista, onde nos aparece Manuel Fernandes de Calvos num 

espaço interior junto a uma mesa (por sinal extremamente mal desenhada em termos de 

perspectiva), quase isento de decoração, um tanto ingénuo, mas que pretende levar-nos a um 

aspecto mais recatado da vida do retratado. 

E o outro cenário, mais mundano: o de um homem que percorreu os "quatro cantos" do 

mundo. António André recorre a uma paisagem e certos elementos arquitectónicos como 

fundo onde se inscreve Manuel Fernandes de Calvos, numa postura de personagem 

benevolente, piedosa, auxiliando e auscultando os pobres, os doentes e as crianças, 

representados por seis figuras ligeiramente curvadas. 

A modelação de volumes é bastante fraca, simples e dura, assim como o desenho da 

figura humana que é pintada de uma forma tosca, com feições e mãos bastante rudes, olhar 

10 Este retrato é apresentado no vol. III. 
11 Apêndice 6, vol. II. 



nostálgico, usando vestuário escuro que o artista modula com dificuldade. As luvas colocadas 

sobre a mesa apresentam um aspecto bastante artificial. 

Este retrato pretende transmitir algo de misterioso, principalmente ao nível da 

utilização do claro-escuro, que nos tenta criar um quente ambiente de envolvência 

psicológica, demonstrando-nos uma faceta algo expressiva e humana do retratado. 

A perspectiva nesta peça é frágil, as deficiências técnicas ao nível do desenho são de 

uma grande ingenuidade. 
Esta obra afasta-se completamente do tipo de retrato executado noutros países, mas 

exemplifica a modesta capacidade artística, um tanto provinciana e fechada da pintura 

portuguesa da época. 
Esta peça foi mandada retocar anos mais tarde ao Padre Manuel Corrêa e Sousa, em 

Dezembro de 1692 . 
Consta ainda que existiu um retrato de Manuel Fernandes executado por Francisco 

Mendes Lima em 176912; e ainda outro de António Carneiro, que teria sido exposto na 

Inauguração da Galeria em 189013, desconhecendo-se o seu destino. 

Em 1649, um tal carpinteiro Francisco Tavares terá feito um caixilho para o retrato 

executado por António André, pela quantia de mil e quinhentos réis14. Este caixilho foi 

novamente dourado em 3 de Novembro de 1768, por Francisco Mendes Lima, pelo qual 

recebeu, juntamente com o douramento do retrato de D. Lopo de Almeida, a quantia de vinte 

sete mil e duzentos réis . 

Actualmente, o referido quadro encontra-se exposto na Galeria da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto integrado na Exposição Manuscritos Pintura e Escultura da 

Misericórdia do Porto. 

Mais tarde, em 1651, António André pintou uma Bandeira para a Irmandade, tendo 

recebido 23 $000 réis, em Junho do mesmo ano . 

"Ver Apêndice n. 6, doe. n.° 4, vol. II. BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para um Dicionário..., p. 34. Sobre Manuel 
Correia e Sousa ver: SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, Património Artístico da Misericórdia do Porto. Pintura e 
Douramento, in "O Tripeiro", ano XVIII, n.° 12, Porto, Dezembro de 1999, p. 376. 
12A.H.S.C.M.P., Série L, Banco 4, n.° 2, fl. 44. Por este retrato Francisco Mendes Lima terá recebido 14$400 rs. e terá executado o 
caixilho e dourado, juntamente com um de D. Lopo de Almeida. Este documento não foi por nós encontrado; no entanto, é 
referido por: FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa..., p. 45, nota 35; e SAMAGAIO, Estevão, 
Manuel Fernandes de Calvos in Manuscritos, Pintura e Escultura da Misericórdia do Porto, Catálogo, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1999, p. 52. 
"FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa..., p. 45, nota 35. 
14Apêndice 6, doe. n.° 3, vol. II. 
15 Idem, doe. n.° 9. , , o 
16A.H.S.C.M.P., Série L, Banco n.° 2, n.° 10, fl. 320 v.; FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, Historia da Santa Casa..., p. 
45, nota 35. 
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Não encontrámos mais documentação a respeito da actividade de António André dentro 

da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 
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4.2 Século XVIII 

4.2.1. Manuel Ferreira e Sousa 

18 Este pintor do século XVIII morava no Porto, na Rua das Taipas . Aparece designado 

como Manuel Ferreira e Sousa e também, apenas, Manuel Ferreira19. 

Conhece-se pouco da sua obra. Trabalhou para a Misericórdia do Porto entre 1722-

1735. O primeiro trabalho que lhe poderemos atribuir é de 1722. Trata-se dos retratos do 

Abade de Grelhas e de Manuel Rodrigues - O Ruivo , pelo quais terá recebido 4 moedas de 

ouro, em 22 de Abril de 1722. 

Fez dois painéis para a Sacristia da Ordem Terceira de S. Francisco do Porto, em 1723, 

pelos quais recebeu 9$600 réis21. 

Em 1725, vamos encontrá-lo novamente na Santa Casa da Misericórdia do Porto a 

realizar a pintura da Botica e das janelas do Hospital, sendo então considerado «[...] um dos 
99 

mais insignes pintores» da cidade do Porto . 

Neste mesmo ano pintou o retrato do Capitão Francisco Pereira dos Santos, retrato 

hoje inexistente, pela quantia de doze mil réis23. 

Trabalhou para a Sé do Porto, onde terá feito um retábulo para o Baptistério, pelo qual 

terá recebido vinte e oito mil e oitocentos réis, em 27 Junho del72624; e terá restaurado o 

painel do "Nascimento'", para este mesmo templo25. 

18Apêndice 7, doe. n.° 2, vol. II. FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, A Arte da talha do Porto na época do Barroco {Artistas, 
clientelas, materiais e técnicas), vol. II, Porto, Câmara Municipal do Porto, 1989, p. 659. Manuel Ferreira e Sousa aparece-nos 
como testemunha de uma doação, em 18 de Janeiro de 1737, morador na Rua das Taipas e tendo como profissão pintor. 
BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese do Porto 
Documentação III- 1726 a 1750, Porto, s/n, 1986 (Col. "Diocese do Porto, Subsídios para o seu estudo-II"), P- 102: este autor diz-
nos que Manuel Ferreira e Sousa morou na Rua de S. João Novo, no Porto, no entanto num documento apresentado na p. 65, o 
pintor morava na Rua das Taipas. Ainda sobre este pintor: BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para um dicionário..., p. 
525; CRUZ, António e PERES, Damião, Ob. cit., pp. 254 -255 e SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, O Património 
Artístico da Misericórdia do Porto. Pintura e Douramento", in "O Tripeiro", ano XVHI, Porto, n.° 12, Dezembro de 1999, p. 376. 
19LOPES, Carlos da Silva, Painting and Sculpture in Oporto during the Eighteenth Century in "Apollo", London, vol. XCVII, 
1973, n.° 134, p. 370: «An artist about whom little is Known was Manuel Ferreira de Sousa [...] perhaps he is the Manuel Ferreira 
who in 1727 executed the paintings of St. Peter and St. Paul for the Cathedral». 
Pensamos ser o mesmo pintor visto que os seus trabalhos para a Sé do Porto e para a Santa Casa da Misericórdia do Porto são 
executados na mesma época. 
20Apêndice 6, doe. n.° 5, vol. II. BASTO, Artur de Magalhães, Ob cit., p. 525; CRUZ, António; e PERES, Damião, Ob. cit., pp. 
254 -255 e SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, O Património Artístico da Misericórdia do Porto. Pintura e 
Douramento..., p. 376. Estes autores não transcrevem os documentos. 
21BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese do Porto. 
Documentação 11-1700 a 1725, Porto, s/n, 1985 (Col. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu estudo-II"), pp. 635 e 637. 
22Apêndice 7, Doe. n.° 1, vol. II. BASTO, Artur de Magalhães, Ob.cit., p. 525; este autor não transcreve o documento na íntegra. 
23Apêndice 6, Doe. n.° 6, vol. II. BASTO, Artur de Magalhães, Ob.cit., p. 525; este autor não transcreve o documento na íntegra. 
Nas obras atrás citadas fazem apenas referência a este retrato. 
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Ainda para a Sé pintou dois painéis26, de S. Paulo e de S. Pedro, pelos quais terá 

recebido noventa e seis mil réis, em Novembro de 1727. 

Posteriormente, vamos encontrar Manuel Ferreira e Sousa na cidade de Aveiro, 

executando seis painéis laterais da Capela-mor do Mosteiro de Jesus, sobre a vida da princesa 

Santa Joana, datados de 1729. Um dos quadros está assinado: «EMMANUEL FERRA E SOUSA 

FECIT ANNO /1729»27. 

Em 1735 volta a trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia do Porto, para pintar uma 
28 

nova Bandeira para o Auto dos Irmãos . 
Mas é como retratista que vamos analisar o trabalho de Manuel Ferreira e Sousa: 

Embora ele tenha pintado três retratos de Benfeitores, hoje apenas existe um exemplar, 

o de Manuel Rodrigues - O Ruivo29, que foi, segundo o último inventário30, atribuído a José 

Pinto Pereira. Porém, através da documentação encontrada, comprovamos ser da autoria de 

Manuel Ferreira e Sousa e não de José Pinto Pereira. O tipo de composição e a distribuição de 

elementos, utilizados em alguns retratos anteriores e posteriores, pelo próprio José Pinto 

Pereira, poderão ter induzido em erro o autor da anotação. 

A peça apresenta um homem em corpo inteiro, de meia idade, de cabelo ruivo e rosto 

rude, em pé, de pernas ligeiramente afastadas, junto a uma mesa, segurando um rosário e uma 

bengala na sua mão direita, numa postura levemente curvada que transmite uma sensação de 

respeito perante o objecto de culto (o rosário). 

Um elemento interessante neste retrato é o tipo de legenda utilizado. O pergaminho 

desdobra-se deixando conhecer as vontades do testador e é colocado do lado direito, seguindo 
a influência setecentista. 

Parece que Manuel Ferreira e Sousa se tenta afastar um pouco de um certo ambiente 

algo tenebrista existente nas telas anteriores nesta colecção, através da utilização de um 

PAMPLONA, Fernando, Dicionário de Pintores e Escultores portugueses, 3.a edição, Lisboa, Distribuição Euro-Libris, vol. V, 
1991, p. 244.' 
25PAMPLONA, Fernando, Ob. cit., p. 244. 
26BASTO Artur de Magalhães Ob cit., p .525; segundo este autor existem vários documentos pertencentes à Mitra, reterentes as 
obras executadas para a Sé: A.D.P.- Mitra, doe. n.° 1, fl. 2: «Dos dous payneis de S. P° e S. P1" a Ml Frr" de Souza na rua das 
Taypas 96$000 rs em 22 de 9bro 727». BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na 
Cidade e na Diocese do Porto. Documentação III -1726 a 1750, Porto, s/n, 1986, (Col. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu 
estudo-ffl"), PP- 102 -103: é transcrito o documento. Estes dois quadros terão sido executados para substituir os pintados por João 
Baptista Pachini, de 1720-1721. D w 
27BRANDÃO Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na Cidade e na Diocese do Porto. 
Documentação III -1726 a 1750, Porto, s/n, 1986, (Col. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu estudo-IH"), p. 172. Foram as 
Religiosas deste Mosteiro que escolheram o pintor. Esta obra é ainda citada em: A.A.V.V., A Talha em Portugal, Catalogo de 
Exposição de documentação fotográfica, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1963. ALMEIDA, José António Ferreira de 
(coord.), Tesouros Artísticos de Portugal, Lisboa, Selecções do Reader's Digest, 1976, p. 116. 
28Apêndice 7, doc. n.° 2, vol. II. BASTO, Artur de Magalhães, Ob.cit., p. 525. Este autor não transcreve o documento. 
29Retrato n.° 4, vol. III. 
30Apêndice 4, vol. IL 
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cromatismo mais rico e mais quente, num gradiente de tons acastanhados a tons 
avermelhados. Através de uma modulação cromática, o pintor tenta transmitir algum realismo 
ao rosto e às mãos, o que não consegue inteiramente. A modulação é extremamente precária e 
o pintor demonstra ter dificuldade ao nível do desenho anatómico, revelando desconhecer as 
proporções devidas: o tamanho da cabeça e a colocação dos membros em relação ao corpo. 

Procurando dar à algum dinamismo, tenta transmitir como que um certo movimento 
do braço esquerdo do figurado ao colocar o chapéu sobre a mesa, conseguindo apenas 
transmitir uma maior rigidez da postura de Manuel Rodrigues. 

Além disso, não consegue perspectivar a mesa e os próprios pés do retratado, havendo, 
no entanto, a preocupação do artista em tentar reproduzir a decoração, do tecido da toalha da 
mesa, bem ao gosto barroco. 

Poderemos dizer que este retrato, como pintura, é artisticamente fraco, não o sendo, 

possivelmente, no apreço da época, mas tem, sem dúvida, um interesse documental 

indiscutível. 



4.2.2. José Pinto Pereira 

Desconhecemos quase totalmente a vida e obra deste pintor do século XVIII, tendo 
11 

apenas encontrado pequenos apontamentos sobre a sua morada e a sua actividade . 
Morava na Rua de Trás, na cidade do Porto, estando registado como pertencente ao 

Bairro do Bonjardim32. 
Foi Irmão da Santa Casa da Misericórdia, registado com o n.° 261833, onde é descrita a 

sua actividade. 
Encontramos José Pinto Pereira a trabalhar como retratista para a Santa Casa, no ano de 

1745, ano em que pintou dois retratos: um de Manuel Ribeiro Poço (retrato n.° 5) e outro de 

Manuel de Sousa Cardoso, hoje inexistente. 
Recebeu pelo trabalho34 executado vinte e quatro réis, em 30 de Junho de 1745. 
No ano seguinte, 1746, fez a reforma35 do mesmo retrato, recebendo a quantia de 

dezasseis tostões, em 30 de Junho. 
Foi-lhe atribuída, durante anos, a autoria do retrato do Barão Manuel Rodrigues, o que 

já provámos não ser um facto verdadeiro. 
Só poderemos falar da sua obra fazendo uma leitura do exemplar existente, a sua única 

pintura por nós conhecida. 
Este retrato de meados do século XVIII apresenta uma composição de estrutura de 

linhas verticais bastante marcada pela colocação de um elemento arquitectónico, de onde 

sobressai uma coluna do lado direito (símbolo de magestade e justiça). 

Servindo de pano de fundo, o cenário reveste a natureza da chamada "impresa". Esta 

constitui uma espécie de divisa ou lema que exprime uma resolução ou voto vitalício do 

Benfeitor, neste caso o seu testamento. 

José Pinto Pereira repete, até certo ponto, o modelo anterior dos retratos dos doadores 

da Santa Casa que lhe terão servido de exemplo: colocação da figura masculina de pé, 

trajando de negro, com os pés ligeiramente afastados um do outro, segurando na mão direita 

um rosário. 

31 FERREIRA-ALVES, Natália Marinho, A arte da Talha no Porto..., p. 653; e SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos 
Santos, Património Artístico da Misericórdia do Porto. Pintura e Dour amento..., p. 376. Regina Santos inclui José Pinto Pereira 
no núcleo dos pintores/ douradores. 
32 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 9, fl. 141. 
33 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 107. 
34 Apêndice 6, doc. n.°.7, vol. II. 
35 Idem, doe. n.° 8. 



Manuel Ribeiro Poço ostenta uma espada embainhada, porventura como sinal de 

valentia ou de algum feito heróico. 
Esta peça apresenta já um certo dinamismo nas formas, na medida em que o artista 

consegue modelar as vestes do retratado e das carnações, de uma forma razoável. 
Existe uma desproporção do tamanho da cabeça e das mãos em relação ao corpo. 
Utilizando uma gama cromática de tons frios, acastanhados, o pintor parece querer aliar 

o cromatismo a uma certa luminosidade no rosto, através do florescimento do branco das 
vestes do retratado. Existe uma preocupação, por parte do artista, no tratamento da cabeleira. 

Nota-se que, em relação às obras anteriores desta Galeria, há uma certa evolução, quer 

ao nível da pose menos rígida, quer ao nível das modulações dos volumes, transmitindo 

algum dinamismo à composição. 
É interessante verificar que este retrato foi reformado logo no ano a seguir à sua 

execução, o que nos leva crer que ou não tenha agradado aos encomendadores ou tenham sido 
detectadas deficiências técnicas fruto de uma má pintura como, por exemplo, a tela ter 
começado a estalar. 

Este é mais um retrato que, não apresentando qualidades artísticas especialmente 

merecedoras de realce, atrai a nossa atenção e até admiração pelo seu carácter "naïf. 



4.2.3. João Glama Strõberle (1708 -1792) 

Se existiu um pintor retratista de formação académica, no século XVIII, no burgo 
portuense, capaz de satisfazer o grupo mais culto desta cidade, foi, sem dúvida, João Glama 

Strõberle. 
De origem alemã, este pintor nasceu em Lisboa no ano de 1708. Seu pai, João Armando 

Glama, terá vindo para Portugal no séquito da rainha D. Mariana da Áustria, da qual terá sido 

criado36. 
Após ter estudado com Vieira Lusitano e outros pintores em Lisboa, partiu para Roma 

em 1734, a fim de aperfeiçoar o seu nível de conhecimento artístico. Aí, frequentou a célebre 
Academia de S. Lucas, onde ganhou o terceiro prémio da primeira Classe de Pintura, em 

1739. 
Terá permanecido cerca de 18 a 20 anos em Roma, onde, para além de frequentar a tão 

ilustre Academia, terá ainda tido diversos contactos com as oficinas de reputados Mestres. Foi 

ainda membro da Arcádia Romana, onde utilizava o pseudónimo Pastor Talarco Alessiano. 
Teve o privilégio de ser discípulo de Marcos Benefial. 

Foi seu pai quem, inicialmente, lhe financiou a sua estadia em Roma, mas aquando da 
sua morte, em 1741, João Glama veio ao nosso país, regressando de novo a Roma. Não se 
sabe, com certezas, que entidades o terão continuado a auxiliar posteriormente. Atribui-se à 
colónia alemã ou à própria Coroa Portuguesa o subsídio que lhe terá permitido continuar 
naquela cidade. 

Sabe-se, no entanto, que D. Frei José Maria da Fonseca e Évora terá exercido altos 
cargos na Cúria e na embaixada em Roma37, de 1712 a 1740, e que ali se teria tornado amigo 
de João Glama e mesmo seu protector. Terá sido a própria confiança suscitada por este 
Homem que terá impulsionado o pintor a regressar a Portugal, nomeadamente a Lisboa. 

36SERRÃO Vítor, Glama, Strõberle, João, in Dicionário da Arte Barroca em Portugal, (direc. de José Fernandes Pereira, Lisboa, 
Editorial Presença, 1989, pp. 205-206; BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha Dourada e Painéis de Igrejas e 
Capelas da Cidade do Porto. Apontamentos e Documentos para o seu estudo, in "Algum Retábulos e Painéis de Igrejas e Capelas 
do Porto", Porto, Câmara Municipal do Porto, 1963 (Colec. "Documentos e Memórias para a História do Porto", XXXII), p. 312, 
nota 82- segundoeste autor, João Glama terá nascido no Porto e era filho de Armando João Glama Strobel. 
37Frei José Maria Fonseca e Évora, para além de ser Mestre em Artes pela Academia de Évora e Doutor em Cânones pela 
Universidade de Coimbra, foi membro da Academia Real de História Portuguesa e associado da Arcádia Romana e de outras 
academias italianas. Em Roma, onde terá ocupado vários cargos, foi designado pelo Rei D. João V para supervisionar a aquisição 
de peças de arte destinadas à Corte. Frei José Fonseca e Évora terá sido um dos mecenas de João Glama naquela cidade. Foi 
nomeado Bispo do Porto em 1741 e entrou na Diocese em 1743. Ver: VASCONCELOS, Flórido, O Tesouro de um Bispo do 
Porto in "O Tripeiro", Série nova, ano VI, n.°ll e n.° 12, Porto, Novembro-Dezembro, 1987, pp. 330-332; SANTOS, Paula 
Mesquita, Retrato de D. Fr. José Maria Fonseca e Évora, bispo do Porto, in "CRISTO fonte de esperança". Catálogo da 
Exposição do Grande Jubileu do Ano de 2000. Porto, Diocese do Porto, 2000, p. 108. Este retrato é atribuído a João Glama. 
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Já em Portugal, teve o apoio de Vieira Lusitano, seu amigo. O trabalho de artista 

começa a ser digno de distinção e é encarregado da decoração dos murais do Teatro Real do 

Paço, nesta mesma cidade. Mas a Corte, que o tinha sempre protegido, foi falhando com o seu 

apoio e João Glama decide transferir-se para a cidade do Porto. 

Em Agosto de 1750 encontramo-lo no Paço Episcopal do Porto, como hóspede de D. 

José Maria da Fonseca, então Bispo desta cidade. 

Por esta mesma altura Glama terá projectado o monumental Mausoléu utilizado nas 
exéquias de D. João V: «[...] em 1750, fez os mármores fingidos do monumento fúnebre de D. 
João V, desenhado por outro artista de descendência alemã, o pintor João Glama Stroberle» . 

O seu protector morre em 1752 e o artista regressa a Lisboa, assistindo ao catastrófico 
tremor de 1755. O seu famoso quadro, "O terramoto de 1755", que inclui entre as figuras o 

39 

seu próprio auto-retrato, é bem demonstrativo da sua presença como testemunha ocular . 
Neste seu trabalho revela a sua falta de vocação para as grandes composições. 

Não obtendo o êxito que ambicionava e esperava, talvez devido à falta de apoio e 
protecção que outrora tivera, com excepção da de Vieira Lusitano, decide regressar ao Porto, 
pelos finais de 1755 ou inícios de 1756, cidade onde permaneceu até ao fim da sua vida e 
onde, durante mais de trinta anos, exerceu uma intensa actividade artística. 

Nesta cidade, morava na Rua Nova do Postigo do Sol dos Matadores, freguesia de 

Santo Ildefonso e era casado com D. Maria Damiana . 
Deste casamento nasceram cinco filhos, um dos quais chamado João António Glama 

que terá exercido a mesma profissão de seu pai. O seu nome, por vezes, é mesmo confundido 
com o do progenitor. Este filho terá sido amigo intimo de José Teixeira Barreto (1763 -1810), 
pintor e gravador bastante reconhecido no burgo portuense, de quem terá sido testamenteiro . 
Segundo Pedro Vitorino42, «[...] é de crer que entre Barreto e o pai do seu amigo João Glama 
tivessem existido estreitas relações de carácter artístico». Relações que viriam do próprio pai 

38 SMITH, Robert C, A Talha do Porto, in "Alguns Retábulos e Painéis de Igrejas e Capelas do Porto ", Porto, Câmara Municipal 
do Porto 1963 (Colec. "Documentos e Memórias para a História do Porto", XXXII), pp. 311-312. 
39LOPES, Carlos da Silva, Painting and Sculture..., p. 371: «[...] Stroberle moved to Lisbon, where he was living when the 
eartquake [...] A painting by him of some scenes from the disaster [...] and it includes among the figures his self-portrait». Tendo 
pertencido a obra à colecção de Francisco Vanzeller do Porto, hoje este quadro encontra-se no Museu Nacional de Arte Antiga). 
40ARAÚJO, Agostinho, Breve Apontamento para a Biografia de João Glama Stroberle, in "Museu", IV Série, n.° 1, Porto, 
Publicação do Círculo Dr. José Figueiredo, 1993, p. 185. . 
"'VITORINO, Pedro, José Teixeira Barreto. Artista Portuense (1763-1810), Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 
1925, pp. 15-20; FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, "José Teixeira Barreto", in "Boletim dos Amigos do Porto", vol. I, 
n.° 3-4, Porto, 1953, p. 31. Neste artigo é apenas transcrita parte da certidão de óbito de José Teixeira Barreto, que confirma que 
João António Glama foi testamenteiro do falecido. 
42VITORINO, Pedro, Ob. cit, p. 21. 



daquele frade-artista e coleccionador, ou seja, Domingos Teixeira Barreto, pintor cuja obra 

iremos analisar nesta mesma tese. 

João Glama Strõberle teve uma intensa e multifacetada actividade artística, desde 
pintura de painéis para retábulos, telas de temática religiosa, histórica e alegórica, cenografias 
teatrais, alguns trabalhos de traçados de arquitectura e sobretudo, e em maior número, 
centenas de retratos43: «[...] são retratos de prestigiados membros do clero, de burgueses 
endinheirados e beneméritos (orgulhosos da sua comenda da «Ordem de Cristo»), de 

44 

funcionários superiores da administração, de fidalgos de prosápia provinciana» . 
Segundo Paula Mesquita Santos «a sua obra de retratística [...] assenta de um modo 

geral em bons conhecimentos anatómicos, se bem que tenha subalternizado o debuxo das 
mãos com frequência, aspecto decepcionante nos seus retratos. Empregou predominantemente 
as cores básicas branca e negra, azul e vermelha» . 

Existe uma grande dificuldade em encontrar estes retratos, visto que muitos 
desapareceram e outros se encontram espalhados por Irmandades, Conventos, sacristias e e 
sobretudo por casas, em colecções particulares. 

Actualmente existem cerca de dezasseis retratos no Museu Nacional Soares dos Reis , 
(provenientes das colecções Allen, João A. Santos, Júlio Osório, Barros e Sá, inclusive um 
auto-retrato do pintor, etc.). Este auto-retrato veio colocar algumas dúvidas quanto à sua 
autoria, na medida em que aparece assinado por IC, que muitos identificam como a assinatura 
de Inácio Coelho da Silva, discípulo do retratado, e não a assinatura de João Glama. Neste 
núcleo de quadros há que destacar o do Bacharel José Moreira da Cruz, do ano de 1776, 
apreciado pelos valores cromáticos utilizados pelo artista e por um certo naturalismo pacífico; 
o de Frei Lourenço de Santa Teresa e ainda outro do Bispo Évora (atribuível) . 

43BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha Dourada e Painéis de Igrejas e Capelas da Cidade do Porto...,p. 112; 
GONÇALVES, Flávio, A Arte no Porto na Época do Marquês de Pombal, in Separata "Arte em Portugal I", Instituto de História 
de Arte, Faculdade de Letras, 1984, p. 113. Idem, História de Arte. Iconografia e Critica, Lisboa, Imprensa Nacional - Casa da 
Moeda, "Colecção Arte e Artistas", 1990, p. 183: «[...] o seu colega João André Chiape, numa informação escrita que enviou a D. 
Frei Francisco de S. Luis relembra que Glama lhe afirmava um dia haver pintado «seiscentos e tantos» retratos. 
44GONÇALVES, FLávio, História deArte,...p. 182. 
45SANTOS, Paula Mesquita, O retrato de João Rocha. Industrial do Porto e Benfeitor de Viana, por João Glama Strõberle, in 
"Cadernos Vianenses", Tomo 20, Viana do Castelo, Câmara Municipal de Viana do Castelo, 1996, p. 164. Este retrato foi 
encontrado na Sé de Viana de Castelo pelo Professor Vitor Serrão. 
46 Idem, p. 167. 
47SANTOS, Paula Mesquita, Colecções Monásticas de Pintura no Museu Soares dos Reis, in "O Tripeiro", 7.a Série, Ano XVI, n.° 
4 -5, Porto, Abril / Maio de 1997, pp. 129-130. Estes dois retratos são referenciados no Inventário dos Conventos do Porto, de 
1833, e seriam provenientes da Biblioteca do Convento de S. Francisco. O de Frei Lourenço de Santa Teresa apresenta o 
monograma de João Glama. 
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Na igreja dos Clérigos existe um retrato de D. José Maria da Fonseca e Évora ; e 

outro, de João Rocha, pertencente à Sé de Viana do Castelo49, é também de autoria de João 
Glama. 

Há referências de uma doação de seis retratos de autoria de João Glama, feita pelo 

pintor João de Almeida Santos, à Academia Portuense de Belas Artes5 . 

Antes de falarmos dos retratos que atribuímos a João Glama, iremos citar alguns dos 

muitos trabalhos que este pintor executou, principalmente na cidade do Porto. 

Pintou painéis de retábulo para as capelas-mores das igreja de S. Nicolau , igreja de 

Nossa Senhora da Vitória que «[...] adorna o retábulo de boa talha rococó, séc. XVÏÏI, 

meados, um painel de João Glama (de mau desenho e colorido)»52, para a igreja de S. João 

Novo, «apreciável pelo desenho e pela composição»53, para a Ordem Terceira do Carmo, 

(hoje desaparecido), para a capela da Cadeia da Relação do Porto e outro para a igreja de S. 

Pedro de Miragaia54. 

Devem-se-lhe, ainda, os painéis dos altares laterais da Sé de Braga, representando S. 

João Baptista, Santa Bárbara, S. Sebastião, etc. Para o Mosteiro de Tibães terá realizado os 

quadros: "Santa Maria Madalena" e "Um Navio" (actualmente no Museu Nacional Soares 

dos Reis)55. 

Mas João Glama, para além das telas de temática religiosa, copiou muitas obras de 

Mestres de grande renome para satisfação dos coleccionadores e ele próprio se dedicou ao 

comércio de quadros antigos . 

Se João Glama foi um pintor muito requisitado, tanto por particulares como por 

instituições oficiais, a sua qualidade artística recai muito mais na elaboração de desenhos do 

que na própria feitura pictural. 

Utilizando técnicas variadas, teremos que destacar o desenho "A Virgem, o Menino, S. 

José e um Anjo" (hoje no Museu Nacional de Arte Antiga), em que o autor emprega a técnica 

e lápis retocado com giz branco. Neste mesmo Museu existem dezenas de desenhos de sua 

autoria. 

48 Sobre este retrato ver obras citadas atrás. 
49SANTOS, Paula Mesquita, O retrato de João Rocha..., pp. 157-169. 
50VITORINO, Pedro, Ob. cit., p. 22. 
51BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha Dourada e Painéis de Igrejas e Capelas da Cidade do Porto..., p. 103. 
52PASSOS, Carlos dos, Ob. cit., p. 61. BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos..., pp. 101, 103 e 109. 
53PASSOS, Carlos dos, Ob. cit, p. 89 
54BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos..., pp. 101, 103 e 109. 
55SANTOS, Paula Mesquita, Colecções Monásticas de Pintura no Museu Soares dos Reis, in "O Tripeiro", 7.a Série, Ano XVI, n. 
11-12, Porto, Novembro / Dezembro de 1997, p. 349. 
56GONÇALVES, Flávio, A Arte no Porto..., p. 113. 



João Glama recebeu encomendas oficiais no que diz respeito não só à pintura como à 

realização de projectos de arquitetura. Terá elaborado um projecto para a igreja da Lapa que 

terá sido preterido pelo de Figueiredo Seixas . 

A Câmara do Porto, em 1760, encomendou a João Glama um "risco" para o Teatro da 

Ópera, onde terá trabalhado com outros "mestres pintores de opera"58 da época. 

Um dos méritos deste pintor foi o de ter influenciado fortemente uma geração de 

pintores do Porto, nomeadamente a seguinte, tal como Vieira Portuense, Inácio Coelho da 

Silva, João André Chiappe. Foi colega de pintores da mesma geração, como José Pinto Vieira, 

Domingos Teixeira Barreto e Domingos Francisco Vieira. 

Quanto à sua qualidade, João Glama acabou por ser prejudicado por dar resposta às 

inúmeras encomendas, principalmente ao nível do retratos. 

A sua harmonia cromática e sobretudo destreza no desenho, de um barroco 

classicizante, é que fez com que o seu trabalho agradasse tanto ao público portuense. Foi 

mesmo louvado por estrangeiros, como o arquitecto James Murphy que, num livro sobre 

Portugal, o descrevia como um bom desenhador e colorista . 
Algumas das suas obras atestam as raras qualidades pictóricas. 
Como é que existem na colecção de Retratos dos Benfeitores da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto obras de João Glama? 

Não existe qualquer tipo de documentação que nos comprove que João Glama tenha 
trabalhado para esta Santa Casa. Provavelmente estes retratos terão vindo no espólio de 
alguns legados de Benfeitores, pois, como já foi referido, quase todas as casas ricas do Porto 
possuíam retratos seus. 

Além disso a tradição, que durante anos, percorreu os corredores do edifício da Rua das 

Flores, atribuindo a Glama a autoria do retrato de Francisco Xavier de Araújo, deve ser 

respeitada. 
Sabendo que Glama foi um dos retratistas preferidos pelos portuenses em meados do 

século XVm e estando ele a residir na cidade na altura em que o retrato terá sido executado, 

57 Idem, p. 106 e PASSOS, Carlos dos, Ob. cit, p. 302. . „ „ „ „ , , ̂  1 
58BASTO Artur de Magalhães, Apontamentos para um dicionário..., p. 364, citando "O Tripeiro , 2. Vol., p. 146, c. 1 : «o risco 
" para o novo Teatro, com terá pago 24$000 rs. a João Glama pelo risco que fez para o teatro da Opera e [...] no libretto do « 
Demofonte drama para musica, para se representar no Theatro da muito illustre Cidade do Porto, no felicíssimo dia natalício» de 
D José I em 6 de Junho de 1772. («Na off. De Clamopin Durand, Groteau & Companhia»), música de David Peres,- diz-se que 
«a pintura de cenas é da invenção de João Glama e Domingos Teixeira. As máquinas e decorações são de João Teixeira».«Os 
bailes foram da invenção e direcção de Filipe Roseli, borgonhês», executado pelos seguintes artistas: Filipe Roseli, etc. Na 
representação tomou parte a cantora Luisa Todi»; FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., Os Teatros do Porto na segunda 
metade do SéculoXVIII. Separata da "Revista Poligrafla", n.° 3, Porto, Centro de Estudos D. Domingos Brandão, 1994, pp. 64-65. 
59LOPES, Carlos da Silva, Painting and Sculpture ..., p. 372. 
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não é de admirar que Francisco Xavier de Araújo tenha pedido ao artista para o retratar, por 

estar doente, como ele cita no seu testamento, ou por mero desejo. 

Mas este retrato não está só. Com ele estão mais cinco, sem assinatura e que igualmente 

se destacam do resto da colecção da Santa Casa. Com o seu tipo de tratamento cromático das 

carnações, das cabeleiras e das vestes e a própria modulação, lumínica fazem-nos lembrar, um 

pouco, o retrato de José Moreira da Cruz, existente no Museu Nacional Soares dos Reis, o 

mais conhecido de João Glama. 

Tentámos descobrir a assinatura destes retratos, mas ou nunca existiu ou se desvaneceu 

com o tempo. Se, como cremos, o seu autor foi João Glama, é natural o seu desaparecimento, 

pois ele não costumava assinar o nome, mas apenas I.C. 
Numa visão geral, estes retratos revelam as características comuns da obra de Glama. 

As figuras não são apresentadas de uma forma rígida e os seus contornos como que se 
"desvanecem" em fundos escuros, o que lhes dá uma certa leveza e uma naturalidade 
agradável. 

A modulação cromática não é feita de contrastes violentos, mas sim de uma gradação de 
cores - do claro para o mais escuro- numa forma harmoniosa, tendo como resultado final um 
colorido que poderemos considerar relativamente bom para a época. As figuras recebem 
geralmente uma iluminação lateral, que irradia da parte superior esquerda. 

Nota-se que, por detrás dos retratos, existe um cuidadoso estudo de desenho que nos 
permite vislumbrar a preparação primária de desenho clássico de matriz italiana. 

Nesta colecção, as obras apresentam como novidade a expressão de emoções: há um 
ténue sorriso no rosto de Francisco Xavier de Araújo, retrato n.° 9; há um olhar enigmático no 
do Dr. Luís Tomás, retrato n.° 10; e um olhar penetrante em Vicente José Sousa Magalhães, 
retrato n.° 14. E todos eles nos olham como se nos estivessem a observar. 

Contudo, as obras de João Glama são consideradas modestas na medida em que 
apresentam alguns erros, principalmente de desenho de perspectiva e desenho anatómico. 

Por exemplo, no retrato n.° 9, se verificarmos atentamente a colocação do primeiro livro 
na segunda prateleira, notamos que existe um erro ao perspectivá-la. 

O artista mostra, realmente, alguma dificuldade ao desenhar as mãos, que ele procura 
esconder ou ocupar, usando vários recursos: esconde-as no colete do retrato n.° 6, coloca-as 
sobrepostas no n.° 10, omite-as ou esconde-as parcialmente nos retratos n.° 8 e n.° 14; ou 
desenha-as mal, como é o caso da mão esquerda de Caetano de Matos, retrato n.° 7. Recorre a 
acessórios para ocupar as mãos e, ao mesmo tempo, identificar os gostos e actividades dos 
retratados: assim, no retrato n.° 7, o retratado segura o missal, transmitindo o devotismo 



religioso do modelo; no retrato n.° 10, o figurado, um corregedor, segura uma pena 
representativa da sua actividade, ao mesmo tempo que se apoia numa bengala; no retrato n.° 
14, o modelo segura duas folhas ou um pergaminho dobrado, sinal da sua competência 

administrativa. 
Segundo a nossa opinião, o retrato do Padre Caetano Mendes de Matos, n.° 7, é, apesar 

do erro da mão, uma obra admirável; ao vivo, estabelece connosco, de uma forma 

impressionante, um diálogo emotivo e quase que etéreo. A iluminação é bastante conseguida 

por parte do artista. É uma peça reveladora de um trabalho que deve ter sido moroso. 

Lembremo-nos que Glama, dado o elevado número de encomendas, não poderia dispor de 

muito tempo para as executar. 
Outro trabalho, que também consideramos com alguma qualidade artística, é o retrato 

do Dr. Luís Tomás, embora os olhos não estejam devidamente colocados. 
Também o do Dr. Francisco Xavier de Araújo, n.° 9, nos merece os seguintes 

comentários: em relação ao tipo de composição, podemos considerá-la, de certa forma, 
clássica, com a figura ao centro, em primeiro plano, inserida num ambiente que nos pode 
revelar algo sobre a identidade e o carácter do modelo (livros, cadeira, reposteiro, etc.). 

Este retrato, ao ser mais tarde restaurado por António de Moura, terá sofrido 
modificações nos seus valores cromáticos: os tons parecem ser mais luminosos do que os que 
teriam sido usados por João Glama (evolução da técnica do óleo). Mesmo ao nível do 
tratamento das carnações do rosto e das mãos existe como que uma intenção, por parte do 
restaurador, de uma figuração mais realista do que a pretendida por Glama. 

Há uma curiosidade nesta peça que nos familiariza um pouco com a individualidade 
apresentada: o anel de um brilhante que o Reverendo Francisco Xavier de Araújo ostenta na 
sua mão esquerda. Pesquisando alguns dados biográficos sobre este Benfeitor, encontramos, 
no seu testamento, uma referência, «[...] e dê a meu Primo o Dezor António Alvares de 
Araújo, o meu anel de hum brilhante [...]», o que mostra existir um valor estimativo desta jóia 
para o retratado. 

É inegável que João Glama soube satisfazer a sua vasta clientela, principalmente como 
retratista na cidade do Porto, doutrinando os artistas do seu tempo. João Glama faleceu em 13 
de Janeiro de 1792 e foi sepultado dentro da igreja de Santo Ildefonso . 

'ARAÚJO, Agostinho, Ob.cit., p. 185. 



4.2.4. Domingos Teixeira Barreto 

Considerado pintor, dourador, cenógrafo isto é, no dizer de Cyrillo Volkmar Machado, 

"Pintor Théâtral e Maquinista"61 desconhece-se a data do seu nascimento, que poderemos 

situar nas primeiras décadas do século XVIII. 

Através da certidão do seu casamento62 poderemos obter algumas informações 
biográficas. Artur de Magalhães Basto afirma que Domingos Teixeira Barreto era «Filho de 
outro de igual nome, recebeu, aos 23 de Março de 1753, em face da Igreja, por sua mulher, 
Josefa Maria, filha de Maria Soares, mulher de Paulo de Oliveira..., ausente há muitos anos 
nos Estados do Brasil». O noivo, «moço solteiro», assistia então em casa de João Soares de 
Azevedo, homem de negócio, morador na Rua da Ponte de S. Domingos, no Porto; a noiva e 
respectiva mãe moravam na rua do Padrão das Almas, extra-muros da mesma cidade. Naquele 
dia 23 de Março de 1753 Maria Soares fez escritura de 200$000 réis de dote à filha, não tinha 
esse dinheiro, mas para o garantir hipotecava-lhe as casas onde vivia6 . 

Deste casamento terão nascido três filhos: João Teixeira Barreto, José Teixeira Barreto 
e Ana Teixeira Barreto. 

Os dois primeiros filhos terão seguido a profissão de seu pai, que possuía uma oficina 
de dourador na sua própria residência64, na Rua do Padrão das Almas, freguesia de Santo 
Ildefonso, que possivelmente seria a casa que a sogra teria hipotecado aquando do casamento 
de Domingos Teixeira Barreto com Josefa Maria Angélica. 

Nessa mesma oficina teria acumulado a actividade de pintor e, juntamente com ele, teria 
trabalhado o seu filho João Teixeira Barreto. Por muitos, Domingos Teixeira Barreto foi 
confundido como artista e artificie. 

Do outro seu filho, José Teixeira Barreto, muito haveria a dizer, já que foi um nome 
notável no burgo portuense, quer como pintor quer, como gravador e que, com o pai, teria 

61 MACHADO, Cyrillo W., Collecção de Memórias relativas ás vidas dos Pintores e Escultores, etc., 2.a ed., Coimbra, Imprensa 
da Universidade, 1922, p. 114; BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para a um dicionário..., p. 63. 
62 FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, José Teixeira Barreto, in "Boletim dos Amigos do Porto", vol. I, n.° 3-4, Porto, 
1953, p. 31. 

BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para um Dicionário..., p. 63. 
SOUSA, D. Gabriel de, José Teixeira Barreto - 1763-1810 (Fr. José da Apresentação) e a Galeria de Pintura de Tibães, in "O 

Tripeiro", VI série, ano XI, Porto, 1971, p. 279; VASCONCELOS, Flórido, José Teixeira Barreto. Professor da Academia da 
Marinha e Comércio, in "O Tripeiro", série VII, ano XI, n.° 6, Porto, Junho , 1992, p. 177; e Idem, "A Abadia de Tibães e a Arte", 
in "O Tripeiro", série nova, ano VII, n.° 6, Porto, Junho de 1998, p. 175. 
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recebido as primeiras lições sobre a arte da pintura65. Segundo Flórido de Vasconcelos: «com 
seu pai Domingos Teixeira Barreto, que sabemos ter executado duas pinturas para a igreja de 
Santo Ildefonso, aprendera já ele alguma coisa da arte de pintar [„.]»66. 

Se Domingos Teixeira Barreto foi o inicial instrutor de seus filhos homens, de sua filha 
apenas sabemos que terá sido a herdeira universal de seu irmão José Teixeira Barreto: «[...] e 
por isso instituo por minha universal herdeira do que me resta a minha irmã Ana Teixeira 
Barreto, com a obrigação dos seguintes encargos [...]» . 

Vamos encontrar João Teixeira Barreto a trabalhar individualmente68 e junto a seu pai, 
nomeadamente na Santa Casa da Misericórdia do Porto de que era Irmão e cujo ingresso foi 
registado com o número 431. Este ingresso informa-nos, também, sobre a sua actividade de 
pintor: «O sr. João Teixef" Barr'° Pintor...Padrão das Almas. Pediopa os Prezos em Julho de 
1770. Faleceu em 27 de Abril de 1802»69. 

Até agora falámos um pouco dos aspectos familiares de Domingos Teixeira Barreto; 
mas o conhecimento das suas obras para nós é do maior interesse para melhor entendermos a 
polivalência da sua actividade artística no que se refere à ligação à Santa Casa da Misericórdia 

65 Sobre este pintor-gravador, que foi professo no Mosteiro Beneditino de Tibães, tendo como nome Frei José de Apresentação, 
que legou obras de arte suas e trazidas de Roma (onde estudou) ao Mosteiro de Tibães, fazendo que ali se fundasse o primeiro 
Museu de Pintura, que foi lente de desenho na Academia de Desenho e Pintura e da Academia de Marinha e do Comércio do 
Porto; que deixou espalhada pela cidade do Porto muitas das suas obras (Museu Soares dos Reis, Retábulos da Igreja de S. 
Francisco, de S. João da Foz, etc) e que tanto influenciou os seus contemporâneos já existe alguma investigação. Ver: VITORINO, 
Pedro, José Teixeira Barreto, artista portuense, (1763-1810), Coimbra, Imprensa da Universidade de Coimbra, 1925; Idem, 
Museus, galerias e colecções. O pintor Barreto e alguns dos seus trabalhos", in "Revista de Guimarães", vol. XLVIII, n.° 1-3, 
Guimarães, 1938, pp. 8-16; FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, José Teixeira Barreto in "Boletim dos Amigos do Porto, 
vol. I, n.° 3-4, Porto, 1953, pp. 29-32; BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha Dourada e Painéis de Igrejas e 
Capelas da Cidade do Porto. Apontamentos e Documentos para o seu estudo, in "Alguns Retábulos e Painéis de Igrejas e Capelas 
do Porto", Porto, Câmara Municipal do Porto, 1963 (Colec. "Documentos e Memórias para a História do Porto", XXXII), pp. 99 e 
114-115; SOUSA, D. Gabriel de, José Teixeira Barreto - 1763-1810 (Fr. José da Apresentação) e a Galeria de Pintura de Tibães, 
in "O Tripeiro", VI série, ano XI, Porto, 1971, pp. 279-284. FERREIRA-ALVES, Natália Marinho; e Joaquim J. B., Subsídios 
para o estudo histórico-artístico. Mosteiro de São João de Pendorada (1629-1822), in "Rivista di Studi Italiani in Portogallo", 
Instituto Italiano di Cultura in Portogallo, Porto, 1978, pp. 20-21. GOMES, Paulo Varela, Correntes do Neoclassicismo e Europeu 
na pintura Portuguesa do Século XVIII in Actas do IV Simpósio Luso-Espanhol de História de Arte - "Portugal e Espanha entre a 
Europa e Além-Mar" (13 a 17 de Abril de 1987), Coimbra, Instituto de História de Arte da Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 1988, pp. 445-484. VASCONCELOS, Flórido, José Teixeira Barreto. Professor da Academia da Marinha e 
Comércio, in "O Tripeiro", série VII, ano XI, n.° 6, Porto, Junho de 1992, pp. 177-184 e Idem, A Abadia de Tibães e a Arte, in "O 
Tripeiro", série nova, ano VII, n.° 6, Porto, Junho de 1998, p. 175-176. 
66VASCONCELOS, Flórido de, Frei José da Apresentação, pintor portuense, in "Museu", 2° série, n.° 9, Porto, Junho de 1965, p. 
51. Isto ter-se-ia passado antes de José Teixeira Barreto ter ido para Roma em 1790, mas segundo Pedro Vitorino na sua 
monografia, obra citada, não faz alusão a nenhuma obra sua conhecida antes dessa viagem. 
67VITORINO, Pedro, José Teixeira Barreto, artista portuense...p. 16. FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, José Teixeira 
Barreto..., p. 31. 

FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., A Festa da Vida, a Festa da Morte e a Festa da Glória: Três exemplos em 1793, 
Separata da "Revista Poligrafia", n.° 2, Porto, Centro de Estudos D. Domingos de Pinho Brandão, 1993, p. 116. João Teixeira 
Barreto terá decorado, quer na parte interior quer na exterior, uma praça de touros, que terá ficado concluída em 13 de Julho de 
1793. Por ter pintado oito figuras recebeu 12 800 réis. 
69 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n° 14, fl. 36 v. 
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do Porto e a outras instituições. Domingos Teixeira Barreto talvez seja um dos últimos 
pintores representantes de uma tradição oficinal e artesanal. 

Em 1760, aparece-nos a trabalhar por conta da Câmara do Porto, com outros mestres 
pintores designados "mestres Pintores da Ópera", na adaptação das cocheiras do Duque de 
Lafões a um teatro, mais tarde conhecido pelo Teatro do Corpo da Guarda. O "projecto" foi 
executado por João Glama Strõberle. Trabalharam com Domingos Teixeira Barreto, para além 
de João Glama: José Regiolli, Carlos Romani, João André Chiappe e outros70. 

Domingos Teixeira Barreto e João Glama Strõberle terão trabalhado em parceria na 
pintura de cenários da ópera, juntamente com o filho do primeiro, João Teixeira Barreto, 
nomeadamente na Opera " Démofontes", em 1772, no Porto . 

Tendo uma actividade polifacetada, Domingos Teixeira Barreto fez vários painéis de 
temas religiosos para os altares, riscos de talha72 e o baptistério da igreja de Santo Ildefonso, 
de que era Irmão: «[...] o pai de José Teixeira foi procurador da Confraria do Sacramento em 
1765 e mordomo em 1768»73. Esta Confraria do Sacramento tinha instalações na igreja de 
Santo Ildefonso. 

Também prestou serviços à Irmandade do Senhor do Bonfim e da Boa Morte de que foi 
um «particular benfeitor»74. Na colecção desta Irmandade existe o retrato de José Teixeira 

ne 

Barreto, ainda jovem, que terá sido pintado por seu pai . 
Segundo Pedro Vitorino76, existe documentação no Arquivo da Irmandade de Santo 

Ildefonso, constituída por recibos com a assinatura do artista, que demonstram ser de sua 
autoria o pano de boca da tribuna da Igreja desta Irmandade, cujo tema era "Moisés", e pelo 
qual o artista teria recebido 71 $900 réis, em Setembro de 1785. 

Para além deste trabalho teria executado, como já foi referido, outro painel para o 
baptistério da igreja de Santo Ildefonso por 24$000; e trabalhos de douramento e pinturas de 

70 BASTO, Artur de Magalhães, Apontamentos para um Dicionário... p. 63. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., A Festa da 
Vida, a Festa da Morte e a Festa da Glória: Três exemplos em 1793..., pp. 116-117. 
71Idem, p. 62. 
72VASCONCELOS, Florido de, Cinco Desenhos de Talha Doirada, Porto, Centro de Estudos Humanísticos, 1984, p. 391. 
Segundo este autor existia um risco de talha pertencente a Domingos Teixeira Barreto. Ainda, Os pintores Teixeira Barreto - A 
propósito do Centenário da Igreja do Bonfim Catálogo de Exposição. Porto, Câmara Municipal do Porto, Casa Oficina António 
Carneiro, Novembro 94 -Fevereiro 95: neste catálogo existem três riscos de talha, pertencentes à Casa Vitorino Ribeiro, que foram 
executados por Domingos Teixeira Barreto (n.os 11, 12, 13). 
73VITOPJNO, Pedro, José Teixeira Barreto..., p. 11. 
4SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, Domingos Teixeira Barreto - Artista e Irmão da Misericórdia do Porto: subsídios 

para o estudo da sua obra, in "Poligrafia", n.° 5, Porto, Centro de Estudos Domingos de Pinho Brandão, 1996, p. 75. 
SOUSA, D. Gabriel de, José Teixeira Barreto - 1763-1810 (Fr. José da Apresentação) e a Galeria de Pintura de Tibães, in "O 

Tripeiro", VI série, ano XI, Porto, 1971, p. 283; Os pintores Teixeira Barreto. A propósito do Centenário da Igreja do Bonfim. 
Catálogo de Exposição. Porto. Câmara Municipal do Porto, Casa Oficina António Carneiro, Novembro 94 a Fevereiro 95, 
(exposição comissariada por Flórido de Vasconcelos), s/p. 
76VITORTNO, Ob. cit., p. 10. 
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mobílias, em Maio de 1792. Este mesmo autor atribui ao artista dois grandes quadros das 

paredes laterais da mesma igreja, nomeadamente "O antigo sacrifício e o Triunfo da Religião 
ou da Eucaristia"11 que, em 1925, foram restaurados por Joaquim Lopes e Joaquim Vitorino 

Ribeiro78. 

Pintou, ainda, para a igreja de Paços de Brandão, uma composição central da abóbada 

da capela - mor, denominada US. José e o Menino e Alegoria a S. Cipriano" e ainda um 

pormenor para esta mesma abóbada, "Duas Virtudes", em 1763 . 

É-lhe conhecido um outro trabalho, pertencente à colecção do Sr. Manuel Lemos, 

apelidado "Ceia de Cristo". 
Mas, para a da Misericórdia do Porto, que tipo de trabalhos executou este artista? 
Sendo muito versátil, Domingos Teixeira Barreto realizou trabalhos de douramento de 

caixilhos para os retratos dos benfeitores, de pintura de cavalete do género sacro, de 
entalhador e de restaurador. Foi o artista que mais obras de pintura e douramento executou 
para esta Santa Casa, na segunda metade do século XVIII. 

Mas foi como dourador que o seu trabalho mais se distinguiu, pela sua grande 
qualidade e conhecimento da técnica, como o trabalho executado para a igreja de Nossa 
Senhora da Esperança, por volta de 1780. 

Segundo o Professor J. Jaime Ferreira-Alves , em 1770 terá colaborado em 
composições cenográficas juntamente com seu filho José Teixeira Barreto e com o carpinteiro 
José de Sousa Barros nas armações para o lançamento da primeira pedra do Hospital de Santo 
António, e terá executado pinturas para a capela deste mesmo edifício entre 1780 e 1782. 

Poderemos dizer que a documentação encontrada no Arquivo Histórico da S.C.M.P. 
remonta aos anos de 1768-1798, referente a obras executadas para a igreja Privativa da 

71 Ibidem, nota 1. 
78PASSOS, Carlos de, Guia Histórica e Artística do Porto, Porto, Casa Editora Figueirinhas Lda., 1935, p. 106. 
79Os pintores Teixeira Barreto. A propósito do Centenário da Igreja do Bonfim.. Catálogo de Exposição. Porto. Câmara Municipal 
do Porto, Casa Oficina António Carneiro, Novembro 94 a Fevereiro 95, (exposição comissariada por Flórido de Vasconcelos), s/p. 
(n.os 19 e 20). 
^Ibidem. 
81FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., O Porto na Época dos Almadas, Arquitectura. Obras Públicas, vol. I, Porto, Câmara 
Municipal do Porto, 1987, pp. 147-149, nota n°. 69. É também citado por SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, Domingos 
Teixeira..., p. 80. Esta autora diz-nos que Domingos Teixeira Barreto também foi entalhador em intervenções pontuais na feitura 
ou reparação do frontal da capela de Santa Isabel. Não é de excluir a hipótese de ter sido Domingos Teixeira Barreto o autor do 
risco de referido frontal, se tivermos em conta a similitude entre o altar encomendado ao artista pelo bispo do Porto D. Frei João 
Rafael de Mendonça (do qual se conserva o desenho) e a traça do altar ainda existente na Capela de Santa Isabel da Misericórdia 
do Porto. 
O autor teve que proceder a algumas alterações, como seja a exclusão das armas eclesiásticas do prelado, que foram substituídas 

por elementos decorativos que apontam já o novo vocabulário ornamental. 
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Irmandade, para as Repartições centrais da Irmandade, Hospital de Santo António e ainda 

Recolhimento das Meninas Orfas de Nossa Senhora da Esperança82. 

Domingos Teixeira Barreto foi registado como Irmão da Santa Casa da Misericórdia, 

com o n.° 228, em 13 de Abril de 176783: «Ir. Domingos Teixeira Barreto. Pintor Padrão das 

Almas - Pedio nomes de Abril digo de M° de 1770- e tinha sido Ajudante do osp.al epedio em 

Fev°de 1771 -e no de Fev. ° de 1772 em Abril de 1777 e em Julho de 1774». 

Os Irmãos realizavam diversas actividades, entre as quais os peditórios. 

Como retratista apenas encontramos documentação comprovativa da execução de um 

único trabalho, o retrato de D. Nicolau Monteiro84, Bispo de Porto no século XVII e Provedor 

da Santa Casa da Misericórdia, pintado em 1769. 

Este retrato foi, durante muito tempo, atribuído a João Glama Strõberle, talvez por uma 

hipotética amizade existente entre os dois. Era natural que Domingos Teixeira Barreto tivesse 

mesmo copiado o seu tipo de trabalho, já que João Glama era um retratista de renome na 

época. 

Podemos considerar o retrato de D. Nicolau uma obra com bastante interesse. Usando 

um cromatismo em que utiliza as três cores primárias que traduzem alguma frescura, 

Domingos Teixeira organiza a composição segundo uma diagonal, da direita para a esquerda, 

a partir de tonalidades mais frias, acastanhadas, passando por uma massa central de tons 

claros, da indumentária de D. Nicolau, terminando num reposteiro de tons azuis no canto 

superior esquerdo. 

Existe algum rigor no desenho e um tratamento cuidado ao nível da modulação e das 

texturas dos tecidos das vestes. Apresenta bons apontamentos plásticos na qualidade dos 

materiais reproduzidos, bem visíveis no tinteiro, na borla da cortina e na mitra. 

O artista revela alguma preocupação objectiva, traduzida na natureza realista da 

representação, tentando integrar o retratado no seu universo e numa certa vulgarização de 

aspectos ligados à sua vida quotidiana. 

O reposteiro é adoptado, como de uma pintura devota se tratasse, para pano de fundo, 

embebido de um certo simbolismo majestoso, o que era comum utilizar na integração das 

figuras dos santos e de outros personagens bíblicos. 

82 o s . São apresentados alguns documentos no Apêndice n.° 7, vol. II, desta tese, com os n.os 8, 9, 10, 11. ANDRADE, Regina, Ob. 
cit., pp. 72-91.Esta autora apresenta documentação relativamente a trabalhos executados por Domingos Teixeira para o Hospital 
de Santo António e Colégio Nossa Senhora da Esperança. FERREIRA-ALVES, Joaquim Jaime B., O Porto na Época dos 
Almadas...., vol.I, pp. 147-149. 
83 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 8, fl. 275 v., Livro dos Irmãos da Misericórdia por Ordem alfabética. 
84 Retrato n.° 13, vol. III. 



Os livros enviam o retratado para um certo cosmos de conhecimento ou mesmo para as 
suas convicções éticas e morais e as insígnias sagradas identificam a sua qualidade de Bispo. 

Este retrato, bem ao gosto de um Barroco tardio, é uma das melhores obras pictóricas de 
Domingos Teixeira Barreto e apresenta apontamentos de uma extrema delicadeza e minúcia. 

Carlos de Passos considera este retrato como uma cópia de um retrato de Holbein , 
provavelmente pelo tipo de composição em que tenta enquadrar o retratado no seu mundo, 
rodeado dos objectos que o remetem para os seus interesses, etc. 

Existia, por parte de Holbein, uma preocupação em pormenorizar minuciosamente os 
elementos decorativos, bem como em registar as atitudes dos retratados. O retrato converte-se 
numa revelação, quase numa "indiscrição", pois, para além da realidade que o modelo 
oferece, cria um diálogo entre o observador e o espaço individual e intimista do retratado. 
Lembremo-nos do retrato de Erasmo de Roterdão em que o modelo é colocado a escrever, 
com um olhar baixo, fixo e aparentemente introvertido, fazendo-nos lembrar um pouco a 
atitude de D. Nicolau Monteiro. 

Domingos Teixeira Barreto é talvez um dos últimos representantes de uma longa 
tradição oficinal. 

Faleceu no dia 14 de Agosto de 1802 e foi sepultado: «na sua Ordem 3a de S. Frco no 
dial5domm%u. 

85 PASSOS, Carlos de, Ob. cit; p. 80 e seguintes. 
86A.H.S.C.M.P, Série D, Banco n.° 5, n.° 14, fl.19 vs. Tudo nos leva a crer que deve ter sido Irmão desta Ordem. SANTOS, 
Regina, Domingos Teixeira...,, p. 75. 



4.2.5. Francisco Mendes Lima 

São muitas as lacunas biográficas a respeito de Francisco Mendes Lima, pintor que 
também teria sido dourador e restaurador. 

Sabe-se, no entanto, que fez uma Bandeira87 para a Santa Casa da Misericórdia de Vila 
da Feira em 1771, pela qual recebeu dezanove mil e duzentos réis: «No manto de um trinitário 
vêem-se as letras F. M., de Francisco Mendes Lima, o autor da pintura». 

Existe um mestre artesão, de nome José Mendes Lima, que terá executado alguns 
trabalhos para a Santa Casa, por volta de 1750, que poderá ser parente deste mesmo pintor. 

Sabemos que terá pintado três retratos para esta Instituição: o de D. Lopo de Almeida, 
pelo qual terá recebido, juntamente com o douramento de 2 caixilhos, o deste e o do retrato de 
Manuel Fernandes de Calvos (retrato n.°l), a quantia de vinte e sete mil e duzentos réis em 3 
de Novembro de 176888; e Mendes Lima recebeu, em 12 de Maio de 1769, quarenta mil réis 
pela pintura de mais dois retratos8, sendo omitido o nome dos retratados. 

No entanto, o inventário90 atribui à sua autoria o retrato n.° 112, do Benemérito João 
Salgado da Cruz, falecido em 1763, o que nos leva a crer ser um dos dois retratos 
mencionados. 

Regina Andrade Pereira dos Santos afirma que Francisco Mendes Lima pintou «os 
retratos de D. Lopo de Almeida, de Manuel Fernandes de Calvos, João Salgado da Cruz e 
António M. de S. José (?), "remendou mais seis retratos e uma bandeira. Aparece-nos mais 
um recibo no valor de 44 000 réis, mas não menciona os nomes dos retratados»91. 

O retrato n.° 11, de D. Lopo de Almeida, é uma cópia feita por Vitorino Ribeiro em 
1890 do primitivo quadro de Mendes Lima e pelo qual, recebeu a quantia de 27$000 réis. 

Existindo nesta colecção um outro retrato, a meio corpo, de D. Lopo de Almeida 
(retrato n.° 2), de autor desconhecido, mas atribuído no inventário a Luís Teixeira , poderá 
pôr-se em dúvida qual deles tenha sido pintado por Francisco Mendes Lima. 

S7BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na cidade e Diocese do Porto. 
Documentação IV- 1751 a 1775, Porto, s/n, 1987 (Colec. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu estudo-IV"), pp. 333-334. 
88 Apêndice n.° 6, doe. n.° 9, vol. II. 
89 Idem, doe n.° 10. 
90 Apêndice n.°4, vol. II. 
91 SANTOS, Regina Maria Andrade Pereira dos, "Património Artístico da Misericórdia do Porto. Pintura e Douramento..., p. 376. 
Não foram por nós encontrados alguns documentos citados por esta autora. 
92 Não encontramos qualquer referência documental. Este retrato terá sido feito com base num modelo seiscentista, como afirma 
MORNA, Teresa Freitas "Pintura" in Manuscritos, Pintura e Escultura da Misericórdia do Porto, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1999 (Catálogo da Exposição), pp. 50-51. 



Quer pelas suas características (muito semelhantes ao retrato de Manuel Fernandes de 
Calvos), quer pelo preço do próprio, retrato que só se justificaria se o fosse em corpo inteiro, 
julgamos ser este o pintado por Francisco Mendes Lima. 

Através da leitura de muitos relatórios e actas do A.H.S.C.M.P. é interessante verificar o 
carinho e o respeito com que a figura de D. Lopo é louvada dentro desta Instituição, 
principalmente quando da celebração do seu aniversário. 

É natural que Mendes Lima não tenha sido o primeiro a retratar D.Lopo de Almeida, 
pois encontramos a seguinte referência: «Consta que o primeiro retrato já tinha sido copiado 
em 1761 e agora está sendo tirada uma outra cópia pelo inspector da galeria, o snr. Joaquim 
Victorino Ribeiro, e é esta que vai ser exposta à contemplação dos visitantes»93. 

É também atribuído a Francisco Mendes Lima um retrato de Manuel Fernandes de 
Calvos, de 1769, pelo qual terá recebido 14$000 réis (não seria um retrato de corpo inteiro), 
de que não encontrámos qualquer documento comprovativo, embora seja referenciada a sua 
existência por Eugénio de Andrea da Cunha e Freitas94. 

Uma leitura incorrecta do doe. n.° 9, confundindo o caixilho com o próprio retrato, 
poderá ter induzido em erro qualquer leitor menos atento. 

O retrato de João Salgado da Cruz (retrato n.° 12) encontra-se num estado razoável, mas 
de difícil leitura, devido à sujidade da tela. 

Apresenta-nos uma personagem masculina, de porte pesado, marcada por uma certa 
bonomia, colocada numa composição de linhas clássicas. 

Usa indumentária característica da época, de onde sobressaem os folhos da camisa, que 
o pintor tenta reproduzir de uma forma pormenorizada. Usando uma paleta de tons castanhos, 
a figura é colocada sobre um fundo também castanho, onde se pode ver um apontamento de 
um desenho de uma moldura, numa tentativa de dar alguma profundidade à composição. 

Não exibe qualquer adereço ou elementos que nos possam revelar alguma coisa sobre a 
condição social ou identidade do retratado. 

A colocação da mão direita de João Salgado da Cruz, mal construída, uma má 
modulação cromática e lumínica e um mau desenho, fazem desta obra um trabalho medíocre. 

No retrato de D. Lopo (cópia), o pintor parece ter ido buscar o retrato de Manuel 
Fernandes de Calvos como modelo, repetido o esquema da composição e de algumas figuras. 

Relatórios dos actos..., H- 9-39, p. 116. 93 
94FREITAS, Eugénio de Andrea da Cunha e, História da Santa Casa da Misericórdia do Porto, vol. Ill, Porto, Santa Casa da 
Misericórdia do Porto, 1995, p. 45, nota n.° 35a. O autor remete para o A.H.S.C.M.P., Série L, Banco n.° 4, n.° 10, fl. 320 v. Não 
encontrámos este documento. 
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Num espaço interior, recatado, surge-nos um homem de meia idade, de vestes 

sacerdotais, capa e chapéu de três cristas, em pé, junto a uma mesa, orando perante uma cruz, 

e segurando nas mãos um livro de orações. 

Sobre a mesa, para além da cruz, existe um tinteiro, uma sineta e um relógio de areia, 

objectos que nos remetem para os interesses pessoais e actividades do retratado e envolvem 

D. Lopo num ambiente de profundo devotismo e de dignidade. 

Como se de um voto se tratasse, desenrola-se um pergaminho debaixo de um tinteiro, 

apresentando as disposições testamentárias do benfeitor. 

Neste espaço interior surge uma porta, que faz uma separação entre dois cenários, 

utilizada como plano médio, num esquema vertical, provavelmente utilizado de uma forma 

alegórica, remetendo-nos para o carácter de D. Lopo dividido por dois mundos: o intimista e o 

mundano. 

No cenário de exterior podemos avistar um portal e um muro, atrás do qual se abre uma 

paisagem; reconhecemos a figura de D. Lopo, ouvindo e auxiliando os mais necessitados: 

crianças, religiosas e pedintes. A mendicidade, como um drama, fica registada junto à figura 

de um dos maiores beneméritos da Casa. Estas figuras lembram o retrato de Manuel 

Fernandes de Calvos, onde surgem em situação idêntica. 

A paisagem poderá ter sido utilizada de uma forma alegórica, simbolizando a faceta de 

um homem viajado. 

Utilizando um cromatismo de tons terrosos e acastanhados, o artista faz-nos remeter um 

pouco para o tipo de retratos seiscentistas e principalmente para o de Manuel Fernandes de 

Calvos, que ele deveria conhecer muito bem. Esta obra, embora com muitos erros ao nível do 

desenho, é um trabalho interessante e tem o seu mérito, pois parece existir uma reflexão por 

parte do autor sobre a vida deste grande benemérito. 

Francisco Mendes Lima terá feito a impressão das listas de despesa e receita do ano de 

1769, pelo que recebeu 2$900 réis, em 2 de Fevereiro de 177095; o que revela a sua 

multifacetada actividade dentro da Santa Casa da Misericórdia do Porto. 

Apêndice 7, doe. n.° 12, vol. II. 
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4.2.6. Domingos Francisco Vieira (17..-1804) 

Pintor dos séculos XVIII e XIX, morreu em 1804, desconhecendo-se a data do seu 
nascimento. 

Considerado por muitos autores como pintor medíocre e provinciano do Porto, era 
também um dourador e mercador de tintas, que tinha a sua "botica" à Porta do Olival, extra
muros. 

Segundo Pedro Vitorino, «Domingos Francisco Vieira dedicava-se ao ensino livre em 
sua casa, que ficou conhecida pela escola da Porta do Olival. Era extra-muros, deitando para o 
campo da Alameda; este artista seguia muito a maneira do francês Pillement, em assuntos de 
paisagem»96. Aí, terá recebido seu filho, Francisco Vieira Portuense (1765-1805), os seus 
primeiros ensinamentos artísticos. 

A associação de Pillement ao trabalho de Domingos Francisco Vieira deve-se ao facto 
do primeiro ter aberto uma Aula de Desenho e Pintura, conhecida pela escola da Porta do 
Olival, perto da casa de Vieira ou, possivelmente até nela, segundo o autor atrás citado. 

A escolha do local da Escola de Pillement, tema bastante especulativo, segundo Paula 
Mesquita dos Santos97, poderá ter sido motivada: ou pela proximidade ao comerciante 
Domingos Vieira que, com os seus conhecimentos, poderia facilitar contactos a Pillement 
para possíveis compradores; ou por esta zona da cidade ser uma das mais prósperas e 
movimentadas na altura, propícias a um pintor de arte. A sua duração não deve ter atingido 
mais do que dois anos e só se lhe conhecem dois discípulos, Domingos Francisco Vieira e 
Francisco Vieira98. 

Parece não haver dúvidas de que estes dois artistas tenham frequentado esta Escola, pois 
existirão mesmo desenhos comprovativos99 de que [...] estes pintores adquiriram através da 
cópia de álbuns trazidos de Itália pelo leonês, a prática de compor pastorais orquestradas em 
atelier, segundo o gosto idílico do neoclássico»100. 

96VITORINO, Pedro, José Teixeira Barreto..., p. 46, nota n.° 1. Segundo Cyrillo Wolkmar Machado in Colecção de Memórias, 
Domingos Francisco Vieira era [...] droguista e também pintor de paizagens e imitava o estylo de Pillement». 
97SANTOS, Paula Mesquita, O paisagista Leonês que pintou o Douro-Jean Pillement, in "O Tripeiro", 7.a Série, Ano XIX, n.° 9, 
Porto, Setembro de 2000, pp. 303-307. 
98VASCONCELOS, Flórido de, A pintura portuense na segunda metade do Século XVIII, in "Bracara Augusta", vol. XXVTÍ, n.° 
63, Braga, 1973. 
"SANTOS, Paula Mesquita, O paisagista Leonês..., p. 307, nota n.° 5. 
I00Idem, p. 303. 
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Para além de Pillement, Domingos Francisco Vieira foi discípulo de João Glama 
Strõberle101. Ambos influenciaram a sua obra, tendo obtido mais êxitos como pintor de 
paisagens , em que imitava o mestre francês, do que como pintor de figura, em que tentava 
copiar o segundo102. 

Depois de Vieira Portuense ter sido nomeado Lente e Director da "Aula Pública de 
Debuxo e Desenho" em 1802, a convite da Companhia das Vinhas do Alto Douro, Domingos 
Francisco Vieira, em 1803, substituiu interinamente o filho na regência da referida aula, já 
incorporada na Nova Academia Real de Marinha e Comércio do Porto. 

Tal como muitos outros pintores portuenses, Domingos F. Vieira trabalhou para a Igreja 
e Irmandades locais, satisfazendo encomendas de retratos e imagens religiosas. 

Assim, foi encarregado pela Irmandade dos Clérigos de executar, em 1793, uns painéis 
para cobrir as imagens dos padroeiros, S. Pedro e S. Paulo, no retábulo da capela mor da 
igreja dos Clérigos pela quantia de 9$000 réis103, hoje desaparecidos: «Perderam-se duas 
obras de um grande pintor que fora discípulo de João Domingos Sradta104». 

Dourou uma cruz para a Bandeira da Santa Casa da Misericórdia de Vila da Feira em 
1771105. 

Estiveram patentes quadros seus no Antigo Museu Municipal do Porto e existe um bom 
retrato a óleo de sua autoria na Escola de Belas-Artes, segundo Fernando Pamplona106. 

Para a Santa Casa da Misericórdia do Porto, Domingos Francisco Vieira executou 
vários trabalhos de carpintaria, douramento e pintura. 

Em 1767, executou o douramento do ECCE HOMO107 por 20$000 réis; mais tarde, em 
1768, fez o douramento do Retábulo de Nossa Senhora da Misericórdia108, pelo qual recebeu 
20$320 rs. Voltamos a encontrá-lo, em 1786, a dourar treze caixilhos para os painéis que 

PEDRO; Vitorino, Ob. cit., p. 85: este autor refere que João Glama também terá ajudado na educação artística Francisco Vieira 
Portuense, dando-lhe lições de desenho e pintura. 
102LOPES, Carlos da Silva, Painting and Sculpture..., p. 371. 
103BASTOS, Artur de Magalhães, Dicionário..., p. 538. 

COUTINHO, Bernardo Xavier, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos. Apontamentos para a sua história, Porto, Câmara 
Municipal do Porto, 1965, pp. 297-299. 
J05BRANDÃO, Domingos de Pinho, Obra de Talha Dourada. Ensamblagem e Pintura na Cidade e Diocese do Porto. 
Documentação IV- 1751 a 1775, Porto, s/n, 1987 (Colec. "Diocese do Porto. Subsídios para o seu estudo-TV"), pp. 333. 
106PAMPLONA, Fernando de, Ob.cit, vol. V, p. 350. 
107Apêndice 7, doc. 4, vol. II. 
108Idem, doc n.° 5. 



servem na Quinta - feira Santa109 e ainda um trabalho de carpintaria e pintura , pelo qual 

recebeu, em 7 de Novembro de 1796,49$ 190 rs. 

Há três retratos de Domingos Francisco Vieira na Galeria da Santa Casa da 

Misericórdia: o de José de Campos Silva, retrato n.° 15, de que não existe documentação, mas 

que através de uma inscrição de uma nota de câmbio podemos atribuir à sua autoria, realizado 

em 1782. O retratado apresenta na sua mão esquerda uma nota de câmbio onde conseguimos 

1er: «Amsf dam 1782 som #200.500.000. Auz 02 Mayo se pagam por esta nota de cambio 

provisória a Ordem dos srs Inácio e Pedro Henckell como por avizo ao Sr Domos Frco Vf 

José de Campos Silva ". 

Pelo cromatismo e desenho da figura e tratamento da indumentária, esta obra lembra-

nos os retratos de João Glama. Como já afirmamos, Domingos Francisco Vieira terá copiado 

o estilo do Mestre por quem teria grande admiração. A nota de câmbio com o seu próprio 

nome poderia ser um acessório bastante vantajoso para a sua projecção artística, o que não era 

raro na época. 
Outro retrato é o do Tenente Coronel Fernandes Guimarães, n.° 16, assinado D. F. 1788, 

pelo qual, com caixilho, recebeu, em 3 de Março de 1789, 11 $705 rs111; e o de Manuel 

Francisco Pereira, retrato n.° 17, pelo qual, juntamente com outros trabalhos e mais "três 

painéis de três retratos"112 recebeu 42$400 rs., em 26 de Novembro de 1794. 

O retrato do Tenente Guimarães é também um trabalho que demonstra algumas 

semelhanças com os de João Glama, principalmente ao nível cromático: os mesmos tons 

acastanhados e avermelhados que numa modulação razoável dão à peça uma certa harmonia. 

O retratado é-nos apresentado no seu traje militar, de capa e banda vermelha da Ordem 

de Cristo, numa pose de grande "Senhor", em que e as mãos seguram a faixa que lhe envolve 

a cintura. 

Existem, por parte do pintor, erros ao nível da construção da figura humana, o que é 

bastante relevante no desenho das mãos e na própria postura e elevação dos ombros. 

Domingos Francisco Vieira parece estar mais preocupado na modulação das formas, do que 

na própria estrutura da figura. Dá uma grande importância ao tratamento das vestes, 

109Idem,doc.n.°13. 
U0Idem, doe. n.° 14. Este é o último trabalho de que temos referência que Domingos Francisco Vieira tenha executado para 
Repartições centrais e igreja da S.C.M.P.. 
1HApêndice 6, doe. n.° 15, vol. II. 
I12Idem, doe. n.° 16. Destes trabalhos não temos qualquer referência. 



principalmente na textura do tecido da capa que envolve o retratado, utilizando velaturas, 

nalgumas zonas mais conseguidas que noutras. 

Este retrato terá sido feito ainda em vida do retratado, na medida em que o Tenente 

Coronel faleceu em 1790 e o retrato data de 1788. 

O retrato n.° 17, de Manuel Francisco Pereira, é dos poucos que nos surgem nesta 

colecção de pintura com um novo tipo de composição. 

O representado é colocado dentro de uma moldura como se um plano médio se tratasse, 

tentando dar uma certa tridimensionalidade algo curiosa, "o quadro dentro do quadro". 

O pintor dá uma especial atenção à forma como coloca a mão direita do retratado, 

destacando-a para um primeiro plano. Dessa mão, desenrola-se um papel onde poderemos 1er 

"Ao Sr. Manoel Francisco Negociante Porto", como uma forma de identificação, sem ter que 

recorrer a outro tipo de acessórios ou alegorias. Este elemento - papel na mão - aparece-nos 

raramente neste conjunto de retratos. 
Manuel Francisco Pereira é representado a meio corpo, de cabeleira e fita à francesa, 

com um olhar cabisbaixo e pensativo, parecendo estar a 1er o papel que lhe é dirigido. 
Empregando uma paleta de tons acastanhados e terrosos, Domingos Francisco Vieira 

revela ter alguma facilidade na modulação cromática e lumínica, de que resulta uma 
composição coerente. Utiliza uma luz cálida e subtil, num jogo interessante, incidindo 
lateralmente sobre o rosto do retratado e sobre a mão que ele pretende destacar. 

É um retrato em que se sentem algumas influências dos seus mestres e também de seu 

filho Francisco Vieira. 
Domingos Francisco Vieira faleceu no ano de 1804. 



4.3 Século XIX 

4.3.1. Custódio José Ferreira 

Pintor dos século XIX, encontramo-lo a trabalhar para a Santa Casa da Misericórdia 

do Porto num único ano, o de 1802. Pelos trabalhos realizados, poderemos concluir que, tal 

como muitos dos pintores que trabalharam no Porto nesta altura, também ele terá exercido a 

profissão de dourador. Por vezes, o seu nome aparece-nos como Ferreira Teixeira. 

Poucas referências se encontram sobre Custódio José Ferreira . 

Sabe-se que terá executado a pintura dos murais da igreja dos Terceiros de S.Francisco 

e outra: «Na Sacristia ha pinturas de Custódio J. Teixeira (no tecto)...»11 . 
Não sabemos se nos estaremos a referir à mesma obra. 

O único retrato que conhecemos deste autor é o retrato encaixilhado de José Vieira da 

Costa (retrato n.° 18), executado em 1802, para a Santa Casa da Misericórdia do Porto115, pelo 

qual terá recebido a quantia de vinte e cinco mil e novecentos réis. 

Nesse mesmo ano e meses mais tarde, Custódio Ferreira executou um novo caixilho 

para este mesmo retrato, pelo qual lhe foram pagos três mil e seiscentos réis . 

Limitar-nos-emos a analisar esta única peça. 

Retrato em corpo inteiro de figura masculina, em pé, de frente, junto a uma mesa, com 

os pés ligeiramente afastados, de rosto rude, segurando na sua mão esquerda uma bolsa e na 

direita um sobrescrito. 

Esta obra lembra-nos, um pouco, as obras apresentadas neste trabalho do início do 

século XVIII, pela sua unidade formal e estrutural. Custódio Ferreira recorre à utilização do 

mesmo tipo de elementos: a mesa, o tipo de inscrição, etc. 

Custódio José Ferreira não sabe estruturar a composição. Coloca a figura preenchendo 

quase todo o plano da tela, não a deixando respirar. 

Tentando criar uma certa profundidade na tela, o pintor utiliza como que um segundo 

plano por onde tenta iluminar a cena fazendo incidir luz da direita para a esquerda, através de 

uma hipotética janela. 
A forma precária e algo ingénua como distribui a luz e a sombra prova o fraco nível 

artístico do pintor. 

113 PAMPLONA, Fernando de, Ob. cit., vol. Ill, p. 105. 
114 PASSOS, Carlos de , Guia histórica...., p. 30. 
115 Apêndice 6, doc. n.° 17, vol. II. 
116 Idem, doc. n.° 18. 



Ao nível do desenho anatómico as suas deficiências são graves: o tamanho das mãos, 
da cabeça e dos membros em relação ao corpo, a posição da mão direita do retratado que 
segura o sobrescrito, a distribuição dos elementos (olhos, boca, nariz) no rosto, etc. 

Retrata a robustez física de José Vieira da Costa de uma maneira exagerada, tornando 
a figura algo caricata, pois o artista não consegue e tem grandes dificuldades em modelar as 

formas e os volumes. 
Cromaticamente este retrato não é harmonioso: os tons utilizados, castanhos, 

vermelhos e amarelos são, por vezes, bastante saturados: uma mancha grande do negro das 

vestes do retratado é usada de uma forma bastante abrupta e nada graciosa, tornando a figura 

tensa e hirta. 
Pensamos que o pintor terá adoptado como modelo os retratos n.° 1, n.° 4 e n.° 11. 

É interessante, porém, notar que Custódio Ferreira recorre a elementos que começam a 

ser utilizados nalguns retratos, nos finais do século XVIII e inícios do século XTX, nesta 

colecção de pintura: o sobrescrito ou pergaminho dobrado, representando o testamento que o 

Benfeitor legou à Santa Casa é também sinal de competência administrativa; a bolsa das 

esmolas recheada simboliza uma das muitas actividades dos Irmãos desta Instituição - os 

peditórios - ou o valor da doação. 

Não nos poderemos esquecer que o retratado trabalhou para a Santa Casa inicialmente 

como Mordomo de Capela e mais tarde no Cartório. 

Este retrato de fraquíssima qualidade artística é, no entanto, revelador de uma certa 

vertente artesanal e oficinal da pintura da época. 



4.3.2. João dos Santos Vieira 

Pouco ou quase nada se sabe deste pintor das primeiras décadas do século XIX que 

supomos ter sido portuense. 

Ernesto Soares117 revela que existe uma gravura aberta por Joaquim Cardoso Vilanova, 

publicada em Abril de 1826, no Porto, a partir do desenho de um busto de D. João VI, uma 

Alegoria à sua morte. No pedestal, por baixo poder-se-á 1er J. dos S.tos Vieira inv. 

Poderemos deduzir deduzirmos que José dos Santos Vieira se terá dedicado também à 

escultura? 

Encontramo-lo a trabalhar na Santa Casa da Misericórdia do Porto, no ano de 1812, 

realizando o retrato do Benfeitor Manuel Lourenço Mendes, n.° 23, pelo qual terá recebido a 
1 I O 

quantia de vinte e oito mil réis metal . 

Desconhecendo completamente a sua obra, limitar-nos-emos a analisar esta peça. 

A pintura do Capitão Mendes de Matos é um retrato a 2/3 de corpo inteiro, de uma 

figura masculina, virada a VA para a direita, ostentando um bicórneo dobrado na mão esquerda 

e uma bengala na mão direita. Do cinto sai uma espada embainhada, demonstrativa da sua 

condição de militar. Apresenta ao pescoço uma condecoração da Ordem de Cristo de que seria 

Professo. Veste o traje militar da época. 

Santos Vieira parece que tenta seguir o esquema formal dos retratos anteriores, do final 

do século XVIII: figura colocada um pouco recuada em relação à linha central, vertical, 

deixando à frente um espaço que faz o retrato respirar e deixar a composição mais 

equilibrada. 

A má conservação e sujidade da obra não nos facilita a sua leitura ao pormenor, 

principalmente quando o pintor utiliza velaturas (no colete e no colarinho da camisa) e 

trabalha os pormenores dos acessórios (o cabo da bengala, a espada suspensa do cinto e a 

insígnia). Apercebemo-nos de que o artista as pintou através de pinceladas leves e 

minuciosas. 

Parece-nos que o pintor possui alguns conhecimentos ao nível técnico e artístico. 

Provavelmente deve ter privado com outros pintores ou mesmo ter frequentado alguma 

escola; pois, embora apresente algumas deficiências ao nível do desenho anatómico, nota-se 

que tem conhecimentos ao nível da modulação cromática que vai de uma gradação de tons 

U7SOARES, Ernesto, Dicionário de Iconografia Portuguesa (Retratos de portugueses e de Estrangeiros em relação a Portugal), 
vol. IV, Lisboa, Instituto para a Alta Cultura, 1947, p. 654. 
U8Apêndice 6, doe. n.° 24, vol. II. 



acastanhados e negros ao branco sujo da camisa, para não falarmos das carnações de um rosto 

duro e austero e das próprias mãos. 

Julgamos ser um pintor com algumas características ainda de um barroco tardio, mas a 

entrar no neoclassicismo e extremamente influenciado por alguns dos retratos existentes na 

colecção, de pintores como Francisco Mendes Lima, Domingos Francisco Vieira, etc. 



4.3.3. José Vicente de Magalhães Queiroz 

Filho de Vicente José de Queiroz e de Teresa Magalhães Queiroz, este pintor devia 

também estar ligado ao campo da música, pois encontrámos referências a seu respeito em 

apontamentos sobre a igreja e a Irmandade dos Clérigos . 

Seu pai era professor de música. 
Pouco ou nada sabemos sobre a sua actividade. 
Por documentação tivemos conhecimento que José Vicente de Magalhães Queiroz terá 

pintado dois retratos de dois Benfeitores para a Santa Casa: o de Francisco José Ferreira da 
Costa, n.° 24, pelo qual recebeu a quantia de vinte e oito mil oitocentos e trinta réis em 4 de 
Março de 1814120; e o de Manuel Carneiro Ribeiro, não catalogado, pelo qual lhe foram pagos 
vinte e oito mil e oitocentos réis, em 22 de Março de 1814 . 

Apesar do retrato não se encontrar nas melhores condições, algo oxidado e sujo, esta 
obra apresenta um homem de meia idade, de rosto ligeiramente virado para a esquerda, 
segurando na mão direita uma bolsa pousada sobre uma mesa, seguindo os cânones 
classicistas. A bolsa pode significar que a doação tenha sido muito avultada ou que seja um 
simples saco com muitas esmolas recolhidas em peditórios, uma das actividades dos Irmãos, 
nos quais porventura Francisco José da Costa estaria incluído. 

O seu olhar parece fixar algo que se encontra distante do seu ângulo visual, no seu lado 
esquerdo. Trajando à época, é interessante notar que existe um cuidado do pintor em realçar 
pequenos pormenores, principalmente das vestes do retratado, como os botões da casaca, as 
dobras da camisa e da laçada. 

A preocupação em conseguir dar uma certa volumetria é notória: principalmente no 
saco de esmolas, onde poderemos distinguir as próprias moedas. 

Ao nível do rosto, nota-se um certo desconhecimento na colocação dos elementos: os 
olhos, por exemplo, estão um pouco acima do local onde deveriam ser desenhados, assim 
como são incorrectas as distâncias que separam os elementos, como a que vai do queixo à 
boca. A pincelada é bastante rápida, com excepção de pequenos pormenores, dando-nos uma 
sensação de uma obra inacabada, principalmente na modulação do rosto. Talvez por isso este 
retrato nos lembre os de Joaquim Rafael, a quem facilmente poderíamos atribuir a sua autoria. 

Trabalho modesto, mas que não fere a nossa sensibilidade. 

'COUTINHO, Bernardo Xavier, A Igreja e a Irmandade dos Clérigos. Apontamentos..., p. 450. 
'Apêndice 6, doe. 23, vol. II. 
'idem, doe. 25. 



4.3.4. Luís Augusto Correia Leal 

Não encontrámos dados sobre este pintor. Apenas sabemos ter sido desenhador e 
miniaturista portuense, tendo nascido nas últimas décadas do século XVIII . 

Foi discípulo de Vieira Portuense e de Teodoro Maldonado. 
No ano de 1814, a Santa Casa da Misericórdia do Porto encomendou a Luís Augusto 

Correia Leal um retrato da Benfeitora D. Joana de Jesus126, pelo qual pagou vinte e oito mil 
réis cruzados de metal, em 5 de Agosto de 1814 . 

Esta é a única obra deste autor por nós conhecida e a única executada para a Santa Casa. 
Apreciando o retrato, vemos, destacada de um fundo negro, a figura de uma senhora 

vestida à época, discreta e numa atitude piedosa. 

É visível o objectivo de Augusto Correia Leal em criar um retrato de onde emane uma 
expressão de verdade, capaz de apontar, numa tentativa de penetração psicológica, a 
sinceridade e a alma devota de D. Joana de Jesus. 

Numa procura de singeleza, o autor não utiliza qualquer tipo de elementos de 
decoração; emprega um colorido contido para envolver a figura de uma certa quietude. 

Servindo-se de um foco de luz lateral, Correia Leal faz com que do rosto moreno da sua 
retratada sobressaia o brilho de um olhar verdadeiro, algo humilde e compassivo. A colocação 
da mão esquerda sobre o peito, numa atitude sincera, é o gesto mais representativo da 
personalidade de D. Joana. 

Empregando uma paleta sóbria, o pintor esmera-se no tratamento de certos pormenores: 
a transparência das vestes (bom tratamento ao nível das velaturas), a textura dos tecidos, o 
próprio cabelo do modelo e as jóias, bem reveladores do seu gosto pelo miniaturismo. 

Esquece-se, porém, do rigor do desenho da figura: cabeça pequena para o corpo, 
desenho da mão, desproporção entre a estrutura do braço e o tamanho da mão. 

É um retrato interessante e é uma pena que o local onde está exposto seja de tal maneira 
elevado que nos pode levar a erros de apreciação. 

'MACHADO, Cyrillo W., Ob. cit., p. 67; PAMPLONA, Fernando de, Ob.cit, vol. III, p. 189. 
'Retrato n.° 25, vol. III. 
'Apêndice 6, doc. n.° 26, vol. II. 



4.3.5. Antonio Pinheiro da Fonseca 

Pouco ou quase nada se conhece sobre a vida e obra deste suposto pintor. 
Suposto, porque dentro da Misericórdia do Porto circulava um tão grande número de 

artificies e artesãos, que poderemos enquadrar António Pinheiro da Fonseca em qualquer 
destes estatutos: artista, artesão, dourador, etc. 

O único retrato que executou para a Santa Casa, foi o de Manuel Francisco dos Santos, 
retrato n.° 27, pelo qual terá recebido a quantia de dezanove mil e duzentos réis, em 25 de 
Agosto dei 817128. 

Tudo nos leva crer que, pela quantia recebida, se trataria de um artista de menor 
reconhecimento na época, porque, na mesma altura, por um retrato a 2/3, os outros pintores 
receberam valores mais elevados. 

Provavelmente seria ainda um jovem aprendiz ou um habilidoso servente desta 
Irmandade. 

A fotografia apresentada, no vol. Ill desta tese, é um documento fornecido pelo 
A.H.S.C.M.P, datado de 1983; e hoje o retrato ainda se encontra num estado de conservação 
mais arruinado do que é aqui visível. 

A tela está toda quebrada, oxidada e suja, permitindo-nos apenas fazer vima leitura 
vaga. 

Representa um homem de mais de meia idade, a 2/3 de corpo inteiro e de rosto em 
posição frontal, trajando vestes de cor quase indefinida. 

Pouco mais poderemos acrescentar, não poderemos contrariar a erosão dos tempos. 

Apêndice 6, doe. n.° 30, vol. II. 



4.3.6. Antonio Simões Pereira de Vasconcelos 

Pintor dos finais do século XVIII e princípios do século XIX, foi um pintor quase 

esquecido, pela sua própria modéstia. Também foi conhecido por apenas António Simões. 

Foi um apreciável pintor de flores. Dele se conhecem esboços de trabalhos de flores e 

uma interessante aguarela inacabada e um croqui, tirado ao natural, representando a catástrofe 

da Ponte das Barcas, da qual foi testemunha ocular. 

Estes dois últimos trabalhos foram reproduzidos no jornal "O Tripeiro" , do qual o 

seu neto, Eduardo da Fonseca de Vasconcelos, foi colaborador artístico. Este escultor 

portuense130 do século XTX, talvez por ver o esquecimento a que o seu avô tinha sido votado, 

cedeu ao jornal estas obras para publicação, que recordou com uma caricatura e com o título 

«Um notável pintor portuense do fim do século 17° e princípios do século 18o» [sic], à 

memória de António Simões Pereira de Vasconcelos. 

Neste mesmo jornal é lhe atribuído o antigo retábulo existente na Capela das Almas 

das Taipas. 

Encontrámos António Simões inscrito no Livro dos Bairros dos Irmãos da Santa Casa 

da Misericórdia do Porto, referente aos Bairros do Bulhão e Fradelos, onde deveria residir no 

n.°129,nacasa6132. 

Pensamos que terá trabalhado com os mestres carpinteiros José de Sousa Santos e 

Francisco José da Costa Santos; porque, do ano de 1818, existem dois documentos referentes 

a caixilhos para retratos133, que pensamos que estejam relacionados com os que executou o 

pintor. 

No Arquivo Histórico da Santa Casa da Misericórdia aparece-nos inscrito, com o n.° 

133, «O Irmão Francisco Pereira de Vasconcelos no ano de 1740, Rua Nova», remetendo 

para o fólio 219134. Não sabemos qual será a relação deste Irmão com António Pereira de 

Vasconcelos. 

129 PEREIRA, Firmino, A Tragédia da Ponte, in "O Tripeiro", V Série, Ano II, Porto, 1876, pp. 155-156. 
130Eduardo da Fonseca Vasconcelos, foi discípulo de Manuel da Fonseca Pinto, obtendo a medalha de prata na Exposição 
portuense de 1862 e tendo chegar a participar na Exposição internacional de Madrid em 1871. 
131In "O Tripeiro", I.a Série, Ano II, p. 221. 
132A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 12, s/ fl. 
133Apêndice n.° 6, doe. n.° 33 e doe. n.° 34, vol. H. 
134A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 9, fl. 25 v. 



Com o mesmo apelido, no Livro dos Irmãos por Ordem Alfabética1 , surge-nos com o 

n.° 263 o Irmão «João Pereira de Vasconcelos - & 263 - Rua Cham 

1776 -pedio no mês de 8.hro pa osprezos. 
1767-pedio aos D.ose continua 

2 o ano vai continuando. 
Largou em Junho de 1776. 

Faleceu em 21 de Fev. 1782 efoi a sepultar na Igreja do Carmo». 

E ainda: 

«O Sr. Jerónimo Pereira de Vasconcelos, homem de Negócio - Bonjardim. 
1775 - Dezembro, pedio para osprezos, e em Fev. de 1776. 
Mordomo do Hospital em 9hrode 1776 - Bolsa do Hosp.em Agosto de 1779. 
Faleceo em 4 de 9bro de 1806 efoi a sepultar a Cap" dos 30S do Carmoe era viúvo de 
Sua mer Anna Janita da Natividade». 
Qualquer que seja o grau de parentesco com o pintor, apercebemo-nos de que existiu 

uma forte ligação da família Pereira de Vasconcelos com a Santa Casa, ao ponto de muitos 
dos seus elementos serem inscritos com Irmãos. 

Segundo a documentação encontrada, António Simões Pereira de Vasconcelos foi 
retratista, dourador e fez caixilhos para retratos nesta Santa Casa. Podemos afirmar que nos 
anos de 1805136, 1806137,1807138, 1810139 e 1818140 pintou oito retratos, dos quais só existem, 
actualmente, seis, respectivamente os retratos com os n.os 19, 20, 21, 22, 28 e 29. 

Restaurou algumas obras, nomeadamente o Painel ECCE HOMO, o retrato do Bispo D. 
Nicolau Monteiro141, assim como outros retratos142. 

Em 1819 ainda se encontrava a trabalhar para a Santa Casa . 
Apreciando globalmente a obra de Simões Pereira de Vasconcelos existente nesta 

colecção, notamos que os seus retratos, a meio corpo e dois terços, demonstram um certo 
amadorismo e quase uma faceta artesanal na sua execução. 

135 Idem, n.° 10, fl. 19. 
136 Apêndice n.° 6, doc. n.°19, vol. II. 
137 Idem, doe. n.° 20. 
138 Idem, doe. n.° 21. 
139 Idem, doe. n.° 22. 
140 Idem, doe. n.° 34. 
141 Idem, doe. n.° 31. 
142 Idem, doe. n.° 35. 
143 Apêndice n.° 7. doe. n.° 15, vol. E. 



O seu valor artístico é medíocre e o pintor revela bastantes deficiências. Por exemplo ao 

nível da composição, tem uma grande dificuldade em estruturar e enquadrar os elementos de 

uma forma equilibrada. Nota-se que não faz um estudo prévio e não usa qualquer tipo de 

linhas de referência auxiliares. 
Mesmo ao nível cromático, o artista não arrisca, não consegue transmitir a luminosidade 

dos pigmentos, destrói a cor saturando-a e afastando-a completamente do seu croma. 
Alguns retratos encontram-se em muito mau estado de conservação, o que prejudica a 

sua análise. Os retratos n.° 19, n.° 20 e n.° 22 já perderam muito do seu valor cromático, 
embora nos pareça que a esse nível nunca tenham sido muito ricos. Algumas informações 
dadas, por exemplo pelas inscrições desapareceram com o tempo (retrato n.° 22). 

É notório o desconhecimento do pintor da técnica de construção de desenho anatómico, 
recorrendo a alguns artifícios para a esconder. Parte quase de fora para dentro na construção 
dos corpos, tornando-os algo rígidos, comprimidos e artificiais (retratos n.° 19 e n.° 20). No 
retrato n.° 21 coloca em posição incorrecta o braço esquerdo do retratado e no n.° 28 o braço 
direito, tentando em parte ocultar esse problema. 

Há uma certa evolução na representação dos rostos dos retratados. Enquanto o rosto de 
Manuel Teixeira de Carvalho parece desumano pela forte delineação dos lábios para 
conseguir um ar sério e duro, o rosto de Manuel Silvestre Ferreira já consegue ter um aspecto 
mais expressivo e humano. No retrato de José Lopes da Silva, o pintor carrega o negro das 
sobrancelhas, para lhe dar uma expressão algo severa. 

Tentando transmitir alguma benevolência à figura de D. Margarida Inácia da Silva 
Barros, o artista coloca-lhe a mão ao peito, símbolo de "sincerita", mas o seu rosto revela uma 
arrogância e dureza impressionantes. 

O artista apresenta os retratados geralmente em ambientes interiores, mas demonstra 
muitas dificuldades em perspectivar a colocação dos membros, as mãos, as mesas, os livros, 
as cadeiras, etc.; e em distribuir os elementos acessórios. 

No retrato n.° 29, D. Margarida é integrada numa composição algo aburguesada, numa 
atitude que pretende ser de benemerência, apontando com a mão esquerda para um papel onde 
possivelmente estarão registadas as suas últimas vontades. Este retrato é bem representativo 
da burguesia portuense da época que pretendia ser retratada na suas melhores atitudes. 

António Pereira de Vasconcelos continua a mostrar falta de qualidade artística, mas 
disfarça-a numa leitura geral com o tratamento minucioso da textura dos tecidos e das jóias 
que a modelo ostenta, tal como no retrato de Luís António Teixeira, n.° 28. 



O retrato do Dr. Manuel Silvestre, apesar do seu mau estado, é um exemplo de 
qualidade artística superior aos restantes. A figura está envolvida pelo seu mundo, o mundo 
do saber e da fé. Por trás de si, cai um reposteiro de cor negra (símbolo de um certo 
devotismo), utilizado como um plano médio, que faz sobressair o rosto do retratado. E muito 
mais expressivo do que o do António Ribeiro Faria executado também no mesmo ano. 

Este conjunto de retratos, de fraco valor artístico, vale por ser um testemunho de uma 

época e dos seus costumes. 



4.3.7. Joaquim Rafael (1783-1864) 

Joaquim Rafael da Costa ou Joaquim Rafael Rodrigues nasceu na cidade do Porto, na 

Rua do Postigo do Sol, freguesia da Sé, no dia 3 de Fevereiro de 1783, sendo filho de Bento 

José Rodrigues e de D. Maria Vitória da Costa. 

Ignora-se, ao certo, onde terá iniciado os seus estudos, mas é de supor que tenha 

frequentado a Escola do Olival, fundada pelo pintor francês Pillement (1728-1808) onde 

também terão recebido lições outros pintores como Domingos Francisco Vieira ou ainda seu 

filho Francisco Vieira Portuense e vários artistas da cidade, seus contemporâneos. 

Em 23 de Novembro de 1802 matriculou-se na aula de Desenho na Junta da 

Administração da Companhia Geral da Agricultura, onde teria sido aluno de Domingos 

Francisco Vieira que se encontrava a substituir o seu filho, Vieira Portuense, ausente em 

Lisboa,de 1 de Novembro a 30 de Junho de 1803. 

Aquando do regresso de Vieira Portuense, esta cadeira passou novamente a ser regida 

por este, mas integrada na Academia Real da Marinha e Comércio da cidade do Porto, criada 

em 9 de Fevereiro de 1803. Foram professores desta aula, em 1803, José Teixeira Barreto, 

Raimundo Joaquim da Costa e, em 1806, Domingos António Sequeira que viria a ocupar o 

cargo de director. É natural que tenham sido estes os professores de Joaquim Rafael e que o 

tenham incentivado a prosseguir a sua carreira. 

Em 1805 casa com uma sobrinha de Domingos Francisco Vieira, já falecido, 

enviuvando mais tarde em 13 de Dezembro de 1810. Deste matrimónio terão nascido um filho 

e duas filhas. 

Terá sido ele mesmo a zelar pela oficina do tio de sua mulher, após este adoecer. 

Residia na Rua Direita de Santo Ildefonso, n.° 361,2.° andar. 

Vinte anos depois terá dirigido as obras do Palácio da Ajuda, sendo nomeado, em 

1825, pintor da Real Câmara e Primeiro Pintor do Real Palácio da Ajuda, recebendo um 

vencimento de cerca de um conto de reis anual144 

144LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Joaquim Rafael, Pintor e Escultor Portuense, Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 1923, p. 27: "Em fins de 1824, lê-se na biografia do artista por Manuel José Carneiro, foi Joaquim Rafael 
para Lisboa, fez de corpo inteiro e tamanho natural os retratos do conde de Subserra então Ministro de Estado, e sendo 
por intervenção deste apresentado ao Senhor D.João VI um busto do mesmo Senhor e uma pintura de Joaquim Rafael foi 
este por Decreto de 1825 nomeado primeiro Pintor de Corte e Camará, logar que se achava vago desde o fallecimento do 
insige Francisco Vieira em 1805. Logo que entrou em exercido teve sob sua direcção 54 discípulos, fez algumas pinturas 
para o Palácio da Ajuda e modelou muitos bustos e baixos relevos tanto para S.S.M.M. como para as Sereníssimas 
Senhoras Infantas ". 



Em 1836 foi nomeado Professor de Desenho de História da Academia de Belas Artes 

de Lisboa, cargo ocupado mais tarde por Miguel Ângelo Lupi. 

Como docente mostrava ser um pouco retrógado em relação à estética da época. Não 

nos poderemos esquecer que Joaquim Rafael nunca se ausentou para o estrangeiro para 

aprofundar os seus conhecimentos. 
Este artista deixou uma vasta obra espalhada por quase todo o país, alguma 

relacionada com momentos históricos e políticos, outra de temática religiosa, vários retratos a 
óleo e passando pela própria escultura, mas em menor quantidade. 

Viveu em épocas conturbadas politicamente e esteve ao lado tanto da causa absolutista 
como da liberal, tendo-se tornado bastante popular pela suas composições históricas e 
alegóricas que representavam os ideais do povo. No entanto eram composições sem grande 
valor. Terá executado no Porto, em 1808, por ocasião da expulsão das Invasões Francesas, 
uma tela alegórica referente a este acontecimento145. Parece que este quadro terá sido 
atribuído a José Teixeira Barreto, o que não invalida que Joaquim Rafael não tenha executado 
uma outra tela, em virtude de ele próprio ser um acérrimo defensor de causas políticas. 

Nesta cidade trabalhou e concorreu sempre com projectos de arquitectura e pintura 
entre 1820 e 1823. Não foram obras de grande mérito, caracterizadas até por um discurso algo 
ultrapassado. 

A Política esteve estreitamente aliada à arte portuguesa, principalmente nos três 
primeiros anos vinte. Joaquim Rafael, assim como outros pintores, nomeadamente Domingos 
Sequeira, Fuchini e António Manuel da Fonseca contribuíram com alegóricas composições 
bem como projectos de Monumentos à Revolução, painéis, cenários, etc. Terá mesmo 
efectuado no Porto um projecto para um concurso de um monumento à Revolução, em 
oposição a um do jovem João Baptista Ribeiro. 

Joaquim Rafael realizou também muitas obras de cariz religioso para igrejas , 
sobretudo as da zona acima do Rio Mondego. Dada a quantidade de trabalhos, o Conde 
Rackzinsky refere-se-lhe dizendo que «Joaquim Rafael está para o Porto como Pedro 
Alexandrino está para Lisboa, mas com menos sucesso», afirmando que não lhe faltava 
talento, facilidade e rapidez na factura final. 

I45Idem, p. 6: «Ainda é no Porto muito lembrado o quadro histórico que Joaquim Rafael pintou por ordem das autoridades, 
para se colocar no dia de junho de 1808 no cruzeiro da cathedral...os portuenses...em grupos pelas ruas bradavam dando 
vivas ao artista.». 
146 PASSOS, Carlos de, Oh cit., pp. 42, 47, 97 e 302: nomeadamente igrejas dos Clérigos, dos Congregados e da Mitra. 
SANTOS, Paula Mesquita , Colecções Monásticas de Pintura no Museu Soares dos Reis, in "O Tripeiro", 7.a Série, Ano 
XVI, n.°4-5, Porto, Abril/Maio, 1997, pp. 125-127. 



Contudo, Raczinsky e Almeida Garret terão criticado negativamente e considerado de 

mau gosto os três esbocetos de cariz sacro, onde se destacava um grupo escultórico que 

Joaquim Rafael apresentou na exposição de 1843, da Academia de Belas-Artes de Lisboa, 

Academia onde desempenhava o cargo de professor de Desenho de História. Em Lisboa, 

poderemos encontrar obras suas no Museu Nacional de Arte Antiga, na Academia de Belas 

Artes e dois retratos de corpo inteiro de D. Maria II no Museu Militar. Pintou também o 

retrato de D. Miguel. 

Deixou obras espalhadas, principalmente no Norte e Centro do país, nas zonas de 

Lamego, Viseu e Porto. 

Terá mesmo realizado três painéis para a igreja de São Bento em Coimbra, demolida 

em 1827, que se terão perdido no tempo. 

Na cidade do Porto pintou o painel de "S. Sebastião" para a igreja da Lapa, o da "A 

Assunção da Virgem" para a igreja dos Clérigos, o pano da Tribuna para a Igreja de Santa 

Clara e o painel de Nossa Senhora da Conceição para a Igreja dos Congregados e uma "Ceia" 

para o Convento de Santo António, actualmente patente no Museu Soares dos Reis . 

Também lhe é atribuído, com algumas reservas, o medalhão representando Adoração 

do Sagrado Coração de Jesus, existente no Museu Nacional Soares dos Reis proveniente da 

igreja dos Grilos148. 

Na capela do Hospital da Ordem do Carmo, na cidade portuense, podemos encontrar 

um conjunto de frescos de sua autoria, restaurados por Abel de Moura e Tomás de Moura. 

Trata-se de seis medalhões pintados a óleo sob estuque polido, destacando-se os que 

representam S. Pedro e S. Paulo. 

Segundo Henrique de Campos Ferreira Lima149, Joaquim Rafael teria realizado, numa 

só noite, uma série de telas para a Igreja de Santo Ildefonso, em resposta a uma comemoração 

festiva existente no dia seguinte. Também em 1816 terá feito as decorações de pintura para as 

comemorações da morte de D. Maria I. 

Em relação à sua actividade dentro da Santa Casa da Misericórdia do Porto, verificou-

se esteve ligado a esta Instituição, de 1814 a 1839, tendo sido inscrito como Irmão, com o n.° 

1975 e registado como «Painelista de Estória»150. 

U7BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha dourada..., pp. 5, 7, 92, 97 e 101 e; SANTOS, Paula Mesquita, 
Colecções Monásticas de Pintura no Museu Soares dos Reis. A Igreja de S. Lourenço..., pp. 125-127. 
mIbidem, p. 127. 
149LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Ob.cit, p. 56. 
150 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 5, n.° 13, fl. 103 v. 



Terá pintado, em 1814, um retrato não identificado, pelo qual lhe teriam sido 
entregues cento e setenta e seis mil e quatrocentos cruzados em 12 de Agosto de 1814 , por 
António José Joaquim Campelo, provavelmente o mordomo de Bolsa da Santa Casa. 

Nem sempre Joaquim Rafael recebia directamente o pagamento dos seus quadros, mas 
por intermédio de outros e muitas vezes tardiamente. 

Actualmente há quatro quadros deste artista na colecção: o de Domingos Rodrigues 
Guimarães, n.° 26, pelo que recebeu 28$800 rs, em 15 de Março de 1815152; o de José 
Francisco Guimarães, n.° 30, pelo qual lhe foram pagos 30S000 rs153; o de Joaquim Gonçalves 
da Costa, n.° 33,com caixilho, pelo qual recebeu 28$800 rs, em 1823154; e o de D. João VI155, 

n.° 50. 
Um dos quatro retratos é um retrato régio, totalmente diferente dos outros, pelo que 

terá uma apreciação isolada: é um modelo do típico retrato de aparato francês do século 
XVIII, de grande gala em que o rosto imponente do Rei D. João VI quase não foi beneficiado. 
Está sentado num grandioso trono, de perna esquerda ligeiramente avançada com as mãos 
pousadas sobre os braços do trono, numa pose frequente em audiências e recepções. Ostenta 
uma banda e grã-cruzes do lado esquerdo sobre a casaca acastanhada. A riqueza dos 
acessórios serve para acentuar a majestade e a justiça do poder real: a mesa, o reposteiro, 

coluna, etc. 
A paleta é rica em tonalidades quentes. A função ideológica do quadro é dada através 

de uma cortina vermelha que marca o canto superior direito, a que se junta o trono da mesma 
cor, aprumando-se o verdadeiro tema do quadro - O Rei de Portugal. 

Em segundo plano, um cenário de paisagem que se perde no horizonte tenta dar uma 
certa profundidade ao quadro. Rafael dá uma especial atenção ao mobiliário, tentando 
reproduzi-lo ao pormenor156, embora nos pareça, pelo tipo de acabamento, que terá sido feito 
com alguma rapidez. 

O retrato de Domingos Rodrigues Guimarães apresenta uma particularidade que deve 
ser mencionada: tem duas inscrições, a primeira junto à moldura na parte superior e a 

151 Apêndice 6, doe. n.° 27, vol. II. 
152 Idem, doe. n.° 28. 
153 Idem, doe. n.° 36. 
154 Idem, doe. n.° 39. 
155 Embora não exista documento sobre este retrato, foi sempre atribuído a Joaquim Rafael; e, por nós, continuamos a 
atribuir. Terá sido executado antes de 1839, na medida em que o pintor João de Almeida Santos terá executado um caixilho 
novo, nesse mesmo ano. Cf. doe. n.° 52, Apêndice n.° 6. 
156 PASSOS, Carlos de, Ob. cit.,p. 249. Segundo este autor existia um retrato de D. João VI, também pintado por Joaquim 
Rafael, que estaria exposto na Secretaria da Cadeia da Relação do Porto. 



segunda, muito mais visível, a letras brancas, o que pode significar que tenha sido feita 

posteriormente ou pelo autor do quadro ou por outros. 

A luz que incide sobre o rosto quase directamente dá ao retratado um ar pálido e 

doentio, donde sobressaem uns olhos que parecem procurar algo que não vêem neste mundo, 

lembrando um retrato Post- Mortem. 
De pincelada rápida, Joaquim Rafael não se preocupa com o produto final dos seus 

retratos, dando a sensação de que não estão devidamente acabados; isto é notório neste retrato 
n.° 26, principalmente na modulação do rosto e da casaca. 

Nos retratos de José Francisco Guimarães e de Gonçalves da Costa, a incidência suave 
da luz sobre as figuras, num tom intimista que a utilização de uma paleta sóbria de cores 
acentua deliberadamente, cria uma envolvência algo comovente, nas linhas de Pilllement e 
Domingos Francisco Vieira 

A colocação da mão direita dentro do colete e próxima do coração é um recurso do 
artista para transmitir a sinceridade e bondade dos retratados que, atendendo à sua condição 
de beneméritos, apresentam um olhar piedoso e reservado. 

A utilização do testamento na mão do benfeitor é um elemento novo nos retratos da 
Galeria, e volta a ser repetido por Joaquim Rafael no caso do retrato de Domingos Rodrigues 
Guimarães, sendo posteriormente seguido por outros. 

Este conjunto de retratos deste artista revela-nos um pintor de valor artístico médio, mas 

que foi muito apreciado na sua época. 



4.3.8. António Corrêa da Rocha e Sousa 

Não temos qualquer conhecimento de dados biográficos sobre este pintor, nem 

referências à existência de obras suas. Supomo-lo portuense e nascido nas últimas décadas do 

século XVm. 
Assim, limitar-nos-emos a fazer uma leitura crítica baseada numa análise meramente 

pessoal. 
Encontramo-lo a trabalhar, em 1822, para a Santa Casa, recebendo por um retrato e 

caixilho da Benfeitora D. Ana Maria, retrato n.° 31, vinte e quatro mil réis metal, em 8 de 

Março de 1822157. 

Este retrato foi atribuído a Joaquim Rafael no Inventário com anotações do Dr. Lopes 

Mendes, de 1984, talvez porque a data coincida com a época em que este pintor trabalhou para 

esta Santa Casa. 
Este deve ter sido um dos muitos retratos que se danificaram com o desabamento do 

tecto da igreja da Misericórdia sobre a Galeria, em 22 de Junho de 1896, pois em 1897 a Mesa 
mandou restaurar e reproduzir alguns deles, entre os quais o de D. Ana Maria . Este trabalho 
foi entregue ao então Conservador da Galeria, Joaquim Vitorino Ribeiro, que terá feito uma 
cópia. Não sendo o retrato o original, distingue-se pela sua singeleza. 

Fugindo à utilização do claro-escuro, o pintor tenta a dissolução de contornos vincados, 
dando pinceladas em manchas de tonalidades claras. 

Procurando um certo envolvimento sentimental, transmite uma realidade psicológica e 

melancólica da personagem. Há algo doce quando o olhamos. O retrato é como que inacabado 

e daí, talvez, a atribuição errada a Joaquim Rafael, conhecido pela rapidez de execução das 

suas obras. 
Simplificando as formas do corpo, quase que parece envolvê-las em formas geométricas 

simples, modelando apenas através da luz. Não se preocupa muito com o desenho, ao nível 
das proporções, cometendo erros de perspectiva. 

Seguindo a composição típica dos retratos desta colecção, o pintor coloca D. Ana Maria 
sobre um fundo escuro, junto a uma mesa, com um sobrescrito na mão e um pequeno livro na 
outra, para o qual não olha, virando-se para a direita com um olhar de quem procura algo no 
vazio. 

Apêndice 6, doe. n.° 37, vol. II. 
Relatórios dos actos e gerência da Mesa, Porto, Santa Casa da Misericórdia do Porto, H-9-48, p. 88. 



4.3.9. Atanásio de Sousa Lobo 

Pouco conseguimos apurar sobre a identidade deste pintor. 
Apenas sabemos que foi um miniaturista anterior a 1820, tendo feito a miniatura do avô 

de Pedro Vitorino, José Joaquim Moreira. 
Era conhecido apenas por Sousa Lobo. 
Em 1929 já o pintor se encontrava ao serviço da Santa Casa, pintando retratos, onde terá 

recebido encomendas até 1834. 

Executou cinco peças, das quais apenas existem quatro: o retrato de D.Ana Margarida, 
n.° 38, pelo qual recebeu, com caixilho e conserto de outro retrato, 40$000 rs. metal , em 27 
de Junho de 1829; o de António de Freitas Guimarães, retrato n.° 40, pelo qual recebeu 
32$600 rs, em 21 de Junho de 1831160; o de Luís Martins da Costa, pelo qual recebeu 37$200 
rs em 10 de Fevereiro de 1831161; o de Narciso António Guimarães, retrato n.° 41, pelo qual 
lhe foram pagos 22$400 rs, em 30 de Julho de 1834162; e ainda o de Manuel Luís da Costa, 
retrato n.° 44, sem documentação. 

Integramos, neste conjunto, este último retrato por estar atribuído no Inventário de 
1984163 a Sousa Lobo e porque consideramos que possui algumas características comuns aos 
outros retratos. Na nossa opinião, repete-se o tipo de modulação, de tratamento de pormenores 
e ainda o tipo de figuração, fazendo-nos lembrar os retratos de Joaquim Rafael, seu 
contemporâneo na Santa Casa. Não podemos esquecer a importância e influência dos pintores 
de maior mérito junto dos de menor qualidade, que tentavam imitá-los. 

Analisando a obra, poderemos dizer que Atanásio é um bom exemplo da mediocridade 
dos retratistas portuenses da altura, embora se note um esforço em melhorar o seu nível 
artístico. 

Ao olharmos para o retrato de D. Maria Angélica, n.° 38, somos levados a sorrir pelo 
aspecto caricatural da representação, que nos lembra uma figura de banda desenhada. 

A preocupação da representação objectiva do modelo, por parte do artista, é tão grande, 
que cai no exagero. O rigor do pintor vai todo para os pormenores das vestes: os diferentes 
tipos de botões nos retratos masculinos, os folhos e as franjas do xaile de D. Margarida, o 
rendado da camisa de António de Freitas Guimarães, as pregas miudinhas da camisa de 

159 Apêndice n.° 6, doe. n.° 41, vol. II. 
160 Idem, doe. n.° 45. 
161 Idem, doe. n.° 44. Este retrato já não existe, mas está catalogado no Apêndice n. ° 1 e n.° 2, com o n.° 84, vol. II. 
162 Idem, doe. n.° 46. 
163Apêndice n.° 4, vol. H. 



Narciso Guimarães e o folho da camisa de Manuel Luís da Costa são bem o exemplo da 

preocupação do pintor com a minúcia dos pormenores. Pinta os cabelos de tal maneira que 

parece que os desenha um a um. 

O elemento "testamento" é repetido nos primeiros dois retratos, ainda seguindo a 

tradição da colecção. Enquanto que nos séculos anteriores os testamentos eram apresentados 

em aberto, já no século XLX existe um maior secretismo em divulgar as últimas vontades dos 

testadores, que são ocultadas sob a forma de sobrescritos (retrato n.° 38) ou folhas dobradas, 

retrato n.° 40. Nestes casos o autor vai ao pormenor de identificar e datar o documento, de 

uma forma bastante rigorosa. 

Atanásio tem bastantes dificuldades na construção da figura: parece que a constrói de 

fora para dentro, envolvendo-as nas suas indumentárias, esquecendo-se de que existe por 

debaixo destas uma estrutura articulada. As suas poses são rígidas quando coloca os braços ou 

as mãos nas variadas posições, não as sabendo perspectivar. 

Tentando traduzir alguma expressividade nos rostos dos seus modelos, Sousa Lobo 

marca demasiado as feições: rugas exageradas, sobrancelhas carregadas, posição dos lábios 

acentuada, etc. 

Como resultado final, apresenta-nos personagens abonecados, um pouco desumanos. 

A modulação, quer cromática quer lumínica, é sofrível e este talvez seja o ponto mais 

fraco do artista. Parece ter existido, porém, alguma evolução durante os anos em que 

trabalhou para a Santa Casa; o retrato de Narciso Guimarães é disto exemplo. 

Atanásio continuará a ser, para nós, mais um dos muitos pintores desconhecidos que, 

trabalhando para a Santa Casa, são demonstrativos de uma arte retratística pobre, no seio da 

cidade do Porto, nos inícios do século XIX. 



4.3.10. Joaquim Rodrigues Braga (17..-1853) 

Natural do Porto ou, pelo menos, aí residente. 

Por volta de 1822, foi à sua custa para Roma, onde frequentou a Academia de São 

Lucas. Aí terá sido premiado em dois concursos, o que causa uma certa admiração dada a sua 

fraca qualidade artística. 

Não conseguindo apoio estatal para se manter em Itália, Rodrigues Braga regressou a 

Portugal, estando a trabalhar em Lisboa, no ano de 1824, onde terá executado obras para D. 

João VI, que por ele foi retratado, e para um príncipe, possivelmente D. Miguel. 

Leccionou aulas de Desenho e Pintura. 

Quando da criação da Academia Portuense de Belas-Artes, em 1836, Rodrigues Braga 

ocupou o lugar de Professor de Pintura Histórica, como professor substituto. 

Foi um mestre dedicado e talvez se tenha preocupado mais com a sua carreira docente 

do que com a execução das suas telas, que são pouco conhecidas e nunca foram muito 

valorizadas. 
Existem dois esboços seus no Museu Nacional Soares dos Reis. 
Parece que também foi miniaturista164. Foi testamenteiro de Auguste Roquemont que 

lhe legou todos «os pincéis velhos e novos , panos aparelhados e a pasta grande com o 
conteúdo e ainda 400$000 rs». 

Suicidou-se em vinte e um de Novembro de 1853, no Porto, tendo sido retratado a 

carvão por João Correia. 

Na Colecção da S.C.M.P. há dois retratos de Joaquim Rodrigues Braga: um deles é o de 

D. Maria Joaquina Isabel Doroteia, pelo qual, encaixilhado, recebeu 38$400 rs. em 31 de 

Janeiro dei 823165. 

Este retrato, apresentado com o n.° 32, é uma cópia do original, feita por Joaquim 

Vitorino Ribeiro em 1897166 e, por isso, figura no Ficheiro e no Inventário como sendo de sua 

autoria. 
O outro retrato é do Benemérito José Pinto Soares, n.° 36, que está assinado Rodrigues 

Braga 1825. Não existe recibo desta peça, pelo que poderemos supor que tenha feito parte de 
algum legado. Esta obra está exposta na Provedoria. 

164BRANDÃO, Júlio, Miniaturistas Portugueses, Porto, Litografia Nacional, s/d, p. 54. VITORINO, Pedro, O pintor 
Auguste Roquemont in "Revista de Guimarães", n.° 32, Guimarães, 1922, p. 245; ANACLETO, Regina e outros, A Arte em 
Família. Os Almeidas Furtados. Catálogo. Viseu, Museu Grão Vasco, 1998, p. 50. 
165Apêndice n.° 6, doe. n.° 38, vol. II. 
mRelatórios dos actos da mesa...., H-9-48, p. 88. Por este e mais dois retratos terá recebido 60$000 réis. 



Numa época em que a burguesia endinheirada procurava equiparar-se à velha 

aristocracia, é interessante verificar como as pessoas esqueciam a sua própria fealdade e não 

se importavam de perpetuar a sua imagem através do retrato. 

É o caso desta feia senhora, D. Maria Joaquina, cujas pilosidades, inestéticas para uma 

figura feminina, nos causam uma profunda repulsa. 

Está sentada com as mãos sobrepostas junto ao ventre, ligeiramente virada para a 
direita, numa atitude algo rígida, com um rosto rude e um olhar inexpressivo que, 
conjuntamente com a postura dos lábios, nos transmite um ar seco. O tipo de composição é o 
comumneste conjunto que estudamos: figura centralizada num enquadramento isento de 
decoro. 

Cromaticamente, o artista usa uma paleta bastante restrita neste retrato. Não sabemos se 

o original terá sido idêntico. Porém, no retrato n.° 36, já existe uma maior utilização de 

riqueza no colorido. 
Nota-se uma preocupação por parte do pintor em dar um certo realismo aos retratos 

através de um tratamento pormenorizado das roupas, das figuras, das jóias, das insígnias e das 
próprias pilosidades (bigode, n.° 32; patilhas e cabelo, n.° 36). 

O retrato de José Pinto Soares, quase que de certeza não foi encomendado pela Santa 
Casa porque, embora tenha uma composição clássica (figura ao centro, etc.), sai um pouco do 
esquema formal dos retratos da colecção. A utilização da cortina como plano médio e uma 
abertura para um vislumbrar de uma paisagem mostram-nos um certo gosto romântico que o 
distingue do retrato de D. Joaquina. Este retrato apresenta-se retocado em algumas zonas. 

Rodrigues Braga tem dificuldade na construção do desenho da mão direita (retrato n.° 
36) e nas proporções anatómicas. 

Ao fazermos esta apreciação não podemos esquecer que a figura de D. Joaquina poderá 
ter sido corrigida por Vitorino Ribeiro, ao copiá-la. 



4.13.11. João Baptista Ribeiro (1790-1868) 

João Baptista Ribeiro nasceu no lugar da Ponte de Santa Maria, na freguesia de S. João 
Baptista de Arroios de Vila Real, no dia 25 de Abril de 1790. Era filho do sapateiro António 
José Ribeiro e de Isabel Maria da Fonseca . 

Desde muito jovem revelou um talento natural para o desenho que despertou a atenção 
de várias individualidades que o pretendiam levar para um ensino mais adequado. A forte 
oposição do pai só foi vencida em 21 de Março de 1802 pelo Dr. José Jacinto de Sousa, que o 
levou para o Porto. Nesta cidade, morou na Rua Bela da Princesa, n.° 336 (actual Rua de 
Santa Catarina)168. 

Aí torna-se inicialmente discípulo de Domingos Francisco Vieira e Vieira Portuense, 
ingressando nesse mesmo ano na Aula de Debuxo e Desenho, administrada pela Companhia 
das Vinhas do Alto Douro. 

A integração desta Aula na Academia Real da Marinha e do Comércio, em 1803, veio a 
facilitar-lhe a aprendizagem com outros mestres: José Teixeira Barreto, Raimundo Joaquim 
da Costa e, mais tarde, Domingos Sequeira, de quem se toma o discípulo predilecto e de 
quem sofrerá uma influência indelével. Foi um excelente aluno, tendo obtido alguns prémios. 

De enraizada formação clássica, João Baptista Ribeiro começa a sua carreira artística 
seguindo estes seus mestres e o seu trabalho vai começando a ser reconhecido. Recebe 
encomendas para igrejas do Norte do país e retratos de personalidades diversas. 

É interessante salientar que existem algumas diferenças na forma como pinta retratos de 
encomenda e os que pinta desinteressadamente, onde dá largas ao seu gosto e inspiração. É o 
caso do retrato de seu pai, considerado por muitos como «um dos melhores retratos 
portugueses da primeira metade do séc. XDC» . 

O seu nome como retratista vai ultrapassando o meio restrito do Porto e, em 1822, é 
chamado a Lisboa para retratar a Família Real. Fez retratos de D. Carlota Joaquina e das 
infantas D. Maria da Assunção, D. Ana de Jesus Maria e de D. Isabel Maria, em 1823. Em 
1824 é nomeado, por D. João VI, mestre de Desenho e Pintura de Miniatura das Sereníssimas 

1 "PIMENTEL, António Filipe, João Baptista Ribeiro e os Retratos Régios da Sala dos Capelos, Coimbra, Publicações do 
Arquivo da Universidade de Coimbra, 1986, p. 23. VITORINO, Litografias de João Baptista Ribeiro, Guimarães, Tipografia 
Minerva, 1940, p. 14. 
168LOPES, Joaquim, João Baptista Ribeiro, Separata de "Belas Artes", n.° 8, Lisboa, 1955, p. 4; PIMENTEL, António Filipe, João 
Baptista Ribeiro..., pp. 23-24; VASCONCELOS, Flórido de, João Baptista Ribeiro, Pintor, in João Baptista Ribeiro. Uma figura 
do Porto Liberal no Bicentenário do seu nascimento. Catálogo de Exposição, Novembro de 1990/ Janeiro de 1991, Porto, Museu 
Nacional de Soares dos Reis, 1990, p. 17. 
169VASCONCELOS, Flórido de, João Baptista Ribeiro, Pintor..., p.18. 
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Infantas170. Chegou a retratar rapidamente D. João VI no decorrer de uma cerimónia, sem que 

este se apercebesse, o que veio a agradar ao Rei. 

Aproveitando o ter sido chamado para retratar no Paço (Porto) D. Pedro IV, aproveita 

esse encontro para lhe falar da "necessidade de crear no Porto hum Museo de Pinturas e 

Estampas e outros objectos de Bellas Artes" . 

Figura de relevo da cidade do Porto, com grande capacidade de organização e 

oportunismo político, envolto nas paixões de dois ramos dinásticos opostos, o seu nome 

encontra-se assim associado à criação do Museu Portuense172 e à organização da Academia 

Portuense de Belas-Artes de que foi nomeado Director, em 1836 . 

Foi professor de Desenho na Academia Real da Marinha e Comércio, da cidade do 

Porto, instituída em 1803. 

Deixou uma vasta e importante colecção de pinturas e litografias. 

Fez vários retratos de D. Pedro IV174, o Rei Libertador, durante a sua permanência no 

Porto, um dos quais, para a Sala de Leitura da Biblioteca Municipal do Porto, quando da sua 

instalação, de que existe uma litografia. Esses retratos terão sido feitos do natural e por 

encomenda do próprio Rei. 

Executou muitos mais retratos reais e da nobreza e de outras figuras importantes: os de 

D. Miguel, D. Maria II, Infanta Isabel Maria, Conde de Amarante, Marquês de Chaves, 

Duque de Palmela e o seu próprio auto-retrato175, retratos régios para a Sala dos Capelos da 

Universidade de Coimbra. Terá ainda retratado José Carneiro da Silva, José António de 

Aguiar e Luis António Machado para a Ordem Terceira do Carmo. 

Fez várias miniaturas por encomenda, entre as quais uma, "As filhas de Mendes 

Rangel", em grupo, 1823, e uma de D. Carlota Joaquina. 

170PIMENTEL, António Filipe, João Baptista Ribeiro e os Retratos Régios da Sala dos Capelos..., p. 30; COIMBRA, Fernando 
Augusto R. , João Baptista Ribeiro. 1. ° Director do Museu Portuense, in "O Tripeiro", 7.a série, ano XVTI, Porto, Agosto-
Setembro de 1998, p. 243. 
I71COIMBRA, Fernando Augusto R., Art. cit, p. 243. Esta ideia não era original. Fazia parte de um sonho de José Teixeira 
Barreto. 
172Sobre este artista ver: PASSOS, Carlos de, Ob. cit., p. 193; VITORINO, Pedro, Os Museus de Arte do Porto, Coimbra, 
Imprensa da Universidade de Coimbra, 1930. RIBEIRO, João Baptista, Exposição Histórica da Creação do Museu Portuense, 
Porto, Imprensa de Coutinho, 1836; VÁRIOS, As Belas Artes do Romantismo em Portugal, catálogo, Porto, Instituto Português de 
Museus, 1999, p. 30; SANTOS, Paula Mesquita dos, Colecções Monásticas de Pintura no Museu Soares dos Reis, in "O 
Tripeiro", 7.a Série-Ano XVI, n.° 9-10, Porto, Setembro / Outubro de 1997, p. 294. VASCONCELOS, Flórido de, João Baptista 
Ribeiro. Meio século ao serviço das Artes, in " O Tripeiro", 7.a Série, ano X, n.° 3, Porto, Março de 1991, pp. 74-78. 
173 Este cargo era acumulado com a Direcção da Academia da Marinha e do Comércio. 
174 SOARES, Ernesto e LIMA; Henrique de Campos Ferreira, Dicionário de Iconografia..., vol.V, p. 141. 
175CERDEIRA, Eleutério, História de Portugal, Edição Monumental da Portucalense Editora, Lda, vol. Vin, 1935, p. 766. A.A. 
V.V., Retratos de Artistas no Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, 1946. 
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Pedro Vitorino176 não o julga grande miniaturista, embora fosse considerado notável na 

sua época. 
João Baptista Ribeiro, como já anteriormente foi referido, pode ser tido como um artista 

de duas épocas. Teve aprendizagem neoclássica e cultivou este estilo, mas, pela pedagogia 
preconizada na Academia, «não poderemos esquecer que a pintura nacional ficou a dever-lhe 
uma atitude rara e fecunda no ensino das Belas Artes: a da libertação das tendências dos 
discípulos, desvinculando-os da habitual obrigação de imitar o estilo dos mestres, a quem 
apenas compete orientar o aluno na difícil escolha do caminho próprio» . Ficará situado 
entre o classicismo e o romantismo, que poderá ser visto nas sua obras em certos efeitos de 
luz e gradação de cores. 

Em meados do século XIX, quando o Marquês de Sousa Holstein procurou adquirir para 
a Academia de Belas-Artes quadros, desenhos e gravuras, recebeu a oferta de vários estudos a 
lápis de João Baptista Ribeiro, por parte de seu sobrinho Luis Ribeiro de Sá que, em carta 

• 178 

dirigida ao Marquês, faz apreciações sobre a obra do tio . 
João Baptista Ribeiro fez painéis para algumas igrejas179 do Porto, nomeadamente para 

a igreja dos Congregados, igreja de Nossa Senhora da Vitória, Capela de S. José das Taipas, 
igreja de Massarelos, igreja dos Grilos, etc. 

Muito haveria que falar sobre a vasta obra deste pintor mas apenas podemos dizer que, 
não possuindo o talento de grande mestre, a sua obra é no entanto de valia certa. A sua 
actividade desenvolveu-se numa época politicamente agitada e isso era bem marcado no meio 
artístico português. 

Também para a Santa Casa, João Baptista Ribeiro contribuiu com a sua arte. 
Fez nove retratos de Beneméritos: cinco deles, encaixilhados, em 1817, pelos quais 

recebeu a quantia de 182$000 réis180; o de Manuel José Gonçalves, n.° 34, pelo qual recebeu, 
com caixilho e a reforma do Painel da Visitação de Santa Isabel, a quantia de 70$800 réis, em 

176VTTORINO, Pedro, Museus, Galerias e Colecções: Miniaturistas e Litografas", in "Revista de Guimarães" Guimarães, 
1922,n.°16,p.41. 
177VASCONCELOS, Flórido de, João Baptista Ribeiro, Pintor, in João Baptista Ribeiro. Uma figura do Porto Liberal no 
Bicentenário do seu nascimento..., p. 20. 
178FREITAS, Eugénio da Cunha e, in "O Tripeiro", Junho de 1945: «Permitta-me Vossa Excelência que eu tome a 
Liberdade de offerecer esses estudos do meu tio João Baptista Ribeiro afim de que V.Ex.a depois os offereça em seu nome 
à mesma Academia. Estes estudos creio que serão ali muito úteis, porque por elles se pode conhecer como compunha e 
estudava um dos melhores pintores portuguezes e as variantes que fazia nos modellos (que todos aliaz eram naturais) antes 
de apresentar as suas obras ao publico ... realmente ha na composição o que quer que seja de estylo Rafaelino...o meu 
amigo tem também para vender uma colecção de Pessoas Reaes copiados a lápis do natural por meu tio: Retrato de S. M. o 
Sr. D. João 6.M823, Retrato de S. M. D. Carlota - 1824, S. A. S.a D. Izabel M.a -1824, D. M.a D'Assumpção - 1824, D. 
Ana de Jesus -1824, S.M o Sr. D. Pedro 4.° feito no Porto-1833, S. M. D. M.a 2.M834...». 
179PASSOS, Carlos de, O Porto na Arte Nacional in Nova Monografia do Porto,..., p. 304. BRANDÃO, Domingos de 
Pinho, Retábulos de Talha Dourada..., pp. 98-100. 
180Apêndice 6, Doe. n.° 29, Vol. II 



30 de Junho de 1823 ; dois retratos, dos beneméritos António José de Oliveira Lopes e de 
António Ribeiro de Couto Faria, pelos quais recebeu 73$200 réis, em 30 de Junho de 1830182; 
e o de Manuel José do Covelo, retrato n.° 39, com caixilho, tendo recebido 34$400 réis, em 5 
de Março de 1831183. Só apresentamos os dois retratos existentes. 

No retrato de Manuel José Gonçalves, n.° 34, é bem visível a aprendizagem neoclássica 
do pintor. A figura é apresentada de cara virada a % para a esquerda, usando a indumentária 
da época com sobriedade, destacando-se o aspecto miniatural do folho da camisa onde o 
pintor, através de várias velaturas, tenta transmitir uma certa transparência. 

De composição e cromatismo equilibrado e sóbrio, o retrato ganha pela gentileza do 
traço, na linha de alguns retratos de Vieira Portuense, um dos seus mestres. 

O retrato de Manuel José do Covelo, n.° 39, apresenta já uma certa faceta pré-romântica 
de João Baptista Ribeiro. De um fundo negro, onde mal se distingue o contorno do casaco, 
sobressai um rosto iluminado que o colarinho branco acentua. 

Seguindo um esquema formal e cromático clássico, o pintor nesta peça parece querer 
transmitir uma realidade mais objectiva de representação do que uma revelação de carácter do 
modelo. 

O benfeitor, ligeiramente virado para a direita, de pé, segura na mão esquerda o 
sobrescrito contendo o seu testamento. 

O tratamento rigoroso da indumentária contrasta com alguma desproporção anatómica, 
notória no braço esquerdo do retratado e no próprio tamanho dos ombros. 

João Baptista Ribeiro faleceu no Porto em 24 de Julho de 1868. 

Idem, doe. n.° 40. Não se conhece a sua existência. 
Idem, doe. n.° 42. Estes já não existem, encontrando-se registados nos catálogos anteriores a 1983. 
Idem, doe. n.° 43. 



4.3.12. José Alves Ferreira Lima (....-1844) 

Pintor, litografo e miniaturiste. 
Já em 1933, Henrique de Campos Ferreira Lima se queixava de «[...] não serem 

abundantes os apontamentos para a biografia»184 deste artista, residente no Porto na Rua do 

Almada. Era filho de Ana Rosa e de Agostinho Alves. 

Pouco ou nada se sabe da sua preparação artística, supondo-se que tenha sido aluno de 

Domingos Sequeira, na Academia do Comércio e Marinha do Porto. 

Asssinava Alves ou J. Alves e ainda J. Alves F. L. Deixou uma vasta obra dispersa por 

vários locais do Porto de que iremos falar, por ordem cronológica. 

Considera-se a sua obra mais antiga um gouache185, possivelmente de 1831, retratando 

Manuel Francisco de Araújo, conhecida figura no meio comercial portuense. 

Desse mesmo ano existe na Galeria da Santa Casa da Misericórdia o retrato de José 

Joaquim Pereira Jordão, fidalgo da Casa Real e professo na Ordem de Cristo, retrato n.° 42, 

assinado por Ferreira Lima. Não encontrámos nenhum documento comprovativo de qualquer 

encomenda, pelo que supomos ter sido oferecido. 

Em 1832, ou princípios de 1833, pintou dois retratos a óleo, do casal António Nunes 

Reis e de Maria Romana Batalha Reis. 

Para a Santa Casa pintou o retrato encaixilhado do Benfeitor José Joaquim Vieira de Sá, 

não inventariado, pelo qual recebeu 20$000 rs., em 30 de Junho de 1834. 

Dois anos mais tarde pintou, para o Gabinete da Provedoria186 da mesma Instituição, o 

retrato de S. M. El-Rei D. Pedro rv (retrato n.° 46), pelo qual, com respectivo caixilho, lhe 

foram pagos 144$000 réis, no dia 30 de Junho de 1936187. 
i o o 

Também pintou o retrato em miniatura de José Carlos Lopes, em 1836 . 

Nesse mesmo ano, recebeu o Grau de Cavaleiro da Ordem de Cristo, pela sua distinção 

como artista e foi nomeado professor agregado da cadeira de Pintura Histórica na Academia 

de Belas Artes do Porto. 

184 LIMA, Henrique de Campos Ferreira, O pintor portuense José Alves Ferreira Lima, (Separata do "Arquivo Histórico de 
Portugal", in "Miscelânea de Crítica de Arte"), 1933, p. 7. 
185BRANDÃO, Júlio, Miniaturistas Portugueses, Porto, Câmara Municipal do Porto, Litografia Nacional, s/d, pp. 67-71. Este 
gouache foi reproduzido na "Agenda para 1929", publicada pela Papelaria Araújo e Sobrinho, Sucessores, fundada pelo retratado. 
186 Hoje encontra-se em reserva. 
187Apêndice n.° 6, doe. n.° 49, vol. II. Segundo LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Ob. cit., p. 115, existia um retrato de D. 
Pedro IV, na Biblioteca Nacional de Lisboa, em Litografia. PASSOS, Carlos, Ob. cit., p. 267: este autor diz-nos que existia em 
1935, no Paço Episcopal, um retrato do Duque de Bragança, de autoria de José Alves Ferreira Lima, que ele considera uma má 
obra. 
188 LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Ob. cit., p. 115. 
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Pintou, em 1839, um retrato de corpo inteiro do Conselheiro José Ferreira Borges, 

existente no Salão de Leitura da Biblioteca da Associação Comercial do Porto, pelo qual terá 

recebido 192$000 réis189; e o de José Bernardo Ferreira, patenteado na Exposição Histórica do 

Vinho do Porto. 
Em 1840 fez uma litografia do jornalista humorístico José de Sousa Bandeira; um 

quadro a óleo, de grandes dimensões, representando a família Santos Silva; e ainda uma 
litografia representando, segundo Pedro Vitorino190, o próprio Ferreira Lima, João Baptista 
Ribeiro e Manuel José Carneiro, que foi apresentada no Salão Silva Porto. 

No ano seguinte, fez e litografou o seu auto-retrato e pintou para a Irmandade da Lapa 
um retrato, a meio corpo, do Benfeitor João da Silva Ribeiro, considerada "uma das melhores 
obras do artista191" por Henrique de Campos Ferreira Lima. 

Neste mesmo ano, pintou para a Santa Casa da Misericórdia os retratos do Padre José 
Joaquim Teixeira da Rocha (retrato n.° 52) e de João dos Santos Cardoso (não inventariado). 
Por estes dois retratos recebeu 44$000 réis, em 15 de Janeiro de 1842 . 

Em 1842, Ferreira Lima terá litografado três retratos: o do Conde Ferreira, José Gomes 
Monteiro e o de João Nogueira Gandra. 

De 1843 conhecem-se quatro litografias: do Barão de Azevedo, José Henriques Soares, 

do Dr. Bernardo da Sillva Cabral, de José Henriques Soares e do Infante D. Luís, filho do Rei 

D. Manuel. 

Existe, ainda, uma litografia com retrato, em busto, de Manuel José Carneiro, que foi 

professor da Academia de Belas-Artes do Porto. 

José Alves Ferreira Lima era Irmão da Celestial Ordem Terceira da Santíssima Trindade 

do Porto. 
Faleceu tuberculoso, em 17 de Maio de 1844193, com pouco mais de trinta anos. 
Fazendo uma leitura dos três retratos existentes actualmente na Colecção da Santa Casa 

(n.° 42, n.° 46 e n.° 52) concluímos que Ferreira Lima desenha com alguma destreza, apesar da 
sua juventude. 

I89BRANDÀO, Júlio, Ob. cit, p. 70. 
190VITORINO, Pedro, Museus, Galerias e Colecções: Miniaturistas e Litografas, in "Revista de Guimarães", vol. XVI, 
Guimarães, 1922, p. 41. 
19ILIMA, Henrique de Campos Ferreira, Ob.cit, p. 18. 
I92Apêndice 6, doe. n.° 54, vol. II. 
193BRANDÃO, Júlio, Ob. cit. ,p. 71; LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Ob. cit., p. 22. No "Periódico dos Pobres", de 24 de 
Maio de 1844, terá saído uma notícia: «No dia 17 de Maio faleceu o Sr. José Alves Ferreira Lima, um dos mais Hábeis e felizes 
Retratistas desta cidade. Este jovem morreu ethico, a sua moléstia foi longa e penosa, tanto que varias vezes se quiz suicidar. Foi 
enterrado na Igreja da Trindade com a assistência de alguns dos seus amigos». 



Os retratos de José Joaquim Pereira Jordão e do Padre José Joaquim Teixeira da Rocha, 

pintados com dezoito anos de intervalo, apresentam uma evolução positiva na interpretação 

fisionómica dos retratados, provavelmente feitos do modelo. 

A posição do primeiro figurado, a meio corpo, rosto a % virado para esquerda, é ainda 

bastante rígida, revelando algumas dificuldades na modulação e até erros de anatomia. 

Usando patilhas ao gosto francês, José Joaquim Pereira Jordão ostenta alfinete de 

gravata e insígnia da Ordem de Cristo, numa atitude de certa superioridade que transparece na 

forma como fita o observador. 

Na segunda obra, há uma preocupação na distribuição da luz, talvez para envolver a 

figura respeitável do Reverendo Teixeira da Rocha num misticismo adequado à sua condição. 

Ferreira Lima apresenta-o a 2/3 de corpo, sentado, com a mão apoiada numa bengala, com um 

olhar vago e bondoso. É o tipo de retrato que ao vivo, nos seduz, convidando-nos a entrar no 

mundo do retratado. 

O retrato do Rei D. Pedro IV194, de grandes dimensões, é o típico retrato régio. O Rei, 

em corpo inteiro, com uniforme de oficial general, está sentado numa majestosa cadeira de 

espaldar forrada de vermelho. De barba farta e negra que lhe emoldura o rosto, olha de lado 

para o observador. Junto dele, encontra-se uma mesa coberta de pano vermelho, onde o rei 

pousa o cotovelo esquerdo, empunhando uma espada embainhada. A mão direita, sobre a 

coxa, segura uma luva branca. 

O artista rodeia o rei de sumptuosos materiais (sedas, madeiras, metais) que contribuem 

para enriquecer a composição, num ambiente palaciano adequado à sua condição régia. 
Sobre a mesa, vê-se um tinteiro com duas penas de pato e um livro sob o qual se 

desenrola uma folha de papel que o rei parece ter acabado de escrever, com a seguinte 
inscrição195: 

«Proponho que esta Mesa faça Convidar por carias para Irmãos 
d'esta Santa Casa todos os homens ricos d'esta Cidade. 
Proponho mais se forme hua Comissão de Facultativos Modernos para 
formarem hua Pauta de Dietas económica 
e adequada ao novo método de curativo 
Em Mesa de 6 de Julho de 183 
D Pedro, Duque de Bragança Provedor» 

No canto inferior do quadro pode-se 1er a assinatura do autor: J. Alves F. L. Pintou 1836. 

194 Este Rei foi diversas vezes retratado quer em litografia, quer pintado a óleo. Existe uma litografia de João Baptista Ribeiro, no 
M. N. S. R., e, pelo mesmo pintor, um retrato pintado a óleo, na Sala de Leitura da Biblioteca pública Municipal do Porto. 
195 Sobre esta legenda terão saído dois artigos nos jornais da época. Tentavam explicar esta legenda, atribuindo-a à vinda do rei 
para tomar posse como Provedor da Santa Casa e que ele próprio teria presidido à eleição dos oficiais para as repartições. LIMA, 
Henrique de Campos Ferreira, Ob. cit., p. 10. Os jornais são: O Jornal Oficial - Chronica Constitucional do Porto, n.° 150 e n.° 



4.3.13. Manuel de Araújo Porto-Alegre - Barão de Santo Angelo (1806-1879) 

Nascido em Rio Pardo (Rio Grande do Sul) no Brasil, Manuel Porto-Alegre trabalhou 

também em Portugal. 
Para além de uma vasta obra literária no campo da poesia, arqueologia, história e teatro, 

Porto-Alegre foi também pintor. 
No Brasil, iniciou o seu estudo de pintura com Jean Baptiste Debret, pintor francês 

(1768-1848), fundador da Academia de Belas-Artes do Rio de Janeiro que se dedicou 

principalmente à pintura de quadros históricos, dos quais citamos apenas "Coroação de D. 

João VI". 
Posteriormente Porto-Alegre prosseguiu os seus estudos de pintura em Paris, com 

Antoine-Jean Gros (1771-1735), pintor do mito napoleónico e autor de pinturas cheias de 

movimento e calor que iriam dar impulso ao romantismo. A sua própria natureza impelia-o 

para o dramatismo e cor do barroco. 
Com Debret, Porto-Alegre adquiriu o gosto pela pintura histórica, de que se torna 

professor. Foi Director da Academia Imperial de Belas-Artes do Rio de Janeiro. 
Pintou várias telas no Brasil, nomeadamente o "Retrato de D. Pedro I" (Museu 

Imperial), outro de "D. Pedro 7", entregando o Decreto de 9 de Setembro de 1826, que 
reformou as escolas de Cirurgia da Faculdade de Medicina do R. Janeiro, "Ceia" (Asilo da 
Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro) e "Coroação de D. Pedro IF. 

Em Portugal, participou na V Exposição Trienal da Academia Real de Belas-Artes, em 
1861 e teve uma tela, "Visão numa Gruta," na Galeria Nacional de Pintura, que 
desapareceu196. 

Apesar de ter vivido em Lisboa, vamos encontrar um retrato seu na Galeria da Santa 

Casa da Misericórdia do Porto, que nos parece nunca ter sido mencionado como fazendo parte 

da sua obra em Portugal. 
Trata-se do retrato assinado da Benfeitora D. Luisa Rosa Avondano, retrato n.° 48, que, 

infelizmente, se encontra em péssimo estado de conservação. 
A nossa análise restringir-se-á a uma apreciação geral não muito rigorosa, feita mais 

através do documento fotográfico cedido pela Instituição do que pela obra em si. 

FRANÇA, José-Augusto, A Arte Portuguesa e Brasileira até 1900, New York, Grolier, 1971, p. 345. 



No Inventário de 1983197 este retrato, com o. n.° 359, vem atribuído a Manuel Araújo 

Porto Aiegre-R. Janeiro (1838), o que levou a crer, durante anos, que o seu autor fosse 

brasileiro de Porto Alegre e que tivesse pintado o retrato no Rio de Janeiro. 

Não conhecendo nada sobre a vida da retratada, tudo nos leva a crer que ela residisse 

no Rio de Janeiro onde terá sido pintado o quadro em vida, pois encontramos referência a um 

frete de um transporte de um retrato, vindo do Rio de Janeiro, pago em 26 de Julho de 

1858198. 
Tudo nos indica ser este o retrato. 

Há um nítido romantismo neste trabalho. 

Apresenta D. Luísa, totalmente vestida de negro, possivelmente viúva, sentada numa 

poltrona, numa atitude de pose. 

Num cenário familiar, num recanto da sua sala, onde passaria os dias a 1er ou a escrever, 

D. Luisa manifesta uma passividade, serenidade e tristeza, reflexo do seu estado enlutado. A 

colocação do seu braço direito é bem disso demonstrativa. 

A envolvê-la, o pintor criou um cenário, de um colorido harmonioso, onde se abre uma 

bela paisagem amena, que cria uma maior profundidade na sala, através de uma janela ou de 

um quadro propositadamente colocado para esse fim. Poderemos avistar ao fundo um rochedo 

montanhoso que poderá ser o célebre "Pão de Açúcar". 

É de realçar a forma cuidada do tratamento dos panej amentos, assim como a 

distribuição dos elementos na composição. 

Este retrato é um bom exemplo de um retrato de cariz romântico e algo poético, de 

composição equilibrada. 

Apêndice n.° 3, vol. II. 
Apêndice 6, doe. n.° 69, vol. II. 



4.3.14. João de Almeida Santos 

Pintor, miniaturista e litografo. 
No século XIX, século essencialmente burguês, não deve ter existido pintor portuense 

que tanto se tivesse dedicado à pintura retratista como o pintor João de Almeida Santos. 

O seu nome tem originado algumas confusões por aparecer também denominado José 
de Almeida Santos, como faz Fernando Pamplona199. Pedro Vitorino, porém, chama-lhe 

João200, o que nos faz pensar que seja o mesmo pintor, porque as datas e a época coincidem, 
• 201 

assim como as obras principais por eles referenciadas. No próprio Inventário aparece a 

designação José João de Almeida, no retrato inventariado com o número 304. 

Pouco se sabe da vida deste pintor e como terá aprendido a arte de pintar. 

Contudo, parece que chegou a ser professor substituto na Academia Portuense de 

Belas-Artes202. 
Pela documentação encontrada no A.H.S.C.M.P. e pelos próprios retratos concluímos 

que João de Almeida Santos assinava de várias maneiras: Almeida Santos, Almeida S.os e 
Almeida Santos pintou em... Nas miniaturas parece que assinava simplesmente S.'os. 

Este pintor, ao contrário de outros, fez da pintura de retrato a sua profissão, só 
podendo ser comparado, neste aspecto, a Francisco José Resende. 

Se existiu século em que a Irmandade da S.C.M.P. mandou retratar os seus 
Beneméritos foi o século XTX e Almeida Santos foi o seu retratista preferido203, tendo 
passado a pertencer à própria Irmandade em 1843 . 

TAC 90f i 

Durante cerca de trinta e um anos, de 1835, ano do seu primeiro retrato , até 1866 , 
seis anos antes de falecer, Almeida Santos recebeu sessenta e oito encomendas de retratos, de 

• 207 

que encontrámos a respectiva documentação, embora existam mais quatro , que estão 

assinados, mas dos quais não descobrimos qualquer referência escrita. 

199 PAMPLONA, Fernando de, Dicionário de Pintores e Escultores..., vol.V, p. 145. 
200VITORINO, Pedro, Museus, Galerias e Colecções: Miniaturistas e Litografas..., p. 124. 
201 Apêndice n.° 4, vol. II. 
202 PASSOS, Carlos dos, Artistas Portuenses, in Nova Monografia do Porto, p. 178. BRANDÃO, Júlio, Ob. cit., pp. 92-93. 
203 SANTOs, Regina Maria Andrade Pereira dos, O Património Artístico da Misericórdia do Porto. Os Retratos dos Benfeitores e 
os seus Pintores/A construção da Galeria., in "O Tripeiro", ano XIX, n.° 1, Porto, Janeiro de 2000, pp.12-13. 
204 A.H.S.C.M.P., Série D, Banco n.° 8, n.° 13, fl. 72. Em sessão da Mesa de 30 de Novembro de 1843. 
205 Retrato n.° 77, vol. III.; Apêndice n.° 6, doe. n.° 48, vol. II. Apresentamos uma cópia de Joaquim Vitorino Ribeiro, realizada em 
1897, segundo relatório, devido à destruição do original. 
206 Realizou sete retratos: n.° 99, n.° 100, n.° 101, n.° 102, n.° 103 (vol. Ill); e mais dois que já não existem. Apêndice n.° 6, vol. II, 
doc. n.° 91 e doc. n.° 92; Anexo n.° 6, vol.II. 
207 Retratos n.° 59, n.° 60, n.° 69 e n.° 77. 
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Tudo nos leva a crer que estes retratos tenham sido encomendados pelos próprios 

retratados ou suas famílias e posteriormente integrados no espólio dos Benfeitores legado a 

esta Instituição. 
É interessante salientar que nestas peças há uma maior preocupação, por parte do 

pintor, no resultado final da obra. 
Actualmente já não se encontra a totalidade da obra de Almeida Santos, pois alguns 

dos retratos terão sido provavelmente destruídos pelo próprio tempo. No conjunto dos 
existentes (51), a maior parte não assinada e, numa análise global, nota-se como que um 
formulário repetitivo ao nível de composição, condicionado possivelmente pela própria 
encomenda que dependia do valor do legado e do próprio estatuto social do retratado. 

Figuras de destaque, como, por exemplo, o Conde Ferreira (retrato n.° 99), Visconde 
de Sá da Bandeira (retrato n.° 83) ou António Roberto de Oliveira Branco (retrato n.° 77), 
revelam uma maior atenção por parte do pintor, quer na própria estrutura da composição, quer 
na própria figuração do retratado e na modulação de volumes e formas, quer no tratamento 
mais minucioso dos adereços. 

A própria quantia recebida pelos referidos quadros208 é reveladora da possível 
morosidade do trabalho e do cuidado do pintor em satisfazer os interesses da própria 
Irmandade em agradar e enaltecer as figuras retratadas. 

Ainda apreciando globalmente a obra de Almeida Santos na Santa Casa, notamos uma 
certa influência do suíço Auguste Roquemont209 (1804-1852) que, através dos seus 
conhecimentos estéticos e temáticos, cativou um enorme público, principalmente na zona do 
Porto, onde se radicou em 1828, servindo de modelo a muitos jovens pintores. Ambos se 
preocupam com o tratamento das roupagens, com a textura dos tecidos, transparências das 
rendas e com as jóias, mantendo, no entanto, uma certa sobriedade de traço e de cor e uma 
construção ainda neoclássica. Usam o retrato a meio corpo e mais, corpo voltado a % à direita 
ou à esquerda, por vezes sentado em poltronas ou em cadeiras 

No conjunto de retratos de Almeida Santos nota-se que ele deixou para segundo plano 
a análise da anatomia dos próprios retratados que são sempre apresentados numa pose rígida e 
artificial, com rostos algo "abonecados" e "caricaturados", pouco humanos, passivos de 
expressividade e calor, não conseguindo transmitir um diálogo com o observador. 

208Ver Anexo n.° 2 e n.° 6, vol. II. 
209Auguste Roquemont, tal como Almeida Santos foram «Subscriptores para a obra do Hospital de Santo António», com a quantia 
de $720 rs e $480 rs, no ano de 1851-1852: in Relatório dos Actos da Mesa..., H-9-2, p. 9. 
210 Almeida Santos apresenta três retratos de corpo inteiro (retratos n.° 45, n.° 97 e n.° 99). 



Usa, geralmente, fundos monocromáticos, de abstracção neutra, numa tentativa de 

criar um espaço negativo de modo a fazer sobressair os tons claros que dão uma certa 

luminosidade à própria composição. 
A iluminação dos rostos é conseguida através do contraste, por vezes exagerado, 

(retrato n.° 49 e n.° 54), entre as vestes escuras, predominantemente numa gama de castanhos 
e negros, e o branco das camisas dos homens ou golas e toucados das senhoras. 

Parece-nos que , na quase totalidade dos retratos, existe sempre subjacente ao desenho 
uma estrutura de linhas geométricas, intencionalmente concebida, o que lhe facilita a 
localização e posição da cabeça do retratado. Se desenharmos duas linhas oblíquas unindo os 
cantos opostos dos quadros, com o ponto de intercepção no meio do retrato, verificamos que 
as cabeças se inscrevem no espaço acima deste ponto, ligeiramente mais para a direita ou 
mais para a esquerda. 

É notório que o artista nem sempre tem uma pincelada solta, mas contraída, não 
conseguindo diluir as próprias linhas de contorno, o que contribui para que os retratos não nos 
transmitam uma certa leveza pictórica (retratos n.° 51, n.° 57, n.° 89, n.° 93, etc.). 

Almeida Santos parece não ter medo de desenhar as mãos, na medida em que as expõe 
constantemente. Inicialmente detectamos-lhe alguma dificuldade na proporção das mãos, 
(retratos n.° 47, n.° 57), deficiência que parece ter superado gradualmente. Posteriormente 
consegue transmitir mais movimento e expressividade através da forma como as coloca e as 
modula cromaticamente, (retratos n.° 59, n.° 68, n.° 70, n.° 77, n.° 84, etc.) 

Utiliza com frequência um enquadramento despojado de qualquer atributo ou decoração 
que nos possa revelar algo sobre a categoria social do retratado ou sobre qualquer hábito 
particular ou gosto. Abrimos uma excepção para o retrato de D. Engrácia (retrato n.° 45), que 
ele apresenta num interior, já com prenúncios românticos, avistando-se uma pequena 
paisagem em segundo plano. 

O pintor, como já foi referido, recorre quase sempre a fundos monocromáticos escuros e 
frios. 

Nota-se porém, que nos seus últimos trabalhos esses fundos assim como o resto da 
composição vão ganhando uma maior variedade cromática, recorrendo a tons mais quentes 
(gama avermelhada e terrosa) e afastando-se, um pouco, dos cinzas e cinzas esverdeados 
(retratos n.° 89, n.° 93, n.° 94, n.° 99, n.° 102, etc.). 

O desenho anatómico revela algumas deficiências, principalmente ao nível das 
proporções da cabeça e dos membros em relação ao corpo (retratos n.° 49, n.° 57, etc.). O 
formato do nariz é quase igual em todos os retratos, o que revela que o autor parece ter criado 



um modelo estereotipado de nariz que repete em muito dos retratos (retratos n.° 55, n. 56, n. 
64, n.° 65, n.° 77, n.° 96, etc.). 

Contudo, a sua maior deficiência e mais grave é a de não saber utilizar a perspectiva 

nas mesas, cadeiras, poltronas (retratos n.° 55, n.° 69, n.° 71, n.° 84, n.° 97, n.° 99, n.° 102) e 

pés. Esta última deficiência não é tão notória porque a maioria dos retratos são de meio corpo 

e a 2/3 de corpo inteiro. 
Quanto à técnica pictórica, Almeida Santos mostra algumas dificuldades aquando da 

utilização de velaturas: não consegue transmitir a transparência das várias camadas cromáticas 
que permite visualizar, nalgumas zonas, um desenho subjacente, como no caso das rendas, 
dos toucados e lenços das senhoras (retratos n.° 54, n.° 58, n.° 63). Todavia, nos retratos n.° 69 
e n.° 92, parece ter havido uma evolução positiva nesse sentido. Este último retrato é uma 
cópia de um outro existente em 1829. 

No que diz respeito ao tratamento das jóias e condecorações ostentadas por alguns dos 
figurados, revela-se o gosto do artista pela arte da miniatura: preocupa-se em mostrar, com 
fidelidade, a riqueza dos materiais. As jóias e as insígnias são pintadas com pinceladas 
minuciosas e minúsculas, manifestando um rigor e objectividade dignos de registo (retratos 
n.° 63, n.° 69, n.° 77, n.° 83, n.° 84, etc.). 

As inscrições, como é comum neste tipo de Instituições e no século XIX, são 
geralmente colocadas na parte superior do retrato, utilizando a cor branca (retrato n.° 64, n.° 
65, n.° 96, etc.) ou o dourado (retratos n.° 81, n.° 84, n.° 89, etc.). 

Neste grupo de cinquenta e um retratos encontrámos um dado extremamente curioso: 
surgiram-nos dois retratos praticamente iguais, mas com inscrições com identificação de 
pessoas diferentes, retratos n.° 59 e o n.° 68. 

No n.° 59, há a seguinte inscrição: D. Tereza - Tia de D. Claudina. 
No n.° 68, lê-se: D. ANNA MARGARIDA DO VALLEBEMFEITORA DESTA S.TA CATA FALLECEO 
EM 30 D 'AGOSTO DE 1848. 

Perante tal facto, procurámos documentação que nos levasse a alguma conclusão. Assim, 
descobrimos que o retrato de D. Ana Margarida foi executado por Almeida Santos em 1849 e 
encomendado pela Santa Casa211, depois do falecimento da referida senhora em 1848. Não 
encontrámos nenhum documento referente ao retrato de D. Teresa, assinado em 1845, a não 
ser o Inventário de 1983212 que lhe atribui a autoria de Almeida Silva. 

1 Apêndice n.° 6, doe. n.° 62, vol. II. 
2 Apêndice n.° 3, vol. II. 



Analisando essa assinatura Almeida S.tos pintou em 1845, verificámos que esta era uma 

das assinaturas usadas por Almeida Santos e concluímos que estes dois retratos terão sido 

pintados por ele. 

Como se justifica que, num tão curto espaço de tempo, 1845-1849, Almeida Santos não 

conhecesse a identidade da retratada? 

Levantamos a seguinte hipótese: supostamente o retrato de 1845 teria pertencido à 

colecção particular da família Pereira Lima, a que a retratada pertencia; e que não teria 

qualquer inscrição, como era comum nas casas particulares. Esta colecção foi legada à Santa 

Casa, integrada no edifício que mais tarde foi designado por "Lar Pereira Lima". 

Quando o pintor foi encarregado de executar o retrato de D. Ana Margarida do Vale, 

após a sua morte, em 1848, terá usado como modelo o retrato de D. Ana Margarida (sem 

inscrição), pintado em vida por ele próprio há relativamente pouco tempo, quatro anos, 

conhecendo perfeitamente a identidade da retratada. 

Mais tarde, alguém encarregado de identificar todos retratos da S.C.M.P., 

desconhecendo o retrato de D.Ana Margarida do Vale, exposto em local diferente, terá feito 

por lapso, a inscrição D. Tereza - Tia de D. Claudina, senhora também pertencente à família 

Pereira Lima. Parece-nos ser esta a hipótese mais plausível para a justificação da existência de 

dois retratos da mesma pessoa, com inscrições diferentes, erro que até agora ainda não tinha 

sido detectado. 

Pintado em vida foi, sem dúvida, o retrato de Vicente de Sá Rocha, n.° 54, pois Almeida 

Santos, especifica, ao assinar Almeida Santos pintou de vivo em 1844. 

Comparando os preços dos retratos executados pelos vários pintores da mesma época 

para a Santa Casa, notamos existir quase como que uma tabela para todos os artistas, 

destacando-se no preço os retratos de corpo inteiro, os de maior tamanho e os de 

personalidades mais importantes. 

Inicialmente não foi fácil reunir informações concisas referentes à obra deste pintor na 

medida em que algumas das anotações, principalmente no Ficheiro e no Inventário , não 

terão sido feitas com base documental, mas sim por conhecimento da tradição da Santa Casa 

que retratava os Beneméritos depois da sua morte (ano seguinte). 

A maioria destas obras não está assinada e encontra-se espalhada por diferentes 

edifícios, de difícil acesso e em reserva. Alguns quadros estão muito danificados, sujos e 

oxidados, o que não facilitou o seu estudo. 

Anexo 5, vol. II. 
Anexo 4 e Apêndice 4, vol. II. 



Visualmente não tivemos muita dificuldade em identificar os retratos como pertencentes 

ao artista, mas tornava-se indispensável uma base documental que nos permitisse a sua 

autenticação (encomenda, preço, data de execução, restauros, etc.), o que não foi fácil dada a 
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vastidão da obra. Conseguimos, no entanto, documentar sessenta e oito retratos . 

Almeida Santos não se limitou a trabalhar para esta Instituição. Trabalhou também para 

outras Irmandades desta cidade do Porto: em 1856, pintou ao vivo o retrato do Conselheiro 

Lopes Branco216 para a Irmandade da Lapa. Na Irmandade dos Clérigos conhece-se um retrato 

do arquitecto Nicolau Nasoni, datado de 1848. 

Para a Ordem Terceira do Carmo, pintou pelo menos, quatro quadros: o de Manuel 

Pereira Pena, de 1861; o do Conde Ferreira217de 1850; o de Luís António Gonçalves Lima, de 

1852; e o do Benfeitor João Baptista Nunes Portugal, de 1853. 

Na Faculdade de Medicina existe um retrato póstumo do Professor Bernardo Joaquim 

pintado em 1852. 

Todas estas obras acabam por ter uma leitura bastante agradável aos nossos olhos, desde 

que esqueçamos algunas falhas que lhes diminuem a qualidade. 

Havendo poucas referências escritas a este pintor, desconhece-se até a data do seu 

nascimento. Sabe-se que terá legado à Academia Portuense de Belas-Artes, seis retratos a óleo 

pintados por João Glama, um esboço, também a óleo, por Joaquim Rafael «e um manequim de 

homem para estudo de roupas» 

Faleceu em 20 de Junho de 1872. 

215 Apêndice 5, Anexo 6, vol. II. 
216 Também representado na Santa Casa da Misericórdia do Porto, por duas vezes: retrato n.° 77 e o retrato n.° 225. 
217 Também representados na Santa Casa da Misericórdia do Porto com o n.° 82, e n.° 99, vol. III. 
218 PASSOS, Carlos de, Artistas portuenses..., p. 179. VITORINO, Pedro, José Teixeira Barreto..., p. 21, nota 1. 



4.3.15. Francisco Pinto da Costa 

Nascido em meados da segunda década de Oitocentos, Francisco Pinto da Costa foi um 

pintor portuense que se dedicou principalmente à chamada pintura histórica e ao retrato. 

Tendo frequentado a Academia Portuense de Belas-Artes do Porto, seguiu para Paris, 

subsidiado pelo Rei D. Fernando, onde terá sido discípulo de Adolphe Yvon. Aí terá sido 
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premiado por um magnífico auto-retrato . 
Francisco Resende, grande amigo de Pinto da Costa, terá ido com ele no ano de 1854. 

Existem alguns episódios picarescos sobre a relação entre estes dois pintores, nem sempre 
muito amistosa220. 

Yvon, professor da Escola Nacional e Especial de Belas-Artes de Paris, teve ainda 

outros discípulos portugueses, entre os quais Guilherme Correia, Soares dos Reis, Marques de 

Oliveira, Silva Porto e Henrique Pousão. 

Pintando bem ao gosto da época, a obra de Pinto da Costa denota um certo romantismo 

e o seu gosto por representar os costumes, como é o caso dos trabalhos que terá feito sobre 

Salamanca. 
A sua obra encontra-se espalhada por colecções particulares no Porto, principalmente na 

família do Conde Lumbrales, seu sobrinho. 

Terá pertencido à Comissão de Belas-Artes que classificou o oitavo grupo da Exposição 

Industrial Portuense, em 1861, presidida por Raimundo J. Costa, João Baptista Ribeiro e 

Manuel José Carneiro. 

É de algum interesse falar de um artigo, saído na Revista "Arte Ibérica"221, que nos leva 

a conhecer mais algumas obras de Francisco Pinto da Costa, através de episódios algo 

curiosos. 

Anísio Franco222 relata-nos que, ao visitar um antiquário, se deparou com dois retratos, 

de pouca qualidade artística e sem moldura que lhe despertaram a atenção e mesmo 

gargalhadas, pelo seu ar horrendo e pela ligação afectiva que parecia existir entre os 

personagens representados. 

Um dos retratos, de «[...] uma mulher, seca de peles, ossuda, olhar carrancudo e 

desconfiado, boca de poucos amigos, ornada no lábio superior de valente "bigode", mais 

219VITORINO, Pedro, Artistas Portuenses in Nova Monografia do Porto..., p. 181. 
220Estes episódios serão referenciados por MORATO, António Manuel Vilarinho, numa Monografia sobre Francisco José 
Resende, tese a ser apresentada na F. L. U. P. 
^'FRANCO, Anísio, À minha bigoduda", in "Arte ibérica", Ano 2, n.° 16, Lisboa, Julho de 1998, pp. 50-53. 
222Ibidem. 



parecendo um travesti, com o seu traje e toucado à meados do século XIX» ; o outro, de seu 
hipotético marido, «Empalhado no seu fato de gala militar, tez pálida, carnações chupadas, 

224 
mais parecia uma múmia em retrato post-mortem» . 

Segundo o antiquário, estes retratos teriam sido adquiridos à família Lumbrales, 

desconhecendo, porém, quem seriam aqueles indivíduos representados. Mais tarde, noutra 

visita, agora já na cidade do Porto, num leilão na Vandoma, Anísio Franco encontrou um 

retrato assinado por Pinto da Costa, de 1865, representando uma pintora com imensas, 

semelhanças fisionómicas e pictóricas, com o retrato da bigoduda. 
Posteriormente, voltou a encontrar num leilão outros dois retratos do casal representado. 
Continuando a desconhecer a identidade dos personagens e intrigado com tantas 

reproduções, Anísio Franco acabou por descobrir um retrato original de Auguste Roquemont, 
representando a tal bigoduda, D. Ana Xavier Pereira de Lima. 

Como justificar tantas cópias? Pinto da Costa terá aproveitado o retrato de Roquemont 
como matriz e reproduzido, a partir daí, uma série de cópias225, provavelmente para os 
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descendentes da família Pereira Lima . 
Francisco Pinto da Costa trabalhou para Santa Casa durante dois anos, 1858 e 1859, 

tendo pintado sete retratos, de que encontrámos documentação. 

É omitida a identificação de três retratados227 e o retrato do Benfeitor João Teixeira 

Gomes228 já não existe. 

Chegaram até aos nossos dias três retratos identificados como obras de Pinto da Costa: o 

retrato de S. M. El Rei D. Pedro V, n.° 79, pelo qual, juntamente com o de Domingos Ribeiro 

de Faria, retrato n.° 78, Pinto da Costa recebeu 222$000 réis, em 17 de Novembro de 1859229; e 

o retrato do Visconde de Alpendurada, n.° 80, pelo qual lhe foram pagos 30S000 réis, em 1 de 

Julho de 1859230. 
No retrato n.° 79, D. Pedro V surge como um jovem garboso, de silhueta elegante e com 

imponência majestática. Está de pé, com a perna esquerda ligeiramente avançada, virado a VA 

223 Idem, Ibidem, p. 51. 
224 Ibidem. 
225 ANACLETO, Regina eoutros, A Arte em FamíliaOs Almeida Furtados, Ob. cit., p. 38: «Assim , por exemplo, o modelo de 
Roquemont para o retrato de D. Ana Xavier Pereira de Lima, foi reproduzido várias vezes por Pinto da Costa para os descendentes 
da família e estes mandavam tirar cópias em miniaturas do protótipo para usarem em caixas, objectos pessoais ou mesmo em 
anéis». 
226 Família retratada nesta colecção de retratos da Santa Casa da Misericórdia. Contamos este episódio para mostrar como era 
comum reproduzir quadros de pintores consagrados, na cidade do Porto, nas famílias burguesas endinheiradas. 
227 Apêndice n.° 6, doe. n.° 67 e doe. n.° 71, vol. II. 
228 Idem, doe. n.° 72. 
229 Idem, doe. n.° 72. 
230 Idem, doe. n.° 75. 



para a direita do observador, fardado em traje de gala, empunhando uma espada embainhada 

na mão esquerda. Pende-lhe dos ombros o manto real ornado de arminho. Jaqueta abotoada 

com gola justa ao pescoço e punhos dourados, usa calças claras ajustadas às pernas e botas de 

cano alto em cabedal preto. Do ombro direito estão pendentes cordões dourados e uma banda 

verde e vermelha. 

A imagem revela uma determinação firme e serena que se depreende da expressividade 

do olhar. Nesta composição estão distribuídos os atributos de majestade (cortina e coroa) e de 

autoridade real (ceptro e mesa), servindo para acentuar a nobreza e importância do retratado. 

A riqueza das opções cromáticas estabelecidas através do recurso a vermelhos, verdes e 

azuis, favorece a harmonia visual do conjunto em que se privilegia a modulação da textura 

dos tecidos (veludos, arminho, sedas) e dos materiais (coroa, dragonas e cordões, etc.). 

A qualidade palpável dos materiais constitui um excelente apontamento plástico. 

O quadro é iluminado lateralmente fazendo sobressair a figura real e a sua elegância. 

Lembra-nos os retratos régios de Francisco José Resende também existentes nesta colecção. 

No retrato de Domingos Ribeiro Faria, Pinto da Costa segue a tradição clássica dos 

retratos da Galeria fazendo sobressair a figura do fundo escuro, numa postura sóbria do 

retratado a 2/3, comendas do lado esquerdo, segurando o testamento na mão direita com a 

inscrição virada para o observador, "Testamento para a Caixa Filial do Banco de Lisboa-

PortugaF. 

A iluminação lembra-nos a dos retratos de Auguste Roquemont, de quem Pinto da Costa 

foi seguidor, não revelando grande dificuldade no claro escuro.O rosto e a camisa contrastam 

com o fundo escuro do quadro, do casaco e do cabelo. 

O retrato do Visconde de Alpendurada também apresenta interessantes apontamentos 

plásticos, nomeadamente nas texturas das comendas, jóias e tecidos. 

Em qualquer dos retratos Pinto da Costa mostra algum domínio na modulação de 

volumes e na forma como selecciona a sua paleta de cores. 

Francisco Pinto da Costa faleceu em 1869. 



4.3.16. Guilherme António Correia (1829-1901) 

Pintor portuense do século XIX, foi também distinguido pelo seu trabalho excelente de 
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desenhador e litografo, segundo Pedro Vitorino . 
Foi aluno de Pintura na Academia de Belas Artes do Porto, de 1841 a 44, após ter 

recebido as suas primeiras lições de estudos de desenho com seu irmão, João António Correia, 

também professor desta Academia de Pintura Histórica, e seu Director de 1882 a 1896, ano 
em que faleceu. 

Mais tarde, parte para Paris para prosseguimento de seus estudos, tendo sido discípulo 

de Adolphe Ivon e de Horace Vernet. 

A sua ida para Paris terá sido subsidiada por um grupo de Portuenses, após uma 

subscrição promovida pelo Professor da Academia Politécnica, Joaquim Torcato Álvares 

Ribeiro. 
Nesta cidade terá trabalhado no atelier de Yvon. 
Na Academia Portuense de Belas Artes participou em Exposições trienais, apresentando 

trabalhos históricos, retratos e desenhos. 

Sendo considerado um desenhador com um sentido correcto de traço, o seu mérito 

nunca atingiu o nível conseguido por seu irmão, que foi considerado um grande retratista e 

pintor de quadros históricos e religiosos de traço exímio. 
A obra de Guilherme António Correia é pouco conhecida, pois como diz Joaquim 

Lopes, «além dos seus correctos e bem modelados estudos de nu, pouco mais se conhece» . 
Dedicou-se ao ensino de Desenho de Ornato, no Instituto Industrial do Porto e à 

litografia. 
PedroVitorino, referindo-se a um grupo de retratos que fariam parte do Museu de 

Tibães, diz que existia um retrato de Rembrand feito sobre tábua, que teria sido adquirido por 
Joaquim Ribeiro e que também existiriam uma tela e uma miniatura que o reproduziam. 
Atribui à tela a autoria de Guilherme Correia233 e à miniatura a de D. Francisca Furtado . 

231VITORINO, Pedro, Artistas Portuenses in Nova Monografia do Porto...,p. 180. 
232LOPES, Joaquim, Um Português ilustre in "Museu", vol. II, n.° 5, Porto, 1922, p. 84. 
233VITORINO, Pedro, José Teixeira Barreto..., p. 42, nota 2. Nesta nota faz alusão a que a tela faria parte do leilão do espólio 
Guilherme Correia em 1897. 
234A.A.V.V., A Arte em Família. Os Almeidas Furtados. Viseu, Museu Grão Vasco, 1998, p. 51. 



Na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto existem dois retratos de Guilherme 
Correia, um de João Baptista Ribeiro e outro de J. T. Álvares Ribeiro235. Terá executado uma 
litografia de D. João de Portugal e de Jerónimo da Costa Rebelo . 

Há um retrato seu, a óleo, talvez da autoria de Bakalovic, no Museu Nacional Soares 

dos Reis237. 
Encontrámos, na Santa Casa da Misericórdia do Porto, um retrato a óleo de sua 

autoria, o do Barão de Nova Sintra, retrato n.° 87, assinado, de 1861; e outro de António José 

Soares e Silva238, de 21 de Fevereiro de 1862, pelo qual recebeu 30$000 rs, que já não existe. 

O retrato n.° 87 faz-nos lembrar um pouco os retratos executados por seu irmão João 

Correia, pela forma de composição e os tipos de cromatismos e iluminação utilizados, sob 

influência de Auguste Roquemont. 

Existe por detrás um desenho, uma estrutura de linhas geométricas às quais a 

composição se submete. A figura é colocada ao centro e para além da cadeira e da mesa sobre 

a qual coloca o seu braço direito, o espaço de enquadramento é despojado de qualquer indício 

de gosto ou hábito particular. 

Nota-se uma certa objectividade na figuração, um correcto desenho, ao qual 

poderemos associar um cromatismo, um colorido agradável. 

Emprega uma gama de cores quentes que distribui de uma forma rica, passando por 

uma mancha central do negro da casaca do representado, de onde sobressai o rosto iluminado 

que o colarinho branco da camisa ajuda a salientar. 

Parece que o pintor quer transmitir e revelar algo do carácter do homenageado, tendo o 

Barão de Nova Sintra cabeça de frente e uma projecção frontal do olhar que, associada à 

posição da boca, confere ao rosto uma expressão confiante e determinada. 

O pintor demonstra ter adquirido uma aprendizagem algo clássica; no entanto, parece 

entrecruzar-se já uma certa tendência romântica, seguindo um esquema formal e cromático 

que se tornou comum na época. 

235 LIMA, Henrique de Campos Ferreira, Dicionário de Iconografia..., vol. 3, p. 140. 
^Ibidem. 
237A.A.V.V., Retratos de Artistas do Museu Nacional Soares dos Reis, Porto, s/data, p. 40. 
238Apêndice 6, doe. n.° 82, vol. H. 



4.3.17. Giorgio Marim 

Pintor italiano do Século XIX. 
José-Augusto França239 designa o mesmo pintor como Giorgio Martini. 

Trabalhou em Portugal, não só no Continente mas também nos Açores, onde terá 

executado cerca de setenta retratos nos anos 60. 
A sua pintura esteve presente na 4.a Exposição da Sociedade Promotora de Belas-

Artes, em 1865. 
Nos Açores240, nomeadamente em Ponta Delgada, fez, como já dissemos, numerosos 

trabalhos, entre eles o "Painel das Almas", para a Igreja Matriz onde ele próprio está 

retratado. 
Numa exposição de Arte, nesta mesma cidade, em 1895, apresentou vários quadros. 

Segundo Luis Ataíde241 alguns dos seus retratos apresentam uma excelente técnica, sendo 

outros mais descuidados. 
Em 1870 abandonou os Açores vindo para o Continente. 

Na Colecção da Santa Casa existe um retrato de sua autoria, retrato de excelente 
qualidade, representando D. Emília Clamouse Browne, n.° 104, de que não há qualquer tipo 
de documentação. Supomos que, como muitos outros, terá pertencido a algum legado, embora 
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a inscrição nos levante algumas dúvidas. Este retrato vem atribuído no Inventario a este 

autor. Parece-nos estar assinado, embora bastante ilegível. 
A sua execução deve ter sido feita depois da morte da retratada, na medida em que o 

pintor não estaria a residir em Portugal Continental em 1868; ou então anos antes. 
Este retrato revela uma notável qualidade técnica e artística do pintor, numa delicada e 

viva representação de um elemento de uma das famílias influentes do Séc. XIX na cidade do 
Porto. 

Trajando vestes escuras, D. Emília está sentada numa poltrona, com o rosto 

ligeiramente frontal e com o corpo ligeiramente virado para a esquerda, numa pose nada 

rígida, bastante natural, segurando um leque na sua mão direita. 

O tratamento lumínico deste retrato é excelente, quer ao nível da iluminação do rosto e 

das mãos, quer dos próprios acessórios. Giorgio Marini revela conhecer bem o desenho e a 

forma como se modulam os volumes através da luz. 
239FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no SéculoXIX, 3.a edição, vol. I, Lisboa, Bertrand Editora, 1990, p. 286. 
240PAMPLONA, Fernando de, Ob.cit, vol. IV, p. 65 
241Idem: este autor cita ATAÍDE, Luís, in "Notas sobre Arte". 
242Apêndice n.° 4, vol. II. 



A tonalidade clara da pele, do colarinho e dos punhos, contrastando com as vestes 

escuras da retratada, faz sobressair um rosto algo passivo e a intensidade de uns olhos negros 

e fortes que nos parecem fitar. 

A riqueza do tratamento dos acessórios é finamente interpretada e cuidada, pois o 

pintor consegue transmitir com muita facilidade a opulência e delicadeza dos materiais, como 

no caso das jóias que D. Emília usa, a textura do tecido do vestido que enverga e, sem dúvida, 

e de maior destaque, o requinte do tratamento do leque de meticulosa factura. 

Esta imagem representa a sociedade burguesa nobilitada portuense, que recorria aos 

melhores pintores nacionais ou estrangeiros residentes em Portugal na época. Apresenta um 

tipo de figuração infuenciada pela retratística cosmopolita praticada na Europa. 

Este retrato encontra-se actualmente em Exposição, na Galeria da Santa Casa da 

Misericórdia do Porto. 



4.3.18. José Alberto Nunes (1829-1890) 

Tivemos alguma dificuldade em encontrar elementos coincidentes a respeito dos dados 

biográficos deste pintor. 
Não há dúvida que nasceu em 1829, mas o mesmo já não se pode dizer quanto à sua 

naturalidade, que uns atribuem a Guimarães243 e outros ao Porto . 

Sabe-se que viveu em Guimarães em 1854, de onde era natural sua mulher, Emília das 

Dores Amélia Freitas Nunes245, de quem teve dois filhos: Adolfo e Alberto Nunes, também 
pintores. 

O nome deste segundo filho, também escultor246, tem suscitado confusões na atribuição 

de alguns quadros, porque alguns aparecem assinados por Alberto Nunes, em anos que só 

poderiam ser pintados pelo pai, José Alberto Nunes. É o caso do retrato n.° 106, de José 

Joaquim de Aguiar, assinado Alberto Nunes pintado 1867, e que, pela documentação no 

A.H.S.C.M.P., foi executado por José Alberto Nunes24 . 
Tirou o curso na Academia Portuense de Belas-Artes, concluído em 1851. 
Concorreu a várias exposições desta Academia entre 1854 e 1878 . 
Em 1879 participou na Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro. 
José Alberto Nunes dedicou-se especialmente à arte do Retrato e o seu próprio auto-

retrato, existente no Museu Soares do Reis249, confirma a sua grande objectividade ao 
trabalhar os modelos. 

As suas obras encontram-se espalhadas por diversas Irmandades de Guimarães, Braga e 

Porto. 
Por vários documentos tudo leva a crer que este pintor tenha colaborado assiduamente 

com a Ordem da Trindade, na segunda metade do século XTX, onde era considerado «hábil 
artista»250. 

243 PAMPLONA, Fernando de, Ob. cit., vol. IV, p. 218. 
244AA.V.V., Retratos de Artistas..., p. 44 
245A F B A U P., Processos Individuais de alunos. Adolfo Nunes, Pasta 2; e Alberto Nunes, Pasta 4. 
246FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no Século XIX, vol. II, p. 59; Idem, A Arte Portuguesa de Oitocentos, 2. edição, 
Lisboa, Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1983, (colecção "Biblioteca Breve"), p. 41. 
247Apêndice n.° 6, doe. n.° 96, vol. II. No inventário de 1983, Apêndice n.° 3, encontra-se atribuído a Alberto Nunes, inventariado 

™Catálofos das Exposições de 1854, p. 8; de 1866, p. 23; de 1874, p. 31 e o de 1878, p. 39 - com retratos como o de José Alba, 
1854. 
249A.A.V.V., Retratos de Artistas,..., p. 45 
250COUTINHO, Bernardo Xavier, História Documental da Ordem da Trindade, Porto, Edição da Celestial Ordem da bb. 
Trindade, 1972,' p. 996. 



Aí, pintou o retrato do Manuel Ferreira Guimarães, em 1871, a partir de uma 

fotografia251 e o do Barão de Castelo de Paiva, datado de 1874, também de fotografia. 

Para a mesma Ordem trinitária terá pintado um retrato de uma benemérita, 

possivelmente a Viscondessa da Trindade, a corpo inteiro, o que geralmente era reservado 

para os pintores mais prestigiados. 

Também terá sido ele o autor de dois retratos de Beneméritos muito importantes da 

Ordem Terceira de S. Francisco, o do Conde Ferreira e o do Manuel Francisco Duarte 
Cidade252. 

Para a igreja da Lapa retocou, em 1879, um painel executado por Joaquim Rafael, 

Adoração dos Pastores no presépio de Belém, por 300$000 réis . 
Para a Ordem do Carmo, pintou o retrato em corpo inteiro do Cardeal Patriarca D. 

Manuel Bento Rodrigues e do Benfeitor Clemente António Correia Lobo. 
Para o Clube Académico Conimbricense pintou, em 1880, um retrato de Camões. 
Existe um retrato de D. Pedro IV, na Associação Comercial do Porto e ainda o de D. 

Mariana da Silva Amorim e Joaquim da Silva Amorim, para além do seu próprio auto-retrato 

no Museu Nacional de Soares dos Reis. 

A sua capacidade de retratar com muita semelhança os modelos deve-lhe ter granjeado 
muito prestígio na cidade do Porto; e a Santa Casa da Misericórdia também recorreu aos seus 
serviços, tendo na sua colecção nove retratos da sua autoria, dos quais cinco datámos. O nosso 
trabalho abrange apenas os retratos dos seguintes benfeitores: José Joaquim de Aguiar, retrato 
n.° 106, pelo qual recebeu vinte e quatro mil réis em 7 de Dezembro de 1867254; o retrato de 
António José Imménes255, n.° 112, pelo qual, juntamente com os de António Gomes Moreira, 
n.° 113, de António Pinto Monteiro e o de D. Maria do O' Guimarães256, n.° 111, recebeu 
noventa e seis mil réis, em 30 de Junho de 1867; retrato de António José Pinto Guimarães, n.° 
117, assinado, pela qual lhe foi paga a quantia de 24$000 réis, em 30 de Junho de 1869 . 

Existem mais três retratos, o do Barão de São Lourenço, de 1876, o do Dr. António 
Maria de Sena e o de António Soares da Silva, de 1876, que, embora integrem esta colecção, 
não foram por nós datados, mas apenas apreciados, por irem para além da época que nos 
propusemos estudar e iria abranger um novo ciclo na pintura. 

251 Idem, p. 992. «A Meza pede permissão de poder-se mandar retratar o venerando finado, segundo photografia, do qual possue o 
pintor desta Ordem, o Snr. Nunes, a quem se dará Ordem para o passar à tela.» 

Ambos representados na colecção da S. C. M. P. 
253 BRANDÃO, Domingos de Pinho, Retábulos de Talha Dourada..., pp. 101-102. 
254 Apêndice n.° 6, doe. n.° 96, vol. II. 
255 Relatórios dos actos ...,H-10-1, restaurado em 1902 por Vitorino Ribeiro. 
256 Apêndice n.° 6, doe. n.° 101. O retrato de António Pinto Monteiro não se encontra nem inventariado, nem catalogado. 
257 Idem, doe. n.° 105. 



Alberto Nunes, embora dando continuidade à forma de composição clássica, comum na 

Santa Casa, parece ser um daqueles artistas que, tendo permanecido fiéis ao academismo, 

derivaram mais tarde para uma nova linha de observação mais realista, evidenciada nestes 

retratos, principalmente no do Barão de S. Lourenço, de 1876 e nos seguintes. 

Reagindo ao tradicional fundo negro, com excepção do retrato de D. Maria do O', o 

pintor começa a usar uma nova gama cromática, recorrendo ao calor dos tons avermelhados 

do fundo e das cortinas para criar uma realidade físico-sensorial envolvente. 

Reproduz as mãos e as unhas com autenticidade (retratos n.° 106, n.° 113 e n.°117), 

assim como os nós dos dedos (retrato n.° 110 e n.° 111). 

O autor continua a usar a habitual tentativa de reprodução fiel da textura dos vestidos 

das vestes (retrato n.° 113 e n.° 110) e das jóias (retrato n.° 111), bem ao gosto romântico, mas 

não se preocupa com a textura dos tecidos das cortinas, poltronas e borlas, tratando-as 

simplesmente com pinceladas rápidas e largas, porque o seu objectivo principal é realçar o 

personagem, o mais próximo do natural. 

O tratamento das carnações, no rosto e mãos, é muito bem alcançado, revelando uma 

razoável técnica de modulação, sustentada por uma iluminação bem distribuída. 

Contudo, José Alberto Nunes tem alguma dificuldade em reproduzir os cabelos dos 

retratados, nomeadamente dos mais idosos, retirando algum valor ao produto final. 

Há uma conseguida expressividade no olhar. Os conhecimentos anatómicos do artista 
são visíveis nas proporções. 

No retrato de José Joaquim de Aguiar, retrato n.° 106, regressa à utilização do acessório 

testamento, já quase em desuso, onde se pode 1er a inscrição «Deixo a Santa Casa da 

Misericórdia do Porto Inscrições de 2% de 20.000.000». 

José Alberto apresenta progressos e retrocessos na sua linguagem pictórica, mesclando 

as duas tendências existentes na época. 



4.3.19. Antonio José Durães e Silva 

Encontrámos poucos dados para a biografia deste pintor e miniaturista258, de meados do 

século XK, residente no Porto. 
Da sua obra conhece-se um retrato miniatura de desconhecido259, assinado Silva e três 

retratos dos seguintes Beneméritos da Santa Casa da Misericórdia do Porto: Padre Joaquim da 

Silva Amorim (retrato n.° 107), Manuel Vicente de Araújo Lima (retrato n.° 118) e José 

Caetano Moreira (retrato n.° 119). 

Em 17 de Fevereiro de 1868, António José Durães e Silva recebeu pela execução do 

retrato do Padre Amorim a quantia de 24$000 réis260. Foram-lhe pagos, em 2 de Abril de 

1869, também 24$000 réis pelo de Manuel de Araújo Lima . 
No mesmo ano, em 18 de Junho, recebeu, pelo retrato de Caetano Moreira e pelo 

caixilho do de Manuel José Azevedo Araújo (não inventariado), 62$400 réis . 
Nestes retratos regista-se uma continuidade na forma de representação dos Benfeitores e 

na pose das figuras representadas. António José Durães, ainda numa linha de Roquemont, 
ilumina o rosto e a mão do Padre Amorim, em vestes sacerdotais, sentado numa cadeira de 
contornos pouco definidos. De aspecto frágil, o retratado tem um olhar censório sobre o 
observador. 

A má distribuição de luz é notória no retrato de João José Caetano Moreira (n.° 119) que 

provoca um brusco contraste cromático, não facilitando uma modulação correcta. 

Vestido à época, de casaca, colete e camisa branca, apoia o braço direito numa mesa, 

segurando uma bengala. Usa corrente de relógio. 
O rosto, demasiado iluminado, emoldurado por fartas patilhas, dá à figura uma 

aparência algo fictícia. 
António José Durães, no retrato de Manuel Vicente de Araújo, continua a distribuir a 

luz e sombras de uma forma precária, modulando mal os volumes, principalmente o rosto. 

Tal como os outros pintores seus contemporâneos na Santa Casa, Durães liberta-se do 

clássico fundo negro e começa a utilizar uma paleta mais quente. 
A obra de Durães na Santa Casa é de cariz académico e de valor modesto. 

258BRANDÀO, Júlio, Miniaturistas Portugueses..., p. 14; e PAMPLONA, Fernando de, Ob.cit, vol. V, p. 22. 
259VITORINO Pedro, Museus,G aterias e Colecções..., p. 24. 
260Apêndice n.° 6, doe. n.° 97, vol. II. 
26,Idem, doe. n.° 103. 
262Idem, doe. n.°104. 



4.3.20. Antonio José da Costa (1840-1929) 

Nasceu no Porto a 8 de Fevereiro de 1840. Assinava António José da Costa Júnior, na 

sua juventude. 
Fez um Curso brilhante na Academia Portuense de Belas-Artes e frequentou o primeiro 

ano de Arquitectura. 
Discípulo de João António Correia e Francisco José Resende, o verdadeiro pintor 

romântico portuense, foi reconhecido pintor, tendo-se notabilizado pelas suas naturezas 

mortas, motivo da sua predilecção. 

Se na paisagem foi vulgar, o mesmo não se pode dizer das suas flores plenas de 

sensibilidade e frescura que ele pintava atentamente e com gosto. 

Sabia exprimir maravilhosamente, segundo José de Figueiredo263, «[...] a frescura e 

humidade da camélia ainda há pouco separada da planta e o-que-quer-que-é de opaco e 

recortado que lembra no brilho da flor japonesa o esmalte da porcelana». 
Deixou também alguns quadros de género, que revelam muito da vida portuense da sua 
264 

época 
Participou em várias Exposições, nomeadamente nas promovidas pela Academia 

Portuense de Belas-Artes, Grémio Artístico e Sociedade Nacional de Belas-Artes, na 
Exposição Internacional do Porto, em 1865 e na Exposição Portuguesa do Rio de Janeiro, em 
1908. 

Foi professor de Mestres da geração seguinte, como Henrique Pousão, Marques de 
Oliveira e Artur Loureiro, assim como de muitos outros anónimos, amantes da pintura e do 
desenho. 

No Museu Municipal do Porto há trabalhos seus, bem como o seu próprio retrato 

pintado por Júlio Costa. 
Fez vários painéis, entre os quais o do altar de Nossa Senhora da Conceição para igreja 

da Lapa265, o da capela de Nossa Senhora do Porto, um para a igreja dos Congregados e dois 

para a Sé do Porto . 
Nesta colecção há nove retratos que lhe são atribuídos, mas apenas cinco estão incluídos 

neste trabalho, por motivo anteriormente justificado. Nestes retratos atribuídos no Inventário 

263 Citado por ANACLETO, Regina, História de Arte em Portugal. Vol. X: O Romantismo, Lisboa Pubhcações Alfa, p 164 
^PAMPLONA Fernando de, Ob. cit, vol. II, p. 141. VITORINO, Fedro, Artistas Portuenses m "Nova Monografia do Farto .p. 
81FRANÇA Joséaugusto, A Arte em Portugal no Século XIX....,vo\. I, p. 146. A.A.V.V., Retratos de Artistas..., p. 46;. Catálogo 
da Sociedade de Bellas-Artes, 4." Exposição, 1911. 
265PASSOS, Carlos de, Ob. cit, p. 143. 
266BRANDÃO, Domingos Pinho de, Retábulos.de Talha ..., p. 110. 



figuram os Benfeitores António Joaquim Ferreira Caneca, D. Ana Amélia dos Santos Araújo 

e Silva, Joaquim António de Miranda e D. Maria Matilde de Veiga . 

Objecto da nossa apreciação são os do Benfeitor José António Pinto de Araújo, retrato 

n.° 105, pelo qual lhe foi pago, em 17 de Abril de 1867, 24$000 réis268; o de Joaquim António 

Lopes, retrato n.° 109, pelo qual recebeu a quantia de 24$000 réis, em 17 de Janeiro de 

1867269; o de António José Lopes Coelho, n.° 114 e de Manuel Monteiro270, pelos quais 

recebeu, em 20 de Junho de 1867, 48$000 271réis; o de Manuel Alves Machado Basto, retrato 

n.° 112, pelo qual lhe foi pago 24$000 réis em 17 de Abril de 1867272; e o de Luís de 

Sampaio, retrato n.° 115, pelo qual recebeu 24$000 réis, em 3 de Outubro de 1868 . 

António Costa fará parte daquela leva de artistas que, incentivados pelos seus mestres 

da Academia, desenvolveram as suas capacidades para uma nova linguagem. 

Nestes retratos da colecção ainda usa uma paleta de timbre académico, com propensão 

para o escuro clássico dos fundos sombrios, com excepção do retrato n.° 105 e do de Joaquim 

António Lopes, onde inicia uma nova liberdade cromática. 

O retrato de Manuel Alves Basto, n.° 112, encontra-se num tal estado de sujidade e de 

oxidação, que não nos atrevemos a fazer a sua apreciação por falta de elementos correctos de 

análise. Porém, parece-nos que é um retrato não muito conseguido, aproximando-se da matriz 

da Galeria, em que a luz incide quase só sobre a cabeça para atrair de imediato a atenção do 

observador para o personagem. 

É notória a pincelada mais rápida e solta no tratamento de algumas zonas, como por 

exemplo nas mãos, não transmitindo um rigor tão objectivo, mas sim mais impressionista 

(retratos n.° 109 en.° 115). 

António Costa, como retratista, poderá ser considerado um pintor mediano, com 

razoável domínio de desenho e modulação nem sempre muito conseguida, endurecendo as 

formas dos rostos, na busca de autenticidade. 

Na tentativa de o conseguir, exagera as rugas e as formas, utilizando um contraste 

cromático algo violento que retira às figuras alguma expressividade e semelhança com o 

natural. 

267 Apêndice n.° 4, vol. II. Inventariados com o n.° 294, n.° 52, n.° 203, n ° 287. 
268 Apêndice n.° 6, doe. n.° 99, vol. II. 
269 Idem, doe. n.° 93. 
270 Não catalogado. 
271 Apêndice n.° 6, doe. n.° 100, vol. II. 
272 Idem, doe. n.° 98. 
273 Idem, doe. n.° 102. 



Não privilegia os acessórios, fazendo-os diluir nos fundos (retratos n.° 105, n.° 109, n. 
114 e n.° 115) florescendo os representados, trabalhando-os de uma forma bastante rápida e 

livre, através da mancha. 
O retrato de José António Pinto de Araújo faz-nos lembrar os retratos executados no 

mesmo ano por José Alberto Nunes, com fundos avermelhados e por quem terá sido 

porventura influenciado. 
António José da Costa faleceu na Rua dos Belos Ares, 157, a 13 de Agosto de 1929. 



4.3.21. Eduardo Teixeira Pinto Ribeiro 

Pintor do Século XIX, não deve ter sido muito conhecido e pouco conseguimos apurar 

sobre ele. 
Frequentou a Academia Portuense de Belas Artes. 

Cultivou principalmente o retrato e a paisagem. 
Participou em exposições de pintura, entre 1864 e 1894, nomeadamente na 3.a 

Exposição da Sociedade Promotora de Belas-Artes, em 1864, e seguintes, na 11.» Exposição 
da Academia Portuense de Belas-Artes em 1874 e na 4.a Exposição do Grémio Artístico em 

1894. 
Pintou, para a Santa Casa da Misericórdia, dois retratos: o de José Pereira da Silva, 

retrato n.° 108, pelo qual recebeu 24$000 réis em 9 de Maio de 1867274 e outro de José 
Rodrigues de Araújo Porto, um retrato em corpo inteiro pintado em 1890, mas por nós já não 

estudado. 
Retrato de uma figura masculina, sentada, idosa, com traje normal da época: fato 

escuro, com laço e colete sobre camisa branca pregueada, ostentando uma insígnia da Ordem 
de Cristo. Usa barba branca e fina que, conjuntamente com o cabelo branco, lhe delinea o 

rosto. 
A atitude do retratado é marcada por uma certa bonomia, que o autor consegue 

transmitir através do olhar , associado a um leve sorriso escondido, revelando-nos o carácter 

do retratado. 
A mão direita pousada sobre o braço da poltrona de veludo verde e a esquerda sobre a 

perna parecem sobrecarregar ainda mais a figura pesada do retratado, que se encontra mal 
enquadrada na composição, que ocupando quase a totalidade do suporte e provocando-lhe um 

certo desequilíbrio. 
Ao nível do desenho, o artista demonstra uma dificuldade na perspectiva da posição do 

braço esquerdo de José Pereira e nas proporções anatómicas. A mancha cromática é utilizada 

de uma forma não muito contida, numa pincelada rápida nalgumas zonas, como na casaca do 

retratado, difundindo os contornos da figura sobre o fundo escuro, de uma forma mais 

naturalista, fazendo com que a figura se vá afastando um pouco da típica pose rígida dos 

retratos anteriores desta colecção. 
Este é mais um dos retratos, em que o valor artístico do pintor não nos é revelado. 

Apêndice 6, doe. n.° 94, vol. II. 



4.3.22. Julião Martins (1833-1907) 

Encontrámos poucas referências biográficas sobre este pintor. 
Segundo José-Augusto França275, Julião Martins ou Martinez poderá ser designado 

como um "retratista provincial pouco mais que popular". 

Nascido em Tui, na Galiza, Julião Martins ter-se-á fixado em Viana do Castelo, em 
1854, tendo pintado obras sem grande importância em toda a região, durante meio século. 

Nesta Galeria figura um único exemplar de sua autoria, o do Barão José de Miranda 
Carvalho, n.° 116, pelo qual terá recebido 16$490 réis276 em 18 de Junho de 1869, valor 

977 

inferior ao que cobravam para a Santa Casa outros artistas no mesmo ano, 24$000 réis . 
Não deixa de ser significativa esta diferença de preços, que só demonstra o menor 

prestígio do pintor. 
Este trabalho é um retrato de má qualidade, apesar do esforço do artista em se 

aproximar ou até copiar as obras elaboradas pelos seus colegas. 

Apresenta-nos um homem de calvície marcada, a 2/3, sentado, robusto, com o braço 

esquerdo apoiado num cadeirão e a mão direita pousada sobre a perna (?). 

De feições marcadas, João de Miranda Carvalho fixa-nos com um olhar penetrante que, 
associado à tensão dos lábios e uma pose rígida, nos transmite a ideia de uma pessoa austera e 
dura. Quando olhamos, ao vivo, este quadro, a sensação que temos é de uma massa central 
enorme, o Barão, que, ocupando quase todo o plano, desequilibra a harmonia da composição. 

Como os outros pintores, na época, usa a cortina vermelha mas, ao colocá-la quase em 

primeiro plano, faz com que a figura quase não respire. 

A imponente figura está aliada a um desenho anatómico deficiente, quer nas proporções 

quer na colocação dos elementos do rosto. A própria distribuição da luz e sombra é precária. 

Sendo este o único trabalho de Julião Martins nesta colecção, não poderemos deixar de 

o considerar um artista modesto, quase medíocre, que terá agradado apenas a uma clientela 

"provincial", como diz José-Augusto França. 

275 FRANÇA, José-Augusto, A Arte em Portugal no SéculoXIX..., vol. I, p. 286. 
276 Apêndice n.° 6, doe. n.° 104, vol. II. 
277 Anexo n.° 2, vol. II. 



CONCLUSÃO 

Em primeiro lugar, saiu-nos reforçada a imagem da Santa Casa da Misericórdia do 

Porto como detentora de um Arquivo Histórico riquíssimo e de uma das maiores galerias 

particulares de retratos existentes em Portugal. 

Constatámos que a sua importância não reside só no seu elevado número de retratos, 

mas na presença mística das virtudes morais de fervor religioso que presidiu à sua formação. 

A identificação dos retratados e dos pintores foi um trabalho que desde início nos 

pareceu difícil, mas nem por isso menos aliciante. 

Muitas vezes, perdemo-nos nos Arquivos e a falta de tempo e escassez de dados 

esclarecedores, aliados a uma inexperiência, fizeram-nos esmorecer, não nos consentindo 
atingir os patamares desejados. 

Gostaríamos de ter encontrado muitas mais informações sobre muitos que terão sido 

conhecidos e prestigiados no cenário local, mas que não tiveram qualquer projecção nacional. 

Empenhámo-nos em reabilitar em reabilitar alguns nomes de pintores e benfeitores que 

tinham caído no esquecimento. 

Sentimo-nos mais enriquecidos ao conseguir revelar novos dados sobre doze artistas 

praticamente desconhecidos, entre os cinquenta e um patentes na Colecção. 

Indicamos pistas sobre a proveniência de alguns retratos. 

Corrigimos erros de datas e de autores que não tinham sido feitos com base documental. 

Apresentamos cento e cinquenta e nove documentos, dos quais cento e cinquenta e 

quatro julgamos serem inéditos. 

Demos um modesto contributo, que esperamos fecundo, para o conhecimento desta 

Colecção, digna de trabalhos mais profundos e mais completos. 

Ao estabelecermos como limite do nosso trabalho o ano de 1869, fizemo-lo conscientes 

de que, por falta de tempo, não nos seria possível entrar na análise de uma nova tendência 

realista, que é notória nos quadros posteriores a esta data. 

Abrimos uma porta a novos estudos científicos, não só na área da Pintura, mas da 

Sociologia, Historiografia da Cidade, etc. 
A Colecção de Retratos da Galeria dos Benfeitores da Santa Casa da Misericórdia do 

Porto merece-os. 
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